Татарстан Реслубликасы Аксубай муниципаль районы
Савруш авыл жирлеге Советы

КАР АР

№ 117

«10» 09, 2020 ел.

Татарстан Реслубликасы Аксубай муниципаль
районыныц «Савруш авыл жирлеге»
муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ
органнары Ъэм Татарстан Реслубликасы
«Аксубай муниципаль районы» муниципаль
берэмлегенен жирле узидарэ органнары
арасында жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл
иту буенча вэкалэтлэрнец елешен тапшыру
турында килешулэр тезу тэртибен раслау
хакында
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми яринциплары
турында» 2003 елныц 6 октябреядзге 131-ФЭ номерлы Федераль законныц 15
статьясындагы 4 елепте нигезендэ Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль
районы Савруш авыл жирлеге Советы
КАРАР ИТТЕ:
1. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц «Сазруш авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ органнары Ьэм 1'агарстан
Республикасы «Аксубай муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец жирле
узидарэ органнары арасында жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча
вэкалэтлэрнец елешен тапшыру турында килешулэр тезу тэртибен расларга
(1
нче кушымта).
2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми
порталында веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatai*stan.ru, Аксубай
муниципаль районы сайтында Интернет мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ
веб-адрес буенча урнаштырырга: http://aksubayevo.tatarstan.ru.

