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        "Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы" муниципаль 

берәмлеге мөлкәте белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыру, аны исәпкә алу, 

саклау һәм тоту системасын камилләштерү максатларында, Россия Федерациясе 

Гражданлык кодексының 215 статьясы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында" Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы Уставы нигезендә 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Советы КАРАР 

ИТТЕ: 
 

    1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының муниципаль 

казна турындагы нигезләмәне расларга (кушымта итеп бирелә) 

    2.  Муниципаль казна мөлкәтен төзү, исәпкә алу (реестрын алып бару), 

муниципаль казна мөлкәтен карап тотуны, хезмәт күрсәтүне, тиешенчә 

файдалануны тикшереп тору буенча вәкаләтле орган итеп Татарстан 

Республикасы Менделеевск муниципаль районының мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре Палатасын билгеләргә. 

    3.   Менделеевск муниципаль районы Советының 2011 елның 27 июнендәге 

55нче «Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 

муниципаль казнасы турында» карарын үз көчен югалткан дип санарга. 

    4. Әлеге карар 2019 елның 1 июленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә 

кагыла. 

    5.   Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы Советының финанс-бюджет мәсьәләләре 

комитетына йөкләргә. 

 

Менделеевск муниципаль районы 

Советы рәисе                                                     Чершинцев В.С. 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль 

районының муниципаль казнасы 

турында 



Кушымта 

 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕКНЕҢ МУНИЦИПАЛЬ КАЗНАСЫ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛӘМӘ 

"ТР Менделеевск муниципаль районы" 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге Нигезләмә Россия Федерациясе Граждан кодексы, "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" 

Федераль закон, "Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы" 

муниципаль берәмлеге уставы нигезендә эшләнгән. 

1.2. Нигезләмә "ТР Менделеевск муниципаль районы" муниципаль берәмлеге 

казнасы составына керүче муниципаль мөлкәтне исәпкә алу, идарә итү һәм аның 

белән эш итү тәртибен (алга таба - муниципаль казна, район) билгели. 

1.3. Әлеге Нигезләмә районның берләштерелгән бюджетын булдыру һәм үтәү 

белән бәйле мөнәсәбәтләргә кагыла. 

1.4. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы (алга таба - "вәкаләтле орган") гамәлгә ашыра, ул Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнарында һәм Менделеевск муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының норматив-хокукый актларында билгеләнгән 

тәртиптә казна мөлкәтен (реестр алып бару), тиешенчә файдалануны, шул исәптән 

район муниципаль казнасы мөлкәтенә хезмәт күрсәтүне тикшереп тора, шулай ук 

күчемсез мөлкәткә муниципаль милек хокукларын дәүләт теркәвенә алу өчен 

кирәкле чараларны гамәлгә ашыра.. 

 

2.  Муниципаль казна белән куллану 

 һәм идарә итүнең  

максат һәм бурычлары 

 

2.1. Муниципаль казна белән куллану һәм идарә итүнең максатлары 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт:  

Менделеевск муниципаль районы җирле үзидарәсенең матди-финанс нигезләрен 

ныгыту; 

Менделеевск муниципаль районының муниципаль милкендәге һәм районның 

социаль-икътисадый үсеше өчен файдаланыла торган күчемсез мөлкәтне арттыру 

һәм аның торышын яхшырту; 

районның берләштерелгән бюджеты керемнәрен арттыру; 

район халкын тормыш өчен кирәкле товарлар һәм хезмәтләр белән тәэмин итү; 

район территориясендә инвестицияләр җәлеп итү һәм эшкуарлык активлыгын 

стимуллаштыру; 

граждан-хокук алыш-бирешләре буенча Менделеевск муниципаль районы 

йөкләмәләрен тәэмин итү; 

законнарда каралган башка максатлар өчен. 



