
Татарстан Республикасы Элки мункципаль районы 
Ю хмачы авыл жирлеге советы Карары

2019 нчы елньщ 11 нче июле 10№

Татарстан Республикасы б лк и  муниципаль районы 
«Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
казна милке турындагы Нигезлэмэне раслау турында

Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыныц Ю хмачы авыл жирлеге башлыгы 
Р.А.Сэлаховныц «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге казнасы милке турындагы Нигезлэмэ 
турындагы мэгълуматын тыцлаганнан Ьэм фикер алышканнан сон,Россия Федерациясе Граждан кодексы, 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомумй 
принциплары турында" номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы 
«Ю хмачы адыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Элки муниципаль 
районыныц «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге милкендэ булган мелкэт белэн идарэ иту 
Ьэм алар белэн эш иту тэртибе турында Нигезлэмэ нигезендэ,шулай ук Татарстан Республикасы Элки 
муниципаль районынын «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль казнасын тэшкил итуче мелкэт белэн 
идарэ итунец исэбен оештыру, аларныц сакланышын тээмин иту Ьэм нэтижэлелеген арттыру 
максатларында,Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыныц «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль 
б е^ м л е ге  казнасы милке турындагы Нигезлэмэне (1 нче кушымта) расларга.
2: Элеге карарны Татарстан Республикасы Хокукый мэгълуматныц рэсми порталында Иэм Элки 
муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлегенец рэсми сайтында бастырып чыгарырга (халыкка 
житкерергэ).
3. Элеге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 2019 елныц 1 гыйнварыннан 
барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.
Башкарылуын контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.
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0л ки  муниципаль районыньщ "Юхмачы 
авыл жирлеге" Советыньщ 2019 нчы 
елньщ 11нче июлендэге 10 номерлы 

карарына Кушымта

Элки муниципаль районыньщ "Юхмачы авыл жирлеге" муниципаль берэмлек казнасы милке
турында Нигезлэмэ

Ч
1.Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Россия Федерациясе Граждан кодексы, 2003 елньщ 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ 
номерлы "Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында" номерлы 
Федераль закон, Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы «Ю хмачы авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнгэн Ьэм формалаштыруньщ максатларын, бурычларын, 
составын Ьэм чыганакларын, шулай ук Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы 
авыл жирлеге» муниципаль казнасы составына керуче муниципаль милекне исэпкэ алу, идарэ иту Ьэм 
идарэ иту тэртибен билгели.
1.2. Нигезлэмэ Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге казнасы 
милкенэ кергэн муниципаль милек белэн идарэ иту, аны формалаштыру, исэпкэ алу, идарэ иту Ьэм аньщ 
белэн эш иту максатларын, бурычларын, тэртибен билгели (алгатаба-Тэртип)Россия Федерациясе Финанс 
министрлыгыныц 2010 елньщ 1 декабрендэге 157н номерлы «Дэулэт хакимияте органнары (дэулэт 
органнары), жирле узидарэ органнары, бюджеттан тыш дэулэт фондлары белэн идарэ иту органнары, 
дэулэт фэннэр академиялэре, дэулэт (муниципаль) учреждениелэре ечен бухгалтерлык исэбенец бердэм 
планын Ьэм аны куллану буенча Инструкцияне раслау турында» боерыгын (алга таба -  157н номерлы 
Инструкция) гамэлгэ ашыру максатларында эшлэнде.
1.3. Тэртиптэ Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль казна мелкэте (алга 
габа -  авыл^кирлеге казнасы) составындагы объектлар (финанс булмаган активлар) буенча аналитик исэп 
алып бару кагыйдэлэре, авыл жирлеге казнасы милкен тэшкил итуче объектлар (финанс булмаган 
активлар) белэн операциялэрне бюджет исэбендэ чагылдыруньщ даими чагылышы билгелэнэ.
1.4. Авыл жирлеге казнасы молкэте составындагы объектлар (финанс булмаган активлар) буенча 
аналитик исэпкэ алу муниципаль унитар предприятиелэргэ Ьэм муниципаль учреждениелэргэ хужалык 
алып бару Ьэм оператив идарэ хокукында беркетелмэгэн муниципаль милеккэ карата гамэлгэ ашырыла, 
шул исэцгэн:
а) авыл жирлеге казнасындагы кучемсез милек (шул исэптэн торак фонды объектлары);
в) казна мелкэте составында житештеру булмаган активлар;
г) казна мелкэте составында матди запаслар;
д) муниципаль милектэ булган ю ридик затларныц устав (жыелма) капиталына акциялэр (елешлэр, 
кертем нэр);
е) гамэлгэ куючысы (катнашучысы) авыл жирлеге булган юридик затлар булган юридик затларны 
индивидуальлэштеру чаралары Ьэм интеллектуаль эшчэнлек нэтижэлэренэ махсус хокуклардан тыш 
хокукларга ия булу;
ж) муниципаль хокукый актлар нигезендэ исэпкэ алу объектларына кертелгэн башка мелкэт, шулай ук 
авыл жирлегенец муниципаль милкендэ булган милек хокуклары.

