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Җирле үзидарә органнарының вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә
ашыруны тапшыру турында Алабуга муниципаль районы җирлекләре үзидарә
органнары Алабуга муниципаль районы җирле үзидарә органнарына

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль
законның 15 статьясындагы 4 өлеше, җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү
буенча вәкаләтләрнең бер өлешен тапшыру (кабул итү) турында җирле үзидарә
органнары белән килешүләр төзү тәртибе, Татарстан Республикасы Алабуга
муниципаль районы Костенеево авыл җирлеге Советы, Татарстан Республикасы
Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл җирлеге Советы, Татарстан
Республикасы Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл җирлеге Советы,
Татарстан Республикасы Алабуга муниципаль районы Костенеево авыл җирлеге
Советы,

Карар:

1. Җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча үз вәкаләтләренең бер
өлешен Алабуга муниципаль районы җирле үзидарә органнарына тапшырырга:

1.1. Җирлек бюджеты проектын төзү һәм карау, җирлек бюджетын раслау
һәм үтәү, аның үтәлешен контрольдә тоту, җирлек бюджеты үтәлеше турында
хисап төзү һәм раслау:
1.1.1. Чираттагы финанс елына һәм план чорына җирлек бюджеты
проектын төзү (Чираттагы финанс елына һәм урта сроклы финанс планына
бюджет проекты);

1.1.2. җирлек бюджетына үзгәрешләр кертү турында карарлар проектын
әзерләү;
1.1.3. җирлек бюджетының үтәлешен оештыру;
1.1.4. җирлек бюджеты үтәлеше белән бәйле карарлар (килешүләр,
нигезләмәләр, шартнамәләр) проектларына анализ үткәрү;
1.1.5. бюджет хисабын төзү тәртибен билгеләү;
1.1.6. җирлекләргә финанс ярдәменең район фонды акчалары хисабына
җирлекләрнең бюджет тәэмин ителеше дәрәҗәләрен тигезләүне тәэмин итү;
1.1.7. муниципаль бурыч белән идарә итүне тәэмин итү;
1.1.8. бюджет язмасын төзү һәм алып бару тәртибен килештерү;
1.1.9. расланган һәм төгәлләштерелгән бюджет язмасын төзү һәм алып
бару;
1.1.10. чыгым йөкләмәләре реестрын алып бару һәм төзү;
1.1.11. Россия Федерациясе Бюджет кодексы белән билгеләнгән тәртиптә
финанс контролен гамәлгә ашыру;
1.1.12 җирлекнең социаль-икътисадый үсеше фаразын эшләү һәм
формалаштыру буенча оештыру эшен үткәрү;

1.1.13. тышкы муниципаль финанс контролен гамәлгә ашыру вәкаләтләре.
1.2. Җирлекнең муниципаль милкендәге мөлкәтенә ия булу, файдалану һәм
эш итү өлешендә:
1.2.1. муниципаль казнаны Формалаштыру һәм исәпкә алу тәртибен
билгеләү (норматив-хокукый җайга салу авыл җирлеге тарафыннан гамәлгә
ашырыла);
1.2.2. сатуларда сату өчен тәкъдим ителә торган һәм читләштерелергә
тиешле күчемсез милек объектлары исемлеген раслау;
1.2.3. җирлек милкендә булган хосусыйлаштырыла торган мөлкәтнең
фаразланган планын һәм аның үтәлеше турында хисап әзерләү;
1.2.4. җирлек милкендә булган торак урыннарны һәм башка муниципаль
милекне хосусыйлаштыруны гамәлгә ашыру;
1.2.6. муниципаль милек реестрын алып бару;

