ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БЭЙРЭКЭТАМАК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
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Бэйрэкэтамак авылы

16.03.2020 ел

Ютазы муниципаль районы Бэйрэкэтамак авыл
э/дирлегенец экирле экэмияттэге мэсъэлэлэрне хэл иту буенча
вэкалэтлэрнец бер влешен Ютазы муниципаль районы
э/сирле узидарэ органнарына тапшыру турында
"Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принципларь
турында'Ты 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ санлы Федераль законньщ Т
маддэсендэге 4 елеше, «Бэйрэкэтамак авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставь
нигезендэ, Бэйрэкэтамак авыл жирлеге Советы КАР АР ИТТЕ:

1.
Ютазы муниципаль районы Советына Татарстан Республикасы Юта
муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм жир менэсэбэтлэре палатасына Бэйрэкэтама
авыл жирлеге башкарма комитеты вэкалэтлэренец жирле эйэмияттэге тубэндэг
мэсьэлэлэрен хэл итуне тапшыру мэсьэлэсен тэкъдим итэргэ:
- жцрлеклэрнец мелкэтен исэпкэ алуны тээмин иту йэм оештыру, аны
реестрын алып бару, шул исэптэн торак фонды объектлары, жирлеклэрне
муниципаль милек реестрыннан еземтэлэр бируне;
- гамэлдэге законнарда каралган тэртиптэ Ьэм шартларда, шул исэптэ
мвлкэтне хужалык алып бару Ьэм муниципаль бюджет учреждениелэренэ операти
идарэ иту хокукында беркету, шулай ук алар арасында мелкэтне яцадан бул
буенча;
- жирлек милкендэ булган муниципаль милек реестрын, шулай ук Ютаз:
муниципаль районыныц «Интернет» мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ1
рэсми сайтында кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына биру вчен билгелэнгэ
мелкэт исемлеген урнаштыру вэкалэтлэре.
2. Ютазы муниципаль районы Советы элеге карарныц беренче елешещ
курсэтелгэн тэкъдимне кабул иткэн очракта, Бэйрэкэтамак авыл жирлеге башкард/
комитеты:
- Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм ж*
менэсэбэтлэре палатасы белэн элеге карарныц беренче елешендэ курсэтелгс
вэкалэтлэрне кушымта нигезендэ типлаштырылган форма нигезендэ тапшьц
турында килешу тезергэ, тезелэ торган килешулэрнец гамэлдэ булуы 2020 елныц
гыйнварыннан барлыкка килгэн хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.
3. Элеге карарны Ютазы муниципаль районыныц рэсми сайтында «Интерне'
мэгълумат - телекоммуникация челтэрендэ Ьэм Татарстан Республикасы хокукь
мэгълуматыныц рэсми порталында игълан итэргэ.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны жирлекнец бюджет-фина]
комиссиясенэ йеклэргэ.
Бэйрэкэтамак авыл жирлеге
башлыгы урынбасары

Ф.Г.Локманов

Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
Бэйрэкэтамак авыл жирлеге карарына
Кушымта 2020 елныц "16"март № б
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц Мелкэт Ьэм жир
менэсэбэтлэре палатасына башкарма комитет вэкалэтлэренен бер елешен
тапшыру турында__________________шэЬэр (авыл) жирлеге башкарма
комитеты
КИЛЕШУЕ
__________шэЬэр (авыл) жирлеге башкарма комитеты тарафыннан алга таба
«жирлек башкарма комитеты» дип аталучы шэЬэр (авыл) жирлеге башкарма
комитеты житэкчесе йезендэ __________ , бер яктан, Татарстан Республикась:
Ютазы муниципаль районыныц Милек Ьэм жир монэсэбэтлэре палатасы Ьэм алга
таба «Палата» дип аталган «Палата», палата рэисе йезендэ___________ , нигезлэм?
нигезендэ эш итуче, икенче яктан, «Россия Федерациясендэ жирле узидаре
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131 -ФЗ
санлы Федераль законныц 15 маддэсендэге 4 елешенэ таянып, тубэндэге эчтэлект:
килешу тезеделэр:
1. Килешу предметы
1.1. Элеге килешу жирлек башкарма комитеты вэкалэтлэренец бер олеше]
гамэлгэ ашыруны палатага тапшыруны беркетэ.
1.2. Ж^ирлек башкарма комитеты палатага тубэндэге вэкалэтлэрне тормышк
ашыруны тапшыра:
- жирлеклэрнец молкэтен исэпкэ алуны тээмин иту Ьэм оештыру, аны
реестрын алып бару, шул исэптэн торак фонды объектлары, жирлеклэрне
муниципаль милек реестрыннан еземтэлэр бируне;
- гамэлдэге законнарда каралган тэртиптэ Ьэм шартларда, шул исэптэ
мелкэтне хужалык алып бару Ьэм муниципаль бюджет учреждениелэренэ операти
идарэ иту хокукында беркету, шулай ук алар арасында мелкэтне яцадан бул
буенча;
- Ютазы муниципаль районыныц «Интернет» мэгълумат-телекоммуникащ
челтэрендэге рэсми сайтында жирлеклэр милкендэ булган муниципаль миле
реестрын урнаштыру буенча.
1.3. 1.2 елешендэ курсэтелгэн вэкалэтлэр, элеге Килешу палата
бюджетара трансфертлар тапшырмыйча гына тапшырыла.
2. Ике якныц хокуклары Ьэм бурычлары
2.1. Палата элеге килешунец 1 булеге Ьэм гамэлдэге законнар нигезен,
жирлек башкарма комитеты тарафыннан узенэ тапшырылган вэкалэтлэрне башкар
2.2. Яклар элеге килешуне гамэлгэ ашыру кысаларында Россия Федерация
Ьэм Татарстан Республикасы закон Ьэм норматив хокукый актларында каралг
вакытларда Ьэм кулэмнэрдэ мэгълумат алмашырга бурычлы.
2.3. Ж^ирлек башкарма комитеты район башкарма комитетына тапшырылг
вэкалэтлэрнец утэлешен контрольдэ тота ала.

