
 

 

 



 

                                                                                      Карарга кушымта 

Түбән Шытсу авыл җирлеге Советы 

                                                                                                     Спас муниципаль районы 

                                                                                                 Татарстан Республикасы 

                                                                                             от 19.07.2019 г. N 63-1 

Тәртип 

Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары һәм Спас муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләре өлешен тапшыру турында килешүләр төзү 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Спас муниципаль районының Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары һәм Спас 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл 

итү буенча вәкаләтләр өлешен тапшыру турында килешүләр төзүнең әлеге тәртибе (алга таба - 

Тәртип) Россия Федерациясе Бюджет кодексы, "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

федераль закон нигезендә эшләнгән (алга таба-тәртип). - "Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында" Федераль закон), Татарстан Республикасы Спас 

муниципаль районының "Ким авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге Уставы. 

1.2. Спас муниципаль районының Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары Россия 

Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә, Ким авыл җирлеге бюджетыннан Спас муниципаль 

районы бюджетына бирелә торган бюджетара трансфертлар хисабына җирле әһәмияттәге 

мәсьәләләрне хәл итү буенча үз вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру турында 

Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнары белән килешүләр төзергә хокуклы. Шул ук 

вакытта Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнары Спас муниципаль районының Ким 

авыл җирлеге территориясендә "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, "Спас 

муниципаль районы" муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү вәкаләтләрен башкара", 0.Спас муниципаль районы Кимово авыл җирлегенең җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча аерым вәкаләтләрне Спас муниципаль районы җирле 

үзидарә органнарына тапшыру турында. 

1.3. Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнары Спас муниципаль районының Ким авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнары белән Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендә Спас 

муниципаль районы бюджетыннан Ким авыл җирлеге бюджетына бирелә торган бюджетара 

трансфертлар хисабына җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча үз вәкаләтләренең бер 

өлешен гамәлгә ашыруны аларга тапшыру турында килешүләр төзергә хокуклы. Шул ук вакытта 

Спас муниципаль районының Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары Спас муниципаль 

районының Ким авыл җирлеге территориясендә "Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

федераль закон, Ким авыл җирлеге Уставы нигезендә Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

вәкаләтләрен башкара, Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнарына 

Спас муниципаль районының җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча аерым 

вәкаләтләрне тапшыру турында килешү белән расланган. 



1.4. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләрнең бер өлешен Кабул итү һәм 

тапшыруны Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнары яисә Спас муниципаль районы 

Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары башлап җибәрергә мөмкин. 

2. Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары компетенциясе 

2.1. Ким авыл җирлеге Советы: 

2.1.1. Карарлар кабул итә: 

- Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан Спас муниципаль районының җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча аерым вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны кабул итү 

турында; 

- Ким авыл җирлегенең җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча аерым вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыруны Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнарына тапшыру турында. 

2.1.2. Кабул ителгән карарларның үтәлешен контрольдә тота. 

2.2. Ким авыл җирлеге башкарма комитеты: 

Санитар врачының " санпин 2.2.1. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан 

җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны (кабул 

итүне) башлап җибәрә. 

2.1.2. Ким авыл җирлеге Советының Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан 

Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен тапшыру (кабул итү) 

турындагы карары проектын әзерли. 

2.3. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру (кабул итү) турында килешү төзи. 

4.4. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру (кабул итү) турында төзелгән 

килешүләрне башкара. 

1.2.5. Ким авыл җирлеге Башкарма комитетының (алга таба - Башкарма комитет) вазыйфаи 

затларын билгели, алар Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан тапшырылган 

вәкаләтләрне башкарачак. 

2.1.2. Төзелгән килешүләр нигезендә Спас муниципаль районы тарафыннан тапшырылган 

Башкарма комитетның вазыйфаи затлары тарафыннан вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны 

контрольдә тота. 

2.2.7. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнарына бирелгән вәкаләтләрне гамәлдәге законнар 

нигезендә үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплы затларны җаваплылыкка тарту җәлеп 

ителә. 

3. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан Спас муниципаль районының җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен Кабул итү 

3.1. Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары җирле әһәмияттәге 

мәсьәләне Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнарыннан хәл итү буенча 

вәкаләтләрнең бер өлешен Кабул итү инициативасы белән чыгыш ясый алалар. Бу очракта 

вәкаләтләрне кабул итү турындагы карар Ким авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителә, 

вәкаләтләрне тапшыру турындагы мәсьәләне карау өчен Спас муниципаль районы җирле үзидарә 



органнары адресына җибәрелә. Күрсәтелгән карарда җирле үзидарә органнарына аны карап 

тикшерү тәкъдим ителә торган срок билгеләнә. 

3.2. Вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыру инициаторлары булып Спас муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары торса, Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан 

карауга Спас муниципаль районы Советының тиешле карары кабул ителә. 

Спас муниципаль районы Советы карары Башкарма комитет адресына җибәрелә һәм түбәндәге 

мәгълүматларны үз эченә алырга тиеш: тапшырылырга тиешле вәкаләтләр; килешү төзелә торган 

срок; килешү төзү тәртибе (кем срогында); тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен 

кирәкле матди ресурсларны тапшыру турында белешмәләр; вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга 

тапшырыла торган финанс чаралары турында белешмәләр. 

3.3. Спас муниципаль районы Советының әлеге Тәртипнең 3.2 нче маддәсенә кергән карары 

нигезендә Башкарма комитет Ким авыл җирлеге Советының Спас муниципаль районының җирле 

әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләре өлешен гамәлгә ашыруны яисә анда бәян ителгән 

тәкъдимнәрне кире кагу турында Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан кабул 

итү турындагы карар проектын әзерли. Башкарма комитет Ким авыл җирлеге Советының 

норматив хокукый актлар керткәндә билгеләнгән тәртиптә һәм срокта вәкаләтләрнең бер өлешен 

тапшыру турындагы карары проектын кертә. 

4.4. Ким авыл җирлеге Советы кабул иткән карар Спас муниципаль районының җирле үзидарә 

органнарына җибәрелә. 

3.5. Спас муниципаль районы һәм Ким авыл җирлеге, Спас муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары һәм Ким авыл җирлеге арасында вәкаләтләрне кабул итү турындагы мәсьәләне уңай 

карап тикшерелгән очракта, үз вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру турында 

килешү төзелә. 

Килешү проектын эшләү өчен һәр якның вәкилләре саны тигез булган эшче төркем төзелергә 

мөмкин. Эш төркеме килешү якларның мәнфәгатьләрен максималь исәпкә ала торган килешү 

проектын әзерли. 

Вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру турындагы килешү Ким авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарына вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле финанс чараларын һәм матди 

ресурсларны тапшыру турындагы нигезләмәдә булырга тиеш. 

Ким авыл җирлеге Советы Спас район Советының вәкаләтләрнең бер өлешен Кабул итү 

турындагы карары проектын кире каккан очракта, Спас муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына карарны карау нәтиҗәләре турында хат юллана. 

3.6. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен 

Спас муниципаль районы бюджетыннан финанс чараларын ала. 

3.7. Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнары тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру өчен кирәкле матди ресурсларны Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнарына 

гамәлдәге законнар нигезендә тапшыра алалар. 

3.8. Башкарма комитетның вазифаи заты Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнарына 

отчет бирә 

бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру, килешүдә билгеләнгән срокларда һәм тәртиптә финанс 

чараларын (бюджетара трансфертларны) һәм матди ресурслардан файдалану. 



4. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тарафыннан Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне 

хәл итү буенча аерым вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны Спас муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары 

4.1. Башкарма комитет үз инициативасы буенча яки Спас муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының инициативасын карап, аны алганнан соң 30 көн эчендә Ким авыл җирлеге 

Советының Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча аерым вәкаләтләрне тапшыру 

турындагы карары проектын әзерли. 

Башкарма комитет Ким авыл җирлеге Советының норматив хокукый актлар керткәндә 

билгеләнгән тәртиптә һәм срокта вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру турындагы карары 

проектын кертә. 

4.2. Ким авыл җирлеге Советы Ким авыл җирлегенең җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

буенча вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыруны Спас муниципаль районының җирле үзидарә 

органнарына тапшыру турында Карар кабул итә һәм кабул ителгән карарны Спас муниципаль 

районының җирле үзидарә органнарына карауга җибәрә. 

