СОВЕТ
ТАТАРСКО-ДЮМ-ДЮМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛАБУЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛАБУГА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ТАТАР-ДӨМ-ДӨМ
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 г

КАРАР
с. Татарский Дюм-Дюм

№22

Җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽренең бер өлешен гамҽлгҽ ашыруны
тапшыру турында Алабуга муниципаль районы җирлеклҽренең Алабуга
муниципаль районының җирле үзидарҽ органнарына
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽне оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясындагы 4 өлеше, җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары
белҽн Алабуга муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары белҽн җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен тапшыру (кабул итү) турында
килешүлҽр төзү тҽртибе,
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль
районының Татар-Дюм-Дюм авыл җирлеге советы тарафыннан җирле
ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен тапшыру (кабул итү) турында
Алабуга муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары белҽн килешүлҽр
төзү тҽртибе нигезендҽ;
РЕШИЛ:
1. Алабуга муниципаль районының җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрен хҽл
итү буенча үз вҽкалҽтлҽренең бер өлешен түбҽндҽгелҽргҽ бирергҽ:
1.1. Җирлек бюджеты проектын төзү һҽм карау, җирлек бюджетын раслау
һҽм үтҽү, аның үтҽлешен тикшереп тору, җирлек бюджетының үтҽлеше турында
хисапны төзү һҽм раслау өлешендҽ:
1.1.1. чираттагы финанс елына һҽм план чорына җирлек бюджеты
проектын төзү (чираттагы финанс елына бюджет проекты һҽм урта сроклы
финанс планы);
1.1.2. Җирлек бюджетына үзгҽрешлҽр кертү турында карарлар проектын
ҽзерлҽү;
1.1.3. Җирлек бюджетын үтҽүне оештыру;
1.1.4. җирлек бюджетын үтҽүгҽ бҽйле карарлар (килешүлҽр, нигезлҽмҽлҽр,
шартнамҽлҽр) проектларына анализ ясау;
1.1.5. Бюджет хисаплылыгын төзү тҽртибен билгелҽү;
1.1.6. җирлеклҽрнең бюджет тҽэмин ителеше дҽрҽҗҽлҽрен җирлеклҽрнең
район финанс ярдҽме фонды акчалары исҽбеннҽн тигезлҽүне тҽэмин итү;
1.1.7. муниципаль бурыч белҽн идарҽ итүне тҽэмин итү;
1.1.8. бюджет росписын төзү һҽм алып бару тҽртибен килештерү;
1.1.9. расланган һҽм төгҽллҽштерелгҽн бюджет язмасын төзү һҽм алып
бару;
1.1.10. чыгым йөклҽмҽлҽре реестрын алып бару һҽм төзү;