2.Идарэ Иэм казна боерыкларыныц максатлары Ьэм бурычлары
2.1. Мучиципаль казна районын 'формалаштыру, исэпкэ алу, идарэ иту Ьэм аныц белэн эш итунец теп 
максатлары булып тора:
2.1.1. жирле узидарэнец матди-финанс нигезлэрен ныгыту;
2.1.2. муниципаль милектэге мелкэтнец сакланышын тээмин иту;
2.1.3.авыл жирлегендэ булган Ьэм социаль-икътисадый усеш ечен кулланыла торган кучемсез милекнец 
торышын арттыру Ьэм яхшырту;
2.1.4. авыл жирлеген социаль-икътисади устеру ечен куллану;
2.1.5.Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлеге халкын тормыш ечен кирэкле товарлар Ьэм 
хезмэтлэр белэн тээмин иту;
2.1.6.Элки муниципаль районыньщ Ю хмачы авыл жирлеге территориясендэ инвестициялэр жэлеп иту 
Ьэм эшкуарлык активлыгын стимуллаштыру;



.7. гражданлык-хокукый килешулэр буенча авыл жирлеге йеклэмэлэрен тээмин иту;
.1.8. жирле бюджет керемнэрен арттыру.

2.2. М елкэт белэн идарэ Ьэм аньщ белэн эш иткэндэ аталган максатларны тормышка ашыру ечен 
тубэндэге бурычлар хэл ителэ:
2.2.1 'казна Ьэм аньщ хэрэкэтен тэшкил итуче мелкэтне объектлы исэпкэ алу;
2.2.2.милекне саклау Ьэм арттыру;
2.2.3.муниципаль предприятиелэрнен финанс хэлен тотрыклыландыру, салым салуны оптимальлэштеру;
2.2.4.авыл жирлеге милке объектларын торгызу ечен финанс чараларын туплау;
2.2.5.авыл жирлегенец муниципаль составындагы халык ихтыяжларын тээмин иту ечен кирэкле милекне 
саклап калу,
2.2.6.муниципаль милекне файдалануньщ ин нэгижэле ысулларын ачыклау Ьэм куллану;
2.2.7.макса& ан билгелэнеше буенча1 муниципаль милекне саклауга Ьэм куллануга контроль;
2.2.8.казнаныц кучмэ Ьэм кучемсез мелкэте составы, аныц техник торышы, бэясе турында дерес 
мзп>луматны уз эченэ алгал мэгьлуматлар базасын формалаштыру.

З.Казнаны формалаштыруньщ составы Иэм чыганаклары булып мелкэт тора.
3.1. Ю хмачы авыл жирлеге казнасы составына Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ 
Юхмачы авыл жирлеге милкендэ булган кучемсез милек объектлары керэ, шулай ук муниципаль унитар 
предприятиелэргэ хужалык алып бару хокукында беркетелмэгэн, муниципаль учреждениелэргэ Ьэм казна 
предприятиелэренэ оператив идарэ хокукында беркетелгэн Татарстан Республикасы Элки муниципаль 
районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» составына керуче жирлеклэрнен муниципаль кучемсез милкенэ 
дэулэт милке чиклэугэ кадэр, шулай ук муниципаль учреждениелэргэ Ьэм казна предприятиелэренэ 
оператив идарэ хокукында бирелгэн дэулэт милке чиклэнэ, шул исэптэн:
- лйквидациялэнгэн унитар предприятиелэрнен Ьэм учреждениелэрнец мелкэт комплекслары;
- торак Ьэм торак булмаган биналар;
- торак йортларга кертелгэн, эмма торак фонды объектлары булмаган биналар (торак булмаган биналар);
- социаль-мэдэни Ьэм кенкуреш билгелэнешендэге объектлар, торак-коммуналь хужалык объектлары;

