Татарстан Республикасы Э лки мункципаль районы
Ю хмачы авыл ж ирлеге советы Карары
2019 нчы елньщ 11 нче июле

10№

Татарстан Республикасы б л к и муниципаль районы
«Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге
казна милке турындагы Нигезлэмэне раслау туры нда
Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыны ц Ю хмачы авыл ж ирлеге башлыгы
Р.А .С элаховны ц «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге казнасы милке туры ндагы Н игезлэмэ
турындагы мэгълуматын ты цлаганнан Ьэм фикер алыш каннан сон,Россия Ф едерациясе Граждан кодексы,
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы "Россия Ф едерациясендэ ж ирле узидарэ оеш тыруны ц гомумй
принциплары турында" номерлы Ф едераль закон, Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районы
«Ю хмачы адыл жирлеге» муниципаль берэмлеге У ставы, Татарстан Республикасы Элки муниципаль
районыныц «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге милкендэ булган мелкэт белэн идарэ иту
Ьэм алар белэн эш иту тэртибе туры нда Н игезлэмэ нигезендэ,ш улай ук Татарстан Республикасы Элки
муниципаль районыны н «Ю хмачы авы л жирлеге» муниципаль казнасын тэш кил итуче м елкэт белэн
идарэ итунец исэбен оеш тыру, аларны ц сакланыш ын тээм ин иту Ьэм нэтиж элелеген арттыру
максатларында,Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районы Ю хмачы авыл ж ирлеге Советы
КА РА Р ИТТЕ:
1.
Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыны ц «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль
б е ^ м л е г е казнасы милке туры ндагы Нигезлэмэне (1 нче куш ымта) расларга.

2:

Э леге карарны Татарстан Республикасы Х окукый мэгълуматны ц рэсми порталында Иэм Элки

муниципаль районы Ю хмачы авыл ж ирлегенец рэсми сайты нда басты ры п чыгары рга (халы кка
ж иткерергэ).
3.
Э леге карар рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 2019 елныц 1 гыйнварыннан
барлыкка килгэн хокук м енэсэбэтлэренэ кагыла.
Баш карылуын контрольдэ тотуны уз естем дэ калдырам.

.

If

Ю хмачы авыл ж ирлеге башлыгы:

1
в

Р А .С элахов

0 л к и муниципаль районыньщ "Ю хмачы
авыл жирлеге" Советыньщ 2019 нчы
елньщ 11нче ию лендэге 10 номерлы
карары на Куш ымта

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

Ч
1.Гомуми нигезлэмэлэр
1.1.

Э леге Н игезлэмэ Россия Ф едерациясе Граждан кодексы, 2003 елньщ 6 октябрендэге 1Э1-ФЗ

