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«Тирсә
авыл
җирлеге»
муниципаль
берәмлегенең җирле үзидарә органнары һәм
«Әгерҗе муниципаль районы» муниципаль
берәмлегенең җирле үзидарә органнары
арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне
хәл итү вәкаләтләрен тапшыру турында
килешүләр төзү тәртибен раслау хакында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15
статьясындагы 4 өлеше нигезендә, Татарстан Республикасы Финанс
министрлыгының «Авыллар тарафыннан аерым бюджет вәкаләтләрен
муниципаль районнарга тапшыру турында килешүләр төзү тәртибен җайга сала
торган документларга кул кую һәм муниципаль норматив хокукый актлар кабул
итү турында» 2020 елның 01 сентябрендәге 21-53-10-2318 номерлы хатын исәпкә
алып, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тирсә авыл җирлеге
Советы КАРАР ИТТЕ:
1. Кушымта итеп бирелгән түбәндәгеләрне расларга:
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Тирсә авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары һәм Татарстан
Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Әгерҗе муниципаль районы»
муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары арасында җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен тапшыру турында килешүләр төзү тәртибе;
Муниципаль район тарафыннан җирлекнең бюджет процессын оештыру
буенча җирлекнең аерым вәкаләтләрен гамәлгә ашыру турында килешү формасы.
2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында
(https://pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы
муниципаль берәмлекләре порталы составында Әгерҗе муниципаль районының
рәсми сайтында (https://agryz.tatarstan.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Совет Рәисе,
Авыл җирлеге башлыгы

Р.Р. ЗАКИРОВ

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
Тирсә авыл җирлеге Советының
22.10.202020 № 3-3
карары белән расланган
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының
«Тирсә авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары
һәм Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Әгерҗе
муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары
арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен тапшыру
турында килешүләр төзү тәртибе
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Тирсә авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары (алга таба –
Җирлек) һәм Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Әгерҗе
муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнары (алга
таба – Район) арасында җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләрен
тапшыру турында килешүләр төзү тәртибе «Россия Федерациясендә җирле
үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6
октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - «Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»
Федераль закон) нигезендә эшләнде.
2. Җирле үзидарә органнары Россия Федерациясе Бюджет кодексы
нигезендә Җирлек бюджетыннан бирелә торган бюджетара трансфертлар
исәбеннән җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча үз вәкаләтләренең бер
өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру турында Районның җирле үзидарә органнары
белән килешүләр төзиләр.
Шул ук вакытта районның җирле үзидарә органнары җирлек
территориясендә авыл җирлегенең җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү
вәкаләтләрен «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» Федераль закон, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү
буенча районның җирле үзидарә органнарына аерым вәкаләтләр бирү турындагы
килешүләр нигезендә гамәлгә ашыра.
3. Җирлек һәм (яисә) Район җирле үзидарә органнары җирле әһәмияттәге
мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен тапшыру инициациативасын
чыгаралар.
4. Җирлек муниципаль берәмлек башкарма комитеты үз инициативасы
белән яки районның җирле үзидарә органнары инициативасын карап, аны алган
көннән алып 30 көн эчендә җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча
аерым вәкаләтләрне тапшыру турында җирлек Советы карары проектын әзерли.
5. Җирлек муниципаль берәмлекнең башкарма комитеты Җирлек советына
норматив хокукый актлар керткәндә билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда
вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру турында Җирлек Советы карары проектын
кертә.
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6. Җирлек советы Районның җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү
буенча вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру турында карар
кабул итә һәм кабул ителгән карарны районның җирле үзидарә органнарына
карауга җибәрә.
7. Район советы тарафыннан Җирлек советы карарын карауның уңай
нәтиҗәсендә җирлек җирле үзидарә органнары һәм районның җирле үзидарә
органнары арасында килешү төзелә.
Күрсәтелгән килешү билгеле бер срокка төзелә, аның гамәлдә булуын, шул
исәптән вакытыннан алда туктату нигезләрен һәм тәртибен билгели торган
нигезләмәләр, тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле
бюджетара трансфертларның әлеге өлештә күрсәтелгән еллык күләмен билгеләү
тәртибе, шулай ук килешүләрне үтәмәгән өчен финанс санкцияләре бирүне күздә
тота.
Килешү проектын эшләү өчен, һәр яктан бертигез санда вәкилләр
кертелеп, эш төркеме төзелә. Эш төркеме үз эше нәтиҗәләре буенча килешү
проектын әзерли, ул килешү якларының мәнфәгатьләрен максималь исәпкә ала.
8. Җирлек советы инициативаны җибәргән Районның җирле үзидарә
органнарына җирлекнең җирле әһәмияттәге мәсьәләләрен хәл итү вәкаләтләрен
гамәлгә ашыруны тапшыру турындагы карар проектын кире каккан очракта, алар
инициативасы белән чыккан мәсьәләне карау нәтиҗәләре турында хат җибәрелә.
9.Килешүдә каралган вәкаләтләрне үтәү өчен кирәкле финанс чаралары
бюджетара трансфертлар рәвешендә бирелә.
Бюджетара трансфертларны максатчан файдаланмаган очракта, алар
муниципаль берәмлекләр бюджетларына ун көн эчендә кайтарылырга тиеш.
Тапшырыла торган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен кирәкле бюджетара
трансфертларны тапшыру максатларында бюджет законнары нигезендә
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыруга акчалар каралган район һәм
җирлекләр бюджеты турындагы карарда үзгәрешләр кертелә.
Тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыру өчен бюджеттан 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 йә финанс чараларының барлык суммасын бер үк
вакытта күчерү белән күчерелә.
10.Вәкаләтләрнең бер өлешен гамәлгә ашыру өчен муниципаль мөлкәт
түләүсез вакытлы файдалану шартнамәсе нигезендә тапшырыла.
Түләүсез файдалану шартнамәсе ашыгыч рәвештә һәм Килешүнең гамәлдә
булу срогына төзелә.
11.Күрсәтелгән килешүләр нигезендә тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә
ашыру өчен Районның җирле үзидарә органнары муниципаль берәмлекнең
вәкиллекле органы карары белән каралган очракларда һәм тәртиптә үз матди
ресурсларыннан һәм финанс чараларыннан файдаланырга хокуклы.
12.Вәкаләтләрне тапшырган җирлекнең җирле үзидарә органы
тапшырылган вәкаләтләрнең үтәлешен тикшерә, тапшырылган финанс
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чараларыннан һәм матди ресурслардан файдалану турында мәгълүмат соратып
ала.
13.Килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатыла:
- яклар килешүе буенча;
- берьяклы тәртиптә, үз йөкләмәләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән
очракта.
14.Килешүнең гамәлдә булуы вакытыннан алда туктатылган очракта,
тапшырылган вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы Районның җирле үзидарә органы
файдаланылмаган финанс чараларын һәм матди ресурсларны һәм вәкаләтләрне
гамәлгә ашыру өчен тапшырылган мөлкәтне кире кайтара.
15. Килешүне үтәүгә бәйле бәхәсләр сөйләшүләр һәм килештерү
процедуралары уздыру юлы белән хәл ителә. Бәхәсне сөйләшүләр уздыру яисә
килештерү процедуралары уздыру юлы белән хәл итү мөмкин булмаган очракта,
ул законнарда каралган тәртиптә каралырга тиеш.
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Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районының
Тирсә авыл җирлеге Советының
_____________№_________
карары белән расланган
Җирлекнең бюджет процессын оештыру буенча аерым вәкаләтләрне
муниципаль район тарафыннан гамәлгә ашыру турында КИЛЕШҮ
Бер яктан Устав нигезендә гамәлдә булган алга таба «Муниципаль район»
дип аталучы муниципаль район ___________________________________________
(муниципаль район исеме)

