
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 
Полянка авыл жирлеге Советы

КАРАР

№ 67-4 12.07.2019 нчы ел

Спас муниципаль районы Полянка авыл жирлеге узидарэ 
органнары Ием ТР Спас муниципаль районы жирле узидарэ 
органнары арасында жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэр 
килешулэр тезу тэртибен раслау турында

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми 
принциплары турында" 2003 елйьщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, Татарстан 
Республикасы Спас муниципаль районыньщ Полянка авыл жирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Спас 
муниципаль районы Полянка авыл жирлеге Советы 
Карары:

1. Татарстан Республикасы Хекумэте Документлар ТР Хекумэте 
карарлары ТР Хекумэте карарлары Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыньщ " Спас муниципаль районыньщ Полянка авыл 
жирлеге жирле узидарэ органнары Иэм Спас муниципаль районы жирле 
узидарэ органнары арасында жирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 
вэкалэтлэре елешен тапшыру турында килешулэр тезу тэртибен (1 нче 
кушымта) расларга.2. Элеге карарны Полянка авыл жирлегенец 
мэгълумат стендларында халыкка житкерергэ Иэм Спас муниципаль 
районыньщ рэсми сайтында (http:/ w w w .spassriy.tatarstan.ru) Иэм 
хокукый мэгълуматньщ рэсми сайтында (///http:pravo.tatarstan.ru) законда 
билгелэнгэн срокта.

2. Элеге карарны Спас муниципаль районыньщ рэсми сайтында http:/ 
w w w.spassriy.tatarstan.ru, хокукый мэгълуматньщ рэсми сайтында 
(///http:pravo.tatarstan.ru) законда билгелэнгэн срокта.

Полянка авыл
Г.Г. Сибгатуллина

http://www.spassriy.tatarstan.ru
http://www.spassriy.tatarstan.ru
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Полянка авыл >кирлеге советы утырышы

Татарстан Республикасы 
Спас муниципаль районы

2011 елныц 12 июле № 67-4 
Карарга кушымта

Тертип
Спас муниципаль районы Полянка авыл >цирлеге >цирле узидаре 
органнары Иэм Спас муниципаль районы >цирле узидаре органнары 
арасында ж;ирле еЬемияттеге месьелелерне хел иту векалетлере 
елешен тапшыру турында килешулер тезу

1.1. Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге ж;ирле узидаре 
органнары Ием Спас муниципаль районы ж;ирле узидаре органнары 
арасында ж;ирле еИемияттеге месьелелерне хел иту буенча векалетлер 
елешен тапшыру турында килешулер тезунец елеге тертибе (алга таба - 
Тертип) Россия Федерациясе Бюджет кодексы, "Россия Федерациясенде 
ж;ирле узидарене оештыруныц гомуми принциплары турында" 2003 
елныц 6 октябрендаге 131-ФЗ номерлы федераль закон нигезенде 
эшленген (алга таба-тертип). - "Россия Федерациясенде ж;ирле узидаре 
оештыруньщ гомуми принциплары турында" Федераль закон), Татарстан 
Республикасы Спас муниципаль районыньщ Полянка авыл ж;ирлеге 
муниципаль беремлеге Уставы.
1.2. Спас муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге ж;ирле узидаре 
органнары Спас муниципаль районы ж;ирле узидаре органнары белен 
Полянка авыл жщрлеге бюджетыннан Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы нигезенде Спас муниципаль районы бюджетына биреле торган 
бюджетара трансфертлар хисабына ж;ирле еИемияттеге месьелелерне 
хел иту буенча уз векалетлеренец бер елешен гамелге ашыруны 
тапшыру турында килешулер тезерге хокуклы. Шул ук вакытта Спас 
муниципаль районы ж;ирле узидаре органнары Спас муниципаль 
районыньщ Полянка авыл ж;ирлеге территориясенде "Россия 
Федерациясенде ж;ирле узидарене оештыруныц гомуми принциплары 
турында" 2003 елныц 6 октябрендеге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 
"Спас муниципаль районы" муниципаль беремлеге Уставы нигезенде 
Ж^ирле еИемияттеге месьелелерне хел иту векалетлерен башкара", 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "Спас муниципаль 
районы Полянка авыл ж;ирлегенец >кирле еИемияттеге месьелелерне