номерлы "Россия Ф едерациясендэ ж ирле узидарэ оеш тыруньщ гомуми принциплары турында" номерлы
Ф едераль закон, Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районы «Ю хмачы авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге У ставы нигезендэ эш лэнгэн Ьэм формалаш ты руньщ максатларын, бурычларын,
составын Ьэм чыганакларын, ш улай ук Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районыньщ «Ю хмачы
авыл жирлеге» муниципаль казнасы составы на керуче муниципаль милекне исэпкэ алу, идарэ иту Ьэм
идарэ иту тэртибен билгели.
1.2. Н игезлэмэ Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге казнасы
милкенэ кергэн муниципаль милек белэн идарэ иту, аны формалаш тыру, исэпкэ алу, идарэ иту Ьэм аньщ
белэн эш иту максатларын, бурычларын, тэртибен билгели (алгатаба-Т эртип)Россия Ф едерациясе Ф инанс
министрлы гы ны ц 2010 елньщ 1 декабрендэге 157н номерлы «Д эулэт хакимияте органнары (дэулэт
органнары), жирле узидарэ органнары , бю дж еттан тыш дэулэт фондлары белэн идарэ иту органнары,
дэулэт ф эннэр академиялэре, дэулэт (муниципаль) учреж дениелэре ечен бухгалтерлы к исэбенец бердэм
планын Ьэм аны куллану буенча И нструкцияне раслау туры нда» боеры гын (алга таба - 157н номерлы
И нструкция) гамэлгэ аш ыру максатларында эшлэнде.
1.3. Тэртиптэ Элки муниципаль районы ньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль казна м елкэте (алга
габа - авыл^кирлеге казнасы) составындагы объектлар (финанс булмаган активлар) буенча аналитик исэп
алы п бару кагыйдэлэре, авыл ж ирлеге казнасы милкен тэш кил итуче объектлар (финанс булмаган
активлар) белэн операциялэрне бю дж ет исэбендэ чагылды руньщ даими чагылыш ы билгелэнэ.
1.4. Авыл ж ирлеге казнасы молкэте составындагы объектлар (финанс булмаган активлар) буенча
аналитик исэпкэ алу муниципаль унитар предприятиелэргэ Ьэм муниципаль учреж дениелэргэ хуж алы к
алып бару Ьэм оператив идарэ хокукы нда беркетелмэгэн муниципаль милеккэ карата гамэлгэ аш ырыла,
шул исэцгэн:
а) авыл ж ирлеге казнасындагы кучемсез милек (ш ул исэптэн торак фонды объектлары);
в) казна м елкэте составында житеш теру булмаган активлар;
г) казна м елкэте составында матди запаслар;
д) муниципаль милектэ булган ю ридик затларны ц устав (ж ыелма) капиталы на акциялэр (елеш лэр,
ке р тем н эр );
е) гамэлгэ куючысы (катнаш учысы) авыл жирлеге булган ю ридик затлар булган ю ридик затларны
индивидуальлэш теру чаралары Ьэм интеллектуаль эш чэнлек нэтиж элэренэ махсус хокуклардан тыш
хокукларга ия булу;
ж ) муниципаль хокукый актлар нигезендэ исэпкэ алу объектлары на кертелгэн баш ка мелкэт, шулай ук
авыл жирлегенец муниципаль милкендэ булган милек хокуклары.

2.Идарэ Иэм казна боерыкларыныц максатлары Ьэм бурычлары
2.1.

М учиципаль 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 м елкэтнец сакланыш ын тээмин иту;
2.1.3.авыл жирлегендэ булган Ьэм социаль-икътисады й усеш ечен кулланы ла торган кучемсез милекнец
торы ш ы н артты ру Ьэм яхш ырту;
2.1.4. авыл жирлеген социаль-икътисади устеру ечен куллану;
2.1.5.Э лки муниципаль районы Ю хмачы авыл ж ирлеге халкын тормыш ечен кирэкле товарлар Ьэм
хезм этлэр белэн тээмин иту;
2.1.6.Элки муниципаль районыньщ Ю хмачы авыл ж ирлеге территориясендэ инвестициялэр жэлеп иту
Ьэм эш куарлы к активлыгын стимуллаш тыру;

.7. гражданлык-хокукый килеш улэр буенча авыл ж ирлеге йеклэмэлэрен тээмин иту;
.1.8. жирле бю дж ет керемнэрен арттыру.
2.2. М елкэт белэн идарэ Ьэм аньщ белэн эш иткэндэ аталган максатларны тормы ш ка аш ыру ечен
тубэндэге бурычлар хэл ителэ:
2.2.1 'казна Ьэм аньщ хэрэкэтен тэш кил итуче мелкэтне объектлы исэпкэ алу;
2.2.2.милекне саклау Ьэм арттыру;
2.2.3.муниципаль предприятиелэрнен финанс хэлен тотры клы ланды ру, салым салуны оптимальлэш теру;
2.2.4.авыл ж ирлеге милке объектларын торгы зу ечен финанс чаралары н туплау;
2.2.5.авыл жирлегенец муниципаль составындагы халы к ихтыяжлары н тээмин иту ечен кирэкле милекне
саклап калу,
2.2.6.муниципаль милекне файдалануньщ ин нэгиж эле ысулларын ачыклау Ьэм куллану;
2.2.7.м акса& ан билгелэнеш е буенча1муниципаль милекне саклауга Ьэм куллануга контроль;
2.2.8.казнаны ц кучмэ Ьэм кучемсез м елкэте составы, аны ц техник торыш ы, бэясе туры нда дерес
мзп>луматны уз эченэ алгал м эгьлуматлар базасын формалаш тыру.

