
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

УРЫССУ ШҼҺҼР ТИБЫНДАГЫ ПОСЕЛОГЫ СОВЕТЫ 

 

КАРАР 

 

№ 2                                        Урыссу ш.т.п.                      2020 елның 16 марты 

 

Ютазы муниципаль районы Урыссу  

шәһәр тибындагы поселогының  

җирле әһәмияттәге сорауларны  

хәл итү буенча вәкаләтләрнең бер   

өлешен Ютазы муниципаль районы  

җирле үзидарә органнарына   

тапшыру турында 

 

"Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында"гы 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ санлы Федераль законның 15 

маддҽсендҽге 4 өлеше, «Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге 

Уставы нигезендҽ, Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы Советы КАРАР ИТТЕ:  

1. Ютазы муниципаль районы Советына Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасына Урыссу шҽһҽр 

тибындагы поселогы башкарма комитеты вҽкалҽтлҽренең җирле ҽһҽмияттҽге 

түбҽндҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүне  тапшыру мҽсьҽлҽсен  тҽкъдим итҽргҽ: 

- җирлеклҽрнең мөлкҽтен исҽпкҽ алуны тҽэмин итү һҽм оештыру, аның 

реестрын алып бару, шул исҽптҽн торак фонды объектлары, җирлеклҽрнең 

муниципаль милек реестрыннан өземтҽлҽр бирүне; 

- гамҽлдҽге законнарда каралган тҽртиптҽ һҽм шартларда, шул исҽптҽн 

мөлкҽтне хуҗалык алып бару һҽм муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ оператив 

идарҽ итү хокукында беркетү, шулай ук алар арасында мөлкҽтне яңадан бүлү 

буенча; 

- җирлек милкендҽ булган муниципаль милек реестрын, шулай ук Ютазы 

муниципаль районының «Интернет» мҽгълүмат - телекоммуникация челтҽрендҽге 

рҽсми сайтында кече һҽм урта эшмҽкҽрлек субъектларына бирү өчен билгелҽнгҽн 

мөлкҽт исемлеген урнаштыру вҽкалҽтлҽрен. 

         2. Ютазы муниципаль районы Советы ҽлеге карарның беренче өлешендҽ 

күрсҽтелгҽн тҽкъдимне кабул иткҽн очракта, Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы 

башкарма комитеты: 

- Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир 

мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы белҽн ҽлеге карарның беренче өлешендҽ күрсҽтелгҽн 

вҽкалҽтлҽрне кушымта нигезендҽ типлаштырылган форма нигезендҽ тапшыру 

турында килешү төзергҽ, төзелҽ торган килешүлҽрнең гамҽлдҽ булуы 2020 елның 1 

гыйнварыннан барлыкка килгҽн хокук мөнҽсҽбҽтлҽренҽ кагылуын игътибарга 

алырга. 



3. Ҽлеге карарны Ютазы муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет» 

мҽгълүмат - телекоммуникация челтҽрендҽ һҽм Татарстан Республикасы хокукый 

мҽгълүматының рҽсми порталында игълан итҽргҽ.  

4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны җирлекнең бюджет-финанс 

комиссиясенҽ йөклҽргҽ. 

 

 

Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы 

 Башлыгы  урынбасары            Р.М. Гарипов                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Кушымта  

 

                      Татарстан Республикасы  

                      Ютазы муниципаль районы  

                                                                           Урыссу шҽһҽр тибындагы  

                      поселогы Советының 2020 елның 

                       16 мартыннан булган № 2 карарына 

  

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасына башкарма комитет вәкаләтләренең бер өлешен 

тапшыру турында__________________шәһәр (авыл) җирлеге башкарма 

комитеты  

КИЛЕШҮЕ 

  

__________ шҽһҽр (авыл) җирлеге башкарма комитеты тарафыннан алга таба 

«җирлек Башкарма комитеты» дип аталучы шҽһҽр (авыл) җирлеге башкарма 

комитеты җитҽкчесе йөзендҽ ___________, бер яктан, Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районының Милек һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы һҽм алга 

таба «Палата»  дип аталган «Палата», палата рҽисе йөзендҽ____________, нигезлҽмҽ 

нигезендҽ эш итүче, икенче яктан, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

санлы Федераль законның 15 маддҽсендҽге 4 өлешенҽ таянып, түбҽндҽге эчтҽлектҽ 

Килешү  төзеделҽр:  

1. Килешү предметы 

 

 1.1. Ҽлеге Килешү җирлек башкарма комитеты вҽкалҽтлҽренең бер өлешен 

гамҽлгҽ ашыруны Палатага тапшыруны беркетҽ. 

 1.2. Җирлек  Башкарма комитеты Палатага түбҽндҽге вҽкалҽтлҽрне 

тормышка ашыруны тапшыра: 

- җирлеклҽр мөлкҽтен исҽпкҽ алуны тҽэмин итү һҽм оештыру, аның 

реестрын алып бару, шул исҽптҽн торак фонды объектлары, җирлеклҽрнең 

муниципаль милек реестрыннан өземтҽлҽр бирүне; 

- гамҽлдҽге законнарда каралган тҽртиптҽ һҽм шартларда, шул исҽптҽн 

мөлкҽтне хуҗалык алып бару һҽм муниципаль бюджет учреждениелҽренҽ оператив 

идарҽ итү хокукында беркетү, шулай ук алар арасында мөлкҽте белҽн эш итү; 

- Ютазы муниципаль районының «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽге рҽсми сайтында җирлеклҽр милкендҽ булган муниципаль милек 

реестрын урнаштыру буенча. 