2.2. Районның муниципаль казнасы составына керүче мөлкәт белән идарә иткәндә 

һәм эш иткәндә күрсәтелгән максатларны гамәлгә ашыру өчен түбәндәге 

бурычлар хәл ителә: 

район муниципаль казнасы мөлкәтен һәм аның хәрәкәтен бергә исәпкә алу; 

районның муниципаль казнасы мөлкәтен саклап калу һәм арттыру;  

районның берләштерелгән бюджетына өстәмә акчалар җәлеп итү;  

муниципаль предприятиеләрнең финанс хәлен тотрыклыландыру, салым салуны 

оптимальләштерү;  

муниципаль милек объектларын торгызуга финанс чараларын туплау; 

Менделеевск муниципаль районы муниципаль милке составында халыкның 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен кирәкле мөлкәтне саклап калу;  

мөлкәттән файдалануның иң нәтиҗәле ысулларын ачыклау һәм куллану; 

максатчан билгеләнеше буенча муниципаль мөлкәтнең сакланышын һәм алардан 

файдалануын тикшереп тору. 

 

3. Муниципаль казнаның составы һәм чыганаклары 

 

3.1. Районның муниципаль казнасы составына Менделеевск муниципаль районы 

муниципаль милкендәге күчемсез мөлкәт керә, шулай ук Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы составына керүче җирлекләрнең муниципаль 

күчемсез мөлкәтенә хуҗалык алып бару хокукында муниципаль унитар 

предприятиеләргә һәм муниципаль учреждениеләргә оператив идарә итү 

хокукында беркетелмәгән милек чикләнгәнче керә. 

3.2. Районның муниципаль казнасын формалаштыру чыганаклары милек булырга 

мөмкин:  

Менделеевск муниципаль районының берләштерелгән бюджеты акчалары 

исәбеннән яңадан төзелгән яисә муниципаль милеккә сатып алынган;  

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы дәүләт милкеннән муниципаль 

милеккә тапшырылган;  

юридик һәм физик затлар тарафыннан муниципаль милеккә түләүсез 

тапшырылган;  

муниципаль унитар предприятиеләрнең хуҗалык карамагыннан чыгарылган һәм 

муниципаль учреждениеләрнең оператив идарәсеннән алынган;  

бетерелә (үзгәртеп төзелә) торган муниципаль предприятиеләр һәм муниципаль 

учреждениеләр;  

хуҗасыз, РФ кануннарында билгеләнгән тәртиптә муниципаль дип танылган; 

районның муниципаль милкенә башка законлы нигезләр буенча кергән. 

3.3. Әлеге Нигезләмәнең 3.2 пунктында күрсәтелгән чыганаклар исәбеннән район 

муниципаль казнасы составына мөлкәт кертү түбәндәге нигездә гамәлгә 

ашырыла:  

Менделеевск муниципаль районы Советы карарлары һәм/яисә Менделеевск 

муниципаль районының мөлкәти һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы карарлары, 

шул исәптән районның муниципаль казнасын төзү чыганагын һәм тәртибен 

билгели торган карарлар, аны алга таба куллану ысуллары, шулай ук аны карап 

тотуга һәм эксплуатацияләүгә акчалар бүлеп бирү күләме һәм тәртибе;  



кабул итүнең тиешле актларын төзү юлы белән "вәкаләтле орган" тарафыннан 

рәсмиләштерелә. 

 

4. Муниципаль казнаны тәшкил итүче 

Мөлкәтне исәпкә алу тәртибе 

 

4.1. Районның муниципаль казнасын тәшкил итүче мөлкәт турыдан-туры 

"Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы" муниципаль 

берәмлегенең милек хокукында һәм төп һәм/яисә әйләнештәге акчалар 

сыйфатында муниципаль учреждениеләрнең һәм башка оешмаларның 

бухгалтерлык хисабында чагылыш тапмаска тиеш. 

4.2. Районның муниципаль казнасын тәшкил итүче мөлкәтне исәпкә алу һәм аның 

хәрәкәтен исәпкә алу тиешле мәгълүматны муниципаль милек реестрының махсус 

бүлегенә кертү юлы белән «вәкаләтле орган» тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Әлеге бүлектә районның муниципаль казнасын тәшкил итүче мөлкәтнең составы, 

сатып алу ысулы, бәясе, аны исәпкә кую срогы һәм аның тузуы турында 

белешмәләр, шулай ук мөлкәтне файдалануга тапшыру актлары, мөлкәт белән эш 

итү буенча кабул итү-тапшыру актлары, шул исәптән районның муниципаль 

казнасы составыннан мөлкәтне төшереп калдыруга китерерлек һәм аны казнага 

кире кайтару турындагы карарлар хакында белешмәләр бар. 