З.Казнаны формалаштыруньщ составы Иэм чыганаклары булып мелкэт тора.
3.1. Ю хмачы авыл ж ирлеге казнасы составы на Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ
Ю хмачы авыл жирлеге милкендэ булган кучемсез милек объектлары керэ, ш улай ук муниципаль унитар
предприятиелэргэ хужалы к алып бару хокукы нда беркетелмэгэн, муниципаль учреж дениелэргэ Ьэм казна
предприятиелэренэ оператив идарэ хокукы нда беркетелгэн Татарстан Республикасы Элки муниципаль
районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» составы на керуче ж ирлеклэрнен муниципаль кучемсез милкенэ
дэулэт милке чиклэугэ кадэр, ш улай ук муниципаль учреж дениелэргэ Ьэм казна предприятиелэренэ
оператив идарэ хокукында бирелгэн дэулэт милке чиклэнэ, шул исэптэн:
- лйквидациялэнгэн унитар предприятиелэрнен Ьэм учреж дениелэрнец м елкэт комплекслары;
- торак Ьэм торак булмаган биналар;
- торак йортларга кертелгэн, эмма торак фонды объектлары булмаган биналар (торак булмаган биналар);
- социаль-мэдэни Ьэм кенкуреш билгелэнеш ендэге объектлар, торак-комм уналь хуж алы к объектлары;
- биналарньщ милекчелэренец гомуми милкендэге кучемсез м елкэтнец торак булмаган биналарында
муниципаль елеш ;
- коммерция оеш малары нда яки ш эхси эш мэкэрлэрдэ арендага яки ыш анычлы И дарэдэ яки шэхси
эш м экэрлэ^дэ булган кучемсез милек;
- район милкендэ булган кучемле милек;

- жир кишэрлеклэре.
Казнаны ф ормалаш ты ру чы ганаклары на м елкэт булып тора:
3.1.1. жирле бю дж ет акчалары хисабы на яцадан тезелгэн яисэ сатып алынган;
3.1.2. ю ридик Ьэм физик затлар тарафыннан авыл ж ирлеге милкенэ буш лай бирелгэн;
3.1.3.муниципаль унитар предприятиелэрнен хуж алы к алып баруы ннан теш ереп калдырылган Ьэм
муниципаль учреж дениелэрнец оператив идарэсеннэн алынган;
3.1.4.бетерелэ торган (узгэртеп коры ла торган) муниципаль предприятиелэр Ьэм муниципаль
учреждениелэр;
3.1.5.Россия Ф едерациясе законнары белэн билгелэнгэн тэртиптэ муниципаль хужасыз дип танылган;
3.1 .б.муниципаль милеккэ баш ка законлы нигезлэр буенча кергэн;
3.1.7.муниципаль милеккэ Россия Ф едерациясенен гамэлдэге законнары нда каралган баш ка нигезлэр
буенча кергэн.
3.2.М елкэт авыл ж ирлеге казнасы на элеге нигезлэмэнец 6 пунктта курсэтелгэн чыганаклар хисабы на
кертелэ, Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ Ю хмачы авыл ж ирлеге баш карма
комитеты ж итэкчесе карары нигезендэ гамэлгэ аш ырыла, ул аны алга таба файдалану, аны карап тотуга
Ьэм эксплуатациялэугэ акча булеп биру кулэмен Ьэм тэртибен билгели.
3.3.Авыл жирлеге казнасыныц бю дж ет хисабы.
3.3.1 .Авыл ж ирлеге казнасы составы на кертелгэн милек авыл ж ирлеге баш карма комитеты балансы на
тапш ырыла. Авыл ж ирлеге баш карма комитеты хисап чорында казна объектларыньщ торы ш ы , бэясе
узгэруен чагылдыручы аер?ым баланс алы п бара. Казна милке авыл ж ирлеге Баш карм а комитетынын
жы елма балансы активы составы нда чагыла.
Казна мелкэтенен бю дж ет исэбе планы Ьэм аны куллану буенча инструкция нигезендэ, казна
объектларына керу, кучеру Ьэм киту буенча мэгълуматларны системалаш тыру нигезендэ башкарыла.

