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"Гражданнарның үзара салым акчаларын җыю тәртибе турында» 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«җирле референдум турында» 2004 елның 24 мартындагы 23-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, «җирле референдум турында» 2018 елның 18 сентябрендәге 31/8 номерлы 

җирле референдумда кабул ителгән карарны гамәлгә ашыру максатларында Тукай муниципаль 

районы Сәмәкәй авыл җирлеге Уставы нигезендә Тукай муниципаль районы Сәмәкәй авыл 

җирлеге, 

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1.  «Тукай муниципаль районының» Сәмәкәй авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге 

гражданнарының үзара салым акчасын җыю тәртибен раслау турында"   

2. Әлеге карарны районның рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарны Сәмәкәй авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында бастырып чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Җитәкче 

Башкарма комитет җитәкчесе З. М. Сәгыйтов 

 



 

Кушымта 1 

Тукай муниципаль районы Сәмәкәй авыл җирлеге 

 башкарма комитеты карарына карата 

2018 елның 20 ноябреннән № 20 

 

 

Сәмәкәй авыл җирлеге " муниципаль берәмлеге гражданнарының үзара салым акчаларын җыю 

тәртибе» 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

 

1. Тукай муниципаль районының " Сәмәкәй авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 

гражданнарының үзара салым акчаларын җыю кагыйдәләрен чын тәртип билгели. 

2. Гражданнарның үзара салым акчаларын түләү вакытында башкарыла_______ муниципаль 

районы «Сәмәкәй авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә теркәлгән 18 яшькә 

җиткән гражданнар, җирле референдумда (гражданнар җыенында) катнашуларына һәм алар 

тавыш биргәндә белдерелгән мөнәсәбәткә бәйсез рәвештә, I һәм II группа инвалидларыннан һәм 

Бөек Ватан сугышы ветераннары, ялгыз карт кешеләрдән һәм студентлардан, көндезге формада 

укучы, күп балалы гаиләләрдән тыш, үзләре тарафыннан чагылдырылган мөнәсәбәткә 

карамастан, Тукай муниципаль районының "Сәмәкәй авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге 

территориясендә теркәлгән. 

3. Аерым категория гражданнар өчен:ә)_______________,гына)_______________, 

эчендә) _______________,түләү күләме___ (_________) референдум карарында билгеләнгән 

сумманың (гражданнар җыенында) проценты. 

4. Ихтирамлы сәбәпләр булганда, алар килеп чыгарга мөмкин:ә)_______________, 

гына)_______________,эчендә) _______________, 

гражданнарга гариза нигезендә, өч айдан да артмаска тиеш, ә аерым очракларда түләүләрне 

кертергә кичектереп торырга мөмкин:ә)_______________,гына)_______________, 

срогы алты айдан да артмый. 

5. Бер тапкыр түләү турында хәбәр итү (белдерү) бланкы Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүмат рәсми порталында халыкка игълан итү юлы белән гражданнар игътибарына җиткерелә 

http://pravo.tatarstan.ru. авыл җирлеге территориясендәге мәгълүмат стендларында да: Татарстан 

Республикасы, Тукай районы, Сәмәкәй авылы, А. Биктимер урамы, 46 нчы йорт, шулай ук роспись 

астында тапшыру яки почта элемтәсе аша җибәрү юлы белән. 



Хәбәрнамәдә (белдерүдә) гражданнарның үзара салым акчаларын күчерү реквизитлары, тулы яки 

киметелгән күләмдә бер тапкыр түләү суммасы, аны түләү срогы булырга тиеш. 

6. Гражданнарның үзара салымнан алынган акчалары Тукай муниципаль районының " Сәмәкәй 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең шәхси счетына керә. 

7. Гражданнар тарафыннан түләү физик затлар кушуы буенча исәп-хисап ясау хокукына ия булган 

оешмалар аша, Тукай муниципаль районы Сәмәкәй авыл җирлеге башкарма комитеты кассасы 

аша яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша (сылтама 

буенча) акча күчерү юлы белән башкарыла https://uslugi.tatarstan.ru/. 

8. Түләү фактын раслау булып килү касса ордеры, чек-ордер квитанциясе, түләү фактын раслаучы 

башка документлар тора. 

9. Билгеләнгән вакытка кертелмәгән гражданнарның үзара салым акчалары законнарда 

билгеләнгән тәртиптә түләтелә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


