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Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының
«Азево авыл җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнары
һҽм Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының «Ҽгерҗе
муниципаль районы» муниципаль берҽмлегенең җирле ҥзидарҽ органнары
арасында җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ вҽкалҽтлҽрен тапшыру
турында килешҥлҽр төзҥ тҽртибе
1. Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының «Азево авыл
җирлеге» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары (алга таба –
Җирлек) һҽм Татарстан Республикасы Ҽгерҗе муниципаль районының «Ҽгерҗе
муниципаль районы» муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнары (алга
таба – Район) арасында җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен
тапшыру турында килешүлҽр төзү тҽртибе «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6
октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - «Россия
Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында»
Федераль закон) нигезендҽ эшлҽнде.
2. Җирле үзидарҽ органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендҽ Җирлек бюджетыннан бирелҽ торган бюджетара трансфертлар
исҽбеннҽн җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча үз вҽкалҽтлҽренең бер
өлешен гамҽлгҽ ашыруны тапшыру турында Районның җирле үзидарҽ органнары
белҽн килешүлҽр төзилҽр.
Шул ук вакытта районның җирле үзидарҽ органнары җирлек
территориясендҽ авыл җирлегенең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү
вҽкалҽтлҽрен «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми
принциплары турында» Федераль закон, җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү
буенча районның җирле үзидарҽ органнарына аерым вҽкалҽтлҽр бирү турындагы
килешүлҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра.
3. Җирлек һҽм (яисҽ) Район җирле үзидарҽ органнары җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽренең бер өлешен тапшыру инициациативасын
чыгаралар.
4. Җирлек муниципаль берҽмлек башкарма комитеты үз инициативасы
белҽн яки районның җирле үзидарҽ органнары инициативасын карап, аны алган
көннҽн алып 30 көн эчендҽ җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча
аерым вҽкалҽтлҽрне тапшыру турында җирлек Советы карары проектын ҽзерли.
5. Җирлек муниципаль берҽмлекнең башкарма комитеты Җирлек советына
норматив хокукый актлар керткҽндҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда
вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен тапшыру турында Җирлек Советы карары проектын
кертҽ.

