
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ РАЙОН СОВЕТЫ

КАР АР №16

III чакырылыш чираттан тыш утырышы Урыссу ш.т.п. "//' март 2020 ел

Ютазы муниипаль районы 
жирле узидарэ органнарына 
Ютазы муниципаль районы 
авыл (шэЬэр) жирлеклэренец 
жирле эЬэмияттэге сорауларын 
хэл иту буенча вэкалэтлэренец 
бер елешен тапшыру турында

"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында" 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законньщ 15 
статьясындагы 4 елеше, муниципаль район Уставы, Татарстан Республикасы 
Президентыныц 2019 елныц 23 декабрендэге йеклэмэлэре исемлеге 
нигезендэ Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Советы 
КАРАР КАБУЛ ИТТЕ:

1.ШэЬэр тибындагы Урыссу поселогы Советы Ьэм Ютазы 
муниципаль районы составына керуче авыл жирлеклэре Советларыныц 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц жир Ьэм молкэти 
монэсэбэтлэр палатасына элеге жирлеклэрнец башкарма комитетлары 
вэкалэтлэренец бер елешен жирле эЬэмияттэге тубэндэге мэсьэлэлэрне хэл 
иту буенча тапшыру турында тэкъдимнэрен кабул итэргэ:

- жирлеклэрнец мелкэтен исэпкэ алуны тээмин иту Ьэм оештыру, 
аныц реестрын, шул исэптэн торак фонды объектларын алып бару, 
жирлеклэрнец муниципаль милке реестрыннан оземтэлэр биру вэкалэтлэрен;

- гамэлдэге законнарда каралган тэртиптэ Ьэм шартларда, шул 
исэптэн молкэтне хужалык алып бару Ьэм муниципаль бюджет 
учреждениелэренэ оператив идарэ иту хокукында беркету, шул ай у к алар 
арасындагы мелкэтне яцадан булу вэкалэтлэрен ;

- жирлеклэр милкендэ булган муниципаль милек реестрын, шулай ук 
Ютазы муниципаль районыныц «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэге рэсми сайтында кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына биру 
ечен билгелэнгэн мелкэт исемлеген урнаштыру вэкалэтлэрен.

2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Мелкэт 
Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасына тэкъдим итэргэ:

-Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Урыссу 
шэЬэр тибындагы поселогы Ьэм авыл жирлеклэре башкарма комитетлары



белэн элеге карарныц 1 пунктында курсэтелгэн вэкалэтлэрне кушымта 
нигезендз типлаштырылган форма нигезендз тапшыру турында килешулэр 
твзергэ, тозелэ торган килешулэрнец гамэлдэ булуы 2020 елныц 1 
гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла дип карарга.

3. Элеге карарны Ютазы муниципаль районыньщ рэсми сайтында 
«Интернет» мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ Ьэм Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында урнаштыру юлы 
белэн халыкка игълан итэргэ.

4.Элеге карар басылып чыккан коненнэн уз кеченэ керэ.
5.Элеге карарнын, утэлешен контрольдэ тотуны законлылык, 

регламент йэм ж;ирлек Советлары белэн узара хезмэттэшлек буенча даими 
комиссиягэ йеклэргэ.

Ютазы муниципаль pai 
Башлыгы урынбасары
Ютазы район Советы рбйде 3. М. Эгълиева



Кушымта
Ютазы район Советы 
карарына
« » 2020 ел №

КИЛЕШ Y
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Молкэт Ьэм
жир монэсэбэтлэре палатасына_____________шэЬэре (авылы) жирлеге

Башкарма комитеты вэкалэтлэренец бер елешен тапшыру турында

Устав нигезендэ эш итуче __________ шэЬэре (авылы) жирлеге
Башкарма комитеты тарафыннан, алга таба «Ж^ирлек башкарма комитеты»
дип аталучы ___________ шэЬэре (авылы) жирлеге башкарма комитеты
житэкчесе исеменнэн, бер яктан, Татарстан Республикасы Ютазы 
муниципаль районыныц Молкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасы Ьэм алга 
таба «Палата» дип аталачак, Нигезлэмэ нигезендэ эш итуче Палата рэисе 
исеменнэн, икенче яктан, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131- 
ФЗ номерлы Федераль законныц 15 статьясындагы 4 елешенэ таянып, 
тубэндэгелэр турында элеге Килешу тезеделэр:

1. Килешу предметы

1.1. Элеге Килешу Палатага жирлек Башкарма комитеты 
вэкалэтлэренен бер олешен тапшыруны беркетэ.