1. Гомуми нигезлемелер



хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрие Спас муниципаль районы ж;ирле 
узидарэ органнарына тапшыру турында" 2008 ел, 30 декабрь, 1101 нче 
карары
1.3. Спас муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнары Спас 
муниципаль районы Полянка авыл ж;ирлеге ж;ирле узидарэ органнары 
белэн Спас муниципаль районы бюджетыннан Спас муниципаль районы 
Полянка авыл ж;ирлеге бюджетына Россия Федерациясе Бюджет 
кодексы нигезендэ бирелэ торган бюджетара трансфертлар хисабына 
ж;ирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча уз вэкалэтлэренец бер 
елешен гамэлгэ ашыруны тапшыру турында килешулэр тезергэ хокуклы. 
Шул ук вакытта Спас муниципаль районыньщ Полянка авыл ж;ирлеге 
ж;ирле узидарэ органнары Спас муниципаль районыньщ Полянка авыл 
ж;ирлеге территориясендэ "Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэне 
оештыруньщ гомуми принциплары турында" 2003 елньщ 6 октябрендэге 
131-ФЗ номерлы Федераль закон, Полянка авыл жщрлеге Уставы 
нигезендэ Жщрле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэрен 
башкара, Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы Полянка 
авыл ж;ирлеге ж;ирле узидарэ органнарына Спас муниципаль районыньщ 
ж;ирле э1пэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрие 
тапшыру турында килешу белэн расланган.
1.4. Жщрле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнец 
бер елешен Кабул иту Иэм тапшыруны Спас муниципаль районы >цирле 
узидарэ органнары яисэ Спас муниципаль районы Полянка авыл 
>цирлеге ж;ирле узидарэ органнары башлап жщбэрергэ мемкин.

2. Спас муниципаль районы Полянка авыл жщрлеге ж;ирле 
узидарэ органнары компетенциясе

2.1. Полянка авыл ж;ирлеге Советы:
2.1.1. Карарлар кабул итэ:
- Полянка авыл жщрлеге ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан Спас 
муниципаль районыньщ >цирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту 
буенча аерым вэкалэтлэрие гамэлгэ ашыруны кабул иту турында;
- Полянка авыл жщрлегенец ж;ирле узидарэ органнарына мэсьэлэлэрне 
хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрие гамэлгэ ашыруны тапшыру 
турында.
2.1.2. Кабул ителгэн карарларньщ утэлешен контрольдэ тота.
2.2. Полянка авыл ж;ирлегенец башкарма комитеты:
2.2.1. Полянка авыл жщрлеге ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан 
ж;ирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен 
гамэлгэ ашыруны (кабул итуне) башлап >цибэрэ.