4.3. Районның муниципаль милек реестрының махсус бүлегенә кертү, шулай ук 

реестр бүлегеннән төшереп калдыру Менделеевск муниципаль районы Советы 

карарлары һәм/яисә вәкаләтле орган үтенечнамәләре нигезендә гамәлгә ашырыла. 

4.4. Муниципаль милекне тәшкил итүче мөлкәт турында белешмәләр булган 

муниципаль милек реестрының махсус бүлегендә исәпкә алу объектлары буларак 

Менделеевск муниципаль районына милек хокукында булган күчемсез мөлкәт 

булырга мөмкин. 

4.5. Мөлкәтне исәпкә алу тәртибе, 

муниципаль казнага күчемсез милеккә муниципаль милек реестрыннан өземтә 

һәм күчемсез милеккә муниципаль милек хокукын дәүләт теркәвенә алу 

турындагы таныклыкны тәшкил итүче документлар булып тора. 

4.6. Районның муниципаль казнасын тәшкил иткән милекне бәяләү РФ законнары 

һәм муниципаль берәмлекләргә милек хокукындагы милекне бәяләү өчен башка 

хокукый актлар белән билгеләнгән кагыйдәләр буенча башкарыла. 

4.7. Әлеге Нигезләмәнең 4 бүлеге таләпләрен үтәү максатларында "вәкаләтле 

орган" үз структурасында муниципаль милек реестрын алып баруны гамәлгә 

ашыручы үз штат расписаниесе чикләрендә белгечне күздә тота. 

 

5. Муниципаль казнаны тәшкил итүче 

Мөлкәт белән идарә итү һәм куллану тәртибе 

 

5.1. Муниципаль казна составына керүче мөлкәт хосусыйлаштырылырга, 

арендага тапшырылырга, түләүсез файдалануга, залогка, ышанычлы идарәгә, 

саклауга тапшырылырга мөмкин, хуҗалык җәмгыятьләренең устав капиталына 

кертем буларак кертелде, алмаштырылды, хуҗалык алып баруга, муниципаль 



унитар предприятиеләргә һәм муниципаль учреждениеләргә оператив идарәгә 

тапшырылырга мөмкин, шулай ук башка граждан-хокукый килешүләр предметы 

булырга мөмкин. Менделеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

карарлары нигезендә районның муниципаль казнасы составына керүче мөлкәт 

белән килешүләр "вәкаләтле орган" тарафыннан мондый карарлар кабул итәргә 

хокукы булган муниципаль районның җирле үзидарә органнары карарлары 

нигезендә башкарыла. "Вәкаләтле орган" муниципаль милектән файдалану 

нәтиҗәсендә кергән акчалар һәм башка мөлкәтнең керүен контрольдә тота. Район 

муниципаль казна милкен тапшыру шартлары һәм тәртибе Россия 

Федерациясенең гамәлдәге законнары, район җирле үзидарә органнарының 

норматив хокукый актлары белән җайга салына. 

5.2. Районның муниципаль казна мөлкәтен кулланучыга тапшыруның мәҗбүри 

шарты - районның муниципаль казнасы мөлкәтен һәм аны тоту чыгымнарын 

аерым исәпкә алу, амортизация чыгымнарын алып бару, табышны һәм зыянны 

районның муниципаль казнасы милкеннән файдаланудан аерым исәпкә алу һәм 

"вәкаләтле орган" алдында хисап тоту. 

5.3. Район муниципаль казнасы мөлкәтенә техник хезмәт күрсәтүгә теләсә нинди 

милек формасындагы юридик затларны җәлеп итү "вәкаләтле орган" тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. 

