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2020 елныд 24 сентябре

№ 2-6

«Татарстан Республикасы Яка Чишмэ муниципаль районы «Петропавел авыл
ж,ирлеге» муниципаль берэмлегенед ж;ирле узидарэ органнары арасында ж;ирле
эбэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнед бер елешен талшыру
турында килешулэр тезу тэртибе хакында Ьэм Татарстан Республикасы Яда Чишмэ
муниципаль районы "муниципаль берэмлегенец ж,ирле узидарэ органнары белэн
хезмэттэшлек»

«Россия Федерациясендэ >цирлеузидарэ оештыруныд гомуми принциплары турында»
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законныд 15 статьясындагы 4
елеше нигезендэ Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы Петропавел
авыл ж;ирлеге Советы
Карар:
1. Петропавел авыл ж;ирлеге «муниципаль берэмлеге ж;ирле узидарэ органнары
арасында >к;ирле эбэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэр елешен тапшыру
турында килешулэр тезутэртибен раслау хакында»Иэм «Татарстан Республикасы Яда
Чишмэ муниципаль районы» муниципаль берэмлегенед ж;ирле узидарэ органнары белэн
хезмэттэшлек иту турында
2.
Элеге
карарны
«Интернет»
http//pravo. tatarstan.ru
мэгълумат
телекоммуникация челтэрендэге «Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныд
рэсми порталы», Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районыныд
«Интернет» http// мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэге рэсми сайтында бастырып
чыгарырга (халыккаж,иткерергэ). novosheshminsk.tatarstan.ru
3. Элеге карарныд утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Яда
Чишмэ муниципаль районы Петропавел авыл ж;ирлеге Советыныд Бюджет, салымнар
бэм финанслар буенча даими депутат комиссиясенэ йеклэргэ.

Д.С.Никитин

Татарстан Республикасы Яда
Чишмэ муниципаль районы
Петропавел авыл жирлеге
Советы карары белен
расланды2020 елныд
24 сентябере №2-6
Тертип
Татарстан Республикасы Яда Чишме муниципаль районы «Петропавел авыл
Жирлеге» муниципаль беремлегенед жирле узидаре органнары йем «Татарстан
Республикасы Яда Чишме муниципаль районы» муниципаль беремлегенед жирле
узидаре органнары арасында жирле ейемияттеге месьелелерне хел иту буенча
векалетлернед бер елешен тапшыру турында килешулэр тезу»

1. Татарстан Республикасы Яда Чишме муниципаль районыныд «Петропавел
авыл жирлеге» муниципаль беремлегенед жирле узидаре органнары (алгатаба - авыл
Жирлеге) йем «Татарстан Республикасы Яда Чишме муниципаль районы» муниципаль
беремлегенед жирле узидаре органнары (алгатаба - Район) арасында жирле ейемияттеге
месьелелерне хел иту буенча векалетлер елешен тапшыру турында килешулер тезунед
елеге тертибе «Россия Федерациясенде жирле узидаре оештыруныд гомуми
принциплары турында» 2003 елныд 6 октябрендеге 131-ФЗ номерлы Федераль закон
(алгатаба-Федераль
закон)
нигезенде
эшленде
(алгатаба-район).
«Россия
Федерациясенде жирле узидаре оештыруныд гомуми принциплары турында» Федераль
закон).
2. Жфрлекнед жирле узидаре органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезенде жирлек бюджетыннан биреле торган бюджетара трансфертлар исебене жирле
ейемияттеге месьелелерне хел иту буенча уз векалетлеренед бер елешен гамелге
ашыруны тапшыру турында район жирле узидаре органнары белен килешулер тезерге
хокуклы.
Шул ук вакытта районныд жирле узидаре органнары «Россия Федерациясенде
жирле узидаре оештыруныд гомуми принциплары турында» Федераль закон, жирле
узидаре органнарына жирлекнед жирле ейемияттеге месьелелерен хел иту буенча аерым
векалетлерне тапшыру турындагы килешулер нигезенде жирлек территориясенде авыл
жирлегенед жирле ейемияттеге месьелелерен хел иту буенча векалетлерне гамелге
ашыралар.
3. Ж,ирле ейемияттеге месьелелерне хел иту буенча векалетлернед бер елешен
жирлек йем районныд жирле узидаре органнары тапшыра ала.
4. Авыл жирлеге башкарма комитеты уз инициативасы белен яисе районныд
жирле узидаре органнары инициативасын карап, 30 кен эченде жирле ейемияттеге
месьелелерне хел иту буенча аерым векалетлерне тапшыру турында жирлек Советы
Карары проектын езерли.
5. Авыл жирлеге башкарма комитеты векалетлернед бер елешен жирлек
Советына норматив хокукый актлар керткенде билгеленген тертипте йем срокларда
тапшыру турында жирлек Советы Карары проектынкерте.
6. Ж,ирлек советы жирлекнед жирле ейемияттеге месьелелерен хел иту буенча
векалетлернед бер елешен район жирле узидаре органнарына тапшыру турында Карар
кабул ите йем кабул ителген карарны район жирле узидаре органнарына карауга жибере.
7. Авыл жирлеге советы карарын удай карау нетижэсенде жирлек жирле узидаре
органнары йем районныд жирле узидаре органнары арасында килешу тезеле.

