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(Vlамадыш муниципаJIъ районы> муниципаLль
берэмлегенец х(ирле yзидарэ органнары hэм

<Кеек-Ерыкса авыл я{ирлеге)) муниципаJIь
берэмлегенец х(ирле yзидаро органнары
арасында х{ирле эhэмияттэге мэсьэлэларне хэл
итy вэкапэтлэренец бер олешен тапшыру
турында килешyлэр тозy тартибен раслау
хакында

((РоссиЯ ФедераЦиясенда х(ирле Yзидарэне оештыруныц гомуми

iзl-ФЗ

номерлы Федераль
законныц 15 статьясындагы 4 олеше нигезендэ Татарстан Республикасы
I\4амадыШ мунициПаль районыныц Коек-Ерыкса авыlr }цирлеге Советы карар
принциПларЫ турында> 2003 елныц б октябрендэге

кабул итте:

1.татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц (( КоекЕрыкса авыл п{ирлеге>) муниципаль берамлегенец щирле yзидарэ органнары hэм
татарстан Республикасы <мамадыш муниципаль районы) муниципаль

берэмлегенец х(ирле yзидарэ органнары арасында я{ирле эhэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл итY вэкыIэтлэренец бер олешен тапшыру турында килешYлэр
тозy тэртибен

1

нче кушьiмта нигезенде расларга.

2. олеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаJIь
районыныц ((интернет)) мэьлyмат-телекоммуникация челтэрендэге расми
сайтында, Татарстан Республикасыныц хокукый мэьлyматныц pravo.tatarstan.ru
рэсми порталында урнаштырыр га.

Мамадыш муниципаль районы
Коек-Ерыкса авыл жирлеге башлыгы
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Ф.Р.Шэйхетдинов

lV[амадыш муниципаль

районыныц Коек-Ерыкса
авыл х(ирлеге Советыныц
2020елныц 08 сентябре
1-54 карарына
1 нче кушымта
ТаТаРСтан Респ5rбликасы Мамадыш муниципаль районыныц < Коек-Ерыкса авыл
п{ирлеге)) муниципаль берамлегенец }цирле yзидарэ органнары hэм Татарстан
Республикасы <Мамадыш муниципапь районы>> муниципаль берэмлегенец }цирле

yзидаро органнары арасында щирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy
вэк€uIэтлэренец бер олешен тапшыру турында килешyлэр тозy тертибен

1.

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц < КоекЕрыкса авыл )цирлеге)) муниципаль берэмлегенец х{ирле yзидарэ органнары (атrга
таба - щирлек) hэм Татарстан Республикасы <<Мамадыш муниципапъ районы>>
муниципаль берэмлегенец я(ирле yзидарэ органнары (алга таба - Район) арасында
п{ирле эhэмияттэге масьэлэлэрне хэл итy вэкалэтлэрен тапшыру турында
килешyлэр тозy тэртибе <<Россия Федерациясендэ )цирле yзидарэне оештыруныц
гомуми принциплары турында)) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон (алга таба - <<Россия Федерациясендэ rl(ирле yзидара оештыруныц
гомуми принциплары турында) Федера_гlь закон) нигезендо эшланган.
2. П{ирле yзидарэ органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендэ Х{ирлек бюджетыннан бирела торган бюджетара трансфертлар
хисабына я(ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy буенча yз вэкаJIэтларенец бер
олешен гамэлгэ ашыруны тапшыру турында Районныц ll(ирле yзидара органнары
белэн килешyлэр тозергэ хокуклы.

Шул ук вакытта районныц frирле yзидарэ органнары

п{ирлек

территориясендэ авыл щирлегенец я(ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл итy
вэкалэтлэрен <Россия Федерациясендо х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары турында>> Федераль закон, }цирле эhэмияттаге масьэлелэрне хэл
итy буенча районныц п{ирле yзидарэ органнарына аерым вэк€Lлэтлэр б"рy
турындагы килешyлэр нигезендэ гамэлгэ ашыра.
З. Х{ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хал итy буенча векаJIэтлэрнец бер
олешен }цирлеклэрнец hэм районныц х{ирле yзидаре органнары тапшыра ала.
5. Авыл я{ирлеге башкарма коМитеты yз инициативасы белэн яиQе
районныц х{ирле yзидаро органнары инициативасын карап, З0 кон эчендэ }кирле
эhэмияттаге мэсьэлалэрне хэл итy буенча аерым вэкаJIэтлэрне тапшыру турында
)цирлек Советы Карары проектын эзерли.
6" Авыл lцирлеге башкарма комитетьi вэк€}JIэтлэрнец бер олешен п{ирпек
Советына норматив хокукый актлар керткендэ билгеланган тэртиптэ haM
срокларда тапшыру турында жирлек Советы Карары проектын кертэ.
7. Щирлек советы п{ирлекнец я{ирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл итy
буенча вэкалэтлэрнец бер олешен район я(ирле yзидарэ органнарына тапшыру

турында Карар кабул итэ hэм кабул ителген карарны район щирле yзидарэ

органнарына карауга щибэра.
8. Авыл х{ирлеге советы карарын уцай карау нэтищэсенде х(ирлек щирле
yзидаре органнары hэм районныц дирле yзидарэ органнары арасында килешy

тозелэ.