Савруш авыл жирлеге башлыгы,
Совет Рэисе

А.Г.Кузьмин

Аксубай муниципаль районы
Савруш авыл жирлеге Советы
10.09 2020ел?№ Ц 7
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районынын, «Савруш авыл жирлеге»
муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ органнары Ьэм Татарстан Республикасы
«Аксубай муниципаль районы» муниципаль берэмлегенец жирле узидарэ органнары
арасында жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнен елешен
тапшыру турында
килешулэр тезу тэртибе.
1.Элеге Килешулэр тезу тэртибе Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль
районыныц «Иске Тимошкино авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенен жирле
узидарэ органнары (алга таба - авыл жирлеге) Ьэм Татарстан Республикасы «
Аксубай муниципаль районы» муниципаль берэмлегенен жирле узидарэ органнары
(алга таба - Район) арасында жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча
вэкалэтлэрнен елешен тапшыру турында «Россия Федерациясендэ жирле узидарэне
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-03
номерлы Федераль закон ( алга таба -«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль закон) нигезендэ эшлэнде.
2.Ж|ирлекнец жирле узидарэ органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендэ жирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар исэбенэ
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл игу буенча уз вэкалэтлэренец елешен гамэлгэ
ашыруны тапшыру турында районный жирле узидарэ органнары белэн килешулэр
тезергэ хокуклы.
Шул ук вакытта районныц жирле узидарэ органнары «Россия
Федерациясендэ
жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль закон, жирле
узидарэ органнарына жирлекнец жирле эЬэмияттэге мзсьэлэлэрен хэл иту буенча
аерым вэкалэтлэрне тапшыру турындагы килешулэр нигезендэ жирлек
территориясендэ жирлекнец жирле эЬгмияттэге мэсьэлэлэрен хэл иту вэкалэтлэрен
гамэлгэ ашыралар
3. Дирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнен бер елешен
жирлек Ьэм Районный жирле узидарэ органнары тапшыра ала.
5.
Авыл жирлеге башкарма комитеты уз инициативасы белэн яисэ районный
жирле узидарэ органнары инициативасын карап, 30 кен эчендэ жирле эЬэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрне тапшыру турында жирлек Советы
Карары проектын эзерли.
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6. Авыл жирлеге башкарма комитеты вэкалэтлэрнец елешен жирлек Советына
норматив хокукый актлар керткэндэ билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм срокларда тапшыру
турында жирлек Советы Карары проектын кертэ.
7.Жирле к Советы жирлекнец жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл иту буенча
вэкалэтлэрнец елешен район жирле узидарэ органнарына тапшыру турында Карар
кабул итэ Ьэм кабул ителгэн карарны район жирле узидарэ органнарына карауга
жибэрэ.
8.Жирлек Советы карарын каре уныл унай нэтижэсендэ Авыл жирлеге жирле
узидарэ органнары Ьэм Районньщ жирле узидарэ органнары арасында килешу
тезелэ
Курсэтелгэн килешу билгеле бер вакытка тезелергэ, аныц гамэлдэ булуын туктату
нигезлэрен Ьэм тэртибен, шул исэптэн вакытыннан алда, элеге елештэ курсэтелгэн
бюджетара трансфертларныц еллык кулэмен билгелэу тэртибен, гапшырыла торган
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру очен кирэк булган нигезлэмэлэрне, шулай ук
килешулэрне угэмэгэн ©чен финанс санкциялэрен куздэ тотарга тиеш.
Килешу проектын эшлэу ечен Ьэр яктан тигез санда вэкиллэрне кертеп, эшче теркем
тезелергэ мемкин. Эшче теркем уз эше нэтижэлэре буенча килешу якларнын
мэнфэгатьлэрен максималь рэвештэ исэпкэ алучы килешу проектын эзерли.
9. Эгэр Жирлек Советы жирлекнен жирле эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту
буенча вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру ны Район Жирле узидарэ
органнарына тапшыру турындагы карар проектын кире какса, ул яниниативаны
жибэргэн очракта, алар инициативасын карау нэтижэлэре турында хат жибэрелэ.
10. Килешудэ карал r an вэкалэтлэрне утэу ечен кирзкле финанс чарала])ы
бюджетара трансфертлар рэвешендэ бирелэ.
Бюджетара трансфертлар дан максатчан файдаланмаган очракта алар ЖиРлек
бюджетына ун кенлек срокта кире кай тары лырга тиеш.
Тапшырыла торган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында, бюджет законнары нигезендэ,
тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле акчалар каралган район
Ьэм жирлеклэр бюджеты турындагы карарларга узгэрешлэр кертелэ.
Бирелгэн вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен Жирлек бюджетыннан бирелэ торган
бюджетара трансфертларны формалаштыру, кучеру Ьэм исэпкэ алу Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
Вэкалэтлэрнец елешен гамэлгэ ашыру ечен бирелэ торгам финанс чаралары ай саен
тигез елешлэр белэн кучерелэ, эмма флнанс чараларыныц барлык суммасын бер ук
вакытта кучеру мемкин.
1 ]. Вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру ечен кирэк булган очракта, тулэусез
ашыгыч файдалану килешуе нигезендэ муниципаль милек тапшырыла.
Тулэусез файдалану Шартнамэсе тиз арад£1 тезелэ Ьэм Килешу гамэлдэ буду
срогына тезелэ.
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12. Курсэтелгэн килешулэр нигезендэ тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру
ечен Районный жирле узидарэ органнары муниципаль берэмлекнец Вэкиллекле
органы карарында каралган очракларда hoм тэртиптэ уз матди ресурсларыннан Ьэм
финанс чараларыннан файдаланырга хокуклы.
13. Вэкалэтлэрен тапшырган жирле узидарэ органы тапшырылган вэкалэглэрнен
утэлешен тикшеруне гамэлгэ ашыра, тапшырылган финанс чараларыннан Ьэм матди
ресурслардан файдалану турында кирэкле мэгълуматны сорый.
14. Килепгунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылырга мамкин:
- Яклар килешуе буенча;
- берьяклы тэртиптэ, бер Як уз йвклэмэлэрен утэмэгэн яки тиешенчэ
угэмэгэн
очракта.
15. Килешунен; гамэлдэ булу срогыннан алда туктатылган очракта, тапшырылган
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыручы Район жирле узидарэ органы файдаланылмаган
финанс чараларын, матди ресурсларны Ьэм вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру очен
бирелгэн мелкэтне кипе кайтара.
16. Килешуне гамэлгэ ашыру бел эн бэйле бэхэслэр свйлэшулэр Иэм башка
килештеру процедуралары юлы белэн хэл ителз. Бэхэсне сейлэшулэр яки
килештеру процедураларын уткэру юлы белэн хэл иту мемкин булмаганда, ул
законнарда каралган башка тэртиптэ каралырга тиеш.
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