1.1.11. Россия Федерациясе Бюджет кодексында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
финанс контролен гамҽлгҽ ашыру;
1.1.12 җирлекнең социаль-икътисадый үсеш фаразы проектын эшлҽү һҽм
формалаштыру буенча оештыру эшлҽре алып бару;
1.1.13. Тышкы муниципаль финанс контролен гамҽлгҽ ашыру вҽкалҽтлҽре.
1.2. Җирлекнең муниципаль милкендҽге мөлкҽтне түбҽндҽгелҽр өлешендҽ
билҽү, аннан файдалану һҽм аның белҽн эш итү:
1.2.1.муниципаль казнаны формалаштыру һҽм исҽпкҽ алу тҽртибен
билгелҽү (норматив-хокукый җайга салу җирлек тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла);
1.2.2. Сату-алуларда сату өчен тҽкъдим ителҽ торган һҽм читлҽштерелми
торган җирлекнең күчемсез мөлкҽте объектлары исемлеген раслау;
1.2.3. җирлек милкендҽге хосусыйлаштырыла торган мөлкҽтнең һҽм аның
үтҽлеше турындагы хисапның фаразлана торган планын ҽзерлҽү;
1.2.4. җирлек милкендҽге торак урыннарны һҽм башка муниципаль
мөлкҽтне хосусыйлаштыруны гамҽлгҽ ашыру;
1.2.6. муниципаль милек реестрын алып бару; авыл җирлеге казнасы
мөлкҽтен исҽпкҽ алу;
1.2.8 Авыл җирлеге мөлкҽтенҽ муниципаль милек хокукларын дҽүлҽт
теркҽвенҽ алу өчен кирҽкле чараларны гамҽлгҽ ашыру;
1.2.9. мөлкҽт милекчесе кушуы буенча муниципаль мөлкҽтне сату буенча
карарлар кабул итү һҽм килешүлҽр төзү;
1.2.10. муниципаль мөлкҽтне аренда файдалануына тапшыруны оештыру,
милекче кушуы буенча түлҽүсез файдалануга һҽм концессиягҽ;
1.2.11.
Муниципаль
мөлкҽтне
федераль
милеккҽ,
Татарстан
Республикасының милкенҽ, башка муниципаль берҽмлеклҽрнең муниципаль
милкенҽ тапшыруны оештыру;
1.2.12. Милекнең торышы турында милекчегҽ хҽбҽр итү.
1.2.13 Ялган мөлкҽтне, хуҗасыз мөлкҽтне рҽсмилҽштерү;
1.2.14. Җирлек милкендҽге мөлкҽтне исҽптҽн чыгару чараларын гамҽлгҽ
ашыру;
1.2.15 Җирлек милкендҽге, өченче затлар (кече һҽм урта эшкуарлык
субъектларының мөлкҽти хокукларыннан тыш) хокукларыннан азат булган һҽм
кече һҽм урта эшкуарлык субъектларына бирү өчен билгелҽнгҽн мөлкҽт
исемлеген булдыру, алып бару һҽм бастырып чыгару буенча чараларны гамҽлгҽ
ашыру
1.3. Миллҽтара һҽм конфессияара татулыкны ныгытуга, җирлек
территориясендҽ яшҽүче Россия Федерациясе халыкларының теллҽрен һҽм
мҽдҽниятен саклап калуга һҽм үстерүгҽ, мигрантларның социаль һҽм мҽдҽни
адаптациясенҽ, миллҽтара (этникара) конфликтларны профилактикалауга
юнҽлдерелгҽн чараларны гамҽлгҽ ашыру өчен шартлар тудыру
1.4. Җирлекнең торак пунктлары чиклҽрендҽ беренчел янгын
куркынычсызлыгы чараларын түбҽндҽге өлештҽ тҽэмин итү:
1.4.1. Халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрҽтү;
1.4.2. янгын чыккан очракта халыкка хҽбҽр итү
1.4.3. Муниципаль берҽмлек территориясен планлаштырганда һҽм
төзегҽндҽ янгын куркынычсызлыгы талҽплҽрен үтҽү;
1.4.4. Муниципаль учреждениелҽрне янгын куркынычсызлыгының
беренчел чаралары белҽн тҽэмин итү;
1.4.5 янгынга каршы пропаганда;
1.4.6. янгын куркынычсызлыгы хезмҽтлҽрен чакырудан файдалана алуны
тҽэмин итү; 1.4.7. муниципаль берҽмлек территориясен патрульлҽүне оештыру;

