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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Советыньщ 2017 
елньщ 27 июлендэге «Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль 
районына >к;ирле э1пэмияттэге аерым 
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча Татарстан 
Республикасы Элмэт муниципаль районы 
Элмэт шэ1пэре вэкалэтлэренец бер 
елешен тапшыру турында Элмэт шэ1пэр 
Советы тэкъдимен кабул иту хакында»
189 нчы номерлы карарына узгэрешлэр 
керту турында

2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ >цирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» 131-ФЭ номерлы Федераль законный 
15 статьясы 4 елеше, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Уставы, 
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнары 
тарафыннан Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы территориясендэ 
урнашкан ж;ирлеклэрнец ж;ирле узидарэ органнары белэн Татарстан Республикасы 
Элмэт муниципаль районы Советыныц 2015 елньщ 6 маендагы 468 нчы номерлы 
карары белэн расланган вэкалэтлэрнен бер елешен тапшыру (кабул иту) турында 
килешулэр тезу тэртибе нигезендэ

Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советыньщ 2017 
елньщ 27 июлендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районына ж;ирле 
эЬэмияттэге аерым мэсьэлэлэрне хэл иту буенча Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт шэИэре вэкалэтлэренец бер елешен тапшыру турында 
Элмэт шэЬюр Советы тэкъдимен кабул иту хакында» 189 нчы номерлы карарына 
тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1.2 пунктньщ дуртенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«-элеге карарны гамэлгэ ашыруны тээмин иту максатларында, бюджет 

законнары нигезендэ Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ 2019 
елга, 2020 Иэм 2021 еллар план чорына бюджеты турындагы карарына узгэрешлэр 
керту турында Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советы карары 
проектын эшлэргэ Иэм карап тикшеругэ тапшырырга».

2. Карарга 1 нчы кушымтаны яца редакциядэ бэян итэргэ (1нче кушымта).

Зак №  3775
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3. Район башкарма комитетыныц хокук идарэсенэ (Ханнанова 6 .Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга, «Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» (PRAVO.TATARSTAN.RU) 
h8M Элмэт муниципаль районы сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
5. Элеге карарньщ утэлешен тикшерудэ тотуны район Советыныц социаль 

м8сь8Л8Л8р буенча даими комиссиясенэ йеклэргэ (Салахов И.Р.).

Муниципаль район Т.Д. Нагуманов
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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Советыньщ 
2019 елньщ 25 октябрендэге 
329 номерлы карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы башкарма комитетына ж;ирле 
эИэмияттэге аерым мэсьэлэлэрне хэл иту буенча Татарстан Республикасы Элмэт 

муниципаль районы Элмэт шэЬэре башкарма комитеты вэкалэтлэренен бер
елешен тапшыру турында килешу

«___»_________  2019 ел Элмэт шэЬэре

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Уставы Ьэм Элмэт 
муниципаль районы башкарма комитеты турындагы нигезлэмэ нигезендэ эш итуче 
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты >цитэкчесе
__________________________йезендэ, алга таба «район башкарма комитеты» дип
аталучы, икенче яктан, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт 
шэЬэре Уставы, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэре 
башкарма комитеты турындагы нигезлэмэ нигезендэ эш итуче Элмэт шэЬэре
башкарма комитеты ж;итэкчесе __________________________йезендэ, «якпар» дип
аталучылар элеге килешуне тезеделэр:

1. Килешу предметы

Элеге килешунен предметы булып Элмэт районы Ьэм шэЬэре 
территориясендэ куму урыннарын карап тоту елешендэ ж;ирле эЬэмияттэге 
мэсьэлэне хэл иту буенча Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты 
вэкалэтлэрен Элмэт муниципаль районы Элмэт шэЬэре башкарма комитетына 
тапшыру тора.