ерация объектлар белэн бю дж ет исэбендэ м елкэтнец хэрэкэте туры нда мэгълумат кергэн саен, эмма
исап айлык датадан да ким булмаган санда чагылдырыла.
Авыл ж ирлеге казнасы мелкэтен исэпкэ алу составы, сатып алу ысулы, бэясе, нигезлэре Ьэм вакыты,
.■целкэтнен тузуы, бю дж ет исэбенэ алу туры ндагы закон талэплэренэ туры килэ торган баш ка
м згьлуматлар, шулай ук м елкэтне файдалануга тапш ы ру буенча карарлар, милек белэн эш иту не н баш ка
актлары, шул исэптэн мелкэтне казна составыннан теш ереп калды руга китерэ торган белеш мэлэр керту
юлы белэн башкарыла.
3.4. Авыл жирлеге казнасы объектларыньщ бэясен бэялэу тубэндэге юл белэн башкарыла:
- Д эулэт статистикасы органнарында, массакулэм м эгьлум ат чаралары нда Ьэм махсус эдэбиятта булган
бэялэр дэрэж эсе туры нда м эгьлуматлардан файдалану-финанс булмаган аерым объектларньщ бэясе
туры нда эксперт бэялэмэлэре;
-01.01 2003 Ьэм 01.01.2007 елларга бю дж ет елкэсенец теп фондларын янадан бэялэу ечен расланган
индексларга булган бэяне индексациялэу.