Башлык йөзендә____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

Һәм икенче яктан Устав нигезендә гамәлдә булган алга таба «Җирлек» дип
аталучы җирлек ____________________________________________________
(җирлек исеме)

Башлык йөзендә____________________________________________________,
(Ф.И.О.)

алга таба «Яклар» дип аталып түбәндәгеләр турында әлеге Килешүне төзеделәр.
1 өлеш. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
Статья 1
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясындагы 4 өлеше нигезендә җирлек муниципаль районга
бюджет процессын оештыру буенча аерым вәкаләтләрне гамәлгә ашыруны
тапшыра
__________________________________________________________________.
(җирлек исеме)

Бюджет процессын оештыру вәкаләтләрен үтәгәндә Яклар бюджет
процессын оештырганда барлыкка килә торган бюджет хокук мөнәсәбәтләрен
җайга сала торган Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив
хокукый актларына таяна.
Бюджет процессын оештыру буенча муниципаль районның вәкаләтләре
әлеге Килешү белән билгеләнә.
Статья 2
Җирлек бюджеты чаралары белән касса операцияләрен исәпкә алу (алга таба
- бюджет) федераль казначылыкның территориаль органында муниципаль
районның финанс органына ачылган «Җирле бюджетлар акчалары» 3231, №3232
«Җирле бюджетлар акчаларын алучыларның вакытлыча карамагына керә торган
акчалар» номерлы казначылык счеты төре кодлары белән казначылык счетларына
шәхси счетларда гамәлгә ашырыла.
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2 өлеш. ЯКЛАРНЫҢ ХОКУЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ
Статья 3
Муниципаль район бюджет процессын оештыру буенча аерым вәкаләтләрне
гамәлгә ашыру процессында түбәндәге йөкләмәләрне үз өстенә ала:
- бюджет акчаларын алучыларга, бюджет кытлыгын финанслау
чыганакларының баш администраторларына (администраторларына) шәхси
счетлар ачарга;
- алар карамагындагы бюджет акчаларын алучыларны финанслауның иң чик
күләмнәрен алу һәм бүлү буенча операцияләрнең баш күрсәтмә бирүчеләрен,
бюджет акчаларын бүлүчеләрне шәхси счетларында исәпкә алырга;
- бюджет акчаларын алучыларның шәхси счетларында финанслау
күләмнәрен, касса калдыклары суммаларын исәпкә алырга;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларын
(администраторларын) тиешле шәхси счетларында бюджет кытлыгын финанслау
күләмнәрен, бюджет кытлыгын финанслау чыганаклары буенча касса түләүләрен
исәпкә алырга;
- бюджет акчаларын алучыларның вакытлыча эш итүгә керә торган
акчаларын Россия Федерациясе законнары нигезендә аларның тиешле шәхси
счетларында исәпкә алырга;
- бюджет акчаларын алучыларның шәхси счетларында бюджет һәм акча
йөкләмәләрен исәпкә алырга;
- бюджет ассигнованиеләрен, бюджет йөкләмәләре лимитларын исәпкә
алуны, бюджет ассигнованиеләрен һәм бюджет йөкләмәләре лимитларын бюджет
акчаларын баш бүлүчеләргә, бүлүчеләргә, бюджет акчаларын алучыларга, бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторларына
(администраторларына) бүлүне гамәлгә ашырырга;
- бюджет акчаларын алучыларга җиткерелгән бюджет йөкләмәләренең яисә
бюджет ассигнованиеләренең тиешле лимитларыннан югарырак булуын, шулай
ук Россия Федерациясе бюджетлары чыгымнары классификациясе коды
турындагы мәгълүматның бюджет йөкләмәләренә туры килүен тикшереп торуны
гамәлгә ашырырга;
- бюджет акчаларын алучыларга акчалата йөкләмәләр өчен түләүне
санкцияләүне гамәлгә ашырырга;
- тиешле бюджет йөкләмәсен исәпкә алуга куелган мәгълүматның акчалата
йөкләмәләре турындагы мәгълүматның туры килүен тикшереп торуны гамәлгә
ашырырга;
- акчалата түләү, акчалата йөкләмә турында мәгълүмат бирү өчен карарда
күрсәтелгән мәгълүматның туры килүен тикшереп торуны гамәлгә ашырырга;
- дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарларны,
эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турында Россия Федерациясе законнарында каралган контрактлар реестрында
муниципаль контракт турындагы белешмәләрнең һәм муниципаль контракт
нигезендә барлыкка килгән бюджет йөкләмәсен исәпкә алуга кабул ителгән
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белешмәләрнең муниципаль контракт шартларына туры килүен тикшереп торуны
гамәлгә ашыру;
- бюджет ассигнованиеләре кытлыгын һәм/яисә бюджет кытлыгын
финанслау күләмнәрен финанслау чыганаклары буенча төп администраторлар
(администраторлар) тарафыннан бүленгән бюджет ассигнованиеләре кытлыгын
финанслау чыганакларының һәм/яисә финанслау күләмнәренең арттырылуын
тикшереп торуны гамәлгә ашыру;
- дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 5
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 99 статьясындагы 5 өлешендә
каралган контрольне гамәлгә ашырырга;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларына
(администраторларына) мәгълүмат Формалаштыру һәм тапшыру, муниципаль
районның финанс органы һәм җирлекнең финанс органы арасында мәгълүмат
алмашу тәртибе һәм шартлары турында регламентта каралган (Россия
Федерациясе субъектының (муниципаль берәмлек) финанс органы һәм Федераль
казначылык органы арасында Россия Федерациясе субъекты (җирле бюджет)
бюджетын үтәүгә касса хезмәте күрсәткәндә мәгълүмат алмашу тәртибе һәм
шартлары турында регламентка 2 нче кушымта).), Федераль казначылыкның
23.12.2008 ел, № 329 боерыгы белән расланган Федераль казначылык органы
тарафыннан федераль казначылык органнары тарафыннан бюджет үтәлешенә
касса хезмәте күрсәткәндә Россия Федерациясе субъекты (җирле бюджет)
бюджетын үтәү буенча аерым функцияләрне гамәлгә ашыру турындагы
килешүнең типлаштырылган рәвешләрен һәм Россия Федерациясе субъектының
(муниципаль берәмлек) финанс органы һәм Федераль казначылык органы
арасында мәгълүмат алмашу тәртибе һәм шартлары турында регламентны һәм
Россия Федерациясе субъекты бюджеты (җирле бюджет) үтәлешенә касса хезмәте
күрсәткәндә федераль казначылык органы)» (алга таба – Регламент);
бюджеттан касса түләүләрен үткәрүне тәэмин итү өчен бюджет
счетларындагы калган акчаларны мониторинглауны гамәлгә ашырырга; бюджет
акчаларын алучылар һәм бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш
администраторлары (администраторлары) кушуы буенча;
- бюджет акчаларына түләттерү мөрәҗәгатен күздә тотучы башкарма
документларны үтәүне билгеләнгән тәртиптә оештыруны;
- баш бүлүчеләрнең, боеручыларның, бюджет акчаларын алучыларның шәхси
счетларында акча тоту операцияләрен туктатып торырга;
- эчке муниципаль финанс контролен гамәлгә ашырырга;
- бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш бүлүчеләренең,
күрсәтмә
бирүчеләренең,
бюджет
чараларын
алучыларның,
баш
администраторларның
(администраторларның)
шәхси
счетларында
чагылдырылган операцияләр буенча мәгълүматның конфиденциальлеген Россия
Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә тәэмин итәргә;
- Җирлеккә, баш бүлүчеләргә, күрсәтмә бирүчеләргә, бюджет акчаларын
алучыларга,
бюджет
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторларына (администраторларына) бюджет процессын оештыру
7