2. Якларныц хокуклары Ьэм бурычлары

2.1. Элмэт шэЬэре башкарма комитеты Элмэт муниципаль районы башкарма 
комитетына тэкъдим итэ:

- элеге килешу нигезендэ тапшырыла торган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру 
ечен кирэкле финанс чаралары h9M матди ресурслар (алга таба-вэкалэтлэр);

- вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле мэгълумат.
2.2. Элмэт шэЬэре башкарма комитеты хокукпы:
- Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты вэкалэтлэренен утэлешен, 

шулай ук элеге килешунен 5.1-5.3 пунктларында билгелэнгэн тэртиптэ бирелгэн 
финанс чараларыныц Ьэм матди ресурсларныц максатчан кулланылышын 
контрольдэ тотуны гамэлгэ ашырырга;

- район башкарма комитетыннан элеге килешу предметына кагылышлы 
мэгълуматны алырга.

2.3. Район башкарма комитеты бурычлы:
- закон талэплэре нигезендэ вэкалэтлэрне тормышка ашыру, шул исэптэн 

Элмэт шэМэре башкарма комитеты тарафыннан бирелгэн финанс чараларыннан 
Ьэм матди ресурслардан максатчан файдалануны тээмин иту, бары тик 
вэкалэтлэрне башкару ечен генэ;



4

- Элмэт шэИэре башкарма комитетына вэкалэтлэрнец утэлеше турында 
квартал саен хисаплар, аерым соратулар буенча килешу предметына кагылышлы 
башка мэгълуматны тапшырырга.

2.4. Район башкарма комитеты хокукпы:
- Элмэт шэИэре башкарма комитеты тарафыннан вэкалэтлэрне гамэлгэ 

ашыру ечен тапшырыла торган финанс чараларын Иэм матди ресурсларны алырга 
Иэм кулланырга;

- Элмэт шэЬэре башкарма комитетыннан вэкалэтлэрне башкару ечен кирэкле 
мэгълуматны соратып алырга;

- вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен закон нигезендэ естэмэ рэвештэ башка 
матди ресурслардан 1пэм финанс чараларыннан файдаланырга.

3. Вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен 
финанс чараларын биру тэртибе

3.1. Вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле финанс чаралары бюджет 
законнары нигезендэ бюджетара трансфертлар рэвешендэ бирелэ.

3.2. Вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен бирелэ торган финанс чаралары 
кулэме Элмэт муниципаль районы Советыныц чираттагы финанс елына Иэм план 
чорына район бюджеты турында карары белэн билгелэнэ.

3.3. Вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен бирелэ торган финанс чаралары 
квартал саен тигез елешлэр белэн кучерелэ.

3.4. Район башкарма комитеты тарафыннан финанс чаралары максатчан 
файдаланмаган очракта, алар Элмэт шэИэре башкарма комитеты талэбе буенча ун 
кенлек срокта Элмэт шэИэре бюджетына кире кайтарылырга тиеш.

4. Матди ресурсларны тапшыру тэртибе

4.1. «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында»гы 131-Ф3 номерлы Федераль законный 35 статьясындагы 10 
елешенец 5 пункты нигезендэ, муниципаль районный вэкиллекле органы карары 
нигезендэ кабул ителгэн элеге килешугэ кул куелганнан сок утыз кен эчендэ Элмэт 
шэЬэре башкарма комитеты муниципаль милекне бушлай файдалану килешуе 
нигезендэ вэкалэтлэрне район башкарма комитеты тапшыра.

4.2. Элеге килешунец 4.1 пунктында курсэтелгэн тулэусез файдалану 
шартнамэсе вакытлы булып тора Иэм элеге килешунец гамэлдэ булу срогына 
тезелэ.

4.3. Элеге килешунец 4.1 пункты нигезендэ тапшырылган матди ресурслардан 
файдалану тэртибе тулэусез файдалану килешуе белэн билгелэнэ h9M аныц меИим 
шарты булып тора.