4.Бюджет исзбендэ казна мелкэте белэн операциялэрнец чагылышы.
4.1. Авыл ж ирлеге казнасын тэш кил итуче м елкэт объектларын исэпкэ алу ечен 0108000000 “Казна
мелкэтенещ }ш нанс булмаган активлары" исэбе билгелэнгэн
М елкэт объектлары белэн операдиялэрне исэпкэ алу ечен, матди теп фондлар, матди булмаган теп
фондлар, ж итеш теру булмаган активлар Ьэм матди запаслар киселеш ендэ тубэндэге счетлар кулланыла:
110851000 «Казнаны тэш кил кергэн кучемсез милек»;
110852000 «Казнаны тэш кил итуче кучмэ мелкэт»;
110854000 «Казнаны тэш кил итуче матди булмаган активлар»;
110855000 «Казнаны тэш кил итуче ж итеш теру булмаган активлар»;
^ 10856000 «Казнаны тэш кил итуче матди запаслар».
4.1.1.Ф инанс булмаган активлар объектларыньщ беренчел бэясе дип, естэм э кы йммэткэ салым суммасьш
исэпкэ алып, аларны сатып алуга, эзерлзугэ (булды руга) факттагы кертемнэр суммасы таныла.
Аларны алганда матди запасларны д беренчел бэясе, бухгалтерлы к исэбен алып бару максатларында тезу
аларньщ факттагы бэясе дип таныла.
Ж итеш теру булмаган активлар объектларыньщ беренче бэясе булып, аларны сатып алуга факттагы
кертемнэр таны ла, моца беренче тапкы р бухгалтерлы к исэбенэ кабул ителгэн датага аларньщ базар бэясе
таны ла торган икътисади (хуж алык) эйлэнеш кэ кертелуче объектлардан тыш.
Булэк иту ш артнамэсе буенча алы нган финанс булмаган активлар объектларыньщ беренчел бэясе булып
бухгалтерлы к исэбенэ алу датасы на аларньщ агымдагы базар бэясе, аларны китеругэ, теркэугэ Ьэм
кулланы рга яраклы хезмэтлэр курсэтугэ бэйле хезмэтлэр бэясен арттыру таныла.
Ф инанс б у г^аган активлар объектларыньщ баланс бэясе барлык узгэреш лэрне исэпкэ алып (тезелеш ,
узгэртеп кору, модернизациялэу, елеш чэ бетеру, ш улай ук финанс булмаган активлар объектларын
янадан бэялэу очракларында), аларньщ беренчел бэясе булып тора.
4.1.2.Баш ка гавами-хокукы й белем биру казнасы ннан тулэусез кергэндэ, район бю дж еты акчалары
хисабы на объектлар сатып алганда финанс булмаган активлар объектлары «К азна м елкэтенен финанс
булмаган активлары» 01080000 счеты нда кыйммэти чагы лы ш та чагылдырыла.
4.1.3. К азна милке объектларыньщ инвентарь Ьэм аналитик исэбе теп чаралар, матди булмаган активлар,
ж итеш теру активлары Ьэм матди запасларны ц Бердэм счетлар планы Ьэм аны куллану инструкциясе
бёлэн билгелэнгэн бухгалтерлы к исэбе тэртибе нигезендэ алып барыла.
4.1.4. К азна мелкэте составында кучемсез милек, Кучемсез милек объектларын бю дж ет 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. Ф инанс булмаган активлар объекты на бирелгэн инвентарь
номер аны ц казна составы нда булган чорда саклана. Бю джеттан исэптэн теш ерелгэн м елкэт
объектларыньщ инвентарь номерлары яца кабул ителгэн бю дж ет исэбенэ бирелми.
3000 сум га кадэр бэядэ файдалануга тапш ы ры лган кучемле м елкэт объектларыньщ беренчел бэясе, алдан
исэптэге 21 “Эксплуатациядэ бэясе 3000 сумга кадэр булган теп акчалар" объектларны бер ук вакытга
чагылдырып, баланс исэбеннэн теш ереп калдырыла.
Э леге активларны бетеру, куллану ечен яраксыз Ьэм торгы зу м ем кин булмаганда башкарыла.