1.3. ҽлеге Килешүнең 1.2 өлешендҽ күрсҽтелгҽн вҽкалҽтлҽр, Палатага 

бюджетара трансфертлар тапшырмыйча гына тапшырыла. 

 

2. Ике якның хокуклары һәм бурычлары 

2.1. Палата ҽлеге Килешүнең 1 бүлеге һҽм гамҽлдҽге законнар нигезендҽ 

җирлек Башкарма комитеты тарафыннан үзенҽ тапшырылган вҽкалҽтлҽрне башкара.  

2.2. Яклар ҽлеге килешүне гамҽлгҽ ашыру кысаларында Россия Федерациясе 

һҽм Татарстан Республикасы законы һҽм норматив хокукый актларында каралган 

вакытларда һҽм күлҽмнҽрдҽ мҽгълүмат алмашырга бурычлы.  



2.3. Җирлек Башкарма комитеты район Башкарма комитетына тапшырылган 

вҽкалҽтлҽрнең үтҽлешен контрольдҽ тота ала. 

 

3. Килешүнең гамәлдә булу вакыты, нигезләре һәм гамәлдә булуын 

туктату тәртибе 

 

3.1. Ҽлеге Килешү аңа кул куелган көннҽн алып  һҽм ______елга кадҽр 

гамҽлдҽ. 

3.2. Ҽлеге Килешүнең гамҽлдҽ булуы вакытыннан алда түбҽндҽге очракларда 

туктатылырга мөмкин: 

3.2.1. Ике якның Килешүе буенча. 

3.2.2. Берьяклы тҽртиптҽ:  

ҽгҽр вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру мөмкин булмаган булса, шул исҽптҽн 

Россия Федерациясе законнары һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы законнары 

үзгҽргҽн очракларны да кертеп;  

- палатаның үзенҽ тапшырылган вҽкалҽтлҽрен тиешенчҽ башкармавы (яки 

бөтенлҽй башкармавы) очрагында, җирлек Башкарма комитеты инициативасы 

буенча, бер ай элек икенче Якка моның турыда хҽбҽр итү шарты белҽн. 

3.3. Килешүне өзү язма рҽвештҽ рҽсмилҽштерелҽ. 

3.4. Ҽгҽр Яклар ҽлеге килешүнең 4.1 өлешендҽ күрсҽтелгҽн вакыт узганнан 

соң, утыз көн эчендҽ килешүне өзү нияте турында белдермилҽр икҽн, Килешү яңа 

вакытка шул ук срокка төзелгҽн дип санала. 

 

4. Якларның җаваплылыгы 

 

 4.1. Яклар гамҽлдҽге законнар нигезендҽ ҽлеге Килешүдҽ каралган 

бурычларны тиешенчҽ үтҽмҽгҽн өчен җавап тоталар. 

 4.2. Палата тарафыннан аңа тапшырылган вҽкалҽтлҽрне тиешенчҽ 

башкармау фактын билгелҽү ҽлеге Килешүнең берьяклы өзелүенҽ нигез булып тора. 

 4.3. Ҽлеге Килешүдҽ каралмаган Якларның җаваплылык чаралары Россия 

Федерациясе территориясендҽ гамҽлдҽ булган граждан законнары нормалары 

нигезендҽ кулланыла.  

5. Башка сораулар 

 

 5.1. Яклар үзара килешүе буенча яисҽ гамҽлдҽге закон талҽплҽре нигезендҽ 

ҽлеге килешүгҽ Яклар кул куйганнан соң, ҽлеге килешүнең аерылгысыз өлеше 

булып торган язма рҽвештҽ үзгҽрешлҽр һҽм (яки) өстҽмҽлҽр кертелергҽ мөмкин. 

5.2. Ҽлеге Килешүне үтҽгҽндҽ Яклар тарафыннан җайга салынмаган бҽхҽслҽр 

һҽм каршылыклар гамҽлдҽге законнарда каралган тҽртиптҽ каралырга тиеш. 

5.3. Ҽлеге Килешү 2 (ике) нөсхҽдҽ, һҽр як өчен бер нөсхҽдҽ, тигез юридик 

көчкҽ ия булган яклар өчен төзелде.  

 

6. Ике якның адресы һәм алар турында мәгълүматлар 

 

Татарстан Республикасы ___________шҽһҽр (авыл) җирлегенең  Башкарма 

комитеты 



Адрес:_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Мөлкҽт һҽм җир 

мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы 

Адрес:_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Якларның имзалары 

 

"Җирлек" исеменнән                                     "Палата" исеменнән 

_____________________                             ________________________ 

(имза)                                                                  (имза) 

М.У.                                                                       М.У. 

 