2.2.2. Полянка авыл ж;ирлеге Советыньщ Полянка авыл ж;ирлеге ж;ирле 
узидарэ органнары тарафыннан, Ж|ирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл 
иту вэкалэтлэренеи бер елешен тапшыру (кабул иту) турындагы карары 
проектын эзерли.
2.2.3. Полянка авыл х<;ирлеге ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан 
Жщрле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренеи бер елешен 
гамэлгэ ашыру (кабул иту) турында килешу тези.
2.2.4. Полянка авыл х<;ирлеге х<;ирле узидарэ органнары тарафыннан 
>кирле эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренеи бер елешен 
гамэлгэ ашыруны тапшыру (кабул иту) турында тезелгэн килешулэрне 
башкара.
2.2.5. Полянка авыл >цирлеге Башкарма комитетыньщ (алга таба - 
Башкарма комитет) вазыйфаи затларын билгели, алар Полянка авыл 
х^ирлегенец х^ирле узидарэ органнары тарафыннан тапшырылган 
вэкалэтлэрен башкарачак.
2.2.6. Тезелгэн килешулэр нигезендэ Спас муниципаль районы 
тарафыннан тапшырылган Башкарма комитетнын вазыйфаи затлары 
тарафыннан вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыруны контрольдэ тота.
2.2.7. Полянка авыл >к;ирлеге >к;ирле узидарэ органнарына бирелгэн 
вэкалэтлэрне гамэлдэге законнар нигезендэ утэмэгэн яки тиешенчэ 
утэмэгэн ечен х<;аваплы затларны ж;аваплылыкка тарту ж;элеп ителэ.

3. Полянка авыл >цирлеге ж;ирле узидарэ органнары 
тарафыннан Спас муниципаль районыньщ х<;ирле эЬэмияттэге 

мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэре елешен Кабул иту
3.1. Спас муниципаль районы*‘Полянка авыл ж;ирлеге >к;ирле узидарэ 
органнары ж;ирле эИэмияттэге мэсьэлэне Спас муниципаль районы 
ж;ирле узидарэ органнарыннан хэл иту буенча вэкалэтлэрнец бер 
елешен Кабул иту инициативасы белэн чыгыш ясый алалар. Бу очракта 
вэкалэтлэрне кабул иту турындагы карар Полянка авыл ж;ирлеге Советы 
тарафыннан кабул ителэ, вэкалэтлэрне тапшыру турындагы мэсьэлэне 
карау ечен Спас муниципаль районы >цирле узидарэ органнары 
адресына х^ибэрелэ. Курсэтелгэн карарда х^ирле узидарэ органнарына 
аны карап тикшеру тэкъдим ителэ торган срок билгелэнэ.
3.2. Вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру инициаторлары булып 
Спас муниципаль районы х<;ирле узидарэ органнары торса, Полянка 
авыл х<;ирлеге х<;ирле узидарэ41органнары тарафыннан каралуга Спас 
муниципаль районы Советыньщ тиешле карары кабул ителэ.
Спас муниципаль районы Советы карары Башкарма комитет адресына 
х<;ибэрелэ Иэм тубэндэге мэгълуматларны уз эченэ алырга тиеш: 
тапшырылырга тиешле вэкалэтлэр; килешу тезелэ торган срок; килешу 
тезу тэртибе (кем срогында); тапшырыла торган вэкалэтлэрне гамэлгэ 
ашыру ечен кирэкле матди ресурсларны тапшыру турында белешмэлэр;