буенча аерым функцияләр башкару процессында барлыкка килә торган
мәсьәләләр буенча консультация бирергә.
Статья 4
Муниципаль район хокуклы:
Җирлектән, баш күрсәтмә бирүчеләрдән, бюджет акчаларын алучылардан,
бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының баш администраторларыннан
(администраторларыннан) Регламент тарафыннан билгеләнгән таләпләр
нигезендә рәсмиләштерелгән түләү документлары алырга;
Җирлек тарафыннан әлеге Килешүнең һәм Регламентның шартларын үтәүне
таләп итәргә.
Статья 5
Җирлек үз өстенә тәэмин итү буенча йөкләмәләр ала:
- муниципаль районга билгеләнеп куелган таләпләр нигезендә
рәсмиләштерелгән түләү документлары Регламентында билгеләнгән бюджет
кытлыгын финанслау чыганакларын җирлек, баш күрсәтмә бирүчеләр, бюджет
акчаларын алучылар, баш администраторлар (администраторлар) тарафыннан
муниципаль районга кертү;
- Җирлек, баш күрсәтмә бирүчеләр, бюджет акчаларын алучылар, әлеге
Килешү
бюджеты
кытлыгын
финанслау
чыганакларының
баш
администраторлары (администраторлары) һәм Регламентны үтәү;
- акчалата чаралар белән түләүне ныгытуны тәэмин итү өчен оператив
чаралар күрү.
Статья 6
Җирлек хокуклы:
- муниципаль район тарафыннан җирлеккә, баш бүлүчеләргә, бүлүчеләргә,
бюджет акчаларын алучыларга, бюджет кытлыгын финанслау чыганакларының
баш администраторларына (администраторларына) үз вакытында бирүне таләп
итәргә;
- Муниципаль район әлеге Килешүнең һәм Регламентның шартларын
үтәүне таләп итәргә.
3 өлеш. БАШКА ШАРТЛАР
Статья 7
Муниципаль район җаваплылык тотмый:
- Җирлек йөкләмәләре буенча, баш администраторлар (администраторлар),
баш боерык бирүчеләр, бюджет акчаларын алучылар һәм бюджет кытлыгын
финанслау чыганакларының баш администраторлары (администраторлары)
йөкләмәләре буенча;
- бюджет акчаларын алучыларның һәм бюджет акчаларына, касса түләүләрен
уздыру өчен казначылык счетында акчалар җитмәгән очракта, түләттерүне күздә
тотучы башкарма документларның түләү документларын үтәүне тәэмин иткән
өчен;
- түләү документларындагы белешмәләрнең һәм арифметик исәпхисапларның дөреслеге өчен.
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Статья 8
Бюджет процессын оештыру буенча аерым вәкаләтләрне гамәлгә ашыру
муниципаль район тарафыннан түләүсез нигездә гамәлгә ашырыла.
Статья 9
Әлеге Килешү буенча йөкләмәләрне үтәмәү яисә тиешенчә үтәмәү
законнарда каралган җаваплылык барлыкка килүгә нигез булырга мөмкин.
4 өлеш. КИЛЕШҮНЕҢ ГАМӘЛДӘ БУЛУ СРОГЫ
Статья 10
Килешү 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә һәм 5 елга төзелә.
Әлеге Килешүнең гамәлдә булуы Яклар килешүе буенча яисә, гамәлдәге
Килешүне туктату турында хәбәрнамә агымдагы финанс елы тәмамланганчы 3
айдан да соңга калмыйча башка якка җибәрелсә, якларның берсенә 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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