 

6. Муниципаль казнаны тәшкил итүче мөлкәтне карап тоту 

 

6.1. Районның муниципаль казнасына кергән мөлкәтне карап тоту, милекне төзек 

хәлдә тоту һәм аның сакланышын тәэмин итү юлы белән башкарыла (шул исәптән 

өченче затларның кул сузуыннан саклау). 

6.2. Милеккә яисә файдалануга тапшырылган мөлкәтне карап тоту һәм 

эксплуатацияләү ул беркетелгән физик һәм юридик затлар тарафыннан гамәлгә 

ашырыла, әгәр яклар килешүендә башкасы каралмаган булса. 

6.3. Физик һәм юридик затларга милеккә яки аннан файдалануга тапшырылмаган 

район муниципаль казна объектларын карап тотуны һәм эксплуатацияләүне 

оештыру "вәкаләтле орган" тарафыннан тәэмин ителә. 

6.4. Мөлкәтне карап тоту һәм эксплуатацияләүне гамәлгә ашырырга мөмкин: 

- Менделеевск муниципаль районы җирле үзидарә органнарының махсус төзелгән 

структур бүлекчәләре расланган керемнәр һәм чыгымнар сметасы нигезендә әлеге 

максатларга бүлеп бирелгән акчалар хисабына; 

- төзелгән шартнамәләр нигезендә муниципаль унитар предприятиеләр яисә 

башка оешмалар. 

6.5. Район муниципаль казнасының милек белән идарә итү һәм аның белән эш итү 

эшчәнлеген финанслау, аны карап тоту һәм үстерү районның консолидацияләнгән 

бюджеты хисабына тормышка ашырыла, шул исәптән, билгеләнгән тәртип 

нигезендә, "вәкаләтле орган" тарафыннан муниципаль казна милкеннән турыдан-

туры алына торган акчалар хисабына. 

6.6. Районның муниципаль казна объектлары сакланышын тәэмин итү өчен 

күчемсез милекне (бәясе 5000 минималь хезмәт хакы күләменнән артык булган 



мөлкәтне) иминиятләштерү, аны эксплуатацияләү һәм саклау буенча махсус 

режим билгеләү, шулай ук мөлкәтне саклауга тапшыру мөмкин. 

6.7. Муниципаль казна милкен иминиятләштерү килешүе буенча иминиятләүче 

сыйфатында һәм аның исеменнән "вәкаләтле орган" чыгыш ясый, милекне 

вакытлыча төзелгән шартнамәләр нигезендә иминиятләштерү бурычы йөкләнгән 

очраклардан тыш. 

 

7. Муниципаль казнаны тәшкил итүче 

милекне торгызу тәртибе 

 

7.1. Милекне торгызу тәртибе, 

муниципаль казнага кергән мөлкәтне торгызу капиталь ремонт, модернизацияләү, 

реконструкция һәм тулысынча яңа милек белән алыштыру юлы белән башкарыла. 

7.2. Әлеге Нигезләмәнең 6.4 пунктында каралган затлар тарафыннан, район 

Башкарма комитеты җитәкчесе белән, аерым килешүләр нигезендә, районның 

консолидацияләнгән бюджеты яки кулланучылар акчасы хисабына килешенгән 

очракта, капиталь ремонт, милекне модернизацияләү һәм реконструкцияләү әлеге 

Нигезләмәнең 6.4 пунктында каралган затлар тарафыннан башкарыла. 

7.3. Капиталь ремонтны, милекне модернизацияләү һәм реконструкцияләүне 

финанслау, шулай ук аларны тормышка ашыру чыгымнарын исәпләү районның 

җирле үзидарә органнарының гамәлдәге норматив хокукый актлары нигезендә 

башкарыла. 

7.4. Район муниципаль казнасы милкен тулысынча алыштыру аның файдалы 

куллану, физик тузу срогы чыккач башкарыла. 

7.5. Район муниципаль казнасына кергән объектлардан файдалы файдалану срогы 

чыккач, "вәкаләтле орган", әлеге объект төрләре буенча белгечләр, күзәтчелек 

органнары (кирәк булганда) һәм район Башкарма комитеты вәкилләре 

катнашында, кулланучы гаризасы буенча техник комиссия эшен оештыра.. 