3. Килешунец гамэлдэ булу вакыты, нигезлэре Ьэм гамзлдэ булуын
туктату тэртибе
3.1. Олеге килешу аца кул куелган кеннэн алып Ьэм ______елга кадэр
гамэлдэ.
3.2. Олеге килешунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылырга
мемкин:
3.2.1. Ике якныц килешуе буенча.
3.2.2. Берьяклы тэртиптэ:
эгэр вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру мемкин булмаган булса, шул исэптэн
Россия Федерациясе законнары Ьэм (яисэ) Татарстан Республикасы законнары
узгэргэн очракларны да кертеп;
- палатаныц узенэ тапшырылган вэкалэтлэрен тиешенчэ башкармавы (яки
бетенлэй башкармавы) очрагында, ж;ирлек башкарма комитеты инициативась:
буенча бер айга икенче якка моныц турыда хэбэр иту шарты белэн.
3.3. Килешуне ©зу язма рэвештэ рэсмилэштерелэ.
3.4. Огэр яклар элеге килешунец 4.1 олешендэ курсэтелгэн вакыт узганнаи
соц утыз кон эчендэ килешуне езу нияте турында белдермилэр икэн, килешу ящ
вакытка тезелгэн дип санала.
4. Ике якныц жаваплылыгы
4.1. Яклар гамэлдэге законнар нигезендэ элеге килешудэ каралга!
бурычларны тиешенчэ утэмэгэн ечен >кавап тоталар.
4.2. Палата тарафыннан аца тапшырылган вэкалэтлэрне тиешенч;
башкармау фактын билгелэу элеге килешунец берьяклы езелуенэ нигез булып тора.
4.3. Олеге килешудэ каралмаган якларныц ждваплылык чаралары Россш
Федерациясе территориясендэ гамэлдэ булган граждан законнары нормаларь
нигезендэ кулланыла.
5. Башка сораулар
5.1. Яклар узара килешуе буенча яисэ гамэлдэге закон талэплэре нигезенд
элеге килешугэ яклар кул куйганнан соц, элеге килешунец аерылгысыз олеше бульп
торган язма рэвештэ узгэрешлэр Ьэм (яки) ©стэмэлэр кертелергэ момкин.
5.2. Олеге килешуне утэгэндэ яклар тарафыннан ждйга салынмаган бэхэслэ]
Ьэм каршылыклар гамэлдэге законнарда каралган тэртиптэ каралырга тиеш.
5.3. Олеге килешу 2 (ике) носхэдэ, Ьэр як ечен бер носхэдэ, тигез юриди
кочкэ ия булган яклар ©чей тозелде.
6. Ике якныц адресы Ьэм алар турында мэгълуматлар
Татарстан Республикасы __________ шэЬэр (авыл) жцрлеге башкарм
комитеты
Адрес:___________________________________________________________
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыныц молкэт Ьэм ж;и
монэсэбэтлэре палатасы
Адрес:___________________________________________________________

"Я^ирлек" исеменнэн

7. Ике якныц имзалары
"Палата” исеменнэн
(имза)

(имза)
М.П.

М.П.

