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Жирле  анамиятгаге  аерым  масьалаларне  

хал 	иту 	буенча 	нсирлекларнец  
вакалатларенец  бер  елешен  Сарман  

муниципаль  районы  кабул  иту  турында  

06.10.2003 ел , М  131-ФЗ  «Россия  Федерациясенда  жирле  узидара  

оештырунын  гомуми  принциплары  турында  
II  Федераль  15 

статьясындагы  4 елеше  нигезенда , муниципаль  район  Сове  КАРАР  ИТТЕ :  

1. Азалак , Александровка , алмат , Зур  Неркай , Югары  Чыршылы , Илексаз , 

Каухсияк , Карашай -Саклау , Лашау -Тамак , Лаке , Мортыштамак , Яца  Иман , 

Петровский -Завод , Рангазар , Саклаубаш , Сарман , Иске  Кошер , Иске  Иман , Иске  

Минзалабаш , Чукмарлы , Шарларама , Янурыс  авыл  Жирлекларе  нам  Жалил  

муниципаль  берамлеге  Советларынын  такъ  нча  Татарстан 	Сарман  
жирле  анамияттаге  масьалаларне  хал  иту  буе 	

рста  

муниципаль  районы  Башкарма  комитетына  тапшыру  
турында : 

-  муниципаль  Жирлекта  булган  мелкам  белан  эш 
 иту ;; 

-  жирлекнец  муниципаль  милек  реестрын  алып  
бару . 

2. Сарман  муниципаль  районынын  Мелкат  нам  Жир  менасабатларе  

палатасына  Сарман  муниципаль  районы  
белан  

составына 
 

берамлекларнен  башкарма  комитетлары 	 шУ  

тезу  тартибе  нигезенда  Сарман  муниципаль 
 районы  бюджетына  жирлеклар  

бюджетларыннан  бирела  торган  бюджетара  трансфертлар  исабена  аларнын  

вакалатларенен  бер  елешен  тапшыру  турында , вакалатларнен  бер  елешен  

тапшыру  (кабул  иту) турында  килешулар  тезерга  (1 нче  кушымта ). 

3. Сарман  муниципаль  районы  башкарма  
комитетына : 

-  жирлеклар  бюджетларыннан  район  бюджетына  
бюджетара  
ез  нда  

 трансфертлар 
 бюджетара  

булу  методикалары  нам  (яки ) биру  тартибе  
трансфертларнын  куламен  билгеларга ; 

-  алеге  карарны  гамалга  ашыруны  таэмин  иту  муниципаль  районы  ньен  
законнары  нигезенда  Татарстан 	

п гчоры  на  бюджеты  турында  карарга  
2019 елга  нам  2020 нам  202 1 елла  рны  н ланлы  

узгарешлар  керту  турында  Сарман  муниципаль  
районы  Советы  Карары  проектын  

эшларга  нам  карап  тикшеруга  тапшырырга . 



л00 МуНИцИПМ6  
..1.0., Об i вв 7оо

~  . 
 19о  уо  

 

Совет  

•

• 

	Сармяхохе '  
л  с  му  иицихальиого  г  _х= 	ря iiопя 	=~ с G аг  Сармах  
а6 V, муининиаль  раыоиы  а  а  
r6 д 	Советы 	эqр~ 

(-444
0 
ЧИ 

 7  е  з60,0,11,Ф4,,  49пиэ)  м  иоид6 

4. Олеге  карарны  Татарстан  Республикасы 
 Хокукый  магьлуматнын  расми  

порталында  урнаштырырга  (ргао  . аагап .гп) нам  Сарман  муниципаль  

районынын  Интернет -телекоммуникация  челтарендаге  расми  
сайтында . 

5.. Олеге  карар  расми  басылып  чыкканнан 
 (халыкка  Житкерелганнан ) сон  уз  

кечена  кера  нам  уз  гамален  2019 елнын  1 гыйнварыннан  барлыкка  килган  хокук  

менасабатларена  тарата  

б . Олеге  карарнын  уталешен  контрольда  тотуны  муниципаль  район  

Советынын  законлылык , хокук  тартибе  нам  Жирле  узидара  
масьалаларе  буенча  

даими  комиссияга  йекларга . 