7.6. ехник комиссияне тикшерү нәтиҗәләре буенча муниципаль казна милке белән 

киләчәк гамәлләр турында тәкъдимнәр белән тикшерү акты төзелә: модернизация, 

реконструкция, тулы алыштыру. 

7.7. Тикшерү акты нигезендә, "вәкаләтле орган" район Муниципаль казнасы 

милкенә капиталь кертемнәргә титул исемлеген төзи, ул район башкарма 

комитетына килештерүгә тапшырыла. 

7.8. Капиталь кертемнәргә титул исемлеге район Башкарма комитеты җитәкчесе 

карары белән раслана. 

7.9. Капиталь кертемнәргә титул исемлеге буенча эшләрне финанслау чираттагы 

финанс елына районның консолидацияләнгән бюджетында бу максатларга 

каралган суммалар чикләрендә бюджет акчалары хисабына башкарыла. 

7.10. Район муниципаль казнасы милкенә капитал салуларга финанслау күләме 

районның консолидацияләнгән бюджетында аерым юл булып күрсәтелә. 

 

8. Муниципаль казнадан максатчан файдалану 

саклауны контрольдә тоту 



8.1. Район муниципаль казнасы составына кергән, өченче затларга файдалануга 

һәм кулга тапшырылган мөлкәтнең сакланышын һәм максатчан кулланылышын 

контрольдә тотуны кулланучылар белән төзелгән килешүләр шартлары нигезендә 

"вәкаләтле орган" башкара. 

8.2. Контроль барышында "вәкаләтле орган" тапшырылган мөлкәтнең торышын 

һәм кулланучылар белән төзелгән килешүләрнең шартларын үтәүне тикшерә. 

8.3. Милекне биләүгә һәм аннан файдалануга тапшыру срогына, аны карап тоту 

авырлыгын һәм очраклы үлем куркынычы кулланучыга күчә һәм килешү 

шартлары белән билгеләнә. 

 

9. Мөлкәтне муниципаль казна составыннан чыгару 

 

9.1. Муниципаль казна составыннан мөлкәт түбәндәге очракларда чыгарыла: 

- муниципаль милектән Россия Федерациясе субъекты дәүләт милкенә яки Россия 

Федерациясе Федераль милкенә тапшыру; 

- муниципаль предприятиеләргә хуҗалык алып баруга тапшыру яки муниципаль 

учреждениеләргә, казна предприятиеләренә оператив идарә итү; 

- Хуҗалык җәмгыятьләренең устав капиталларына өлеш сыйфатында һәм 

коммерцияле булмаган оешмаларга гамәлгә кую кертеме сыйфатында; 

- хосусыйлаштыру юлы белән читләштерү; 

- *мораль һәм физик тузу сәбәпле, исәптән чыгару; 

- инвентаризация үткәрелгәндә ачыкланган җитешсезлекләр яки бозулар; 

- реконструкция эшләрен башкарганда өлешчә бетерү; 

- табигый бәла-казалар, аварияләр һәм башка гадәттән тыш хәлләр аркасында 

мөлкәтне юк итү яисә зыян китерү; 

- район Башкарма комитеты белән килешү буенча "вәкаләтле орган" тарафыннан 

Россия Федерациясе законнарында каралган башка килешүләр башкару. 

        Милек аны торгызу мөмкин булмаган яки икътисади яктан максатка ярашлы 

булмаган, шулай ук билгеләнгән тәртиптә сатылырга яки башка юридик һәм 

физик затларга тапшырыла алмаган очракларда гына исәптән чыгарылырга тиеш. 

       9.2. Муниципаль казна мөлкәтен исәптән төшерү Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгы боерыклары нигезендә бюджет исәбе кагыйдәләре буенча 

«вәкаләтле орган» тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

        9.3.  Муниципаль мөлкәт объектларын муниципаль казна составыннан 

төшереп калдыру өчен нигез булып, аны исәптән төшерү нәтиҗәсендә «вәкаләтле 

орган» күрсәтмәсе тора, анда муниципаль казна объектының исемен, аның 

индивидуаль характеристикаларын, аның китү сәбәпләрен, муниципаль казнадан 

төшереп калдыру тәртибен күрсәтелә. 

