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КАРАР
от 07 октября 2020г

Бехтерев авыл җирлеге Советы карарына үзгәрешләр кертү турында
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы
2015 елның 3 мартындагы 204 номерлы «Алабуга муниципаль районы Бехтерев
авыл җирлеге җирле үзидарә органнары белән Алабуга муниципаль районы җирле
үзидарә органнары арасында вәкаләтләрне тапшыру (кабул итү) турында
килешүләр төзү тәртибен раслау хакында " карары»
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15
статьясындагы 4 өлеше нигезендә Бехтерев авыл җирлеге Советы
Карар:
1.
Татарстан Республикасы Алабуга шәһәр Советының 2015 елның 3
мартындагы 204 номерлы «Алабуга муниципаль районы Бехтерев авыл җирлеге
җирле үзидарә органнары һәм Алабуга муниципаль районы җирле үзидарә
органнары белән вәкаләтләрне тапшыру (кабул итү) турында килешүләр төзү
тәртибен раслау турында» гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Бүлек 3 «җирлекләрнең җирле үзидарә органнары вәкаләтләренең бер
өлешен районның җирле үзидарә органнарына тапшыру» түбәндәге эчтәлекле
пунктлар өстәргә:
«3.8. Бюджетара трансфертлардан максатчан файдаланмаган очракта алар
җирлек бюджетына ун көнлек срокта кире кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында, бюджет законнары нигезендә,
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле акчалар каралган район
һәм җирлекләр бюджеты турындагы карарларга үзгәрешләр кертелә.
Бирелгән вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен җирлек бюджетыннан бирелә
торган бюджетара трансфертларны формалаштыру, күчерү һәм исәпкә алу Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезендә гамәлгә ашырыла.
Вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыру өчен бирелә торган финанс
чаралары ай саен тигез өлешләр белән күчерелә,әмма финанс чараларының
барлык суммасын бер үк вакытта күчерү мөмкин.
3.9.
Вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыру өчен кирәк булган очракта,
түләүсез Ашыгыч файдалану килешүе нигезендә муниципаль милек тапшырыла.

Түләүсез файдалану килешүе тиз арада төзелә һәм килешү гамәлдә булу
срогына төзелә.
3.10. Күрсәтелгән килешүләр нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашыру өчен районның җирле үзидарә органнары муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органы карарында каралган очракларда һәм тәртиптә үз матди
ресурсларыннан һәм финанс чараларыннан файдаланырга хокуклы.
3.11. Вәкаләтләрен тапшырган җирле үзидарә органы тапшырылган
вәкаләтләрнең үтәлешен тикшерүне гамәлгә ашыра, тапшырылган финанс
чараларыннан һәм матди ресурслардан файдалану турында кирәкле мәгълүматны
сорый.»;
1.2.
5 «килешүнең эчтәлегенә карата таләпләр» бүлегендә 5.2 пункт.
түбәндәге редакциядә бәян итәргә::
«5.2. Килешү рәсми басылып чыкканнан (халыкка җиткерелгәннән) соң,
җирлек һәм район җирле үзидарә органнары өчен үз көченә керә һәм мәҗбүри
була.
1.3. 6 бүлек» килешүнең гамәлдә булуын туктату " түбәндәге эчтәлекле
пунктлар белән тулыландырырга:
«6.3. Килешүнең гамәлдә булу срогыннан алда туктатылган очракта,
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы район җирле үзидарә органы
файдаланылмаган финанс чараларын, матди ресурсларны һәм вәкаләтләрне
гамәлгә ашыру өчен бирелгән мөлкәтне кире кайтара;
6.4. Килешүне гамәлгә ашыру белән бәйле бәхәсләр сөйләшүләр һәм башка
килештерү процедуралары юлы белән хәл ителә. Бәхәсне сөйләшүләр яки
килештерү процедураларын үткәрү юлы белән хәл итү мөмкин булмаган очракта,
ул законнарда каралган башка тәртиптә каралырга тиеш.».
2.
Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.
3.
Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны икътисадый үсеш,
Бюджет, салымнар, тариф сәясәте, эшмәкәрлек һәм туризм мәсьәләләре буенча
комиссиягә йөкләргә.
Председатель

Н.В.Кусаев