Ким авыл җирлеге Советы карарында түбәндәгеләр күрсәтелә: тапшырылырга тиешле вәкаләтләр; 

килешү төзелә торган срок; килешү төзү тәртибе (кайсы срокта); тапшырыла торган вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыру өчен кирәкле матди ресурсларны тапшыру турында белешмәләр; вәкаләтләрне 

гамәлгә ашыруга тапшырыла торган финанс чаралары турында белешмәләр. 

4.3. Ким авыл җирлеге Советы карарының уңай нәтиҗәсе буларак Спас муниципаль районы 

Советы Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары һәм Спас муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары арасында килешү төзелә. Аерым вәкаләтләрне тапшыру турындагы килешүдә 

Спас муниципаль районы җирле үзидарә органнарына вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле 

финанс чараларын һәм матди ресурсларны тапшыру турындагы нигезләмәләр булырга тиеш. 

Килешү проектын эшләү өчен һәр якның вәкилләре саны тигез булган эшче төркем төзелергә 

мөмкин. Эш төркеме килешү якларның мәнфәгатьләрен максималь исәпкә ала торган килешү 

проектын әзерли. 

4.4. Ким авыл җирлеге Советы Ким авыл җирлегенең җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү 

буенча вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыру турындагы карар проектын кире какса, Спас 

муниципаль районының җирле үзидарә органнарына алар тәкъдим иткән мәсьәләне карау 

нәтиҗәләре турында хат юллана. 

4.5. Килешүдә каралган вәкаләтләрне үтәүне контрольдә тоту Ким авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарына бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру, килешүдә билгеләнгән срокларда һәм 

тәртиптә финанс чараларын һәм матди ресурслардан файдалану турында хисап бирү юлы белән 

гамәлгә ашырыла. 

4.6. Килешүдә каралган вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле финанс чаралары бюджетара 

трансфертлар рәвешендә бирелә. 

Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта, алар Ким авыл җирлеге 

бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

4.7. Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру 

өчен кирәкле матди ресурсларны гамәлдәге законнар нигезендә Спас муниципаль районы җирле 

үзидарә органнарына тапшыра алалар. 

5. Килешү эчтәлегенә карата таләпләр 

5.1. Килешүдә күрсәтелә: 



- фән (җирле әһәмияттәге сорауга күрсәтмәләр һәм аны хәл итү буенча бирелә торган конкрет 

вәкаләтләрне үз эченә алырга тиеш); 

- якларның бурычлары һәм хокуклары; 

- тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле бюджетара трансфертларның 

еллык күләмен билгеләү тәртибе; 

- матди ресурсларны тапшыру һәм куллану тәртибе (тапшыру очрагында); 

- тапшырыла торган вәкаләтләрне куллануны контрольдә тоту; 

- килешү төзелә торган вакыт; 

- аның гамәлдә булуын, шул исәптән вакытыннан алда туктату нигезләрен һәм тәртибен билгели 

торган нигезләмәләр; 

- бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру, финанс чараларыннан (бюджетара трансфертлардан) 

һәм матди ресурслардан файдалану турында хисап бирү вакытлары һәм тәртибе; 

- килешүне үтәмәгән өчен якларның җаваплылыгы, шул исәптән финанс санкцияләре; 

- килешүгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү тәртибе; 

5.2. Килешү Ким авыл җирлеге җирле үзидарә органнары һәм Спас муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары өчен кул куелган көннән соң үз көченә керә һәм мәҗбүри була. 

6. Килешүнең гамәлдә булуын туктату 

6.1. Килешү үзенең гамәлдә булуын срогы чыккан вакыттан туктата, аңа ул төзелгән, йә 

вакытыннан алда, анда билгеләнгән тәртиптә һәм нигезләр буенча. 

6.2. Килешүгә үзгәрешләр һәм өстәмәләр килешүдә каралган тәртиптә кертелә. 

3.3. Шартлар үтәлмәгән очракта килешү һәр якның инициативасы буенча өзелергә мөмкин. 


