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\

Арча муниципаль районы }кирле yзидара
органнары haМ Арча муниципаль районы
Сеще авыл щирлегенец цирле yзидарэ
органнары арасында }кирле аhэмияттаге
масьэлэлэрне хол итy буенча вэкалэтларнец
бер елешен тапшыру турында килешyлар тезy
Тэртибен раслау хакында

щирле yзидаро оештыруныц гомуми принциплары
ryрында> 2003 елныц б октябрендэге 1Зl-Ф3 номерлы Федераль законныц 15
статьясындагы 4 олеше нигезендэ dp"u муниципаль районы Сеже авыл жирлеге
<<Россия Федерациясендо

Советы КАРАР БИРДЕ:

1,

Арча муниципаль районы жирле yзидарэ органнары hэм Арча муниципаль
раЙоны Се>це авыл щирлегенец щирле yзидарэ органнары арасында щирле
эhамияттэге мосьэлэлэрне хал итy буенча вэкалотлэрнец бер олешен тапшыру
турында килешyлэр тозy Тэртибен расларга.

2, Олеге карарны хокукый мэгьлyмат рэсми порталында бастырып

чыгарырга

(http://pravo.tatarstan,ru) haM Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы рэсми

сайтында урнаштыру юлы белэн халыкка игьлан итэргэ (http://arskltatarstan.гu).
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Арча муниципаль районы )t(ирле yзидарэ органнары hэм Арча муниципаль районы
Се>це авыл щирлегенец щирле yзидарэ органнары арасында }кирле эhэмияттэге
мэсьалалэрне хэл итy буенча вэкалэтларнец
бер олешен тапшыру турында килешyлор тозy
Тэртибе
1. Олеге

Тэртип Татарстан

Республикасы Арча муниципаль районы Сеже авыл

щирлеге щирле yзидарэ органнары (алга таба -Щирлек) hэм Арча муниципаль районы

(алга таба

- Район)

жирле yзидара органнары арасында жирле эhэмияттэге

мэсьэлэлэрне хэл иry буенча вэкалэтлэрнец бер елешен тапшыру турында килешyлэр
тозyнец элеге тэртибе <<Россия Федерациясендэ )цирле Vзидарэ оештыруныц гомуми
принциплары ryрында) 2003 елныц б окгябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон

(алга таба - <<Россия Федерациясендэ жирле yзидарэ оештыруныц

гомуми

принциплары турында) Федераль закон) нигезендэ эшлэнде.

2, }(ирлеклэрнец )цирле yзидарэ органнары Район цирле yзидарэ органнары
белэн элеге щирлеклэр бюджетларыннан' Россия Федерациясе бюджет кодексы
нигезендэ район бюджетына бирело торган бюджетара трансфертлар исэбенэ щирле
эhэмияттэге мэсьэлэларне хол иту буенча yз вэкалатлэренец бер олешен аларга
тапшыру турында Район Советы *"р'rрr, белэн расланган формада килешyлэр тозергэ
хокуклы.

3.

Шул ук вакытта Районныц жирле yзидарэ органнары <<Россия Федерациясендэ

щирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында> Федераль закон, щирле

yзидарэ органнарына жирлекнец жирле эhэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл иry буенча

аерым вакалэтлэрне тапшыру ryрындагы килешyлэр нигезендэ

цирлек

территориясенда шэhор hэм авыл жирлегенец жирле аhэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл
итy вэкалэтлэрен гамэлго ашыралар.

4.

)t{Ирле аhэмияттэге мосьэлэларне хэл иry буенча вокалэтлэрнец бер елешен

)(ирлек hэм Районныц )цирле yзидарэ органнары тапшыра ала.

5. Авыл щирлеге башкарма комитеты yз инициативасы белан яисэ РайоННыц
)цирле yзидарэ органнары инициативасын карап, 30 кен эчендэ щирле эhэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл итy буенча аерым вэкалэтлэрне тапшыру турында }t{ирлек СовеТЫ
карары проектын эзерли.

6. двыЛ жирлеге башкарма

комитетЫ ЩирлеК Советына норматив хокукый
актларда билгелэнгэн твртиптэ hэм сроlиарда вэкалэтлорнец бер елешен тапшыРУ

кертэ.

ь
ryрында )t{ирлек Советы карары проектын
7. }{ирлек Советы )(ирлекнец щирле эhэмияттэге мэсьалэлэрен хэл иry бУенча
вэкалэтлэрнец бер елешен Район жирле yзидара органнарына тапшыру турында карар

кабул итэ haM кабул ителган карарны Район жирле yзидарэ органнарына карауга
>цибэрэ.

