
Татарстан Ресrгубликасы Олки муниципirль районы
Чуваш Борнае авыл жирлеге советы Карары

2019 нчы елныц 11 нче шоле

Татарстан Ресгryбликасы Олки муницип:rль районы
<Чуваш Борнае авыл пtирлеге) муниципаль берэмлеl е

казна милке турындагы fIигезломэне раслау турында

l lJ\ъ

Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципirль районыныц Чуваш Борнае авыл щирлеге башлыгы И. Г.
Зариповныц кЧуваш Борнае авыл )r(ирлеге) муницигlа-гlь берэмлеге казнасы милке т}рындагы Нигезлэмэ
турындагы мэгълlматын тыцлаганнан hэм фикер апышканнан соц,Россия Федерациясе Граждан кодексы,
200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы "Россия Федерациясендо щирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары ryрында" номерлы Федераль закон, Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципаль районы
кЧуваш Борнае авыл х(ирлеге) муниципаль берэмлеr,е Уставы, Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципаль

раЙоныныц <Чуваш Борнае авыл )цирJlеге) муниципiLть берэмлеге милкендэ булган молкэт белэн идаре

иту hэм алар белэн эш итy тэртибе турында Нигезлэмэ нигезендэ,шулай ук Татарстан Ресгryбликасы Олки
муниципаль районыныц <Чуваш Борнае авыл я(ирлеге) муницип€lль казнасын тэшкил итyче молкэт белэн
идаре итyнец исебен оештыру, irларныц сакJIанышын таэмин иry heM нэтил(элелеген арттыру
максатларында,Татарстан Республикасы Олки муниципt}ль районы Чуваш Борнае авыл щирлеге Советы
кАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципаль р,rйоныныц кЧуваш Борнае авь!тmIрлеге))
муниципаль берамлеге казнасы милке lу-рындагы Hl, гезлэплэне (1 нче кlтrrымта) расларга.
2. Олеге карарны ТатарстанРеспубликасы Хокvкый мэьлуматныцрэсми порталындаhэм Олки
муниципirль районы Чуваш Борнае авыл х(ирлегенец рэсми сайтында бастырып чыгарырга (халыкка
>циткерерга).

З. Олеге карар рэсми басылып чыккан коненнэн yз коченэ кера hэм 2019 елныц 1 гыйнварыннан
барлыкка капгэн хокук монэсэбэтлэренэ кагыла.

Башкары.lryын контрольдэ тотуны yз остемдэ калдырам.

Чуваш Борнае авыл я{ирлеге башлыгы: И. Г. Зарипов



Олки муниципitль районыныц " Чуваш Борнае

авыл щирлеге" Советыныц 2019 нчы
елныц 11нче июлендэге 11 номерлы

карарына Кушымта

Олки муниципаль районыныц "Чуваш Борнае авыл нqирлеге" мунrlципаль беромлек казнасы
милке турьшда Irигезлама

1.Гомуми нпгезламалар
1.1. Олеге Нигезлома Россия Федерациясе Граяцан кодексы,200З елныц б октябрендэге 131-ФЗ
номерлы "Россия Федерациясендэ }кирле yзидара оештыруныц гомуми принциплары ryрында" номерлы
Федера.гrь закон, Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципiл-ль районы <Чуваш Борнае авыл )цирлеге)
муниципirль берэмлеге Уставы нигезендэ эшлэнгэн lraM формалаштыруныц максатларын, бурычларын,
составын haM чыганаILтарын, шryлай ук Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципirль районыныц <Чуваш

Борнае авыл )цирлеге) муниципчuIь казнасы составы|{а керyче муниципаль милекне исэпка аry, идарэ итy
hэм идарэ иту тертибен билгели.