1.4.8. Суның талҽп ителҽ торган чыгымнарын тҽэмин итеп, биналарга һҽм
корылмаларга, янгынга каршы су белҽн тҽэмин итү системаларына керү
юлларын төзек хҽлдҽ тоту;
1.4.9.Янгынга каршы пирслар һҽм сулыкларны төзек хҽлдҽ тоту
1.5. Җирлектҽ яшҽүчелҽрне түбҽндҽге өлештҽ элемтҽ, җҽмҽгать туклануы,
сҽүдҽ һҽм көнкүреш хезмҽте күрсҽтү хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү өчен шартлар
тудыру:
1.5.1.
Почта
элемтҽсе
оешмаларына
муниципаль
берҽмлек
территориясендҽ почта элемтҽсе объектларын урнаштыруда ярдҽм күрсҽтү;
1.5.2. Элемтҽ линиялҽре һҽм корылмалары, радиофикация линиялҽре һҽм
корылмалары карамагында булган предприятиелҽргҽ, учреждениелҽргҽ һҽм
оешмаларга ярдҽм күрсҽтү буенча билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ ҽлеге
сызыкларның һҽм корылмаларның зарарлануларын кисҽтүдҽ;
1.5.3 Халыкны җҽмҽгать туклануы, сҽүдҽ һҽм көнкүреш хезмҽте күрсҽтү
хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыру, базарлар һҽм ярминкҽлҽр
оештыру.
1.5.4. Алкоголь продукциясен ваклап сату өлкҽсендҽге законнарның
үтҽлешен үз компетенциясе чиклҽрендҽ тикшереп тору;
1.5.5 Балалар, мҽгариф, медицина оешмалары, спорт учреждениелҽре,
күплҽп сату, ваклап сату базарлары, вокзаллар объектларыннан алып алкоголь
продукциясен сату гамҽлгҽ ашырыла торган сҽүдҽ объектларына кадҽр араны
исҽплҽү ысулын билгелҽү;
1.5.6.сҽүдҽ объектларының якындагы территориялҽре чиклҽрен эшлҽү
схемасын эшлҽү, аларда алкогольле продукцияне балалар, мҽгариф, медицина
объектларына, спорт учреждениелҽренҽ, күплҽп, ваклап сату базарларына,
вокзалларга сату тыела.
1.6. Ялны оештыру һҽм җирлек халкын мҽдҽният оешмалары хезмҽтлҽре
белҽн тҽэмин итү өчен түбҽндҽге өлештҽ шартлар тудыру:
1.6.1. ял итүне оештыру һҽм халыкны мҽдҽният оешмалары хезмҽт
күрсҽтүлҽре белҽн тҽэмин итү өчен шартлар тудыру өлкҽсендҽ программалар
эшлҽү;
1.6.2 җирлек мҽдҽни-агарту оешмаларының мҽдҽни-күңел ачу эшчҽнлеге
торышын характерлаучы статистик күрсҽткечлҽр җыю;
1.6.3. буш вакытны оештыру һҽм җирлектҽ яшҽүчелҽрне мҽдҽният
оешмалары хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү, мҽдҽният оешмалары төзү өчен
шартлар тудыру;
1.6.4. Түлҽүле хезмҽтлҽргҽ һҽм продукциягҽ бҽялҽр (тарифлар) билгелҽү,
билетларга, мҽдҽният оешмаларына бҽялҽрне дҽ кертеп.
1.7. Җирлек территориясендҽ физик культураны, мҽктҽп спортын һҽм
массакүлҽм спортны үстерү өчен шартлар тудыру, җирлекнең рҽсми
физкультура-савыктыру һҽм спорт чараларын түбҽндҽге өлештҽ үткҽрүне
оештыру:
1.7.1 җирлекнең рҽсми физкультура-савыктыру һҽм спорт чараларын
оештыру һҽм уздыру;
1.7.2 Физкультура чараларының һҽм спорт корылмаларының календарь
планнарын раслау һҽм гамҽлгҽ ашыру
1.8. Җирлекнең архив фондларын түбҽндҽге өлештҽ формалаштыру:
1.8.1.Җирлекнең архив фондларын саклауны тҽэмин итү.

