
Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районының «Булдырь авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органы вәкаләтләренең бер 

өлешен Татарстан Республикасы «Чистай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең җирле үзидарә органнарына тапшыру турында 2/2 килешү 

 

                                                                                                       «19» февраль 2020 ел                                                  
 

Нигезләмә нигезендә эш итүче Чистай муниципаль районының финанс-

бюджет палатасы җитәкчсес Карманова Наталья Анфиногентовна - алга таба 

"Палата" бер яктан һәм Устав нигезендә эш итүче, Татарстан Республикасы Чистай 

муниципаль районының “Булдырь авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге башлыгы 

Воляков Николай Николаевич, алга таба авыл җирлеге Башкарма комитеты, бергә 

"Яклар" дип аталучылар әлеге Килешүне төзеделәр: 

 

1. Килешү предметы: 

 

Әлеге килешүнең предметы булып авыл җирлеге Башкарма комитеты 

тарафыннан түбәндәге вәкаләтләрне палатага тапшыру тора: 

- Эчке муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыру; 

- бюджет акчаларының баш администраторларына карата финанс менеджментының 

сыйфаты мониторингын үткәрү. 
 

2. Якларның хокуклары һәм бурычлары 

 

2.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты палатага тапшырырга тиеш:  

әлеге килешү нигезендә тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен 

кирәкле финанс чаралары һәм матди ресурслар (алга таба-вәкаләтләр); 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүмат. 

2.2. Авыл җирлеге башкарма комитеты хокуклы: 

әлеге килешүнең 3.1-3.4 пунктларында билгеләнгән тәртиптә палата 

вәкаләтләре үтәлешен, шулай ук бирелгән финанс чараларын һәм матди 

ресурсларны максатчан файдалануны контрольдә тотуны гамәлгә ашыру; 

палатадан әлеге Килешү предметына кагылышлы мәгълүмат алырга. 

2.3. Палата бурычлы: 

законнар таләпләре нигезендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру, шул исәптән авыл 

җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән финанс чараларыннан һәм матди 

ресурслардан максатчан файдалануны тәэмин итү, бары тик вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыру; 

авыл җирлеге Башкарма комитетына вәкаләтләрнең үтәлеше турында хисап 

бирергә, шулай ук аерым запрослар буенча килешү предметына кагылышлы башка 

мәгълүмат бирергә. 

2.4. Палата хокуклы: 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен авыл җирлеге Башкарма комитеты 

тарафыннан тапшырыла торган финанс чараларын һәм матди ресурсларны алырга 

һәм кулланырга; 



авыл җирлеге Башкарма комитетыннан вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен 

кирәкле мәгълүматны соратып алырга; 

вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен законнар нигезендә башка матди 

ресурслардан һәм финанс чараларыннан өстәмә файдалану. 
 

3. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен  

финанс чаралары бирү тәртибе 
 

3.1. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле финанс чаралары бюджет 

законнары нигезендә бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелә. 

3.2. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен бирелә торган финанс чаралары күләме 

башка бюджетара трансфертлар бирүнең расланган тәртибе, әлеге килешү нигезендә 

бирелә торган вәкаләтләрне үтәүгә бюджетара трансфертлар күләмен билгеләү 

методикасы, шулай ук чираттагы финанс елына һәм план чорына бюджет турында 

авыл җирлеге Советы карарында каралган акчалар чикләрендә билгеләнә. 

3.3. Вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен бирелә торган финанс чаралары 

агымдагы финанс елы дәвамында, әмма 1 декабрьдән дә соңга калмыйча күчерелә. 

3.4. Палатаның финанс чараларыннан максатсыз файдаланмаган очракта, алар 

шәһәр бюджетына авыл җирлеге Башкарма комитеты таләбе буенча ун көнлек 

срокта кире кайтарылырга тиеш. 
 

4. Вәкаләтләрнең үтәлешен тикшерү 

 

4.1. Авыл җирлеге Башкарма комитеты вәкаләтләрнең үтәлешен тикшерә, 

Палатадан бирелгән финанс чараларыннан һәм матди ресурслардан файдалану 

турында кирәкле мәгълүматны сорый. Палата авыл җирлеге Башкарма комитеты 

запросы буенча соратып алына торган мәгълүматны бирергә һәм аның вәкилләренең 

тикшерелә торган объектларга керү мөмкинлеген тәэмин итәргә тиеш. 