векалетлерне гамелге ашыруга тапшырыла торган финанс чаралары 
турында белешмелер.
3.3. Спас муниципаль районы Советыньщ елеге Тертипнец 3.2 нче 
маддесене керген карары нигезенде Башкарма комитет Полянка авыл 
ж;ирлеге Советыньщ Полянка авыл ж;ирлеге ж;ирле узидаре органнары 
тарафыннан Спас муниципаль районыньщ я^ирле еИемияттэге 
месьелэлэрне хел иту векалетлере елешен гамелге ашыру яки анда 
бэян ителген текъдимнерне кире кагу турында карар проектын езерли. 
Башкарма комитет Полянка авыл ж;ирлеге Советыньщ векалетлере 
елешен Полянка авыл ж;ирлеге Советына норматив хокукый актлар 
керткенде билгеленген тертипте heM срокларда тапшыру турындагы 
карары проектын керте.
3.4. Полянка авыл ж;ирлеге Советы кабул иткен карар Спас муниципаль 
районыньщ ж;ирле узидаре органнарына ж;ибереле.
3.5. Спас муниципаль районы Ием Полянка авыл ж;ирлеге, Спас 
муниципаль районы ж;ирле узидаре органнары heM Полянка авыл 
ж;ирлеге арасында векалетлерне кабул иту турындагы месьелене уцай 
караган очракта, уз векалетлерёнен бер елешен гамелге ашыруны 
тапшыру турында килешу тезеле.
Килешу проектын эшлеу ечен hep якньщ векиллере саны тигез булган 
эшче теркем тезелерге мемкин. Эш теркеме килешу якларньщ 
менфегатьлерен максималь исепке ала торган килешу проектын езерли. 
Векалетлернец бер елешен тапшыру турындагы килешу Полянка авыл 
ж;ирлеге ж;ирле узидаре органнарына векалетлерне гамелге ашыру ечен 
кирекле финанс чараларын heM матди ресурсларны тапшыру турындагы 
нигезлемеде булырга тиеш.
Полянка авыл ж;ирлеге Советы Спас район Советыньщ векалетлернец 
бер елешен Кабул иту турындагы карары проектын кире каккан очракта, 
Спас муниципаль районы ж;ирл§ узидаре органнарына карарны карау 
нети>к;елере турында хат юллана.
3.6. Полянка авыл >к;ирлеге >к;ирле узидаре органнары тапшырылган 
векалетлерне гамелге ашыру ечен Спас муниципаль районы 
бюджетыннан финанс чараларын ала.
3.7. Спас муниципаль районы ж;ирле узидаре органнары, гамелдеге 
законнар нигезенде, тапшырыла торган векалетлерне гамелге ашыру 
ечен кирекле матди ресурслар Полянка авыл >кирлеге >кирле узидаре 
органнарына тапшыра алалар.
3.8. Башкарма комитетньщ вазыйфаи заты Спас муниципаль районы 
ж;ирле узидаре органнарына тапшырылган векалетлерне гамелге ашыру, 
килешуде билгеленген срокларда heM тертипте финанс чараларын 
(бюджетара трансфертларны) Кем матди ресурслардан файдалану 
турында хисаплар бире.



4. Полянка авыл >кирлеге ж;ирле узидарэ органнары тарафыннан >Цирле 
эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрне гамэлгэ 

ашыруны Спас муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнары

4.1. Башкарма комитет уз инициативасы буенча яки Спас муниципаль 
районы >к;ирле узидаре органнарыньщ инициативасын карап, аны 
алганнан соц 30 кен эченде Полянка авыл >кирлеге Советыньщ >Кирле 
эИэмияттеге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрне 
тапшыру турындагы карары проектын эзерли.
Башкарма комитет Полянка авыл ж;ирлеге Советыньщ вэкалэтлэре 
елешен Полянка авыл >кирлеГе Советына норматив хокукый актлар 
керткэндэ билгелэнгэн тэртиптэ Иэм срокларда тапшыру турындагы 
карары проектын кертэ.
4.2. Полянка авыл ж;ирлеге Советы Полянка авыл ж;ирлегенец >цирле 
эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнец бер елешен 
гамэлгэ ашыруны Спас муниципаль районыньщ ж;ирле узидарэ 
органнарына тапшыру турында Карар кабул итэ Иэм кабул ителгэн 
карарны Спас муниципаль районыньщ ж;ирле узидарэ органнарына 
карауга ж;ибэрэ.
Полянка авыл ж;ирлеге Советы карарында тубэндэгелэр курсэтелэ: 
тапшырылырга тиешле вэкалэтлэр; килешу тезелэ торган срок; килешу 
тезу тэртибе (нинди срокта, ^сем); тапшырыла торган вэкалэтлэрне 
гамэлгэ ашыру ечен кирэкле матди ресурсларны тапшыру турында 
белешмэлэр; вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыруга тапшырыла торган финанс 
чаралары турында белешмэлэр.
4.3. Полянка авыл >к;ирлеге Советы карарыныц уцай нэтиж;эсе буларак 
Спас муниципаль районы Советы Полянка авыл ж;ирлеге >к;ирле узидарэ 
органнары Иэм Спас муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнары 
арасында килешу тезелэ. Аерым вэкалэтлэрне тапшыру турындагы 
килешудэ Спас муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнарына 
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле финанс чараларын Иэм 
матди ресурсларны тапшыру турындагы нигезлэмэлэр булырга тиеш. 
Килешу проектын эшлэу ечен hep якныц вэкиллэре саны тигез булган 
эшче теркем тезелергэ мемкин/'Эш теркеме килешу якларньщ 
мэнфэгатьлэрен максималь исэпкэ ала торган килешу проектын эзерли.
4.4. Полянка авыл ж;ирлеге Советы Полянка авыл ж;ирлегенен ж;ирле 
эИэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнец бер елешен 
гамэлгэ ашыру турындагы карар проектын кире какса, Спас муниципаль 
районыньщ ж;ирле узидарэ органнарына узлэре башлаган мэсьэлэне 
карау нэти>цэлэре турында хат юллана.
4.5. Килешудэ каралган вэкалэтлэрне утэуне контрольдэ тоту Полянка 
авыл ж;ирлеге ж;ирле узидарэ органнарына бирелгэн вэкалэтлэрне