Курсэтелгэн килешу билгеле бер вакытка тезелергэ, аныцгамэлдэ булуын
туктату нигезлэрен бэм тэртибен, шул исэптэн элеге елештэ курсэтелгэн бюджетара
трансфертларныц еллык кулэмен билгелэу тэртибен, тапшырыла торган вэкалэтлэрне
гамэлгэ ашыру ечен кирэк булган нигезлэмэлэрне, шулай ук килешулэрне утэмэгэн ечен
финанс санкциялэрен куздэ тотарга тиеш.
Килешу проектын эшлэу ечен бэр яктан тигез санда вэкиллэрне кертеп, эшче
теркем тезелергэ мемкин. Эшчетеркем уз эше нэтиж;элэре буенча килешу якларныц
мэнфэгатьлэрен максималь рэвештэ исэпкэ алучы килешу проектын эзерли,
8. 9гэр ж;ирлек Советы ж;ирлекнец ж;ирле эйэмияттэге мэсьэлэлэрне хел иту
буенча вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыруны район ж;ирле узидарэ органнарына
тапшыру турындагы карар проектын кире какса, ул инициативаны ж;ибэргэн очракта, алар
инициативасын карау нэтиж,элэре турында хат ж;ибэрелэ.
9. Килешудэ каралган вэкалэтлэрне утэу ечен кирэкле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рэвешендэ бирелэ.
Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта алар ж;ирлек
бюджетына ун кенлек срокта кире кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында, бюджет законнары нигезендэ, тапшырылган
вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле акчалар каралган район Иэм ж;ирлеклэр
бюджеты турындагы карарларга узгэрешлэр кертелэ.
Бирелгэн вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру ечен ж;ирлек бюджетыннан бирелэ
торган бюджетара трансфертларны формалаштыру, кучеру Ьэм исэпкэ алу Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
Вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру ечен бирелэ торган финанс
чаралары ай саен тигез елешлэр белэн кучерелэ, шулай ук барлык финанс чараларын
бер ук вакытта кучеру мемкин.
10. Вэкалэтлэрнец бер елешен гамэлгэ ашыру ечен кирэк булган очракта,
тулэусез Ашыгыч файдалану килешуе нигезендэ муниципаль милек тапшырыла.
Тулэусез файдалану килешуе тиз арада тезелэ йэм килешу гамэлдэ буллу
срогына тезелэ.
11. Курсэтелгэн килешулэр нигезендэ тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ
ашыру ечен районныц ж;ирле узидарэ органнары муниципаль берэмлекнец вэкиллекле
органы карарында каралган очракларда йэм тэртиптэ уз матди ресурсларыннан йэм
финанс чараларыннан файдаланырга хокуклы.
12.
Вэкалэтлэрен
тапшырган ж,ирле
узидарэ
органы
тапшырылган
вэкалэтлэрнец утэлешен тикшеруне гамэлгэ ашыра, тапшырылган финанс чараларыннан
Иэм матди ресурслардан файдалану турында кирэкле мэгълуматны сорый.
13. Килешунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылырга мемкин:
- яклар килешуе буенча;
- берьяклы тэртиптэ, бер як уз йеклэмэлэрен утэмэгэн яки тиешенчэ утэмэгэн
очракта.
14.Килешунец гамэлдэ буллу срогыннан алда туктатылган
очракта.
тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыручы район ж,ирле узидарэ органы
файдаланылмаган финанс чараларын, матди ресурсларны йэм вэкалэтлэрне гамэлгэ
ашыру ечен бирелгэн мелкэтне кире кайтара.
15. Килешуне гамэлгэ ашыру белэн бэйле бэхэслэр сейлэшулэр Ьэм башка
килештеру процедуралары юлы белэн хэл ителэ. Бэхэсне сейлэшулэр яки килештеру
процедураларын уткэру юлы белэн хэл иту мемкин булмаган очракта, ул законнарда
каралган башка тэртиптэ каралырга тиеш.