1.2. Нигезлэмэ Элки муниципtlль pzt;i ,tl,iгii.lt{ ,.r{чва; t Гiirрнае авыл п{ирлеге) муниципаль берэмлеге
казнасы миlrкене кергэн муниципiulь милек белэн идdрэ итy, аны формалаштыру, исэпкэ alry, идара l,rгy

hэм аныц белэн эш итy максатларын, бурычларын, тартибен блшгели (алга таба-Тэртип)Роосия
Федерациясе Финанс министрлыгыныц 2010 елныц l декабрендэге 157н номерлы <.Щэулэт хакимияте
органнары (дэулэт органнары), х{ирле yзидарэ органнары, бюджеттан тыш дэyлэт фондлары белэн идарэ
итY органнары, дэYлэт фэннэр академшIлэре, дэYлэт (муниципаль) учреждениелэре ечен бухгалтерлык
иоэбенец берлэм планын hэм аны куллану буенча Инструкцияне раслау турында>> боерыгын (алга таба-
l 57н номерлы Инструкция) гамэлга ашыру максатларында эшлэнде.
l.З. Тэртиптэ Олки муниципzrль районыныц кЧуваш Борнае авыл х{ирлеге)) муниципzLпь казна молкэте
(алга таба - авьIл х{ирлеге казнасы) составыr]дагы об ьектлар (финанс булмаган активлар) буенча анzulитик

исэп алып бару кагыйдэлэре, авыл }цирлеге казнасы :ч{илкен тэшкил итr{е объектлар (финанс булмаган
активлар) белэн операциJ{лэрне бюджет исэбендэ чагылдыруныц даими чагылышы билгелэнэ.

1.4. Авыл щирлеге казнасы молкате составындагы объектлар (финанс булмаган актив.чар) буенча
анаJIитик исэпкэ апу муниципaль унитар предприятиелэргэ hэм муниципаль )л{реждениелэргэ хух{алык
а,rып бару hэм оператив идарэ хокукында беркетелм;rгэн муницип€lль милеккэ карата гамалгэ ашырьш4
пryл исэптэн:
а) авыл }цирлеге кiвнасындагы кyчемсез милек (шул исэптан торак фонды объектлары);
в) казна молкэте составында }цитештерy булмаган активлар;

г) казна молкэте составыIца матди запаслар;

д) пгутrиципаль милектэ булган юридик затларныц устав (хqыелма) капиталына акциlIлэр (олешлэр,

кертемнар);
е) ГаМЭЛГЭ к).ЮчЫСЫ (катнашl"rысы) авыл }r{ирлеге булган юридик затлар булган юридик затларны
индивидуальлэштерy чаралары hэм интел,rектуаль эшчэнлек натип{элэрена Mzrxcyc хокукJIардан тыш
хокукларга ия булry;

ж) муниципzlJIь хокукый актлар нигезенде исэпкэ алу объектларына кертелгэн башка молкэт, пryлай ук
авыл п{ирлегенец муниципirль миJIкендэ булган милек хокукJIары.

2.Идара haM казrrii боерыкllа;lь! ,Ir|ц максатлары haM бурычлары
2.1 , Муниципаль к:вна районын i],1rpl,ri.t. liil]11 ыру, исэпко алу, идарэ иту hэм аныц белэн эш итYнец топ
максатлары булып тора:

2. l . 1 . жqирле yзидарэнец матди-финанс нигезлэрен ньгыту;
2.1 .2, муницип€L.Iь милектэге молкэтнец сакланышын тээмин итy;

2.1.3.авыл щирлегендэ булган hэм социаль-икътисадый усеш очен кулланылаторган кyчемсез милекнец

торышьш артrыру hэм яхшырry;
2.\.4. аъьlл щирлеген социrtль-икътисади ycTepy очен куллану;

2.1.5.Олки муниципаль районы Чуваш Борнае авьIл }цирлеге х€lлкын тормыш очен кирэкJIе товарлар hэм
хезметлер белон тээмин итy,
2,1.6.Олки муниципаль районыныц Чуваш Борнае авыл )цирлеге территориJIсендэ инвестициялэр )цэлеп

иту hэм эшкуарлык активлыгын стимуллаштыру;



2.1.7. гражДанлык-хокУкый килеШулар буенча авыЛ .)ЦИРЛеГе йеклэмэлэрен тээмин итY;

2.1.8. щирле бюджет керемнэрен арттыру.