Муниципаль  районы  

Совет  рисе  
Ф .М . Хуснуллин  



Сарман  муниципаль  районы  Советыным  

07.10.2019 ел  Х  198 карары  нигезена  

1 кушымта  

Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль 
 районынын  

Мелкат  нам  жир  менасабатларе  палатасы  на 
 Жирлеанамия  

Жирлеге  башкарма  комитеты  
иту  буенча  Сарман  муниципаль  районы 	 Ур 	килешу  

вакалатларенен  бер  елешен  тапшырУ  турында  
килеш  

	

«_» 	 2019ел . 

ТР , Сарман  авьиы  

Раис  йезенда  Татарстан  Республикасы  
Сарман  муниципаль  районынын  Мелют  

Ьм  
тба  

менасабатларе 	палатасы  
муниципаль  районным  Мелкат  нам  жир  

менасабатларе  п  
Татарстан 

 
Республикасы  и  Сарман  

нигезенда  эш  итуче  башкарма  комитет  та 	 ынб  ы  
муниципаль 	районы 	башкарма 	комитеты  

Устав  Житакченигезенда  
р  аса  эш  

Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль  
итуче  
районынын  авыл  жирлекларе  алга  

а  ьан (( леге  Килешу  тезелде :
теты» дип  аталачак , икенч  

яктан , « яклар » дип  исемланучелар  ар 	да  а  

1. Килешу  Предметы  

алеге  килешунен  предметы  булы  п  буенча
жирлек  

муниципаль  районным 
 тарафыннан 

 
н  жирле  

жир 
 масьалаларне  хал  иту  	м  У  

менасабатларе  палатасына  вакаатларне  тапшыру  
тора : 

-  муниципаль  жирлекта  булган  мелкат  
белан  эш  иту ;; 

- жирлекнен  муниципаль  милек  реестрын  алып 
 бару . 

2. Якларны  н  хокуклары  нам  бурычлары  

2.1. жирлек  башкарма  комитеты  муниципаль  
районным  Мелкат  нам  жир  менасабатларе 

 

палатасына  бира : 
- алеге  килешу  нигезенда  тапшырыЛ а 	гамалга  ашыру  ечен  киракле  а  

таба  вк  
финанс  чаралары  нам  матди  ресурслар  (ал 	

р); 

- вакаатларне  гамалга  ашыру  ечен  киракле 
 магьлумат . 

2.2. Авыл  жирлеге  башкарма  комитеты  хокукменасабатларе  палатасы  тарафыннан  алеге  
-  муниципаль  районным  милек  нам  жир  

килешунен  5.1 - 5.3 пунктлары  белан  билгеланган  
тартипта  бирелган  финанс  чараларынын  

нам  

матди  ресурсларнын  максатчан  кулланылышын 
 контрольда  тотарга ;; 

-  муниципаль  районным  милек  нам  жир  
менасабатларе  палатасыннан  алеге  Килешу  

предметына  кагылышлы  магьлуматны 
 алырга . 

2.3. Муниципаль  районным  Мелкат  нам  жир  
менасабатларе  палатасы  буры  члы : 	

лекнем  
-  закон  талапларе  нигезенда  вакanатларне  тормышка  ашыру , щуп  исаптан  жир  

ны  
башкарма  комитеты  тарафыннан  бирик 

 вакanатларне  гамалга  ашыру  ечен  ген  
1i м  матди  ре 
	

ла  Ур  р  

максатчан  куллануны  таэмин  иту , бары  

-  жирлек  башкарма  комитетына  вакалатларнен  
уталеше  турында  квартал  саен  отчетлар , 

шулай  ук  аерым  запрослар  буенча  килешу  предметына  кагылышлы 
 башка  магьлумат  

тапшырырга . 
2.4. Муницип anь  районны  

т  комитеты  лвакanатларен  тормышка  ашыру  ечен  ~ апшырыла  торгам  
-  жирлек  башкарма  коми  

финанс  нам  матди  ресурсларны  алу  нам  
куллану  ; ; 

-  жирлек  башкарма  комитетыннан  вакanатлар  башкару  ечен  киракле  
магьлуматны  

соратып  алырга ; ес  сла  дан  нам  
-  ва  акатларне  гамалга  ашыру  ечен  закон  

нигезенда  башка  матди  р  ур  р  



финанс  чарanарыннан  естама  файдалану . 