1.9. Җирлек территориясен төзеклҽндерү кагыйдҽлҽрен, шул исҽптҽн алар
урнашкан биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны һҽм җир
кишҽрлеклҽрен карап тоту талҽплҽрен билгели торган, тиешле биналарның һҽм
корылмаларның тышкы кыяфҽтенҽ һҽм коймаларын, төзеклҽндерү һҽм аларны
үтҽү буенча эшлҽр исемлеген раслау; биналар (аларда биналар)
милекчелҽренең һҽм янҽшҽдҽге территориялҽрне төзеклҽндерүдҽ катнашу
тҽртибен билгелҽү; җирлек территориясен төзеклҽндерүне оештыру (урамнарны
яктыртуны, территорияне яшеллҽндерүне дҽ кертеп, урамнар һҽм йортларның
исемнҽре булган күрсҽткечлҽрне урнаштыру, кече архитектура формаларын
урнаштыру һҽм карап тоту) өлешендҽ:
1.9.1 җир, төзелеш һҽм ремонт эшлҽрен җитештерүгҽ ордер ҽзерлҽү һҽм
бирү;
1.10. Авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгҽ ярдҽм итү, түбҽндҽге өлештҽ
кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыру:
1.10.1. кече һҽм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыру һҽм
җирлектҽ авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгҽ ярдҽм итү;
1.10.2. Җирлекнең икътисадый үсешенҽ идарҽ итү;
1.10.3. Муниципаль заказны формалаштыру һҽм урнаштыру вҽкалҽтлҽрен
гамҽлгҽ ашыру.
1.11. Җирлектҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү чараларын оештыру
һҽм гамҽлгҽ ашыру:
1.11.1. Җирлектҽ балалар һҽм яшьлҽр белҽн эшлҽү буенча чаралар
оештыру һҽм үткҽрү;
1.11.2. Оештыру-хокукый рҽвешенҽ бҽйсез рҽвештҽ мондый эшчҽнлек
алып баручы предприятиелҽр эшчҽнлегендҽ ярдҽм күрсҽтү.
1.12. Җҽмҽгать тҽртибен саклауда катнашучы гражданнарга һҽм аларның
берлҽшмҽлҽренҽ ярдҽм күрсҽтү, халык дружиналары эшчҽнлеге өчен түбҽндҽге
өлештҽ шартлар тудыру:
1.12.1. Халык дружиналары эшчҽнлегенҽ методик җитҽкчелек итүне
гамҽлгҽ ашыру;
1.12.2. Халык дружиналары катнашында җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итү
чараларын билгелҽү; җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итүдҽ катнашкан өчен бүлҽклҽү
чараларын куллану;
1.12.4. Җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итүдҽ катнашучы халык дружиналары
эшчҽнлеген тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру;
1.12.5.Тҽртип саклау буенча җҽмҽгать пунктлары төзелүнең
1.13. Җирлек чиклҽрендҽ коррупциягҽ каршы тору чараларын түбҽндҽге
өлештҽ гамҽлгҽ ашыру:
1.13.1 норматив-хокукый актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ
каршы экспертиза уздыру;
1.13.2. Коррупциягҽ каршы көрҽшкҽ юнҽлтелгҽн норматив хокукый актлар
проектларын эшлҽүдҽ ярдҽм күрсҽтү;
1.13.3. муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен үтҽүгҽ
һҽм мҽнфҽгатьлҽр конфликтларын җайга салуга бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне карау
буенча комиссия вҽкалҽтлҽре;
1.13.4. Идарҽ кадрлары резервын булдыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне карау
буенча комиссия вҽкалҽтлҽре.

2. Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына җирлек
бюджетында тапшырыла торган бюджетара трансфертларны җирле ҽһҽмияттҽге
мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга билгелҽргҽ тҽкъдим
итҽргҽ.
3. Ҽлеге карарны карауга Алабуга муниципаль районы Советына
җибҽрергҽ.
4. Татар-Дюм авыл җирлеге Советының 26 нчы номерлы карары
5. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыгарга тиеш.
6. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны үз өстемдҽ калдырам.

Рҽис

Р.А. Һадиуллин