2.2. Мелкот белэн идарэ hэм аныц белэн эш иткэндэ атruIган максатларны тормышка ашыру очен

тубэндэге бурычлар хал ителэ:

2.2.1 казнаhэм аныц хэрэкэтен тэшi,.i, , |.,J-] \ ,]j 'll(],lКэ ] le объектлы исэпкэ апу;

2,2,2.милекне сакJIау hэм арттыру;

2.2.З.муниЦипztлЬ предприятИелэрнеЦ финанС хэлеНтотрыкльШандыру, сzLпыМ СаIý/нЫ оптимzllrьлэштерY'

2.2.4.авьlll}кирлеге милке объектларын торгызу очен финанс чараларын туплау;

2.2.5.аььlлх{ирлегенец муниципаль составындагы хzUIык ихтыя}цларын тээмин итY очен кирэкJIе милекне

саклап капу,

2.2.6.муниципчUIь милекне файдалануныц иц нэтижэле ысулларын ачыкJIау hэм куллану;

2.2.7 ,максатчан билгелэнеш9 буенча муниципiшь ми.lIекне сакJIауга hэм куллануга контроль;

2.2.В.казнаНыц кr{мЭ hэм кlчемСез молкэте составы, аныц техник торышы, баясе турында дорес

мэгълYматны Yз эченэ zUIган маьлYматлар базасын формалаштыру,
з.казнаны формалаштыруныц составы haM чыганаклары булып молкот тора.

з.1. Чуваш Борнае авыл щирлеге казнасы составына Татарстан Ресгryбликасы олки муниципаль

районыныц Чуваш Борнае авыл п{ирлеге милкеrцэ булган к\л{емсез милек объектлары керэ, шryлай ук

L,Iуниципаль унитар предприJIтиелоргэ хуя(irлык аЛЫП баРУ ХОКУКЫНДа беРКеТеЛМЭГЭН, МУНИЦИП'lJIЬ

)чрежденИелэрга hэм казна предприятиелэренэ оперJтив идарэ хокукында беркетелгэн Татарстан

ресгryбликасы олки муниципirль районыныц кчуватll Борнае авыл щирлеге)) состzlвына керlче

цирлекJIэрнец муниципi}ль кYчемсез д4илкенэ дэYлэ] милке чикJIэYге кадэр, цryлай ук муниципаль

)л{реждениелэрге hэм казна предприятиелэренэ оператив идарэ хокукында бирелгэн даyлэт миIIке

чикJIэне, шул исэптэн:

- ликвидациялангэн унитар предприятиелэрнец hэм учреждениелорнец молкэт комплекслары;

- торак hэм торак булмаган биналар;

- торак йортларга кертелген, амма торак фонды объектлары булмаган биналар (торак булмаган биналар);

- соци€tль-мэдэни hэм кенкуреш би.гlгелэнешендэге объектлар, торак-коммуналь хущалык объектлары;

- биналарныц милекчелэренец гомуми милкендэге кYчемсез молкэтнец торак булмаган биналарында

муниципаль олеш;

- коммерциJI оешмаларында яки шэхси эшмэкерлэрдэ арендага яки ышанычлы Идарэде яки шехси

эшмэкэрлордэ булган к!чемсез милек;

- район милкенда булган кrIемле милекl

- х{ир кишарлекJIэре.

Казнаны форма-ilаштыру чыганакJIарына молкот булып тора :

3.1 .1. >цирЛе бюджеТ акчаJIарЫ хисабына яцадан тозе,lгэн яисэ сатып t}лынган;

З.1.2. юридик hэм физик затлар тарафыннан авыл }rФрлеге милкене бушлай бирелган;

З.1 .З.муничипаJIЬ унитар предприятиеларнец хущалык алып баруыннан тошереп калдырылган hoM

муниципаль учреждениелэрнец оператив идарасеннэЕ,lJIынган;

З.1.4.бетерелэ торган (узгэртеп корыла торган) муниl{ипаJIь предприJIтиелэр hэм муниципаль

у{реждениелер;
З.1.5.Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн тэртиtпэ муниципilль ху}касыз дип танылган;

3.1.6.муrrиuипzulь милеккэ башка законлы нигезлэр буенча кергэн;

З.1.7.муницип€lJIь милекка Россия Федерациясенец гамэлдэге законнарында каралган башка нигезлэр

буенча кергэн.