1.2. Ж^ирлек башкарма комитеты Палатага тубэндэне вэкалэтлэрне 
тормышка ашыруны тапшыра:

- жирлеклэрнец мелкэтен исэпкэ алуны тээмин иту Ьэм оештыру, 
аньщ реестрын алып бару, шул исэптэн торак фонды объектлары, 
жирлеклэрнец муниципаль милке реестрыннан оземтэлэр биру буенча;

гамэлдэге законнарда каралган тэртиптэ Ьэм шартларда, 
жирлеклэрнец мелкэтен булу, шул исэптэн молкэтне хужалык алып бару Ьэм 
муниципаль бюджет учреждениелэренэ оператив идарэ иту хокукында 
беркету, шулай ук алар арасында молкэтне яцадан булу буенча;

- «Интернет»мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге Ютазы 
муниципаль районыныц рэсми сайтында жирлеклэр милкендэ булган 
муниципаль милек реестрын урнаштыру буенча.

1.3. Элеге Килешунец 1.2. пунктында курсэтелгэн вэкалэтлэр 
Палатага бюджетара трансфертлар тапшырмыйча гына тапшырыла.

2. Якларнын хокуклары Ьэм бурычлары



2.1. Палата аца жирлек Башкарма комитеты тарафыннан элеге 
Килешунец 1 булеге Ьэм гамэлдэге законнар нигезендэ узенэ тапшырылган 
вэкалэтлэрне башкара.

2.2. Яклар элеге Килешуне гамэлгэ ашыру кысаларында Россия 
Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнарында Ьэм норматив 
хокукый актларында каралган срокларда Ьэм кулэмнэрдэ мэгълумат 
алмашырга бурычлы.

2.3. Ж^ирлек Башкарма комитеты район Башкарма комитетына 
тапшырылган вэкалэтлэрнец утэлешен контрольдэ тота ала.

3. Килешунен гамэлдэ булу вакыты, нигезлэре Ьэм гамэлдэ 
булуын туктату тэртибе

3.1. Элеге Килешу аца кул куелган коннэн уз кеченэ керэ Ьэм______
елга кадэр гамэлдэ була.

3.2. Элеге Килешунен, гамэлдэ булуы тубэндэге очракларда 
вакытыннан алда туктатылырга момкин:

3.2.1. Яклар килешуе буенча.
3.2. Берьяклы тэртиптэ:
- эгэр вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру момкин булмаса, шул исэптэн 

Россия Федерациясе законнары Ьэм (яки) Татарстан Республикасы законнары 
узгэргэн очракта да;

- жирлек Башкарма комитеты инициативасы буенча, Палатаныц узенэ 
тапшырылган вэкалэтлэрен тиешенчэ башкармавы очрагында, бер якныц бер 
ай алдан икенче якка хэбэр иту шарты белэн.

3.3. Килешуне езу язма рэвештэ рэсмилэштерелэ.
3.4. Эгэр Яклар элеге килешунец 4.1 пунктында курсэтелгэн срок 

узганнан сон утыз кон эчендэ Килешуне езу нияте турында белдермилэр 
икэн, ул яца срокка тозелгэн дип санала.

4. Якларныц жаваплылыгы

4.1. Яклар гамэлдэге законнар нигезендэ элеге Килешудэ каралган 
бурычларны тиешенчэ утэмэгэн ечен жаваплы.

4.2. Палатаныц аца тапшырылган вэкалэтлэрне тиешенчэ башкармау 
фактын билгелэу элеге килешунец берьяклы озелуенэ нигез булып тора.

4.3. Элеге Килешудэ каралмаган Якларныц жаваплылык чаралары 
Россия Федерациясе территориясендэ гамэлдэ булган граждан законнары 
нормалары нигезендэ кулланыла.

5. Башка сораулар
5.1. Якларныц узара килешуе буенча яисэ гамэлдэге закон талэплэре 

нигезендэ, элеге Килешугэ Яклар кул куйганнан соц, язма рэвештэ аныц 
аерылгысыз олеше булган узгэрешлэр Ьэм (яки) остэмэлэр кертелергэ
момкин.



5.2. Элеге Килешуне утэгэндэ барлыкка килгэн Яклар тарафыннан 
жайга салынмаган бэхэслэр йэм каршылыклар гамэлдэге законнарда 
каралган тэртиптэ каралырга тиеш.

5.3. Тигез юридик кечкэ ия булган элеге Килешу -  2 (ике) несхэдэ, 
Якларныц Ьэркайсы ечен берэр несхэдэ тезелде.

6. Яклар адреслары Ьэм башка мэгълумат

Татарстан Республикасы__________шэйэр (авыл) жирлеге Башкарма
комитеты

Адрес:________________________________________ _____________

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм 
жир менэсэбэтлэре палатасы

Адрес:______________________________________________________

7.Яклар имзалары

"Авыл жирлеге" исеменнэн "Палата" исеменнэн

(имза) (имза)
М. У. М.У.