6. Җирлек советы Районның җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү
буенча вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен гамҽлгҽ ашыруны тапшыру турында карар
кабул итҽ һҽм кабул ителгҽн карарны районның җирле үзидарҽ органнарына
карауга җибҽрҽ.
7. Район советы тарафыннан Җирлек советы карарын карауның уңай
нҽтиҗҽсендҽ җирлек җирле үзидарҽ органнары һҽм районның җирле үзидарҽ
органнары арасында килешү төзелҽ.
Күрсҽтелгҽн килешү билгеле бер срокка төзелҽ, аның гамҽлдҽ булуын, шул
исҽптҽн вакытыннан алда туктату нигезлҽрен һҽм тҽртибен билгели торган
нигезлҽмҽлҽр, тапшырыла торган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле
бюджетара трансфертларның ҽлеге өлештҽ күрсҽтелгҽн еллык күлҽмен билгелҽү
тҽртибе, шулай ук килешүлҽрне үтҽмҽгҽн өчен финанс санкциялҽре бирүне күздҽ
тота.
Килешү проектын эшлҽү өчен, һҽр яктан бертигез санда вҽкиллҽр
кертелеп, эш төркеме төзелҽ. Эш төркеме үз эше нҽтиҗҽлҽре буенча килешү
проектын ҽзерли, ул килешү якларының мҽнфҽгатьлҽрен максималь исҽпкҽ ала.
8. Җирлек советы инициативаны җибҽргҽн Районның җирле үзидарҽ
органнарына җирлекнең җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итү вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыруны тапшыру турындагы карар проектын кире каккан очракта, алар
инициативасы белҽн чыккан мҽсьҽлҽне карау нҽтиҗҽлҽре турында хат җибҽрелҽ.
9.Килешүдҽ каралган вҽкалҽтлҽрне үтҽү өчен кирҽкле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рҽвешендҽ бирелҽ.
Бюджетара трансфертларны максатчан файдаланмаган очракта, алар
муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларына ун көн эчендҽ кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында бюджет законнары нигезендҽ
тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруга акчалар каралган район һҽм
җирлеклҽр бюджеты турындагы карарда үзгҽрешлҽр кертелҽ.
Тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру өчен бюджеттан бирелҽ торган
бюджетара трансфертларны формалаштыру, күчерү һҽм исҽпкҽ алу Россия
Федерациясе бюджет законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен гамҽлгҽ ашыру өчен бирелҽ торган финанс
чаралары ай саен тигез өлешлҽр йҽ финанс чараларының барлык суммасын бер үк
вакытта күчерү белҽн күчерелҽ.
10.Вҽкалҽтлҽрнең бер өлешен гамҽлгҽ ашыру өчен муниципаль мөлкҽт
түлҽүсез вакытлы файдалану шартнамҽсе нигезендҽ тапшырыла.
Түлҽүсез файдалану шартнамҽсе ашыгыч рҽвештҽ һҽм Килешүнең гамҽлдҽ
булу срогына төзелҽ.
11.Күрсҽтелгҽн килешүлҽр нигезендҽ тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ
ашыру өчен Районның җирле үзидарҽ органнары муниципаль берҽмлекнең
вҽкиллекле органы карары белҽн каралган очракларда һҽм тҽртиптҽ үз матди
ресурсларыннан һҽм финанс чараларыннан файдаланырга хокуклы.
12.Вҽкалҽтлҽрне тапшырган җирлекнең җирле үзидарҽ органы
тапшырылган вҽкалҽтлҽрнең үтҽлешен тикшерҽ, тапшырылган финанс
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чараларыннан һҽм матди ресурслардан файдалану турында мҽгълүмат соратып
ала.
13.Килешүнең гамҽлдҽ булуы вакытыннан алда туктатыла:
- яклар килешүе буенча;
- берьяклы тҽртиптҽ, үз йөклҽмҽлҽрен үтҽмҽгҽн яки тиешенчҽ үтҽмҽгҽн
очракта.
14.Килешүнең гамҽлдҽ булуы вакытыннан алда туктатылган очракта,
тапшырылган вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыручы Районның җирле үзидарҽ органы
файдаланылмаган финанс чараларын һҽм матди ресурсларны һҽм вҽкалҽтлҽрне
гамҽлгҽ ашыру өчен тапшырылган мөлкҽтне кире кайтара.
15. Килешүне үтҽүгҽ бҽйле бҽхҽслҽр сөйлҽшүлҽр һҽм килештерү
процедуралары уздыру юлы белҽн хҽл ителҽ. Бҽхҽсне сөйлҽшүлҽр уздыру яисҽ
килештерү процедуралары уздыру юлы белҽн хҽл итү мөмкин булмаган очракта,
ул законнарда каралган тҽртиптҽ каралырга тиеш.
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Татарстан Республикасы
Ҽгерҗе муниципаль районының
Азево авыл җирлеге Советының
_____________№_________
карары белҽн расланган
Җирлекнең бюджет процессын оештыру буенча аерым вҽкалҽтлҽрне
муниципаль район тарафыннан гамҽлгҽ ашыру турында КИЛЕШҤ
Бер яктан Устав нигезендҽ гамҽлдҽ булган алга таба «Муниципаль район»
дип аталучы муниципаль район ___________________________________________
(муниципаль район исеме)

Башлык йөзендҽ____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Һҽм икенче яктан Устав нигезендҽ гамҽлдҽ булган алга таба «Җирлек» дип
аталучы җирлек ____________________________________________________
(җирлек исеме)

Башлык йөзендҽ____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

алга таба «Яклар» дип аталып түбҽндҽгелҽр турында ҽлеге Килешүне төзеделҽр.
1 өлеш. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР
Статья 1
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясындагы 4 өлеше нигезендҽ җирлек муниципаль районга
бюджет процессын оештыру буенча аерым вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыруны
тапшыра
__________________________________________________________________.
(җирлек исеме)