3. финанс  чараларын  биру  тартибе  
вакалатларне  гамалга  ашыру  ечен  

3.1. Вакалатларне  гамалга  ашыру  ечен  
киракле  финанс  чаралары  бюджет  

законнары  

нигезенда  бюджетара  трансфертлар  
равешенда  бирела . 

	финанс  ча  ала  ыным  куламе 
 

3.2. Вакалатларне  гам  план  оыын  район  бюджеты  
торган 

 да  Сарман  муниципаль  район 
 

Чираггагы  финанс  елына  ha 	Р  

Советы  карары  белан  билгелана . 

3.3. Вакалатларне  гамалга  ашыру  
ечен  бирела  торган  финанс  чаралары  

квартал  саен  тигез  

елешлар  белан  кучерела . нс  

3.4. Муницип anь  районным  милек  намаЖа  Р  
жирл екмн   башкарма 

	таафыннан 
 буенча  

чараларын  максатсыз  файдаланган  
очракта , р  

кон  эченда  Жирлеклар  бюджетына  
кире  кайтарылырга  тиеш . 

4. Матди  ресурсларны  тапшыру  
тартибе  

4.1. Муницип anь  районным  Мелкат  
«Россия  Федерациясенда  жирле 

 зидара  оеш  ы  руны  м  

тормышка  ашыру  ечен , район  Советыным  < Р  

гомуми  принциплары  турында » гы  131-ФЗ  номерлы  Федераль  законн  
оц  ЗОькен  эченда  кабул  ита1 0

а  

елешенем  5 пункты  нигезенда , алеге  килешуга  кул  куел  аннан   

жирлек  башкарма  комитеты  алеге  килешу  
ы  н  нам  матди  ресурсларны  тоа

пшыраакалатларне  

тормышка  ашыру  ечен  киракле  финан с 
 да  курсателган  тулаусез  файдалану  шартнамасе  

4.2. алеге  килешунем  4.1 пу  

вакытлы  булып  тора  нам  алеге  килешунем  
гамалда  булу  срогына  тезела •  

4.3. алеге  килешунем  4.1 пункты  нигезендЙЛа 
 нам  ан  н  меним  

ресурслардан
шарты  булп  тора .ы  

тарти бе  тулаусез  файдалану  шартнамасе 
 белан  бГ 

 
лам 	

аидanану  

5. Вакалатларне  утауне  тикшереп  
тору  

5.1. Авы  л  жирлеге  башкарма  
комитеты  вакалатларенем  уталешен  

тикшера , муницип anь  

р ек  милек  нам  Жир  мен
an 

асабатларе  палатасыннан  бирн  соратып  п  чanа . аМуницип anь  
а  

матди  ресурслардан  файдалану  турын 
 а  д  ки  ркле  мать  ум  атнь  

башка  ма  комитеты  соравы  буенча
, 

районным  милек  нам  Жир  менасабатларе 
 палатасы , жирлек 	р  

соратып  алына  торган  магьлуматны 
 бирерга  нам  аным  вакилларенем  

тикшерела  торган  

объектларга  утемлелеген  таэмин  итарга  
тиеш . 

5.2. Хисап  фор  масы  нам  аларны  биру  
тартибе  Сарман  муниципаль  районы  

Башкарма  

комитетыным  хокукый  актлары  белан  
билгелана . 	