.6. авыл жирлеге казнасы объектларын аналитик исэпкэ алу инвентарь карточкаларда алып бары ла
рорма 0 5 0 l0 3 1 )
М елкэтне (финанс булмаган активларны ) алу буенча операциялэрне исэпкэ алу хуж алы к операциясенен
эчтэлеге нигезендэ алы п барыла: финанс булмаган активларны тарты п алу Ьэм кучеру операциялэре
журналында, баш ка операциялэр буенча журналда.
М елкэтне (финанс булмаган активларны ) алу, кучеру буенча операциялэрне исэпкэ алу финанс булмаган
активларны табу Ьэм кучеру буенча операциялэр ж урналы нда алып барыла.
4.1.7. К азнаньщ исэплэнгэн амортизациясе белэн операциялэрне исэпкэ алу ечен тубэндэге счетлар
кулланыла:
110451 ООО «Казна м елкэте составы нда кучемсез Милекне амортизациялэу»;
110458000 «Казна м елкэте составында кучмэ милекне амортизациялэу»;
110454000 «Казна м елкэте составы нда матди булмаган активларны амортизациялэу».
О ператив идарэ иту (хуж алы к алы п бару) хокукын туктату нигезендэ авыл ж ирлеге казнасы составына
кертелгэн финанс булмаган активлар объектлары буенча ам ортизация соцгы хокук иясенец исэпкэ
алынган (исэплэп чыгары лган) сум малар кулэмендэ чагылдырыла;
Ф инанс булмаган активлар объектлары на аларны муниципаль казна составына керту датасыннан
амортизациялэнми.
Объектны авыл жирлеге казнасы м елкэте составы нда булган чорда амортизация суммасын исэплэу Ьэм
бер тапкы р исэплэу объектны оператив идарэ иту хокукын беркету нигезе буенча исэпкэ алганда
у чреж ден и ^(хокук иясе) тарафыннан гамэлгэ аш ырыла. Ш ул ук вакы тта курсэтелгэн исэп-хисап Ьэм
амортизация суммасын бер тапкы р исэплэу аныц баш лангы ч (баланс, к а л д ы к ) хакы, объектный
муниципаль казна реестры нда курсэтелгэн баш ка бэясе Ьэм казна м елкэте составы нда булу вакыты
ту$ы ндагы белеш мэлэр нигезендэ гамэлгэ аш ырыла.
Казна милкен амортизациялэу операциялэре финанс булмаган объектларны табу Ьэм кучеру буенча ай
саен ж урналда чагылдырыла.
4.1.8. Авыл жирлеге казнасы Россия Ф едерациясе Ьэм Татарстан Республикасы ны ц гамэлдэге законнары,
Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге
норматив хокукый актлары белэн билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм ш артларда, элеге Н игезлэмэдэ билгелэнгэн
узенчэлеклэрне исэпкэ алып кулланыла.
4.1.9. Авыл ж ирлеге казнасы объектлары хосусыйлаш ты ры лырга, килеш у буенча арендага, ышанычлы
идарэгэ яки тулэусез файдалануга, залогка, саклауга тапш ы ры лы рга, Х уж алы к ж эмгы ятьлэренец устав
капиталы на елеш буларак кертелергэ, муниципаль унитар предприятиелэргэ хуж алы к карамагына,
муниципаль учреж дениелэргэ оператив идарэгэ тапш ы ры лы рга, ш улай ук Россия Ф едерациясенец Закон
Ьэм норматив хокукый актлары нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы Элки муниципаль районыньщ
«Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец норматив хокукый актлары белэн яраш тырылып,
баш ка граж данлы к-хокукы й килеш улэр предметы булы рга мемкин.
4 .1.10. Авыл жирлеге казнасы объектын кулланудан кергэн аренда тулэве Ьэм баш ка керемнэр Татарстан
Р есп у б л и к ^ ы Элки муниципаль районы Ю хмачы авыл ж ирлеге баш карма комитеты бю дж еты на
кучерелергэ тиеш.

5.Авыл жирлеге казнасыньщ сакланышын Ьам максатчан кулланылышын контрольдэ тоту.
5.1. К азна милке килешу бренча й еклэм э белэн йеклэнм эгэн чорда, мондый милекне карап тоту Ьэм
саклау бурычы н жирле бю дж ет хисабы на авыл ж ирлеге баш карма комитеты башкара.
5.1.1. К азна милкен исэпкэ алу белеш м элэренец дереслеген тээмин иту ечен казна мелкэтен
инвентаризациялэу баш карыла, аньщ бары ш ы нда муниципаль милек объектларыньщ булуы, аларньщ
торыш ы тикш ерелэ Ьэм документлар белэн раслана. Ф инанс булмаган активлар объектлары буенча
инвентарьлаш тыру тасвирламасы кулланы ла (форм а 0504087). И нвентаризациянен еш лыгы Ьэм
тулы лы гы авыл ж ирлеге баш карма комитеты курсэтмэсе белэн билгелэнэ.
5.1.2. Авыл ж ирлеге милкенэ инвентаризация уткэру мэжбури:
еллы к бухгалтерлы к отчетын тезу алдыннан м елкэтне арендага тапш ы рганда, сатканда;
муниципаль казнаньщ м елкэт реес грын алып бару ечен ж аваплы затларны алыш тырганда;
муниципаль милектэ булган м елкэтне урлау, законсыз куллану яки бозу фактларын ачыклаганда;
табигый бэла-каза, янгын яисэ баш ка гадэттэн тыш хэллэр булган очракта; Россия Ф едерациясе
законнары нда каралган баш ка очракларда.