- биналарньщ милекчелэренец гомуми милкендэге кучемсез мелкэтнец торак булмаган биналарында 
муниципаль елеш;
- коммерция оешмаларында яки шэхси эшмэкэрлэрдэ арендага яки ышанычлы Идарэдэ яки шэхси 
эшмэкэрлэ^дэ булган кучемсез милек;
- район милкендэ булган кучемле милек;
- жир кишэрлеклэре.
Казнаны формалаштыру чыганакларына мелкэт булып тора:
3.1.1. жирле бюджет акчалары хисабына яцадан тезелгэн яисэ сатып алынган;
3.1.2. юридик Ьэм физик затлар тарафыннан авыл жирлеге милкенэ бушлай бирелгэн;
3.1.3.муниципаль унитар предприятиелэрнен хужалык алып баруыннан теш ереп калдырылган Ьэм 
муниципаль учреждениелэрнец оператив идарэсеннэн алынган;
3.1.4.бетерелэ торган (узгэртеп корыла торган) муниципаль предприятиелэр Ьэм муниципаль 
учреждениелэр;
3.1.5.Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн тэртиптэ муниципаль хужасыз дип танылган;
3.1 .б.муниципаль милеккэ башка законлы нигезлэр буенча кергэн;
3.1.7.муниципаль милеккэ Россия Федерациясенен гамэлдэге законнарында каралган башка нигезлэр 
буенча кергэн.
3.2.М елкэт авыл жирлеге казнасына элеге нигезлэмэнец 6 пунктта курсэтелгэн чыганаклар хисабына 
кертелэ, Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ Ю хмачы авыл жирлеге башкарма 
комитеты житэкчесе карары нигезендэ гамэлгэ ашырыла, ул аны алга таба файдалану, аны карап тотуга 
Ьэм эксплуатациялэугэ акча булеп биру кулэмен Ьэм тэртибен билгели.
3.3.Авыл жирлеге казнасыныц бюджет хисабы.
3.3.1 .Авыл жирлеге казнасы составына кертелгэн милек авыл жирлеге башкарма комитеты балансына 
тапшырыла. Авыл жирлеге башкарма комитеты хисап чорында казна объектларыньщ торышы, бэясе 
узгэруен чагылдыручы аер?ым баланс алып бара. Казна милке авыл жирлеге Башкарма комитетынын 
жыелма балансы активы составында чагыла.
Казна мелкэтенен бюджет исэбе планы Ьэм аны куллану буенча инструкция нигезендэ, казна 
объектларына керу, кучеру Ьэм киту буенча мэгълуматларны системалаштыру нигезендэ башкарыла.



ерация объектлар белэн бюджет исэбендэ мелкэтнец хэрэкэте турында мэгълумат кергэн саен, эмма 
исап айлык датадан да ким булмаган санда чагылдырыла.

Авыл жирлеге казнасы мелкэтен исэпкэ алу составы, сатып алу ысулы, бэясе, нигезлэре Ьэм вакыты, 
.■целкэтнен тузуы, бюджет исэбенэ алу турындагы закон талэплэренэ туры килэ торган башка 
мзгьлуматлар, шулай ук мелкэтне файдалануга тапшыру буенча карарлар, милек белэн эш иту не н башка 
актлары, шул исэптэн мелкэтне казна составыннан теш ереп калдыруга китерэ торган белешмэлэр керту 
юлы белэн башкарыла.
3.4. Авыл жирлеге казнасы объектларыньщ бэясен бэялэу тубэндэге юл белэн башкарыла:
- Дэулэт статистикасы органнарында, массакулэм мэгьлумат чараларында Ьэм махсус эдэбиятта булган 
бэялэр дэрэжэсе турында мэгьлуматлардан файдалану-финанс булмаган аерым объектларньщ бэясе 
турында эксперт бэялэмэлэре;
-01.01 2003 Ьэм 01.01.2007 елларга бюджет елкэсенец теп фондларын янадан бэялэу ечен расланган 
индексларга булган бэяне индексациялэу.