ес 	ны  тотуны  контрольда  моту  

5.3. Тапшырылган  финанс  чараларын 
 нам  матди  р  урсла  р  

Татарстан  Республикасы  Сарман  
муниципаль  районьН  

шул  исп
ит  

 жирлек  башкарма  ком  кеты  
ш  муниципаль  районы  Бакарма  комитеты 

 тарафынна  , у  

соравы  буенча  да  башкарыла . 

б . Килешунем  гамалда  булу  срогы  

б .1. Килешу  яклар  кул  куйган  кеннан 
 уз  кечена  кера  нам  2019 елным  31 декабрена  кадр  

гамалда  була . 
6.2. Олеге  Килешу  2019 елным  1 гыйнвары  ннан  барлыкка  килган 

 хокук  менаса  атларена  

кагыла . срок  

6.3. Килешу , агар  якларныц  берсе  да  аныаль  нда  белдерма  а 1 Чираттагьг  финанс  елына  

чыкканчы  30 кенн 	 an ан  да  соцга  кмы 	
т  

йча  езу  турында 

 дип  санanа . 

7. Килешуне  вакытыннан  алда  
туктату  нигезларе  нам  тартибе  



7.1. Олеге  килешунен  гамалда  булуы  
вакытыннан  алда  туктатылырга  мемкин : 

-  якларнын  килешуе  буенча ; 

-  якларнын  берсе  уз  йекламаларен  утамаган  яки  
тиешенча  утамаган  очракта  берьяклы  

тартипта . 
7.2. Олеге  килешуне  езу  турында  хабарнама 

 башка  якка  язма  равешта  анын  
гамалдабуду  

вакы  ты  тамамланганчы  30 кеннан  да  сонга  калмыйча  Жи6арела  

7.3. Олеге  Сарман  муниципаль  районынын  
гамалда  булуы 

 
вакытыннан  алда  туктатылган  

очракта , жирлек  башкарма  комитетына  вакалатларне  тормышка  ашыру  ечен  бирелган  

ф  айдаланылмаган  финанс  чараларын  нам  
матди  ресурсларын  кире  кайтара . 

8. Якларнын  Жаваплылыгы  

8.1. Олеге  килешу  буенча  йекламаларне  утамау  яиса  тиешенча  утамау  гамалдаге  

законнарда  каралган  Жаваплылык  килуга  нигез  
булырга  мемкин . 

8.2. Якларнын  берсе  алеге  килешу  буенча  уз 
 йекламаларен  утамаган  ечен  гаепле  як  

алеге  

килешунен  3.2 пунктында  каралган  финанс  чараларьшын 
 куламенец  0,1 проценты  куламенда  

штраф  тули . 
8.3. Штраф  тулау  якларны  алеге  килешу  

буенча  йекламаларне  алга  таба  утаудан  азат 
 

итми . 

9. Бахасларне  хал  иту  тартибе  

Олеге  килешуне  утау  белан  байле  бахаслар  сейлашулар  нам  башка  килештеру  

процедуралары  уткару  юлы  белан  хал  итела . 

Бахасне  сейлашулар  яки  килештеру  процедуралары 
 юлы  белан  хал  иту  мемкинлеге  

булмаган  очракта , ул  законнарда  каралган  башка  тартипта 
 каралырга  тиеш . 

10.Йомгаклау  нигезламаларе  

10.1. Килешуга  кертелган  барлык  узгарешлар 
 нам  естамалар  якларнын  узара  ризалыгы 

 

буенча  кертела  нам  естама  килешу  язма  
равешта  расмилаштерела . ёстама  килешулар  алеге  

килешунен  аерылгысыз  елеше  булып  тора . 

10.2. Килешу  ике  несхада  тезелде
, 11 
тигез  

др  ии  д  к С  оран  я
' hap як  ечен  берар . 

 

Татарстан  Республикасы  Сарман  муниципаль 
 районы  

авылы  Башкарма  комитет  Житакчесе  Сарман  муниципаль  районы  Мелкат  

нам  Жир  менасабатларе  палатасы  рисе  
/ 
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