з.2.Мелкэт авыл щирлеге казнасына элеге нигезлэмэнец б ггунктта кYрсэтелгэн чыганакJIар хисабына

кертелэ, ТатарстаН Ресгryбликасы олкИ муниципаЛь районыныц Чуваш Борнае авыл яtирлеге башкарма

комитеты щитэкчесе карары нигезендэ гамэлго ашырьIла, ул аны алга таба файдалану, аны карап тотуга

hэм эксплуатациJIла},га акча булеп биру кулэмен hэм тэртибен билгели.

3.З.Авыл ;кирлеге кrвнасыныц бюдже,т хисабы.

з,з.l .двыл }кирлеге казнасы составына кертелгэн ми. Iек авыл х{ирлеге башкарма комитеты ба-гlансына

тапшырыла. двыл )цирлеге башкарма комитеты хиса п чорында казна объектларыныц торышы, бэясе

yзгэрyен чагьшдыр)ru{ы аерым баланс а,тып бара, Казна милке авыл )цирлеге Башкарма комитетыныц

)щыелма балансы активы составында чагыла.

казна молкэтенец бюджет исэбе планы hэм аны куллану буенча инструкцI4JI нигезендэ, казна

объектларына KepY, кYчерy hэм кшгу буенча мэьлlматларны системirлаштыру нигезендэ башкарыла,



Операция объектлар белэн бюджет исэбендэ молкэтнец хэрэкате турында магълyмат кергэн саен, эмма
хисап айлык датадан да ким булмаган санда чагылдьiрьIла.
Авыл х{ирлеге казнасы молкэтен исэпкэ €lJIy составы, сатып ац/ ысулы, бэясе, нигезлере hэм вакыты,
молкэтнец тузуы, бюджет исобенэ апу турьшдагы закон т2rлаплэренэ туры килэ торган бапка
мэьлyматлар, шулай ук молкэтне файдалануга тапшыру буенча карарлар, милек белон эш итyнец башка
актлары, шул исэптэн молкэтне казна составыннан тошереп калдыруга китерэ торган белешмэлор KepTy
юлы белэн башкарыла.
3.4. Авыл щирлеге казнасы объектларыныц бэясен бэялоу тубандэге юл белан баrrrкарыла:
- ,Щоулэт статистикасы органнарында, массакyлэм мэгълyмат чараларында hэм махсус адэбиятта булган
бэялэр дэрэх{эсе турында моьлyматлардан файдатrану-финанс булмаган аерым объектларныц бэясе
турында эксперт бэялэмэлэре;
- 0 1 .0 1 200З heM 0l .01 .2007 елларга бюд;кет о,гtкэсен .-)ц топ фондlарын яцадан бэялэу очен расланган
индексларга булган бэяне индексация]lаy.

4.Бюджет исабенда i{азна меJIкате белан операцияларнец чагылышы.
4.1. Авыл }цирлеге к€Енасын тэшкил итr{е молкет объектларын исапко апу очен 0108000000 "Казна
молкэтенец финанс булмаган активлары" исэбе билгелэнгэн
Молкэт объектлары белэн операциJIлэрне исэпкэ аIцi очен, матди топ фондлар, матди булмаган топ

фондлар, )цитештерy булмаган активлар hэм матди запаслар киселешендэ тубэндэге счетлар кулланыла:
1 1 085 1 000 <Казнаны тэшкил кергэн к!чемсез милек);
1 1 0852000 <Казнаны тэшкил итyче кyчмэ молкэт>;
1 1 0854000 кКазнаны тэшкил итyче матди булмаган активлар);
1 10855000 кКазнаны тэшкил итyче )цитештерy булмаган активлар));

1 10856000 <<Казнаны тэшкил итyче матди запаслар).
4.1 .1.Финанс булмаган активлар объектларыныц беренчел бэясе дип, остэме кыйммоткэ сzulым суммасын
исэпкэ €uIып, i}ларны сатып чlJIуга, эзерлэyгэ (булдыруга) факттагы кертемнэр суммасы таныла.
Аларны алганда матди запасларныц беренчел бэясе, бухгалтерлык исабен алып бару максатларьшда тозy
аларныц факттагы бэясе дигl таныла.