5. Вэкалэтлэрнец утэлешен контрольдэ тоту

5.1. Элмэт шэЬюре башкарма комитеты вэкалэтлэрнец утэлешен тикшерэ, 
район башкарма комитетыннан тапшырылган финанс чараларыннан Ьюм матди 
ресурслардан файдалану турында кирэкле мэгълуматны сорый. Элмэт шэИэре 
башкарма комитеты соратулары буенча район башкарма мэгълуматны бирергэ Иэм 
аныц вэкиллэренец тикшерелэ торган объектларга керу мемкинлеген тээмин итэргэ 
тиеш.

5.2. Отчетларныц формасы h9M аларны биру тэртибе район башкарма 
комитетыныц хокукый актлары белэн билгелэнэ.
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5.3. Тапшырылган финанс чараларын Иэм матди ресурсларны сарыф итуне 
контрольдэ тоту Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ Контроль- 
хисап палатасы 1пэм район башкарма комитеты тарафыннан, шул исэптэн Элмэт 
шэЬэре башкарма комитеты соравы буенча да башкарыла.

6. Килешунен гамэлдэ булу срогы

6.1. Килешу рэсми басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ Иэм 2021 елньщ 31 
декабренэ кадэр гамэлдэ була.

6.2. Элеге килешунен гамэлдэ булуы 2019 елньщ 1 январеннэн барлыкка 
килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.

6.3. Килешу яклары аны езу турында килешунен 6.1 пунктында каралганча, 
срогы чыкканчы якпар тарафыннан 30 кеннэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителмэсэ, 
килешу еч елга озайтылган дип санала.

7. Килешуне вакытыннан алда туктату нигезлэре Иэм тэртибе

7.1. Элеге килешунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылырга мемкин:
- яклар килешуе буенча;
- якларныц берсе уз йеклэмэлэрен утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн очракта, 

бер яклы тэртиптэ.
7.2. Элеге килешуне езу турында хэбэрнамэ башка якка язма рэвештэ аньщ 

гамэлдэ булу вакыты тегэллэнергэ тиешле датага кадэр 30 кеннэн дэ соцга 
калмыйча >кибэрелэ.

7.3. Элеге килешунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылган очракта, 
район башкарма комитеты Элмэт шэИэре башкарма комитетына вэкалэтлэрен 
гамэлгэ ашыру ечен бирелгэн, лэкин файдаланылмаган финанс чараларын Иэм 
матди ресурсларны кире кайтара.

8. Якларныц ж;аваплылыгы

8.1. Элеге килешу буенча йеклэмэлэрне утэмэу яисэ тиешенчэ утэмэу 
гамэлдэге законнарда каралганча >цаваплылыкка нигез булырга мемкин.

8.2. Элеге килешу буенча уз йеклэмэлэрен утэмэгэн ечен гаепле як икенче 
якка 3.2 пунктта каралган финанс чаралары кулэменец 0,1 проценты кулэмендэ 
штраф тули.

8.3. Штраф тулэу якпарны элеге килешу буенча йеклэмэлэрне килэчэктэ 
утэудэн азат итми.

9. Бэхэслэрне хэл иту тэртибе

Элеге килешуне утэу белэн бэйле бэхэслэр сейлэшулэр Иэм башка 
килештеру процедуралары уткэру юлы белэн хэл ителэ. Бэхэсне сейлэшулэр яисэ 
килештеру процедураларын уткэру юлы белэн хэл иту мемкин булмаганда, ул 
законнарда каралган башка тэртиптэ каралырга тиеш.

10. Йомгакпау нигезлэмэсе

10.1. Килешугэ кертелгэн барлык узгэрешлэр Иэм естэмэлэр якларньщ узара 
ризалыгы буенча кертелэ Иэм язма рэвештэ естэмэ килешу белэн рэсмилэштерелэ. 
Эстэмэ килешулэр элеге килешунец аерылгысыз елеше булып тора.

10.2. Килешу ике несхэдэ, h9p як ечен берэр несхэдэ тезелде.
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11. Якларныц имзалары

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы башкарма комитеты 
ж;итэкчесе

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт 
шэЬэре башкарма комитеты 
ж;итэкчесе

Муниципаль район башлыг Т.Д. Нагуманов


