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Татарстан Республикась1
Министрлар
Кабинетыныц <<>>Олы Щэке авыл )цирлеге
(муниципаль берамлегенец щирле yзидарэ
органнары hэм "3еленодольск муниципаль
районы" муниципаль берэмлегенец )цирле

yзидаро органнары арасында жирле
оhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy буенча
вэкалатлэрнец бер елешен тапшыру ryрында
килешyлор тозy тортибен раслау хакында

<<Россия Федерациясендэ щирле yзидара оештыруныц гомуми
принципларь1 турында) 2003 елныц б ошябрендаге 13'1-Ф3 номерль1 Федераль
законныц 15 статьясындагы 4 елеше нигезендэ Татарстан Республикась1
3еленодольск муниципаль районы Олы }(эке авыл )цирлеге Советы tfiPAP ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районыныц >> Олы }(оке
авЫл жирлеге> Татарстан РеспублиКасы 3еленодольск муниципаль районы
арасында жирле оhамияттоге мэсьэлаларне хал иry буенча вакалэтлэрнец бер
елешен тапшыру ryрында килешyлэр тезy тэртибен раслау хакында"
2.Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлyматыныц рэсми
порталында урнаштырырга (http://pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы
Муниципаль берэмлешаре порталы составьlндагы 3еленодольск муниципаль
районыныц росми сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru " Интернет> мэгълyматтелекоммуникация челтаренда, шулай ук Олы Яке авылы, Школьная урамы, 1 нче
йорт (администрация бинасы), Олы Яке авылы, Школьная урамы, 1а (Олы )(эке
КФY бинасы), Каратман авыль], }fuуб ypaMbt,23 нче йорт (Каратмэн авыл tклlубы
бинасы) адреслары буенча мэгълyмат стендларында. ), Уразль1 авылы, ,Щуслык
урамы, 3 нче йорт (Уразлы авыл клубы бинасы).

3.Олеге карарныц yтолешен контрольдо тоryны Олы Щэке авыл жирлеге

башлыгына йешорга.
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Яшел Yзэн муниципаль районы Олы }(оке
авыл жирлеге Советы 2020
елнын 200 нче номерлы карары
белан расланды

Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы Олы }(эке авыл
жирлеге haM Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районы)
арасында жирле эhэмияттоге масьололэрне хэл иry буенча вокалотлэрнец бер
олешен тапшыру турында килешyлар тезy Тартибе
1.Татарстан Республикасы 3еленодольск муниципаль районыныц кОлы )t{эке авыл
жирлеге) (алга таба - авыл >tlирлеге) haM Татарстан Республикасы <<3елецодольск
муниципаль раЙоны) (алга таба
Район) арасында )цирле эhэмияттэге
мэсьэлэларне хал иry буенча вакалетлэр елешен тапщыру турында килешyлэр
тезyнец олеге тортибе <<Россия Федерациясендо жирле yзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары ryрында> 2003 елныц б октябрендеге 'l31- ФЗ номерлы Федераль закон
(алга таба-Федераль закон) нигезендэ эшлонде,
2. }{ирлекнец жирле yзидара органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендэ ){ирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертл'ар исэбено
жирле оhэмиятгэге мосьэлэларне хэл итy буенча yз вокалотлэренец бер елешен
гамэлгэ ашыруны тапшыру ryрында район )цирле yзидара органнары белон
килешyлэр тезергэ хокуклы.
Шул ук вакытта районныц жирле yзидара органнары <<Россия Федерациясенда
щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында)) Федераль закон, жирле
yзидарэ органнарына жирлекнец жирле эhамияттаге мэсьелэлэрен хэл иry буенча
аерым вэкалатларне тапшыру турындагы килешyлар нигезендэ жирлек
территориясендэ жирлекнец жирле эhэмияттэге масьэлэлэрен хэл иry вакалатларен
гамэлгэ ашыралар.
3. Щирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хел итy буенча вакалэтлэрнец бер елешен
жирлек hэм районныц жирле yзидарэ органнары тапшыра ала.
4. Авыл щирлеге бащкарма комитеты yз инициативасы белэн яисэ районныц жирле
yзидара органнары инициативасын карап, 30 кон эчендо жирле аhэмиятгэге
мэсьалэлэрне хел итy буенча аерьlм вэкалэтларне тапшыру турында жирлек Советы
Карары проектын эзерли.
5. Авыл щирлеге башкарма комитеты вэкалэтлэрнец бер елешен щирлек Советына
норматив хокукый актлар керткэнда билгелангэн тэртиптэ hэм срокларда тапшыру
ryрында щирлек Советы Карары проектын кертэ.
6. }(ирлек советь1 жирлекнец щирле аhомияттаге масьэлаларен хал иry буенча
вэкалатлэрнец бер олешен район жирле yзидара органнарына тапшыру ryрында
Карар кабул ита hэм кабул ителган карарны район жирле yзидара органнарына
карауга щибэрэ.
7. Авыл жирлеге советы карарын уцай карау нэтищэсендэ жирлек )цирле yзидара
органнары haM районныц )l1ирле yзидарэ орГаннары арасында килешy тозелэ.
Курсэтелгэн килешy билгеле бер вакытка тезелерге, аныц гамалдэ булуын туктату
нигезлэрен haM тэртибен, шул исэптэн вакытыннан алда, тапшырыла торган
вокалэтларне гамэлгэ ашыру ечен киракле бюджетара трансфертларныц еллык
кYлэмен билгелэу тэртибен билгели торган нигезлэмэлэр, шулай ук килешYлэрне
yгэмэгэн ечен финанс санкциялэрен кyздэ тотарга тиеш.
Килешу проекгыН эшлэy очен hop яктан тигез санда вэкилларне кертеп, эшче торкем
тезелергэ момкин. Эшче теркем yз эше нэтижэлэре буенча килешy якларныц
мэнфагатьлэрен максималь рэвештэ исэпка алучы килешy проектын азерли.