Щитештеру булмаган активjIар объе,ii,tарыныц берс,iче бэясе булып, аларны сатып алуга факттагы
кертемнор таныла, моца беренче тапкыр бухгалтерлык исэбена кабул ителгэн датага irдi}рньщ базар баясе

таныла торган икътисади (хухtалык) эйлэнешкэ кертелyче объектлардан тыш.
Булэк итy шартнамэсе буенча zLIIынган финанс булмаган активлар объектларыныц беренчел баясе булып
бlхгалтерлык исебенэ aIry датасьша аларныц агымдагы базар бэясе, аJIарны китерyго, теркеlтэ hэм
кулланырга яракJIы хезмэтлэр кyрсэтlтэ байле хезмэтлэр беясен артгыру таныла.
Финанс булмаган активлар объектларыныц баланс боясе барлык yзгэрешлэрне исэпкэ алып (тозелеш,
yзгартеп кору, модернизациялэy, олешчо бетеру, пryлай ук финанс булмаган активлар объектларын
яцадан баялэу очракJIарында), аларныц беренчел бэясе булып тора.
4.1.2.Башка гавами-хокукый белем биру казнасыннан тyлэyсез кергэIцэ, район бюджеты акчЕrлары

хисабына объектлар сатып алганда финанс булмаган активлар объектлары <Казна молкотенец финанс
булмаган активлары)) 0 1 080000 счетында кыйммэти {агылышта чагылдырыла.
4.1.З. Казна милке объектларыныц инвентарь hэм анiulитик исэбе топ чаралар, матди булмаган активлар,
х(итештерy активлары hэм матди загi:ii_,.1ii;]|Ji)tн Бер,ц; 4 счетлар rrланы hэм аны куллану инструкциJIсе
белэн билгелэнгэн бухгалтерлык исэбе тэртибе нигезендэ алып барыла.
4.1.4. Казна молкате составында кyчемсез милек, Ку.lемсез милек объектларын бюджет исебене шtу
беромлеге булып инвентарь объект тора. З000 сумга кадер булган hэр муниципilль милек объектына, аныц
эксплуатациjlлэнyенэ, запаста яки консервациялэнyенэ карамастан, уникitль инвентарь номер бирелэ.
4.1.5. Инвентар номеры 10 билгедэн тора. Финанс булмаган активлар объектына бирелгэн инвентарь

номер аныц казна составында булган чорда сакJIана. Бюджеттан исэптэн тошерелгэн молкэт
объектларыныц инвентарь номерлары яца кабул итеJIгон бюджет исэбенэ бирелми.
З000 сумга кадор бэядэ файдалануга тапшырылган клчемле молкэт объектларыныц беренчел бэясе, аJцан
исэптэге 2 1 "Эксплуатациядэ бэясе З000 сумга кадэр булган топ акчzrлар" объектларны бер 1к вакытта
чагылдырып, баланс исэбеннэн тошереп калдырыла.

Олеге активларны бетеру, куллану очен яраксыз hэм торгызу момкин булмаганда башкарьIла.
4.1 .6. авыл щирлеге казнасы объектларын анаJIитик исэпкэ алу инвентарь карточкirларда алып бары,та
(форма 050403 1)



Мелкэтне (финанс булмаiан активларны) алу буенча операциJIлэрне исэпкэ aIry хущалык операциясенец

эчтэлеге нигезендэ алып барыла: финанс булмаган активларны тартып агry hэм кyчерy операциJIлэРе

ж}рнirлында, баJпка операциJIлэр буенча журналда.

Мелкатне (финанс булмаган активларны) алу, кyчер," буенча операциялэрне исэпкэ alry финанс булмаган

активларны табу haM кучеру буенча операциялэр журналында:rлып барыла.

4.1.7. Казнаныц исэплэнган амортизаt{иясе белэя опсрациялэрне исэпкэ аIry очен тубэндэге счетлар

кулланыла:

1 1045 1000 <Казна молкэте сост&вы}},,,;r к\ tlcNlce,J N{tl-| )}(i-le а\,IортизацIЦЛЭY);

1 1 045 8000 <<Казна молкэте составында кyчмэ милекне амортизациJIлоy);

1 10454000 <<Казна молкэте составында матди булмаган tжтивларны амортизациJIлэY).