4.2. Финанс чараларыннан файдалану турында хисап авыл җирлеге Башкарма 

комитетына әлеге килешүгә кушымта нигезендә хисап формасы буенча киләсе 

елның 1 мартына кадәр елга 1 тапкыр бирелә. 

4.3. Бирелгән финанс чараларын һәм матди ресурсларны тотуны тикшерү 

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Контроль-хисап палатасы һәм 

авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан, шул исәптән аның таләбе буенча 

башкарыла. 
 

5. Килешүнең гамәлдә булу вакыты 
 

5.1. Килешү басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм 2020 елның 31 

декабренә кадәр гамәлдә була. 

5.2. Якларның берсе дә әлеге Килешүнең 5.1 пунктында каралган срок 

тәмамланырга 30 көннән дә соңга калмыйча өзү турында белдермәсә, Килешү 

чираттагы финанс елына озайтылган дип санала. 
 



 

6. Килешүне вакытыннан алда туктату нигезләре һәм тәртибе 

 

6.1. Әлеге килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылырга мөмкин: 

яклар килешүе буенча; 

бер як үз йөкләмәләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән очракта, берьяклы 

тәртиптә. 

6.2. Әлеге Килешүне өзү турында хәбәрнамә башка Якка язмача рәвештә, аның 

гамәлдә булу датасына кадәр 30 көннән дә соңга калмыйча җибәрелә.  

6.3. Әлеге Килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылган очракта, 

Палата авыл җирлеге Башкарма комитетына вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен 

тапшырылган файдаланылмаган финанс чараларын һәм матди ресурсларны кире 

кайтара. 

 

7. Якларның җаваплылыгы 
 

7.1 Әлеге Килешү буенча йөкләмәләрне үтәмәү яисә тиешенчә үтәмәү 

законнарда каралган җавап тотуга нигез булып тора ала. 

7.2. Әлеге Килешү буенча үз йөкләмәләрен үтәмәгән өчен гаепле Як икенче 

Якка әлеге килешүнең 3.2 пунктында каралган финанс чаралары күләменең 0,1 

проценты күләмендә штраф түли. 

7.3. Штраф түләү Якларны әлеге Килешү буенча йөкләмәләрне алга таба 

үтәүдән азат итми. 
 

8.Бәхәсләрне чишү тәртибе 
 

Әлеге Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле бәхәсләр сөйләшүләр һәм башка 

килешенү процедуралары юлы белән хәл ителә. 

Сөйләшүләр яки килешенү процедуралары үткәрү юлы белән бәхәс хәл итү 

мөмкинлеге булмаган очракта, ул законнарда каралган башка тәртиптә каралырга 

тиеш. 

 

9. Йомгаклау нигезләмәләре 
 

9.1. Килешүгә барлык үзгәрешләр һәм өстәмәләр Якларның үзара ризалыгы 

буенча кертелә һәм өстәмә килешү белән язма рәвештә рәсмиләштерелә. Өстәмә 

килешүләр әлеге Килешүнең аерылгысыз өлеше булып тора. 

9.2. Килешү ике нөсхәдә, бертигез юридик көчкә ия, һәр Як өчен берәр нөсхәдә 

төзелде. 

9.3. «Җирле әһәмияттәге аерым мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер 

өлешен тапшыру турында» 2018 елның 24 октябрендәге 38/2 номерлы Чистай 

муниципаль районы Советы карарын үтәү максатларында төзелгән 2018 елның 25 

октябрендәге килешүне әлеге Килешү басылып чыккан көннән соң өзелгән дип 

санарга. 



 

10. Яклар имзалары 
 

 

Чистай муниципаль Чистай муниципаль  

районының районының 

финанс-бюджет палатасы Булдырь авыл җирлеге  

Җитәкче: Башлык: 

 

 

 

 _________________/Н.А.Карманова/ __________/ Н.Н.. Воляков/ 
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