Бюджет процессын оештыру вҽкалҽтлҽрен үтҽгҽндҽ Яклар бюджет
процессын оештырганда барлыкка килҽ торган бюджет хокук мөнҽсҽбҽтлҽрен
җайга сала торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларына таяна.
Бюджет процессын оештыру буенча муниципаль районның вҽкалҽтлҽре
ҽлеге Килешү белҽн билгелҽнҽ.
Статья 2
Җирлек бюджеты чаралары белҽн касса операциялҽрен исҽпкҽ алу (алга таба
- бюджет) федераль казначылыкның территориаль органында муниципаль
районның финанс органына ачылган «Җирле бюджетлар акчалары» 3231, №3232
«Җирле бюджетлар акчаларын алучыларның вакытлыча карамагына керҽ торган
акчалар» номерлы казначылык счеты төре кодлары белҽн казначылык счетларына
шҽхси счетларда гамҽлгҽ ашырыла.
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2 өлеш. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
Статья 3
Муниципаль район бюджет процессын оештыру буенча аерым вҽкалҽтлҽрне
гамҽлгҽ ашыру процессында түбҽндҽге йөклҽмҽлҽрне үз өстенҽ ала:
- бюджет акчаларын алучыларга, бюджет кытлыгын финанслау
чыганакларының баш администраторларына (администраторларына) шҽхси
счетлар ачарга;
- алар карамагындагы бюджет акчаларын алучыларны финанслауның иң чик
күлҽмнҽрен алу һҽм бүлү буенча операциялҽрнең баш күрсҽтмҽ бирүчелҽрен,
бюджет акчаларын бүлүчелҽрне шҽхси счетларында исҽпкҽ алырга;
- бюджет акчаларын алучыларның шҽхси счетларында финанслау
күлҽмнҽрен, касса калдыклары суммаларын исҽпкҽ алырга;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларын
(администраторларын) тиешле шҽхси счетларында бюджет кытлыгын финанслау
күлҽмнҽрен, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча касса түлҽүлҽрен
исҽпкҽ алырга;
- бюджет акчаларын алучыларның вакытлыча эш итүгҽ керҽ торган
акчаларын Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аларның тиешле шҽхси
счетларында исҽпкҽ алырга;
- бюджет акчаларын алучыларның шҽхси счетларында бюджет һҽм акча
йөклҽмҽлҽрен исҽпкҽ алырга;
- бюджет ассигнованиелҽрен, бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын исҽпкҽ
алуны, бюджет ассигнованиелҽрен һҽм бюджет йөклҽмҽлҽре лимитларын бюджет
акчаларын баш бүлүчелҽргҽ, бүлүчелҽргҽ, бюджет акчаларын алучыларга, бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторларына
(администраторларына) бүлүне гамҽлгҽ ашырырга;
- бюджет акчаларын алучыларга җиткерелгҽн бюджет йөклҽмҽлҽренең яисҽ
бюджет ассигнованиелҽренең тиешле лимитларыннан югарырак булуын, шулай
ук Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе коды
турындагы мҽгълүматның бюджет йөклҽмҽлҽренҽ туры килүен тикшереп торуны
гамҽлгҽ ашырырга;
- бюджет акчаларын алучыларга акчалата йөклҽмҽлҽр өчен түлҽүне
санкциялҽүне гамҽлгҽ ашырырга;
- тиешле бюджет йөклҽмҽсен исҽпкҽ алуга куелган мҽгълүматның акчалата
йөклҽмҽлҽре турындагы мҽгълүматның туры килүен тикшереп торуны гамҽлгҽ
ашырырга;
- акчалата түлҽү, акчалата йөклҽмҽ турында мҽгълүмат бирү өчен карарда
күрсҽтелгҽн мҽгълүматның туры килүен тикшереп торуны гамҽлгҽ ашырырга;
- дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарларны,
эшлҽрне, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алулар өлкҽсендҽ контракт системасы
турында Россия Федерациясе законнарында каралган контрактлар реестрында