1.2.7. казна авыл җирлеге милкен исәпкә алу;
1.2.8. авыл җирлеге милкенә муниципаль милек хокукын дәүләт теркәве
өчен кирәкле чараларны гамәлгә ашыру;
1.2.9. мөлкәт хуҗасы йөкләмәсе буенча муниципаль милекне сату буенча
карарлар кабул итү һәм килешүләр рәсмиләштерү;
1.2.10. муниципаль милекне арендага, түләүсез файдалануга һәм милекче
кушуы буенча концессиягә тапшыруны оештыру;
1.2.11. муниципаль милекне федераль милеккә, Татарстан Республикасы
милкенә, башка муниципаль берәмлекләргә тапшыруны оештыру;
1.2.12. милекчегә милек торышы турында мәгълүмат бирү.
1.2.13. юдыргыч милекне, хуҗасыз милекне рәсмиләштерү;
1.2.14. җирлек милкендә булган мөлкәтне исәптән төшерү буенча
чараларны тормышка ашыру;
1.2.15. җирлек милкендә булган, өченче затлар хокукларыннан (кече һәм
урта эшкуарлык субъектларының мөлкәти хокукларыннан тыш) азат булган һәм
кече һәм урта эшкуарлык субъектларына, кече һәм урта эшкуарлык
субъектларына ярдәм инфраструктурасын төзүче оешмаларга бирү өчен
билгеләнгән мөлкәт исемлеген формалаштыру, алып бару һәм бастырып чыгару
чараларын гамәлгә ашыру.
1.3. Милләтара һәм конфессиональара татулыкны ныгытуга, җирлек
территориясендә яшәүче Россия Федерациясе халыкларының телләрен һәм
мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә, мигрантларны социаль һәм мәдәни
адаптацияләүгә, милләтара (этникара) конфликтларны профилактикалауга
юнәлтелгән чараларны гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыру
1.4.
Җирлек
торак
пунктлары
чикләрендә
куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү өлешендә:

беренчел

янгын

1.4.1. халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү;
1.4.2. янгын чыккан очракта халыкка хәбәр итү;
1.4.3. муниципаль берәмлек территориясен планлаштыру һәм төзегәндә
янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү;
1.4.4. муниципаль учреждениеләрне беренчел янгын куркынычсызлыгы
чаралары белән тәэмин итү;
1.4.5. янгынга каршы пропаганда;
1.4.6. янгын куркынычсызлыгы хезмәтләрен чакыртуны тәэмин итү;

1.4.7. муниципаль берәмлек территориясендә патрульлек итүне оештыру;
1.4.8. биналарга һәм корылмаларга керү юлларының, янгынга каршы су
белән тәэмин итү системаларының, таләп ителгән су чыгымын тәэмин итеп,
төзек хәлдә тоту;
1.4.9. янгынга каршы пирслар һәм сулыкларның төзек хәлдә тотылуы.
1.5. Җирлек халкын элемтә, җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш
хезмәте белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру:
1.5.1. муниципаль берәмлек территориясендә почта элемтәсе объектларын
урнаштыруда почта элемтәсе оешмаларына ярдәм күрсәтү;
1.5.2. билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында элемтә линияләре һәм
корылмалары,
линияләр
һәм
радиофикация
корылмалары
булган
предприятиеләргә, учреждениеләргә һәм оешмаларга бу линия һәм корылмаларга
зыян китерүне кисәтүдә ярдәм күрсәтү;
1.5.3. халыкны җәмәгать туклануы, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү
белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру, базарлар һәм ярминкәләр оештыру.
1.5.4. үз компетенциясе кысаларында алкогольле продукцияне ваклап сату
өлкәсендә законнарның үтәлешен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру;
1.5.5. балалар, белем бирү, медицина оешмалары, спорт учреждениеләре,
күпләп, ваклап сату базарлары, вокзаллардан алкогольле продукция сатыла
торган сәүдә объектларына кадәр араны исәпләү ысулын билгеләү;
1.5.6. алкогольле продукцияне балалар, мәгариф, медицина объектларына,
спорт учреждениеләренә, күпләп, ваклап сату базарларына, вокзалларга сату
тыела торган сәүдә объектларының тирә-юне территорияләре чикләрен эшләү
схемаларын эшләү.

1.6. Җирлек халкын мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү һәм
ял итү өчен шартлар тудыру:
1.6.1. халыкны мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү һәм ял
оештыру өчен шартлар тудыру өлкәсендә программалар эшләү;
1.6.2. җирлекләрдә мәдәни-агарту оешмаларының мәдәни-ял
эшчәнлеге торышын характерлый торган статистик күрсәткечләр җыю;

итү

1.6.3. җирлек халкын мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү,
мәдәният оешмалары булдыру өчен шартлар тудыру;
1.6.4. түләүле хезмәтләргә һәм продукциягә, шул исәптән билетларга,
мәдәният оешмаларына бәяләрне (тарифлар) билгеләү.