4.Бюджет исзбендэ казна мелкэте белэн операциялэрнец чагылышы.
4.1. Авыл жирлеге казнасын тэш кил итуче мелкэт объектларын исэпкэ алу ечен 0108000000 “Казна 
мелкэтенещ}шнанс булмаган активлары" исэбе билгелэнгэн
М елкэт объектлары белэн операдиялэрне исэпкэ алу ечен, матди теп  фондлар, матди булмаган теп 
фондлар, житештеру булмаган активлар Ьэм матди запаслар киселешендэ тубэндэге счетлар кулланыла:
110851000 «Казнаны тэшкил кергэн кучемсез милек»;
110852000 «Казнаны тэшкил итуче кучмэ мелкэт»;
110854000 «Казнаны тэшкил итуче матди булмаган активлар»;
110855000 «Казнаны тэшкил итуче житештеру булмаган активлар»;

^  10856000 «Казнаны тэшкил итуче матди запаслар».
4.1.1.Финанс булмаган активлар объектларыньщ беренчел бэясе дип, естэмэ кыйммэткэ салым суммасьш 
исэпкэ алып, аларны сатып алуга, эзерлзугэ (булдыруга) факттагы кертемнэр суммасы таныла.
Аларны алганда матди запасларныд беренчел бэясе, бухгалтерлык исэбен алып бару максатларында тезу 
аларньщ факттагы бэясе дип таныла.
Ж итештеру булмаган активлар объектларыньщ беренче бэясе булып, аларны сатып алуга факттагы 
кертемнэр таныла, моца беренче тапкыр бухгалтерлык исэбенэ кабул ителгэн датага аларньщ базар бэясе 
таныла торган икътисади (хужалык) эйлэнешкэ кертелуче объектлардан тыш.
Булэк иту шартнамэсе буенча алынган финанс булмаган активлар объектларыньщ беренчел бэясе булып 
бухгалтерлык исэбенэ алу датасына аларньщ агымдагы базар бэясе, аларны китеругэ, теркэугэ Ьэм 
кулланырга яраклы хезмэтлэр курсэтугэ бэйле хезмэтлэр бэясен арттыру таныла.
Финанс буг^аган  активлар объектларыньщ баланс бэясе барлык узгэрешлэрне исэпкэ алып (тезелеш, 
узгэртеп кору, модернизациялэу, елеш чэ бетеру, шулай ук финанс булмаган активлар объектларын 
янадан бэялэу очракларында), аларньщ беренчел бэясе булып тора.
4.1.2.Башка гавами-хокукый белем биру казнасыннан тулэусез кергэндэ, район бюджеты акчалары 
хисабына объектлар сатып алганда финанс булмаган активлар объектлары «Казна мелкэтенен финанс 
булмаган активлары» 01080000 счетында кыйммэти чагылышта чагылдырыла.

4.1.3. Казна милке объектларыньщ инвентарь Ьэм аналитик исэбе теп  чаралар, матди булмаган активлар, 
житештеру активлары Ьэм матди запасларныц Бердэм счетлар планы Ьэм аны куллану инструкциясе 
бёлэн билгелэнгэн бухгалтерлык исэбе тэртибе нигезендэ алып барыла.
4.1.4. Казна мелкэте составында кучемсез милек, Кучемсез милек объектларын бюджет исэбенэ алу 
берэмлеге булып инвентарь объект тора. 3000 сумга кадэр булган Ьэр муниципаль милек объектына, аныц 
эксплуатациялэнуенэ, запаста яки консервациялэнуенэ карамастан, уникаль инвентарь номер бирелэ.
4.1.5. Инвентар номеры 10 билгедэн тора. Финанс булмаган активлар объектына бирелгэн инвентарь 
номер аныц казна составында булган чорда саклана. Бюджеттан исэптэн теш ерелгэн мелкэт 
объектларыньщ инвентарь номерлары яца кабул ителгэн бюджет исэбенэ бирелми.