;

Курсэтелгэн килешу билгеле бер срокка тозеле, аныц гамалдэ булУын
туктату нигезларен hэм тартибен билгели торган нигезлэмэлер, шул исэПТан
вакытыннан аJIда, тапшьiрыла торган вэк€}JIэтларне гамэлгэ ашыру очен киРаКле
бюджетара трансфертларныц алеге олешта кyрсэтелгэн еллык кyлэмен билгелэУ
тэртибен, шулай ук килешyлэрне yтэмэгэн очен финанс санкциялэрен кyЗДЭ
тотарга тиеш.

Килешу проектын эшлаy очен, h.p яктан бертигез санда

вакилЛэр
кертелеп, эш торкеме тозелергэ момкин. Эш торкеме yз эше нэтижелэре буенча
килешy проектын эзерли, ул ике якныц мэнфэгатьлэрен дэ максимаJIь исэпкэ апа.

9.

Щирлек Советы я(ирле эhамияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy

вэкаJIэтлорен гамэлго ашыруны Районныц )цирле yзидарэ органнарына тапшыру
турында карар проектын кире каккан очракта, иниI\иативаны щибэргэн район
yзлэре башлап щибаргон мэсьэлэне карау нэтия{элэре турында хат юллана.

10.Килешулэ караJIган вэкалэтларне yтэy очен кирэкле финанс чараJIары

бюджетара трансфертлар ревешендэ бирелэ.

Бюджетара трансфертларны максатчан файдаланмаган очракта,

аЛар

Щирлек бюджетына ун кон эчендэ кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вэкалэтлерне гамэлго ашыру очен кирэкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында бюджет законнары нигеЗенДэ
тапшырылган вэкаJIэтлэрне гамэлго ашыру очен кирэкле чар€Lлар карЕLлган раЙОН
hэм яlирлеклэр бюджеты турындагы карарда yзгэрешлэр кертелэ.
Тапшырылган вакалэтлэрне гамэлгэ ашыруга П{ирлек бюджетынНан
биреле торган бюджетара трансфертларцы формалаштыру, санап чыгарУ hЭМ
исэпкэ алу Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендо гамалгэ аШыРЫЛа.
Вэкалэтлернец бер олешен гамэлгэ ашыру очен бирелэ торган финанС
чаралары ай саен тигез олешлэр белэн кyчерелэ, эмма бер ук вакытТа фИНанС
чараларыныц ботен суммасын кr{ерергэ момкин.
1 1.Вэкалэтлэрнец б.р олешен гамэлга ашыру очен кирэк булганда,
тyлэyсез вакытлы файдалану шартнамасе нигезенде муниципаIIь молкэт
тапшырыла.
Тулэусез файдалану шартнамэQе ашыгыч рэвешта hэм КилешУНец
гамалдэ буrrу срогына тозелэ.
12.Курсэтелгэн килешyлар нигезенда тапшырылган вэкыIэтлэрне
гамэлгэ ашыру очен Районныц жирле yзидарэ органнары муниципаJIъ
берэмлекнец векиллекле органы карары белэн караJIган очракларда hэм тэрТиПТЭ
yз матди ресурсларыннан hэм финанс зараларыннан файдаланырга хокУкЛЫ.
Х{ирлекнец вэкалэтлэрен тапшырган х(ирле yзидарэ органы

i3.

тапшырЫлгаН вэкалэтлэрнец Yтэлешен тикшерэ, тапшырылган финанс
чараларыннан hoM матди ресурслардан файдалану турында кирэкЛе МЭЬЛYМаТ
соратып ала.

14.Килешyнец гамеле вакытыннан алда туктатылырга момкин:
- Яклар килешyе буенча;
- беръяклы тартиптэ, Якларныц берсе уз йоклэмэлэрен yтэмэгэн яиСЭ
тиешенча yтэмэген очракта.
15. Килешунец гамэлда булуы вакытыннан алда туктатылган очракта,
тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлге ашыручы Районныц щирле yзидарэ
органы файдаланылмаган финанс чараларын hэм вак€Lпэтлэрне гаМэлГЭ
ашыру очен тапшырылган матди ресурсларны hэм молкэтне кире кайтаРа.
16. Килешуне yтэyгэ бэйле бэхэслэр сойлэшулэр уздыру haM башка
килештерY процедуралары юлы белэн хэл итела. Бэхасне соЙлашYлэр
уздыру яки килештерy процедураларъi уздыру юлы белэн хэл итy момкин
булмаган очракта, ул законнарда караJIган башка тэртиптэ караlrыРГа
тиеш.
/