б.Бюджет хисаплылыгын тезу тэртибе.

. Авыл ж ирлеге казнасы м елкэте составындагы объектлар белэн бухгалтерлы к операциялэре Россия
/едерациясе Ф инанс министрлы гы ны ц 28.12.2010 ел, № 191н боерыгы белэн расланган Россия
Ф едерациясе бю дж ет системасы бю дж етлары утэлеш е туры нда еллык, кварталлы к Ьэм айлы к хисап тезу
Ьэм тапш ы ру тэртибе туры нда И нструкциядэ билгелэнгэн кулэмдэ Ьэм вакыт эчендэ бю дж ет
хисаплы лы гы нда чагйла. -

^

7. Милекнен авыл жирлеге составыннан алынуы.

7.1. Авыл ж ирлеге казнасыннан алы нутубэндэге нэтиж эдэ башкарыла:
- муниципаль унитар преднриятиелэргэ Ьэм Э лки муниципаль районы ньщ муниципаль учреж дениелэренэ,
хуж алы к алып бару Ьэм оператив идарэ иту хокукы нда аларны беркету;
- объектларны федераль милеккэ, Татарстан Республикасы милкенэ, баш ка муниципаль берэмлек милкенэ
тапш ыру;
- граж данлы к-хокукы й килеш улэр кы салары нда читлэш улэр (хосусы йлаш тыру, сату, булэк иту, мена);
- суд карарлары н утэу;
- объектны й Ьэлак булуы яки ю к ителуе;
- объектка хокук югалту.
7.1.1 Э леге Н игезлэмэнен 7.1 пункты нда курсэтелгэн очракларда авы л ж ирлеге казнасы ннан чыккан
объектларны теш ереп капдыру Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районы Ю хмачы
авыл ж ирлеге Советы карары нигезендэ гамэлгэ аш ырыла.
7.2 Элки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл жирлеге» муниципаль казна м елкэте составыннан
теш ереп калдыру, Э лки муниципаль районыньщ «Ю хмачы авыл ж ирлеге» муниципаль берэмлеге
балансы на тапш ыру, Татарстан Республикасы Э лки муниципаль районы ньщ Ю хмачы авыл ж ирлеге
баш карма комитеты ж итэкчесе курсэтмэсе нигезендэ гамэлгэ аш ырыла.

*

8. Йомгаклау нигезлэмэлэре

8.1. Т а т а р с к и Республикасы Э лки муниципаль районы Ю хмачы авыл жирлеге баш карма комитеты яки
вэкалэтле орган дэгъва белэн судка м ерэж эгать итэргэ хокуклы:
- объектларга муниципаль милек хокукын тану Ьэм аларны законсыз билэудэн талэп иту;
- авыл ж ирлеге казнасы объектлары белэн алы ш -биреш лэрнец дерес булмавын тану;
- авыл Жирлеге казнасы объектларын аренда тулэве Ьэм аренда килеш улэрен езу буенча бурычларны
тулэту;
- авыл ж ирлеге казнасына физик Ьэм ю ридик затларны ц хокуксы з гамэллэре аркасы нда килгэн зыянны
Ьэм баш ка зыяннарны каплау.
- элеге Н игезлэмэнен барлы к узгэреш лэре Ьэм аца естэм элэр Э лки муниципаль районы Ю хмачы авыл
ж ирлеге Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ кабул ителэ Ьэм рэсми басы лып чыккан кеннэн уз
кеченэ керэ.
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