         

10. Муниципаль казна мөлкәтен исәптән төшерү документларын рәсмиләштерү 

һәм тапшыру тәртибе 

 

10.1. Муниципаль казна объектларының алга таба куллануга, аларны яңадан 

торгызу ремонты үткәрү мөмкинлегенә яки нәтиҗәлелегенә яраклылыгын 

билгеләү өчен, шулай ук «вәкаләтле орган» муниципаль казна объектларын 



исәптән төшерү өчен кирәкле документларны рәсмиләштерү өчен исәптән төшерү 

комиссиясе (алга таба - Комиссия) төзелә. 

10.2. Әлеге Комиссия компетенциясенә керә: 

- кирәкле техник документлардан, шулай ук бухгалтерлык исәбеннән 

файдаланып, исәптән чыгарылырга тиешле мөлкәтне тикшерү һәм тикшерү 

үткәрү; 

- мөлкәттән алга таба файдалануның максатчанлыгын (яраклылыгын), аны яңадан 

торгызу мөмкинлекләрен һәм нәтиҗәлелеген билгеләү; 

- мөлкәтне исәптән төшерү сәбәпләрен билгеләү (файдалану шартларын бозу, 

авария, табигый бәла-казалар, гадәттән тыш хәлләр, объектларны озак вакыт 

файдаланмау һәм башка сәбәпләр); 

- милекне вакытыннан алда исәптән төшерү, әлеге затларны гамәлдәге законнарда 

каралган җаваплылыкка тарту турында тәкъдимнәр кертү гаебе белән килеп 

чыккан затларны ачыклау; 

- - күчерелә торган мөлкәтнең аерым төеннәрен, детальләрен, материалларын 

куллану мөмкинлеге, агымдагы базар бәясеннән чыгып аны бәяләү, объектлардан 

төсле һәм кыйммәтле металлларны алу, металл ватыкларын кабул итү 

пунктларына тапшыру; 

- гамәлдәге законнар нигезендә кирәк булган очракларда киләчәктә мөлкәттән 

файдалану яки аны исәптән төшерү мөмкинлеге турында бәяләмә бирү; 

 

- муниципаль милекне тикшерү актларын төзү һәм имзалау. 

 

10.3. Авария, табигый бәла-казалар һәм башка гадәттән тыш хәлләр (белә торып 

юк итү, бозу, урлау һ. б.) нәтиҗәсендә файдалы файдалану срогы чыкканчы 

яраксыз хәлгә килгән Муниципаль казна мөлкәтен исәптән чыгару өчен өстәмә 

рәвештә әлеге Шартларны раслаучы документлар тапшырыла: 

- тиешле дәүләт органнары тарафыннан бирелгән авария, урлау, бозу һәм башка 

гадәттән тыш хәлләр турында актның күчермәсе (юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 

дәүләт инспекциясе, Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгы һ. б.); 

- җинаять эшен туктату турында карар күчермәсе, йә җинаять эше кузгатудан баш 

тарту турында карарның күчермәсе, йә административ хокук бозу турында карар 

(беркетмә) күчермәсе, йә мөлкәткә зыян китергән гаепле затларга карата күрелгән 

чаралар турында хат; 

- милекне аңлы рәвештә юк итү, бозу, урлау факты буенча суд карары яки хөкем 

карары күчермәсе (алар булганда); 

- табигый бәла-казалар яки башка гадәттән тыш хәлләр очракларында, тиешле 

органнар яки муниципаль берәмлектәге зыяннар турында акт, табигый бәла-

казалар яки башка гадәттән тыш хәлләр, йә гражданнар оборонасы һәм гадәттән 

тыш хәлләр, янгынга каршы һәм башка махсус хезмәтләр фактларын раслый 

торган башка документлар. 

