РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЧЕРЕМШАНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУТЕМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
КУТӘМӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

ул. Клубная, д. 1а, с. Кутема,
Черемшанский район, 423112

Клуб урамы, 1- нче «а» йорт, Кутəмə авылы,
Чирмешəн районы, 423112
тел./факс +8(84396)
4-30-88
email:Kut.Cmn2@tatar.ru

10.09.2020 ел

№ 173
Татарстан Республикасы
Чирмешəн муниципаль районы
Күтəмə авыл җирлеге Советы
карары

Чирмешəн муниципаль районы «Күтəмə
авыл җирлеге» муниципаль берəмлегенең
җирле үзидарə органнары һəм «Татарстан
Республикасы
Чирмешəн
муниципаль
районы» муниципаль берəмлегенең җирле
үзидарə
органнары
арасында
җирле
əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча
вəкалəтлəрнең
бер
өлешен
тапшыру
турында килешүлəр төзү тəртибен раслау
хакында
2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендə җирле
үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль законның 15
статьясындагы 4 өлеше нигезендə Татарстан Республикасы Чирмешəн
муниципаль районы Күтəмə авыл җирлеге Советы карар итте:
Чирмешəн муниципаль районы «Күтəмə авыл җирлеге» муниципаль
берəмлегенең җирле үзидарə органнары һəм «Татарстан Республикасы Чирмешəн
муниципаль районы» муниципаль берəмлегенең җирле үзидарə органнары
арасында җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча вəкалəтлəрнең бер
өлешен тапшыру турында килешүлəр төзү тəртибен расларга (кушымта итеп
бирелə).
Чирмешəн муниципаль районы
Күтəмə авыл җирлеге
Башлыгы, Совет рəисе:

Аброськина А.Н.

Татарстан Республикасы
Чирмешəн муниципаль
районы Күтəмə авыл җирлеге
Советының 2020 елның 10
сентябрендəге 172 номерлы
карары белəн расланган.
Чирмешəн муниципаль районы «Күтəмə авыл җирлеге» муниципаль
берəмлегенең җирле үзидарə органнары һəм «Татарстан Республикасы Чирмешəн
муниципаль районы» муниципаль берəмлегенең җирле үзидарə органнары
арасында җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча вəкалəтлəрнең бер
өлешен тапшыру турында килешүлəр төзү
тəртибе
1. Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районының «Күтəмə
авыл җирлеге» муниципаль берəмлегенең җирле үзидарə органнары (алга таба –
Авыл) һəм «Татарстан Республикасы Чирмешəн муниципаль районы»
муниципаль берəмлегенең җирле үзидарə органнары (алга таба – Район) арасында
җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү вəкалəтлəренең бер өлешен тапшыру
турында килешүлəр төзүнең əлеге тəртибе 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ
номерлы «Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми
принциплары турында» Федераль закон (алга таба - «Россия Федерациясендə
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» федераль закон)
нигезендə эшлəнде.
2. Авылның җирле үзидарə органнары Россия Федерациясе Бюджет
кодексы нигезендə Авыл бюджетыннан бирелə торган бюджетара трансфертлар
исəбенə җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча үз вəкалəтлəренең бер
өлешен гамəлгə ашыруны тапшыру турында Район җирле үзидарə органнары
белəн килешүлəр төзергə хокуклы.
Шул ук вакытта Район җирле үзидарə органнары «Россия Федерациясендə
җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон,
Район җирле үзидарə органнарына Авылның җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрен хəл
итү буенча аерым вəкалəтлəрне тапшыру турындагы килешүлəр нигезендə Авыл
территориясендə авыл җирлегенең җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрен хəл итү
буенча вəкалəтлəрне гамəлгə ашыралар.
3. Җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча вəкалəтлəрнең бер
өлешен тапшыруны Авылның һəм Районның җирле үзидарə органнары башлап
җибəрə ала.
4. Авыл муниципаль берəмлеге башкарма комитеты үз инициативасы
белəн яисə Районның җирле үзидарə органнары инициативасын карап, аны
алганнан соң 30 көн эчендə җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча
аерым вəкалəтлəрне тапшыру турында Авыл Советы карары проектын əзерли.
6. Авыл муниципаль берəмлеге башкарма комитеты Авыл Советына
норматив хокукый актлар керткəндə билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда

вəкалəтлəрнең бер өлешен тапшыру турында Авыл Советы карары проектын
кертə.
7. Авыл Советы Район җирле үзидарə органнарына Авылның җирле
əһəмияттəге мəсьəлəлəрен хəл итү буенча вəкалəтлəрнең бер өлешен тапшыру
турында карарны кабул итə һəм кабул ителгəн карарны Район җирле үзидарə
органнарына карауга җибəрə.
8. Район Советы тарафыннан Авыл Советы карарын уңай карау
нəтиҗəсендə Авыл җирле үзидарə органнары һəм Район җирле үзидарə органнары
арасында килешү төзелə.
Күрсəтелгəн килешү билгеле бер вакытка төзелергə тиеш, аның гамəлдə
булуын туктату, шул исəптəн вакытыннан алда нигезлəрен һəм тəртибен
билгелəүче нигезлəмəлəрне, тапшырыла торган вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру өчен
кирəк булган əлеге өлештə күрсəтелгəн бюджетара трансфертларның еллык
күлəмен билгелəү тəртибен тупларга, шулай ук килешүлəрне үтəмəгəн өчен
финанс санкциялəрен күздə тотарга тиеш.
Килешү проектын эшлəү өчен һəр яктан тигез санда вəкиллəрне кертеп,
эшче төркем төзелергə мөмкин. Эшче төркем үз эше нəтиҗəлəре буенча килешү
якларның мəнфəгатьлəрен максималь рəвештə исəпкə алучы килешү проектын
əзерли.
9. Әгəр Авыл Советы, инициативаны җибəрүче Район җирле үзидарə
органнарына Авылның җирле əһəмияттəге мəсьəлəлəрне хəл итү буенча
вəкалəтлəрнең бер өлешен гамəлгə ашыруны тапшыру турындагы карар проектын
кире какса, алар башлап җибəргəн сорауны карау нəтиҗəлəре турында хат
җибəрелə.
10. Килешүдə каралган вəкалəтлəрне үтəү өчен кирəкле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рəвешендə бирелə.
Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта алар Авыл
бюджетына ун көнлек срокта кире кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру өчен кирəкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында, бюджет законнары нигезендə,
тапшырылган вəкалəтлəрне башкару өчен кирəкле чаралар каралган район һəм
авыл бюджеты турындагы карарларга үзгəрешлəр кертелə.
Бирелгəн вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру өчен Авыл бюджетыннан бирелə
торган бюджетара трансфертларны формалаштыру, күчерү һəм исəпкə алу Россия
Федерациясе бюджет законнары нигезендə гамəлгə ашырыла.
Вəкалəтлəрнең бер өлешен гамəлгə ашыру өчен бирелə торган финанс
чаралары ай саен тигез өлешлəр белəн күчерелə, əмма финанс чараларының
барлык суммасын бер үк вакытта күчерү мөмкин.
11. Вəкалəтлəрнең бер өлешен гамəлгə ашыру өчен кирəк булган очракта,
түлəүсез сроклы файдалану килешүе нигезендə муниципаль милек тапшырыла.
Түлəүсез файдалану килешүе сроклы булып тора һəм Килешү гамəлдə
булу срогына төзелə.
12. Күрсəтелгəн килешүлəр нигезендə тапшырылган вəкалəтлəрне гамəлгə
ашыру өчен Район җирле үзидарə органнары Муниципаль берəмлекнең

вəкиллекле органы карарында каралган очракларда һəм тəртиптə үз матди
ресурсларыннан һəм финанс чараларыннан файдаланырга хокуклы.
13. Вəкалəтлəрен тапшырган авылның җирле үзидарə органы
тапшырылган вəкалəтлəрнең үтəлешен тикшерүне гамəлгə ашыра, тапшырылган
финанс чараларыннан һəм матди ресурслардан файдалану турында кирəкле
мəгълүматны сорый.
14. Килешүнең гамəлдə булуы вакытыннан алда туктатылырга мөмкин:
- Яклар килешүе буенча;
- берьяклы тəртиптə, Якларның берсе үз йөклəмəлəрен үтəмəгəн яки
тиешенчə үтəмəгəн очракта.
15. Килешүнең гамəлдə булуы срогыннан алда туктатылган очракта,
тапшырылган вəкалəтлəрне гамəлгə ашыручы Район җирле үзидарə органы
вəкалəтлəрне гамəлгə ашыру өчен бирелгəн файдаланылмаган финанс чараларын
һəм матди ресурсларны һəм мөлкəтне кире кайтара.
16. Килешүне гамəлгə ашыру белəн бəйле бəхəслəр сөйлəшүлəр һəм
башка килештерү процедуралары юлы белəн хəл ителə. Бəхəсне сөйлəшүлəр яки
килештерү процедураларын үткəрү юлы белəн хəл итү мөмкин булмаган очракта,
ул законда каралган башка тəртиптə каралырга тиеш