гамелге ашыру, килешуде билгеленген срокларда heM тертипте финанс 
чараларын heM матди ресурслардан файдалану турында отчет биру 
юлы белен гамелге ашырыла. •*
4.6. Килешуде каралган векалетлерне утеу ечен кирекле финанс 
чаралары бюджетара трансфертлар ревешенде биреле.
Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта, алар 
Полянка авыл >к;ирлеге бюджетына кире кайтарылырга тиеш.
4.7. Полянка авыл >к;ирлеге >кирле узидаре органнары, гамелдеге 
законнар нигезенде, тапшырыла торган векалетлерне гамелге ашыру 
ечен кирекле матди ресурслар Спас муниципаль районы >к;ирле узидаре 
органнарына тапшыра алалар.

5. Килешу эчтелегене карата талеплер
5.1. Килешуде курсетеле:
- фен (>к;ирле еЬемияттеге сорауга курсетмелер Ием аны хел иту буенча 
биреле торган конкрет векалетлерне уз эчене алырга тиеш);
- якларныц бурычлары heM хокуклары;
- тапшырыла торган векалетлерне гамелге ашыру ечен кирекле 
бюджетара трансфертларньщ еллык кулемен билгелеу тертибе;
- матди ресурсларны тапшыру heM куллану тертибе (тапшыру 
очрагында);
- тапшырыла торган векалетлерне куллануны контрольде тоту;
- килешу тезеле торган вакыт;
- аньщ гамелде булуын, шул исептен вакытыннан алда туктату 
нигезлерен heM тертибен билгели торган нигезлемелер;
- бирелген векалетлерне гамелге ашыру, финанс чараларыннан 
(бюджетара трансфертлардан) heM матди ресурслардан файдалану 
турында хисап биру вакытлары Ием тертибе;
- килешуне утемеген ечен якларныц ж;аваплылыгы, шул исептен финанс 
санкциялере;
- килешуге узгерешлер heM естемелер керту тертибе;
5.2. Килешу уз кечене кере heM Спас муниципаль районы Полянка авыл 
>цирлеге х<;ирле узидаре органнары heM х^ирле узидаре органнары ечен 
кул куелган кеннен алып мехфури була.

6. Килешунец гамелде булуын туктату

6.1. Килешу узенец гамелде будуын срогы чыккан вакыттан туктата, аца 
ул тезелген, йе вакытыннан алда, анда билгеленген тертипте heM 
нигезлер буенча.
6.2. Килешуге узгерешлер heM естемелер килешуде каралган тертипте 
кертеле.



6.3. Шартлар утэлмэгэ 
езелергэ мемкин.

hap якныц инициативасы буенча

44


