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Татарстан Республикасы Апас муниципаль
районының «Апас шҽһҽр тибындагы поселогы»
муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ
органнары һҽм "Татарстан Республикасы Апас
муниципаль районы" муниципаль берҽмлегенең
җирле үзидарҽ органнары арасында җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча
вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен тапшыру турында
килешүлҽр төзү тҽртибен раслау хакында
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15
статьясындагы 4 өлеше нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
Апас шҽһҽр җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Апас шҽһҽр тибындагы
поселогы» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм «Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ
органнары арасында җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽрнең бер
өлешен тапшыру турында килешүлҽр төзү тҽртибен расларга.
2.Ҽлеге карарны «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ Татарстан
Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми порталында түбҽндҽге адрес буенча
бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru.
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
«Апас шҽһҽр тибындагы поселогы»
муниципаль берҽмлеге
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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Апас шҽһҽр тибындагы
поселогы» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары һҽм «Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы» муниципаль берҽмлегенең җирле
үзидарҽ органнары арасында җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча
вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен тапшыру турында килешүлҽр төзү тҽртибе
1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының «Апас шҽһҽр
тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары (алга таба авыл җирлеге) һҽм «Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы» муниципаль
берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары (алга таба – Район) арасында җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽр өлешен тапшыру турында килешүлҽр төзүнең
ҽлеге тҽртибе «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
(алга таба-Федераль закон) нигезендҽ эшлҽнде (алга таба-муниципаль берҽмлек). «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары
турында»Федераль закон).
2. Җирлекнең җирле үзидарҽ органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендҽ җирлек бюджетыннан бирелҽ торган бюджетара трансфертлар исҽбенҽ җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча үз вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ
ашыруны тапшыру турында район җирле үзидарҽ органнары белҽн килешүлҽр төзергҽ
хокуклы.
Шул ук вакытта районның җирле үзидарҽ органнары «Россия Федерациясендҽ
җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, җирле
үзидарҽ органнарына җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча аерым
вҽкалҽтлҽрне тапшыру турындагы килешүлҽр нигезендҽ җирлек территориясендҽ авыл
җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ
ашыралар.
3. Җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен
җирлек һҽм районның җирле үзидарҽ органнары тапшыра ала.
4. Авыл җирлеге башкарма комитеты үз инициативасы белҽн яисҽ районның
җирле үзидарҽ органнары инициативасын карап, 30 көн эчендҽ җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча аерым вҽкалҽтлҽрне тапшыру турында җирлек Советы
Карары проектын ҽзерли.
5.Авыл җирлеге башкарма комитеты вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен җирлек
Советына норматив хокукый актлар керткҽндҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда
тапшыру турында җирлек Советы Карары проектын кертҽ.
6.Җирлек советы җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү буенча
вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен район җирле үзидарҽ органнарына тапшыру турында Карар
кабул итҽ һҽм кабул ителгҽн карарны район җирле үзидарҽ органнарына карауга җибҽрҽ.
7.Авыл җирлеге советы карарын уңай карау нҽтиҗҽсендҽ җирлек җирле
үзидарҽ органнары һҽм районның җирле үзидарҽ органнары арасында килешү төзелҽ.
Күрсҽтелгҽн килешү билгеле бер вакытка төзелергҽ, аның гамҽлдҽ булуын
туктату нигезлҽрен һҽм тҽртибен, шул исҽптҽн ҽлеге өлештҽ күрсҽтелгҽн бюджетара
трансфертларның еллык күлҽмен билгелҽү тҽртибен, тапшырыла торган вҽкалҽтлҽрне

гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽк булган нигезлҽмҽлҽрне, шулай ук килешүлҽрне үтҽмҽгҽн
өчен финанс санкциялҽрен күздҽ тотарга тиеш.
Килешү проектын эшлҽү өчен һҽр яктан тигез санда вҽкиллҽрне кертеп, эшче
төркем төзелергҽ мөмкин. Эшче төркем үз эше нҽтиҗҽлҽре буенча килешү якларның
мҽнфҽгатьлҽрен максималь рҽвештҽ исҽпкҽ алучы килешү проектын ҽзерли.
8.Ҽгҽр җирлек Советы җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
буенча вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен гамҽлгҽ ашыруны район җирле үзидарҽ органнарына
тапшыру турындагы карар проектын кире какса, ул инициативаны җибҽргҽн очракта,
алар инициативасын карау нҽтиҗҽлҽре турында хат җибҽрелҽ.
9.Килешүдҽ каралган вҽкалҽтлҽрне үтҽү өчен кирҽкле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ бирелҽ.
Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта алар җирлек
бюджетына ун көнлек срокта кире кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында, бюджет законнары нигезендҽ, тапшырылган
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле акчалар каралган район һҽм җирлеклҽр
бюджеты турындагы карарларга үзгҽрешлҽр кертелҽ.
Бирелгҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен җирлек бюджетыннан бирелҽ торган
бюджетара трансфертларны формалаштыру, күчерү һҽм исҽпкҽ алу Россия Федерациясе
Бюджет законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен гамҽлгҽ ашыру өчен бирелҽ торган финанс чаралары
ай саен тигез өлешлҽр белҽн күчерелҽ,ҽмма финанс чараларының барлык суммасын бер
үк вакытта күчерү мөмкин.
10.Вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽк булган очракта, түлҽүсез
Ашыгыч файдалану килешүе нигезендҽ муниципаль милек тапшырыла.
Түлҽүсез файдалану килешүе тиз арада төзелҽ һҽм килешү гамҽлдҽ булу срогына
төзелҽ.
11.Күрсҽтелгҽн килешүлҽр нигезендҽ тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру
өчен районның җирле үзидарҽ органнары муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы
карарында каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ үз матди ресурсларыннан һҽм финанс
чараларыннан файдаланырга хокуклы.
12.Вҽкалҽтлҽрен тапшырган җирле үзидарҽ органы тапшырылган вҽкалҽтлҽрнең
үтҽлешен тикшерүне гамҽлгҽ ашыра, тапшырылган финанс чараларыннан һҽм матди
ресурслардан файдалану турында кирҽкле мҽгълүматны сорый.
13.Килешүнең гамҽлдҽ булуы вакытыннан алда туктатылырга мөмкин:
- яклар килешүе буенча;
- берьяклы тҽртиптҽ, бер як үз йөклҽмҽлҽрен үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн
очракта.
14.Килешүнең гамҽлдҽ булу срогыннан алда туктатылган очракта, тапшырылган
вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыручы район җирле үзидарҽ органы файдаланылмаган финанс
чараларын, матди ресурсларны һҽм вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен бирелгҽн
мөлкҽтне кире кайтара.
15.Килешүне гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле бҽхҽслҽр сөйлҽшүлҽр һҽм башка
килештерү процедуралары юлы белҽн хҽл ителҽ. Бҽхҽсне сөйлҽшүлҽр яки килештерү
процедураларын үткҽрү юлы белҽн хҽл итү мөмкин булмаган очракта, ул законнарда
каралган башка тҽртиптҽ каралырга тиеш.