10.4. Арендага бирелгән муниципаль казна мөлкәтен исәптән чыгару, түләүсез 

файдалануга яки бүтән хокукта муниципаль казна мөлкәтеннән файдаланучылар 

комиссиягә түбәндәге документларны тапшыралар: 



- муниципаль казна мөлкәтен исәптән төшерү кирәклеге турында "вәкаләтле 

органга" гариза-хат; 

- кулланучы тарафыннан мөлкәтне исәптән төшерү өчен гамәлдәге законнарда 

билгеләнгән форма буенча рәсмиләштерелгән актлар; 

- экспертиза үткәрү гамәлдәге законнар нигезендә кирәк булган очракларда 

экспертның экспертиза үткәрү хокукына вәкаләтләрен раслый торган 

документларның күчермәләрен кушып эксперт бәяләмәсе; 

- автотранспорт чараларын исәптән чыгарганда өстәмә рәвештә автомобильнең 

узышын һәм агрегатларның, төеннәрнең һәм автомобильнең төп детальләренең 

техник характеристикасын, шулай ук төп детальләрне һәм төеннәрне алга таба 

файдалану мөмкинлеген күрсәтәләр; 

- күчемсез милекне (биналар, корылмалар, биналар) исәптән чыгару турындагы 

актка техник документлар (техник һәм/яки кадастр паспорты) теркәлә); 

- авария, урлашу нәтиҗәсендә яраксыз хәлгә килгән төп чараларны исәптән 

чыгарганда, исәптән чыгару турындагы актка авария турында актның күчермәсе, 

урлашу факты буенча җинаять эше кузгату турында Эчке эшләр органнарының 

хаты теркәлә, шулай ук авария, урлашу аркасында килеп чыккан сәбәпләр 

ачыклана һәм гаеплеләргә карата күрелгән чаралар күрсәтелә; 

 

- исәптән төшерү турындагы актка көнкүреш, исәпләү техникасын, 

җайланмаларны һәм башка милекне исәптән чыгарганда, киләчәктә 

эксплуатацияләү яки мәгълүмати технологияләр белән тәэмин итү бүлегенең 

булмавы турында ремонт остаханәләренең нәтиҗәсе яки дефекттан хәбәрдарлыгы 

теркәлә. 

10.5. Комиссия тарафыннан тапшырылган документлар нигезендә, муниципаль 

милекне исәптән чыгару (сүтү) турында "вәкаләтле орган" күрсәтмәсе әзерләнә. 

10.6. Муниципаль милекне исәптән төшерү (сүтү) турындагы «вәкаләтле орган» 

күрсәтмәсе нигезендә муниципаль казнадагы мөлкәтне исәптән төшерү буенча акт 

әзерләнә. 

10.7. Милекне сүтү һәм сүтү актлар расланганчы аны исәптән төшерү рөхсәт 

ителми. 

          Башка машиналарны ремонтлау өчен яраклы барлык детальләр, төеннәр һәм 

агрегатлар, шулай ук милекне бетерүдән алынган башка материаллар күрсәтелгән 

кыйммәтләр исәпкә алына торган счетларга туры килә. 

          Исәптән алынган мөлкәтне сүтүдән алынган һәм баланс тотучыдан кабат 

файдалану өчен яраксыз икенчел чимал мондый чималны җыю йөкләнгән 

оешмаларга сатылырга тиеш. 

10.8. Баланста торучы төп чараларга караган Матди Кыйммәтләрне сатудан, 

шулай ук төп объектларны сүтүдән алынган матди кыйммәтләрнең бәясе 

Менделеевск муниципаль районы бюджетына җибәрелә. 

10.9. Муниципаль милек балансыннан төшереп калдыруның билгеләнгән 

процедурасы тәмамланганнан соң, «вәкаләтле орган» күрсәтмәсе белән 

муниципаль милек реестрына кирәкле үзгәрешләр кертелә. 



10.10. Юридик затлар, аларның структур бүлекчәләре арасында мөлкәтнең 

күчерелүе исәптән чыгару дип танылмый. Әлеге операция гамәлдәге законнарда 

билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелә. 

 

11. Йомгаклау нигезләмәләре 

11.1. Әлеге Нигезләмәнең һәм аңа өстәмәләрнең барлык үзгәрешләре 

Менделеевск муниципаль районы Советы карары белән билгеләнгән тәртиптә 

кабул ителә һәм рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә. 
 

 