Оператив идарэ иту (хужалык €lJIып бару) хокукын туктату нигезендэ авьш )щирлеге казнасы составына

кертелгэн финанс булмаган активлар объектлары буенча амортизацшI соцгы хокук иясенец исэпкэ

zulынган (исэплэп чыгарылган) суммалар кyлэмендэ чагьшдырыла;

Финанс булмаган активлар объектларына аларны муниципаль казна составына tсepTy датасыннан

амортизациJIлэнми.

объектны авыл я(ирлеге казнасы мелкэте состiIвында булган чорда амортизациJI суммасын исэгl,тэу haM

бер тапкыр исэплэy объектны операт]ll] и.lаl]э итy хс (укын беркету нигезе буенча исэпке irлганда

учреждение (хокук иясе) тарафыннан Iамэлгэ ашырt,ла. Шул ук вакытта кyрсателгэн исэп-хисап hЭМ

амортизациJI суммасын бер тапкыр исэплэy аныц баrллангыч (баланс, кztлдык ) хакы, объектrrыц

муниципzrль казна реестрында кyрсэтелгэн бапrка бэясе hэм казна молкэте составында булу вакыты

турындагы белешмэлэр нигезендэ гамалгэ ашырыла.

Казна милкеН амортизацИJIлэY операциялэре финанС булмагаН объектларны табу hэм кучерУ буенча ай

саен журналда чагылдырыла.
4.1.8. двыЛ )цирлеге кzвнасЫ РоссиЯ ФедерацияСе hэм Татарстан Ресrryбликасыныц гамэлдэге законнары,

татарстан Ресгryбликасы олки муниципаль районыныц <чуваш Борнае авьш х(ирлеге) муниципаль

берэмлеге норматив хокукый актлары белэн би,цгелангэн тэртиптэ haM шартларда, элеге Нигезлэмэда

билгелэнгэн yзенчалеюIэрне исэпка zшып кулланьIла.

4.1.9. двыл х{ирлеге казнасы объектлары хосусыйлаШтырылырга, килешY буенча арендага, ышанычлы

идарэгэ яки тYлэYсез файдалакуга, зzUIогка, сакJIауга тапшырылырга, Ху;калык щомгыятьлэренец устав

капитzlJIына олеш буларак кертелергэ, муниципrrль унитар предприJIтиелэргэ ху}цалык карамагына,

муниципаль учреждениеларгэ оператив идарэгэ тапшlырылырга, шулай ук Россия Федерациясенец Закон

hэм норматив хокукыЙ актлары нигезендо hэм Татаротан Ресгryбликасы Олки муниципzlJIь районыныц
<чуваш Борнае авыл я{ирлеге)) муниципаль берэмле1 енец норматив хокукый актлары белэн

яраштырьшып, башка грчDкданлык-хокукый килешyJiэр flредметы булырга момкин.

4.1.10. двыЛ пflрлеге казнасЫ объектt,ttl кул.лаr{удаН tергэн аренда тYлеве hэм башка керемнэр Татарстан

Ресгryбликасы олкИ муниципаЛЬ POI:L ,,,,r :i_l, Bar-r-r Бо1l ,ас авыЛ щирлеге башкарма комитеты бюджетына

кyчерелергэ тиеш.
5.двыЛ )цирлеге казнасынЫц сакланЫшын haM максатчан куллаЕылышын контрольда тоту.

5.1. Казна миJIке кипешY буенча йеклэмЭ белэн йеклэнмэгэн чорда, мондый милекне карап тоry hэм

сакJIау бурычын }цирле бюджет хисабына авыл щирлеге башкарма комитеты башкара.

5.1 .1. Казна милкен исепкэ alry белешмэлеренец дореслеген тээмин итy очен казна молкэтен

инвентаризациJIлэy башкарыла, аныц барышында муниципаJIь милек объектларыныц булryы, аJIарныц

торышЫ тикшерелЭ hэм документлаР белэН раслана. ФинанС булмаган активлар объектлары буенча

инвентарьлаштыру тасвирламасы кулланыла (форма 0504087). ИнвентаризациJIнец ешлыгы hэм

тулылыгы авыл )цирлеге башкарма коп,Iитеты кyрсэтrдэсе белэн билгелэнэ.