8. Авыл )цирлеге Советы карары уцаЙ каралганда, }{ирлек щирле

Yзидарэ

органнары hэм Районныц жирле yзидарэ органнары арасында Килешу тезела.

Олеге Килешу билгеле бер вакытка тозелергэ, аныц гамалдэ булуын ТУкТаТУ
нигезлэрен hэм тэртибен, шул исэптан олеге олештэ кyрсателгэН бюдЖеТара
трансфертларныц еллык кyломен билгелэу тартибен, тапшырыла торган вэкалэтлэрне
гамэлга ашыру очен кирэк булган нигезломалэрне, шулай ук Килешyне yтамэгон очеН
финанс санкциялорен кyзда тотарга тиеш.
Килешу проектын эшлэy ечен hap яктан тигез санда вэкиллэрне керТеп, эШЧе
теркем тозелерга момкин. Эшче теркем yз эце нэтижолэре буенча КилешУ яклаРЫНЫЦ
мэнфэгатьларен максималь рэвештэ исэпкэ ала торган Килешу проектын э3ерлИ.
9. Огэр }(ирлек Советы щирлекнец щЙрле эhэмияттоге масьэлэлэрне хэл итy

буенча вэкалатлорнец бер елешен гdмэ4гэ ашыруны Район жирле yзидарэ
органнарына тапшыру ryрь!ндагы карар проектын кире какса, алар керткэн масьолэ
буенча карау нэтижэлэре турында хат'*иборелэ.
,10. Килешудэ каралган вэкалэтларне yгэV очен кирэкле
финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рэвешенда бирелэ.

Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта, алар )(ирлек
бюджетына ун конлек срокта кире кайтарылырга тиеш.

Тапшырыла торган вакалэтлэрне гамэлгэ ашыру очен кирэкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатыннан, бюджет законнары нигезендэ тапшырылган
вакалотлэрне гамэлго ашыру очен кирэкле акчалар каралган Район hэм )t{ирлеклар
бюджеты турындагы карарларга yзгорешлэр кертелэ.

Бирелгэн вэкалэтлэрне гамэлго ашыру очен )t{ирлек бюджетыннан бирелэ
торган бюджетара трансфертларны формалаштыру, кyчерy hэм исэпкэ алу Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
Вакалотлэрнец бер елешен гамэлга ашыру ечен бирело торган финанс чаралаРы

ай саеН тигеЗ олешлэр белан кYчерелэ, шул ук вакытта финанс чараларыныц барлык
суммасын бер ук вакытта кyчерy момкин,

11. Вэкалэтлэрнец бер олешен гамэлгэ ашыру очен кирэк булган очракта,
муниципаль милек тyлэy.сез ашыгыч файдалану килешyе нигезендэ тапшырыла.
Тулэусез файдалану килешyе тиз арада hэм килешy гамолдэ булу срогрlна то3елэ.
12, Олеге Килешулэр нигезендэ тапшырылган вэкалэтлэрне гамэлга ашырУ
ечен Арча район Советы карары белан каралган очракларда hэм тэртИптэ РайонныЦ

)цирле yзидарэ органнары

yз матди

ресурсларыннан

hэм финанс

чаралаРыННаН

13. Вакалэтлэрен тапшырган цирле yзидарэ органы тапшырылган вэкалатлэрнец

yтэлешен тикшерyне гамэлгэ ашыра, тапшырылган финанс чараларыннаН hэм матди
ресурслардан файдалану турында кирэкле магьлyматны сорый.

14. Килешунец гамэлда булуы вакытыннан алда тубэндэге

очракларда

туктатылырга момкин:
- Яr<ларныц

yзара килешyе буенча;

- берьяклы тэртиптэ, бер як yз йекламэлэрен yтэмэгэн яки тиешенчэ yтамоган очракта.

15.

Килешунец гамэлдэ булуы вакытыннан алда туктатылган очракта,
тапшырылган вэкалотлэрне гамэлгэ ашыручы Район цирле y3идарэ орГаНы
вэкалэтлорне гамэлго ашыру очен бирелгэн файдаланылмаган финанс чараларыН,
матди ресурсларны hoM молкатне кире кайтара.

16. Килешуне гамалгэ ашыру белэЁ ,бойле бэхэслэр сейлэшулэр hэм башка
килештерy процедуралары юлы белэн хэл ителэ. Бахэсне сейлашулэр яки килештерy
процедуралары юлы белэн хэл иту меfiкин булмаган очракта, ул законнарда каралган
башка тэртиптэ каралырга тиеш,
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