'

8. Огэр щирлек Советы жирлекнец жирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл итy
буенча вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыруны район жирле yзидарэ

органнарына тапшыру ryрындагы карар проектын кире какса, ул инициативаны
цибэргэн очракта, алар инициативасын карау нэтижэлэре ryрында хат >цибарела.
9. Килешудо каралган вэкалэтлэрне yгаy ечен кирэкле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рэвешенда бирела.
Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта алар )цирлек
бюджетына ун конлек срокта кире кайтарылырга тиеш.

Тапшырыла торган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле бюджетара

трансфертларны тапшыру максатларында бюджет законнары нигезендэ район haM
жирлек бюджеты турындагы карарларга yзгэрешлэр кертела, анда тапшырылган
вокалэтлэрне гамалгэ ашыру ечен кирэкле акчалар карала.
Бирелгэн в'экалэтлэрне гамелга ашыру ечен жирлек бюджетыннан бирел5 торган
бюджетара трансфертларны формалаштыру, t{учерy haM исэпка алу Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ гамэлго ашырыла.
Вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру ечен бирелэ торган финанс чаралары ай
саен тигез елеi:lлэр яисэ бетен финанс чаралары суммасы белон бер ук вакытта
кYчерелэ.

10. Вэкалэтлэрнец бер олешен гамэлгэ ашыру ечен кирэк булганда, бушлай

ашыгыч файдалану килешyе нигезенда муниципаль милек тапшьtрыла, ул килешyнец
гамэлдэ булу срогына тезела.
11. Курсэтелгэн килешyлэр нигезенда тапшырылган вэкалатлэрне гамэлгэ ашыру
очен раЙонныц жирле Yзидарэ органнары район Советы карары белэн каралган
очракларда hэм тэртипте Yз матди ресурсларыннан hэм финанс чараhарыннан
файдаланьlрга хокуклы.
'12. Векалатлерен тапшырган жирле yзидарэ органы тапшырылган вэкалэтлэрнец
\aгэлешен тикшерyне гамэлгэ ашьlра, тапшырылган финанс чараларыннан hэм матди
ресурслардан файдалану турында киракле мэгълyматны сорый.
'13. Килешyнец гамэлдэ булуы вакытыннан алда
ryктатылырга мемкин]
- яlfiар килешyе буенча;
- берьякль1 тартипта, бер як yз йеклlэмалэрен yгамэгон яки тиешенчо yгэмэгэн
очракта.
14. Килешyнец гамалда булу срогыннан алда туктатылган очракта, тапшырылган
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыручы район жирле yзидарэ органь1 файдаланьшмаган
финанс чараларын, матди ресурсларны hэм вэкалэтларне гамалга ацыру очен
бирелгэн мелкотне кире кайтара.
15. Килешуне гамэлгэ ашыру белан байле бэхаслэр сейлэшулар hэм башка
килештерy процедуралары юлы белэн хэл итела. Бахэсне сейлэшулор яки килештерy
процедураларын угкарy юлы белэн хэл итy момкин-булмаган очракта, ул законнарда
каралган башка тартипта каралырга тиеш.