3000 сумга кадэр бэядэ файдалануга тапшырылган кучемле мелкэт объектларыньщ беренчел бэясе, алдан 
исэптэге 21 “Эксплуатациядэ бэясе 3000 сумга кадэр булган теп акчалар" объектларны бер ук вакытга 
чагылдырып, баланс исэбеннэн теш ереп калдырыла.
Элеге активларны бетеру, куллану ечен яраксыз Ьэм торгызу мемкин булмаганда башкарыла.



.6. авыл жирлеге казнасы объектларын аналитик исэпкэ алу инвентарь карточкаларда алып барыла 
рорма 050l031)

М елкэтне (финанс булмаган активларны) алу буенча операциялэрне исэпкэ алу хужалык операциясенен 
эчтэлеге нигезендэ алып барыла: финанс булмаган активларны тартып алу Ьэм кучеру операциялэре 
журналында, башка операциялэр буенча журналда.
М елкэтне (финанс булмаган активларны) алу, кучеру буенча операциялэрне исэпкэ алу финанс булмаган 
активларны табу Ьэм кучеру буенча операциялэр журналында алып барыла.
4.1.7. Казнаньщ исэплэнгэн амортизациясе белэн операциялэрне исэпкэ алу ечен тубэндэге счетлар 
кулланыла:
110451 ООО «Казна мелкэте составында кучемсез Милекне амортизациялэу»;
110458000 «Казна мелкэте составында кучмэ милекне амортизациялэу»;
110454000 «Казна мелкэте составында матди булмаган активларны амортизациялэу».
Оператив идарэ иту (хужалык алып бару) хокукын туктату нигезендэ авыл жирлеге казнасы составына 
кертелгэн финанс булмаган активлар объектлары буенча амортизация соцгы хокук иясенец исэпкэ 
алынган (исэплэп чыгарылган) суммалар кулэмендэ чагылдырыла;
Финанс булмаган активлар объектларына аларны муниципаль казна составына керту датасыннан 
амортизациялэнми.
Объектны авыл жирлеге казнасы мелкэте составында булган чорда амортизация суммасын исэплэу Ьэм 
бер тапкыр исэплэу объектны оператив идарэ иту хокукын беркету нигезе буенча исэпкэ алганда 
учреж дени^(хокук иясе) тарафыннан гамэлгэ ашырыла. Ш ул ук вакытта курсэтелгэн исэп-хисап Ьэм 
амортизация суммасын бер тапкыр исэплэу аныц башлангыч (баланс, калд ы к) хакы, объектный 
муниципаль казна реестрында курсэтелгэн башка бэясе Ьэм казна мелкэте составында булу вакыты 
ту$ындагы белешмэлэр нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
Казна милкен амортизациялэу операциялэре финанс булмаган объектларны табу Ьэм кучеру буенча ай 
саен журналда чагылдырыла.
4.1.8. Авыл жирлеге казнасы Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасыныц гамэлдэге законнары, 
Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
норматив хокукый актлары белэн билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм шартларда, элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн 
узенчэлеклэрне исэпкэ алып кулланыла.
4.1.9. Авыл жирлеге казнасы объектлары хосусыйлаштырылырга, килешу буенча арендага, ышанычлы 
идарэгэ яки тулэусез файдалануга, залогка, саклауга тапшырылырга, Хужалык жэмгыятьлэренец устав 
капиталына елеш буларак кертелергэ, муниципаль унитар предприятиелэргэ хужалык карамагына, 
муниципаль учреждениелэргэ оператив идарэгэ тапшырылырга, шулай ук Россия Федерациясенец Закон 
Ьэм норматив хокукый актлары нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ 
«Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец норматив хокукый актлары белэн яраштырылып, 
башка гражданлык-хокукый килешулэр предметы булырга мемкин.
4 .1.10. Авыл жирлеге казнасы объектын кулланудан кергэн аренда тулэве Ьэм башка керемнэр Татарстан 
Р еспублик^ы  Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлеге башкарма комитеты бюджетына 
кучерелергэ тиеш.