5.1.2. Авыл щирлеге милкенэ инвентаризация yткэрy мэщбури:

еллык бlхгалтерлык отчетын тозy алдыннан молкэтне арендага тапшьIрганда, сатканда;

муниципаль к€внаныц молкэт реестрын алып бару olteH )цавагuIы затларны аJIыштырганда;

муниципаль милектэ булган молкэтне ур.,1ау, законсt,lз куллаtIу яки бозу фактларын ачыкJIаганда;

табигый бэла-каза, янгын яисэ башка гадоттэн тыш хэллэр булган очракта; Россия Федерациясе

законнарында каралган башка очракJ]арда.

6.Бюджет хисаплы.llыгын тозy тартибе.

6.1 . двыл }цирлеге казнасы молкэте составындагы объектлар белэн бlхгалтерлык операцшIлере Россия

Федераtиясе Финанс министрлыгыныц 28.12.2010 ел, J\b191H боерыгы белэн расланган Россия



Федерациясе бюджет системасы бюджетлары yтэлеше турында еллык, кварталлык hэм айлык хисап тозy

hэм тапшыру тэртибе турында Инструкчиядэ билгелэнгэн кyлэмдэ hэм вашт эчендэ бюджет

хисапльlлыгында чагыла.

7. Милекнец авыл щпрлеге составыннан алынуы.
7. 1 . Авыл п1ирлеге кiвнасыннан а"ltынутубэндаге нэт}Oкэдэ башкарыла:

- муниципirль унитар предприятиеларго haM Олки муниципаль районыныц муниципirль }чреждениелеренэ
ху}цirльк алып бару haM оператив идарэ итy хокукында аларны беркету;

- объектларны федераль милеккэ, Татарстан Ресгryбликасы милкенэ, башка муниципаль берэмлек милкенэ

тапшыру;
- грд2кданлык-хокукый килеlпyлэр кыса-jlарында чит_.эшyлэр (хосусыйлаштьIру, сату, булэк иту, мена);

- суд карарларын lтэY;
- объектныц hэлак буrryы яки юк ителyе;

- объектка хокук югалту.
7.1 .1 Олеге Нигезлэмэнец 7.1 гryнктында кyрсэтелгэн очракJIарда авыл я{ирлеге казнасыннан чыккан

объектларны тошереп к€rлдыру Татарстан Ресгryбликасы Олки Nц/ниципаль районы Чуваш Борнае авыл

}щирлеге Советы карары нигезенде гамэлга ашырыла.

],2 Олки муниципаль районыныц <Чуваш Борнае авr,Iл )t(ирлеге) муниципulJIь кrвна молкэте составыннан

тошереп калдыру, Олки муницип€lJIь районыныц <Чуваш Борнае авыл )цирлеге)) муниципаль беромлеге

ба"пансына тапшыру, Татарстан Ресгrубликасы Олки муниципаль районыныц Чуваш Борнае авыл п{ирлеге

башкарма комитеты щитекчесе кyрсэтмасе нигезенда гамалге ашырыла.

8. Йомгаклау нигезламаларе

8.1. Татарстан Ресгryбликасы Олки муниципаJIь районы Чуваш Борнае aBbul щирлеге башкарма комитеты

яки вэк€uIэтле орган дэгъва белэн судка морэjкэгать i]тэргэ хокукJIы:

- объект.тlарга муниципtUIь милек Xolr\ l.r,lll ];ij, l]эj\l . lul)ны законсыз билэулэн тiIлеп итY;

- авыл я{ирлеге к€внасы объектлары белэн алыш-бирешлэрнец дорес булмавын тану;

- авыл п{ирлеге казнасы объектларын аренда тyлэве liaM аренда килешyлэрен озy буенча бурычларны

тYлэтY;

- авыл щирлеге казнасына физик hэм юридик затларныц хокуксыз гамэллэре аркасыЕда кI4]Iгэн зыянны

hэм башка зыяннарны каплау.

- элеге Нигезломэнец барлык yзгэрешларе heM аца остэмэлэр Элки муниципчrль районы Чуваш Борнае

авыл )цирлеге Советы карары белэн билгелэнгэн тэртиптэ кабул ителэ hoM рэсми басылып чыккан коннэн

yз коченэ кере.