1.7. Җирлек территориясендә физик культура, мәктәп спорты һәм
массакүләм спорт үсеше өчен шартлар булдыру, җирлекнең рәсми физкультурасәламәтләндерү һәм спорт чаралары үткәрү өлешендә:
1.7.1. җирлекнең рәсми физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт чараларын
оештыру һәм үткәрү;
1.7.2. физик культура һәм спорт корылмаларының календарь планнарын
раслау һәм тормышка ашыру

1.8. Җирлекнең архив фондларын формалаштыру өлешендә:
1.8.1. җирлекнең архив фондларын саклауны тәэмин итү.

1.9. Җирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау, шул
исәптән алар урнашкан биналарны (торак йортларны да кертеп), корылмаларны
һәм җир кишәрлекләрен карап тоту, тиешле Биналарның һәм корылмаларның
фасадларын һәм киртәләрен тышкы кыяфәтенә карата таләпләр, аларны
төзекләндерү эшләре исемлеге һәм аларны үтәүнең ешлыгын билгеләү;
биналарның (биналарның) һәм корылмаларның тирә-юнь территорияләрен
төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләү;; җирлек территориясен
төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктырту, территорияләрне яшелләндерү,
урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр кую, кече архитектура
формаларын урнаштыру һәм карап тоту) өлешендә:
1.9.1 Җир, төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаруга ордер әзерләү һәм
бирү;
1.10. Авыл хуҗалыгы җитештерүен үстерүгә ярдәм итү, кече һәм урта
эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыру:
1.10.1. кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өчен шартлар тудыру һәм авыл
хуҗалыгында җитештерү үсешенә ярдәм итү;
1.10.2. җирлекнең икътисади үсеше белән идарә итү;
1.10.3. муниципаль заказны формалаштыру һәм урнаштыру буенча
вәкаләтләрне гамәлгә ашыру.
1.11. Җирлектә балалар һәм яшьләр белән эшләү чараларын оештыру һәм
гамәлгә ашыру өлешендә:
1.11.1. җирлектә балалар һәм яшьләр белән эшләү буенча чаралар оештыру
һәм үткәрү;

1.11.2. оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, мондый
эшчәнлекне гамәлгә ашыручы предприятиеләр эшчәнлегендә ярдәм күрсәтү.
1.12. Җәмәгать тәртибен саклауда катнашучы гражданнарга һәм аларның
берләшмәләренә ярдәм күрсәтү, халык дружиналары эшчәнлеге өчен шартлар
тудыру өлешендә:
1.12.1. халык дружиналары эшчәнлегенә методик җитәкчелек итү;
1.12.2. халык дружиналары катнашында җәмәгать тәртибен тәэмин итү
чараларын билгеләү;
1.12.3. җәмәгать тәртибен тәэмин итүдә катнашкан өчен бүләкләү
чараларын куллану;
1.12.4. җәмәгать тәртибен тәэмин итүдә катнашучы халык дружиналары
эшчәнлегенә контрольне гамәлгә ашыру;
1.12.5. тәртип саклау җәмәгать пунктларын төзү.

1.13. Җирлек чикләрендә коррупциягә каршы тору чараларын гамәлгә
ашыру өлешендә:
1.13.1. норматив-хокукый актларга
коррупциягә каршы экспертиза үткәрү;

һәм

аларның

проектларына

1.13.2. коррупциягә каршы торуга юнәлтелгән норматив хокукый актлар
проектларын эшләүдә ярдәм күрсәтү;
1.13.3. муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәүгә һәм
мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салуга бәйле мәсьәләләрне карау комиссиясе
вәкаләтләре;
1.13.4. идарәче кадрлар резервын булдыруга бәйле мәсьәләләрне карау
буенча комиссия вәкаләтләре.
1. Алабуга муниципаль районының Финанс-бюджет палатасына җирле
әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыру
өчен җирлек бюджетында тапшырыла торган бюджетара трансфертларны
билгеләргә тәкъдим итәргә.
2. Әлеге карарны Алабуга муниципаль районы Советына карап тикшерү
өчен җибәрергә.
4. Костенеево авыл җирлеге Советының 2016 елның 3 февралендәге 25
номерлы "Алабуга муниципаль районы авыл җирлекләре җирле үзидарә
органнары вәкаләтләренең бер өлешен гамәлгә ашыруны тапшыру турында"
карары

органнарына җирле үзидарә органнарының һәм» Алабуга муниципаль
районы чыгарырга.
5. Әлеге карар рәсми басылып чыгарга тиеш.
6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Рәисе

С. А. Зеленовский