муниципаль контракт турындагы белешмҽлҽрнең һҽм муниципаль контракт
нигезендҽ барлыкка килгҽн бюджет йөклҽмҽсен исҽпкҽ алуга кабул ителгҽн
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белешмҽлҽрнең муниципаль контракт шартларына туры килүен тикшереп торуны
гамҽлгҽ ашыру;
- бюджет ассигнованиелҽре кытлыгын һҽм/яисҽ бюджет кытлыгын
финанслау күлҽмнҽрен финанслау чыганаклары буенча төп администраторлар
(администраторлар) тарафыннан бүленгҽн бюджет ассигнованиелҽре кытлыгын
финанслау чыганакларының һҽм/яисҽ финанслау күлҽмнҽренең арттырылуын
тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру;
- дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽтлҽр сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 5
апрелендҽге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 99 статьясындагы 5 өлешендҽ
каралган контрольне гамҽлгҽ ашырырга;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларына
(администраторларына) мҽгълүмат Формалаштыру һҽм тапшыру, муниципаль
районның финанс органы һҽм җирлекнең финанс органы арасында мҽгълүмат
алмашу тҽртибе һҽм шартлары турында регламентта каралган (Россия
Федерациясе субъектының (муниципаль берҽмлек) финанс органы һҽм Федераль
казначылык органы арасында Россия Федерациясе субъекты (җирле бюджет)
бюджетын үтҽүгҽ касса хезмҽте күрсҽткҽндҽ мҽгълүмат алмашу тҽртибе һҽм
шартлары турында регламентка 2 нче кушымта).), Федераль казначылыкның
23.12.2008 ел, № 329 боерыгы белҽн расланган Федераль казначылык органы
тарафыннан федераль казначылык органнары тарафыннан бюджет үтҽлешенҽ
касса хезмҽте күрсҽткҽндҽ Россия Федерациясе субъекты (җирле бюджет)
бюджетын үтҽү буенча аерым функциялҽрне гамҽлгҽ ашыру турындагы
килешүнең типлаштырылган рҽвешлҽрен һҽм Россия Федерациясе субъектының
(муниципаль берҽмлек) финанс органы һҽм Федераль казначылык органы
арасында мҽгълүмат алмашу тҽртибе һҽм шартлары турында регламентны һҽм
Россия Федерациясе субъекты бюджеты (җирле бюджет) үтҽлешенҽ касса хезмҽте
күрсҽткҽндҽ федераль казначылык органы)» (алга таба – Регламент);
бюджеттан касса түлҽүлҽрен үткҽрүне тҽэмин итү өчен бюджет
счетларындагы калган акчаларны мониторинглауны гамҽлгҽ ашырырга; бюджет
акчаларын алучылар һҽм бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш
администраторлары (администраторлары) кушуы буенча;
- бюджет акчаларына түлҽттерү мөрҽҗҽгатен күздҽ тотучы башкарма
документларны үтҽүне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оештыруны;
- баш бүлүчелҽрнең, боеручыларның, бюджет акчаларын алучыларның шҽхси
счетларында акча тоту операциялҽрен туктатып торырга;
- эчке муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашырырга;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш бүлүчелҽренең,
күрсҽтмҽ
бирүчелҽренең,
бюджет
чараларын
алучыларның,
баш
администраторларның
(администраторларның)
шҽхси
счетларында
чагылдырылган операциялҽр буенча мҽгълүматның конфиденциальлеген Россия
Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ тҽэмин итҽргҽ;
- Җирлеккҽ, баш бүлүчелҽргҽ, күрсҽтмҽ бирүчелҽргҽ, бюджет акчаларын
алучыларга,
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторларына (администраторларына) бюджет процессын оештыру
