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“Сосна авыл >цирлеге” муниципаль берэмлегенек х^ирле узидарэ органнары haM
«Балтач муниципаль районы» муниципаль берэмлегенек ж;ирле узидарэ органнары
арасында ж;ирле аИэмияттаге мэсьэлэлэрне хал иту буенча вэкалэтлэрнек бер
олешен тапшыру турында килешулэр тезу тэртибен раслау хакында

«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары
турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законньщ 15
статьясындагы 4 елеше нигезендэ Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы Сосна авыл ж;ирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:
1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы
Балтач муниципаль районыньщ» Сосна авыл >к;ирлеге «муниципаль берэмлегенек
>кирле узидарэ органнары haM Татарстан Республикасыньщ» Балтач муниципаль
районы "муниципаль берэмлегенек жирле узидарэ органнары арасында х^ирле
эЬэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнец бер елешен тапшыру
турында килешулэр тезу тэртибен раслау хакында"
2.Олеге
карарны
«Интернет»
мэгълумат-телекоммуникация
челтэрендэ
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматынык рэсми порталында тубэндэге
адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru ул Балтач муниципаль
районыньщ рэсми сайтында да.
3. Олеге карарны Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Сосна
авыл >к;ирлеге башлыгына Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый
актлары Регистрына керту ечен ж;ибэрергэ.

Сосна авыл >цирлеге башлыгы

Ф.С. Габдрахманов

Балтач муниципаль район
Сосна авыл ж;ирлеге Советы
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы «Сосна авыл ж;ирлеге»
муниципаль берэмлегенец ж;ирле узидарэ органнары Нэм Татарстан Республикасы
"Балтач муниципаль районы" муниципаль берэмлегенец ж;ирле узидарэ органнары
арасында ж;ирле эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнец бер
елешен тапшыру турында килешулэр тезу» тэртибе

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Сосна авыл
ж;ирлеге» муниципаль берэмлегенец ж;ирле узидарэ органнары (алга таба - авыл
ж;ирлеге) Нэм Татарстан Республикасы «Балтач муниципаль районы» муниципаль
берэмлегенец >цирле узидарэ органнары (алга таба - Район) арасында >цирле
эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту вэкалэтлэренец бер елешен тапшыру турында
килешулэр тезунец элеге тэртибе «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон (алга таба-Федераль закон) нигезендэ эшлэнде (алга таба>цирле узидарэ органнары - «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруныц
гомуми принциплары турында»Федераль закон).
2. Ж^ирлекнец >кирле узидарэ органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендэ >цирлек бюджетыннан бирелэ торган бюджетара трансфертлар исэбенэ
>кирле эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча уз вэкалэтлэренец бер елешен
гамэлгэ ашыруны тапшыру турында район >кирле узидарэ органнары белэн
килешулэр тезергэ хокуклы.
Шул ук вакытта районныц >цирле узидарэ органнары «Россия Федерациясендэ
>кирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» Федераль закон, ж;ирле
узидарэ органнарына ж;ирлекнец ж;ирле эНэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл иту буенча
аерым
вэкалэтлэрне
тапшыру
турындагы
килешулэр
нигезендэ
>цирлек
территориясендэ авыл ж;ирлегенец ж;ирле эНэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл иту
буенча вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыралар.
3. >Цирле эНэмияттэге мэсьэлэлэрне хэл иту буенча вэкалэтлэрнец бер елешен
>цирлек Иэм районныц ж;ирле узидарэ органнары тапшыра ала.
4. Авыл ж;ирлеге башкарма комитеты уз инициативасы белэн яисэ районныц
>кирле узидарэ органнары инициативасын карап, 30 кен эчендэ ж;ирле аИэмияттэге
мэсьэлэлэрне хэл иту буенча аерым вэкалэтлэрне тапшыру турында ж;ирлек
Советы Карары проектын эзерли.
б.Авыл х^ирлеге башкарма комитеты вэкалэтлэрнец бер елешен ж;ирлек
Советына норматив хокукый актлар керткэндэ билгелэнгэн тэртиптэ Иэм срокпарда
тапшыру турында >кирлек Советы Карары проектын кертэ.
6. Ж^ирлек советы ж;ирлекнец >кирле аИэмияттэге мэсьэлэлэрен хэл иту буенча
вэкалэтлэрнец бер елешен район >кирле узидарэ органнарына тапшыру турында
Карар кабул итэ Иэм кабул ителгэн карарны район ж;ирле узидарэ органнарына
карауга ж;ибэрэ.
7. Авыл >кирлеге Советы Карарын карауныц уцай нэтиж;эсендэ Балтач район
Советы >Цирле узидарэ органнары Иэм районныц >кирле узидарэ органнары
арасында килешу тезелэ.
Курсэтелгэн килешу билгеле бер вакытка тезелергэ, аныц гамэлдэ булуын
туктату нигезлэрен Иэм тэртибен, шул исэптэн элеге елештэ курсэтелгэн бюджетара