5.Авыл жирлеге казнасыньщ сакланышын Ьам максатчан кулланылышын контрольдэ тоту.
5.1. Казна милке килешу бренча йеклэмэ белэн йеклэнмэгэн чорда, мондый милекне карап тоту Ьэм 
саклау бурычын жирле бюджет хисабына авыл жирлеге башкарма комитеты башкара.
5.1.1. Казна милкен исэпкэ алу белешмэлэренец дереслеген тээмин иту ечен казна мелкэтен 
инвентаризациялэу башкарыла, аньщ барышында муниципаль милек объектларыньщ булуы, аларньщ 
торышы тикшерелэ Ьэм документлар белэн раслана. Финанс булмаган активлар объектлары буенча 
инвентарьлаштыру тасвирламасы кулланыла (форма 0504087). Инвентаризациянен ешлыгы Ьэм 
тулылыгы авыл жирлеге башкарма комитеты курсэтмэсе белэн билгелэнэ.
5.1.2. Авыл жирлеге милкенэ инвентаризация уткэру мэжбури:
еллык бухгалтерлык отчетын тезу  алдыннан мелкэтне арендага тапшырганда, сатканда; 
муниципаль казнаньщ мелкэт реес грын алып бару ечен жаваплы затларны алыштырганда; 
муниципаль милектэ булган мелкэтне урлау, законсыз куллану яки бозу фактларын ачыклаганда; 
табигый бэла-каза, янгын яисэ башка гадэттэн тыш хэллэр булган очракта; Россия Федерациясе 
законнарында каралган башка очракларда.

б.Бюджет хисаплылыгын тезу тэртибе.



. Авыл жирлеге казнасы мелкэте составындагы объектлар белэн бухгалтерлык операциялэре Россия 
/едерациясе Финанс министрлыгыныц 28.12.2010 ел, № 191н боерыгы белэн расланган Россия 

Федерациясе бюджет системасы бюджетлары утэлеше турында еллык, кварталлык Ьэм айлык хисап тезу 
Ьэм тапшыру тэртибе турында Инструкциядэ билгелэнгэн кулэмдэ Ьэм вакыт эчендэ бюджет 
хисаплылыгында чагйла. -

^ 7. Милекнен авыл жирлеге составыннан алынуы.
7.1. Авыл жирлеге казнасыннан алынутубэндэге нэтижэдэ башкарыла:
- муниципаль унитар преднриятиелэргэ Ьэм Элки муниципаль районыньщ муниципаль учреждениелэренэ, 
хужалык алып бару Ьэм оператив идарэ иту хокукында аларны беркету;
- объектларны федераль милеккэ, Татарстан Республикасы милкенэ, башка муниципаль берэмлек милкенэ 
тапшыру;
- гражданлык-хокукый килешулэр кысаларында читлэшулэр (хосусыйлаштыру, сату, булэк иту, мена);
- суд карарларын утэу;
- объектный Ьэлак булуы яки ю к ителуе;
- объектка хокук югалту.
7.1.1 Элеге Нигезлэмэнен 7.1 пунктында курсэтелгэн очракларда авыл жирлеге казнасыннан чыккан 
объектларны теш ереп капдыру Татарстан Республикасы Элки муниципаль районы Юхмачы 
авыл жирлеге Советы карары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
7.2 Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль казна мелкэте составыннан 
теш ереп калдыру, Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге 
балансына тапшыру, Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ Ю хмачы авыл жирлеге 
башкарма комитеты житэкчесе курсэтмэсе нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

* 8. Йомгаклау нигезлэмэлэре
8.1. Т атар ски  Республикасы Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлеге башкарма комитеты яки 
вэкалэтле орган дэгъва белэн судка мерэжэгать итэргэ хокуклы:
- объектларга муниципаль милек хокукын тану Ьэм аларны законсыз билэудэн талэп иту;
- авыл жирлеге казнасы объектлары белэн алыш-бирешлэрнец дерес булмавын тану;
- авыл Жирлеге казнасы объектларын аренда тулэве Ьэм аренда килешулэрен езу буенча бурычларны 
тулэту;
- авыл жирлеге казнасына физик Ьэм юридик затларныц хокуксыз гамэллэре аркасында килгэн зыянны 
Ьэм башка зыяннарны каплау.
- элеге Нигезлэмэнен барлык узгэрешлэре Ьэм аца естэмэлэр Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл 
жирлеге Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ кабул ителэ Ьэм рэсми басылып чыккан кеннэн уз 
кеченэ керэ.

*
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