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буенча аерым функциялҽр башкару процессында барлыкка килҽ торган
мҽсьҽлҽлҽр буенча консультация бирергҽ.
Статья 4
Муниципаль район хокуклы:
Җирлектҽн, баш күрсҽтмҽ бирүчелҽрдҽн, бюджет акчаларын алучылардан,
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларыннан
(администраторларыннан) Регламент тарафыннан билгелҽнгҽн талҽплҽр
нигезендҽ рҽсмилҽштерелгҽн түлҽү документлары алырга;
Җирлек тарафыннан ҽлеге Килешүнең һҽм Регламентның шартларын үтҽүне
талҽп итҽргҽ.
Статья 5
Җирлек үз өстенҽ тҽэмин итү буенча йөклҽмҽлҽр ала:
- муниципаль районга билгелҽнеп куелган талҽплҽр нигезендҽ
рҽсмилҽштерелгҽн түлҽү документлары Регламентында билгелҽнгҽн бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларын җирлек, баш күрсҽтмҽ бирүчелҽр, бюджет
акчаларын алучылар, баш администраторлар (администраторлар) тарафыннан
муниципаль районга кертү;
- Җирлек, баш күрсҽтмҽ бирүчелҽр, бюджет акчаларын алучылар, ҽлеге
Килешү
бюджеты
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторлары (администраторлары) һҽм Регламентны үтҽү;
- акчалата чаралар белҽн түлҽүне ныгытуны тҽэмин итү өчен оператив
чаралар күрү.
Статья 6
Җирлек хокуклы:
- муниципаль район тарафыннан җирлеккҽ, баш бүлүчелҽргҽ, бүлүчелҽргҽ,
бюджет акчаларын алучыларга, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының
баш администраторларына (администраторларына) үз вакытында бирүне талҽп
итҽргҽ;
- Муниципаль район ҽлеге Килешүнең һҽм Регламентның шартларын
үтҽүне талҽп итҽргҽ.
3 өлеш. БАШКА ШАРТЛАР
Статья 7
Муниципаль район җаваплылык тотмый:
- Җирлек йөклҽмҽлҽре буенча, баш администраторлар (администраторлар),
баш боерык бирүчелҽр, бюджет акчаларын алучылар һҽм бюджет кытлыгын
финанслау чыганакларының баш администраторлары (администраторлары)
йөклҽмҽлҽре буенча;
- бюджет акчаларын алучыларның һҽм бюджет акчаларына, касса түлҽүлҽрен
уздыру өчен казначылык счетында акчалар җитмҽгҽн очракта, түлҽттерүне күздҽ
тотучы башкарма документларның түлҽү документларын үтҽүне тҽэмин иткҽн
өчен;
- түлҽү документларындагы белешмҽлҽрнең һҽм арифметик исҽпхисапларның дөреслеге өчен.
8

Статья 8
Бюджет процессын оештыру буенча аерым вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру
муниципаль район тарафыннан түлҽүсез нигездҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Статья 9
Ҽлеге Килешү буенча йөклҽмҽлҽрне үтҽмҽү яисҽ тиешенчҽ үтҽмҽү
законнарда каралган җаваплылык барлыкка килүгҽ нигез булырга мөмкин.
4 өлеш. КИЛЕШҤНЕҢ ГАМҼЛДҼ БУЛУ СРОГЫ
Статья 10
Килешү 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченҽ керҽ һҽм 5 елга төзелҽ.
Ҽлеге Килешүнең гамҽлдҽ булуы Яклар килешүе буенча яисҽ, гамҽлдҽге
Килешүне туктату турында хҽбҽрнамҽ агымдагы финанс елы тҽмамланганчы 3
айдан да соңга калмыйча башка якка җибҽрелсҽ, якларның берсенҽ язма белдерү
буенча туктатылырга мөмкин.
5 өлеш. ЯКЛАР ИМЗАЛАРЫ
__________________________________
(Җирлек исеме)

(Муниципаль район исеме)

Муниципаль район Башлыгы
_________________________________

Җирлек Башлыгы
__________________________________

М.П.
М.П.
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