трансфертларныц еллык кулемен билгелеу тэртибен, тапшырыла торган
векалетлерне гамэлгэ ашыру ечен кирэк булган нигезлемелерне, шулай ук
килешулэрне утемеген ечен финанс санкциялерен куздэ тотарга тиеш.
Килешу проектын эшлеу ечен hep яктан тигез санда векиллерне кертеп, эшче теркем
тезелерге мемкин. Эшче теркем уз эше нетщ елере буенча килешу якпарныц
менфегатьлерен максималь ревештэ исэпкэ алучы килешу проектын езерли.
8. Эгер >кирлек Советы ж;ирлекнец >кирле ебемияттеге месьвлвлврне хвл иту
буенча векалетлврнец бер елешен гамелге ашыруны район ж;ирле узидаре
органнарына тапшыру турындагы карар проектын кире какса, ул инициативаны
ж;иберген очракта, алар инициативасын карау нвти>целере турында хат >кибереле.
9. Килешуде каралган векалетлерне утеу ечен кирекле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар ревешенде биреле.
Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта алар ж;ирлек
бюджетына ун кенлек срокта кире кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган векалетлерне гамелге ашыру ечен кирекле бюджетара
трансфертларны
тапшыру
максатларында,
бюджет
законнары
нигезенде,
тапшырылган векалетлерне гамелге ашыру ечен кирекле акчалар каралган район
heM ж;ирлеклер бюджеты турындагы карарларга узгерешлер кертеле.
Бирелген векалетлерне гамелге ашыру ечен >кирлек бюджетыннан биреле
торган бюджетара трансфертларны формалаштыру, кучеру heM исепке алу Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезенде гамелге ашырыла.
Векалетлврнец бер елешен гамелге ашыру ечен биреле торган финанс
чаралары ай саен тигез елешлер белен кучереле.емма финанс чараларыныц
барлык суммасын бер ук вакытта кучеру мемкин.
10. Векалетлврнец бер елешен гамелге ашыру ечен кирвк булган очракта,
тулеусез Ашыгыч файдалану килешуе нигезенде муниципаль милек тапшырыла.
Тулеусез файдалану килешуе тиз арада тезеле heM килешу гамвлде булу
срогына тезеле.
11. Курсетелген килешулер нигезенде тапшырылган векалетлерне гамелге
ашыру ечен районныц >цирле узидаре органнары муниципаль беремлекнец
векиллекпе органы карарында каралган очракларда heM тертипте уз матди
ресурсларыннан heM финанс чараларыннан файдаланырга хокукпы.
12.
Векалетлерен
тапшырган
ж;ирле
узидаре
органы
тапшырылган
векалетлврнец утвлешен тикшеруне гамелге ашыра, тапшырылган финанс
чараларыннан heM матди ресурслардан файдалану турында кирекле мвгълуматны
сорый.
13. Килешунец гамелде булуы вакытыннан алда туктатылырга мемкин:
- якпар килешуе буенча;
- берьякпы тертипте, бер як уз йеклемелерен утемеген яки тиешенче утемеген
очракта.
14. Килешунец гамелде булу срогыннан алда туктатылган очракта, тапшырылган
векалетлерне гамелге ашыручы район ж;ирле узидаре органы файдаланылмаган
финанс чараларын, матди ресурсларны heM векалетлерне гамелге ашыру ечен
бирелген мелкетне кире кайтара.
15. Килешуне гамелге ашыру белен бейле бехеслер сейлешулер heM башка
килештеру процедуралары юлы белен хел ителе. Бехесне сейлешулер яки
килештеру процедураларын уткеру юлы белен хел иту мемкин булмаган очракта, ул
каралган башка тертипте каралырга тиеш.

