
ИСПОЛБ И ТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

423181, РТ Новошешмннск'ии район с. Ленине, 
ул. 40 лет Победы д. 32

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯЦА ЧИШМ0

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЛЕНИНО АВЫЛ 
VK ЗЦИРЛЕГЕ

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423181 РТ Яца Чншмэ районы ,Ленино авылы, 
Ж,иц\'нен 40еллыгы урамы, 32

тел.: (8-4348) 3-44-16, факс: (8-4348) 3-44-10; Lenin.nsm@tatar.ru

КАРАР

«21» нче ноябрь 2018 нче ел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 19

Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы Ленино авыл
уКирлегендэ гражданнарньщ узара салым акчаларын я<ьгю тэртибе

турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 нче елньщ б нчы октябрендэге 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырз^ныц гомуми принциплары 
турында» 131-ФК нче номерлы Федераль кануны, 2004 нче елныц 24 мартындагы 
«Ж,ирле референдум турында» 23-ТРК нче номерлы Татарстан Республикасы 
Кануны, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц «Ленино 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, 2018 нче елныц 18 нче 
ноябрендэ жирле референдумда (гражданнар жыенында) кабул ителгэн 169 нчы 
номерлы карарны гамэлгэ ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Яца 
Чишмэ муниципаль районы Ленино авыл жирлеге Башкарма комитеты

КАРАР БИР0:

1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Ленино авыл 
жирлеге гражданнарыныц узара салым акчаларын жыю тэртибен расларга (кушымта 
итеп бирелэ),

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгьлумат рэсми 
порзалында «Интернет» мэгълумати — телекоммуникация челтэрендэ 
http://Dravo.tatarstan.ru., Яца Чишмэ муниципаль районыньщ рэсми сайтында 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru. бастырып чыгарырга (халыкка игълан итэргэ).

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уземэ йоклим.

Татарстан Республикасы _ /
Яца Чишмэ муниципаль райрвыГ// 
Ленино авыл жирлеге В.М.Веретенников

mailto:Lenin.nsm@tatar.ru
http://Dravo.tatarstan.ru
http://novosheshminsk.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы
Яца Чишмэ муншдипапь районы
Ленино авыл жирлеге Башкарма
комитетыньщ 2018 елньщ «21» нче ноябрендэге
19 нчы номерлы карарына
кушыл1та

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Ленино 
авыл жирлегендэ гражданнарныц салым акчаларын жыю

тэртибе

1. Олеге Тэртип Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы 
Ленино авыл жирлегендэ гражданнарньщ узара салым акчаларын жыю 
кагыйдэлэреи билгели.

2. Гражданнарньщ узара салым акчаларын тулэу 2019 нчы елньщ 1нче 
апреленэ кадэр жирле референдумда (гражданнар жыенында) катнашуына Ьэм 
тавыш биргэндэ алар тарафьтннан чагылдырылган менэсэбэтлэргэ бэйсез рэвештэ, 
кендезге булектэ укучы студентлар, Беек Батан сугышы ветераны, сутыш 
ветераныныц тол хатыны, 1 нче группа инвалидлар, Россия Армиясендэ хезмэт 
ит^ше гражданнардан тыш,Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы 
Ленино авыл жирлеге территориясендэ теркэлгэн 18 яшькэ житкэн гражданнар 
тараф'ыннан башкарыла.

3. 2018 нче елньщ 1 нче октябрендэге Ленино авыл жирлеге Советыныц «Яца 
Чишмэ муниципаль районы Ленино авыл жирлеге территориясендэ жирле 
референдум билгелэу турында "51-98 нче номерлы карары нигезендэ 
гражданнарныц узара салым акчаларын керту Ьэм куллану мэсьэлэсе буенча 
гражданнарныц узара салымы акчаларын тулэудэн елешчэ азат иту каралмаган.

4. Нигезле сэбэплэр аркасында (авыру, озак командировкага бару, ял) бер 
тапкыр тулэнэ торган тулэулэрне уз вакытында кертэ алмаган тулэучелэр бер 
тапкыр тулэнэ торган тулэуне кичектереп тору турында Ленино авыл жирлеге 
башкарма комитетына гариза белэн мерэжэгать итэ ал алар. Кичектереп тулэу оч 
айга бирелэ.

5. Бер тапкыр тулэу турында хэбэр иту (хэбэрнамэ) бланкы Тагарстан
Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтында
http.7/novosheshiTiiHsk.tatarstan.ru бастырьш чыгару юлы, шулай ук почта элсмтэсе 
аша тапшыру юлы белэн белэн гражданнар игътибарына житкерелэ (кушымта итеп 
бирелэ).



Хэбэрнамэдэ (белдерудэ) гражданнарнын узара салым акчаларын к\"черу 
реквизитлары, тулы яки киметелгэн кулэмдэ бер тапкыр тулэу суммасы, аны тулэу 
срогы булырга тиеш.

6. Гражданнарныц узара салымнан жыелган акчаяары Татарстан 
Республикасы Яца Чишмэ мунидипаль районы Ленино авыл жирлеге Башкарма 
комитетынын шэхси счетына керэ.

7. Гражданнар тарафыннан тулэу физик затлар кушуы буенча исэп-хисап ясау, 
почта аша кучерулэрне (хисап оешмаларын) тормышка ашыру хокукына ия булган 
оешмалар аша, очен, Татарстан Республикасы Яда Чишмэ мунидипаль районы 
Ленино авыл жирлеге Башкарма комитеты кассасы аша яисэ Татарстан 
Республикасы дэулэт Ьэм мунидипаль хезмэтлэр Порталы аша тубэндэге сылтама 
https://uslugi.tatarstan.ru/.6veH4a акча кучеру юлы белэн башкарыла.

8. Тулэу фактын раслаучьт бульш касса ордеры квитандиясе, чек-ордер, тулэу 
фактын раслаучы башка документлар тора.

9. Гражданнарнын билгелэнгэн вакытка бирелмэгэн узара салым акчалары 
кануннарда курсэтелгэн тэртиптэ тулэтелэ.

https://uslugi.tatarstan.ru/.6veH4a


TaiapCTan Республикасы Ятщ Чишмэ муниципаль 
районы Ленино авьтл ж,ирлегс гражданнарыныд узара 
салым акчаларын жыю тэртибено кушьтмта

Татарстан Республикасы Яда Чишмэ муниципаль районы 
Ленино авыл жирлеге бюджетына 

узара салым буепча бер таикыр тулэу турыида

иче номерлы ХЭБЭР (ХЭБЭРНАМЭ)

Тулэуче Ф. И. О. 

Адрес; ________

нигезендэ Се:згэ срогыпа кадэр
___________________________ чараларны тормышка ашыру ечен
улэу сумын тубэндэге реквизитлар буенча тулэргэ кирэк:______

Алучы банк БИК_____________________________ _______ _____

Сч. № _________

Сч. Алучы. № ________________ _____________________________

оер тапкыр т

ИНН К И П КБК
А К Ы РЫ Н КЫ

Тулэунеи билгелэнеше_ 

Житэкче_____________

М. У. (имза) (имзаны а плату)

сум

------------------------------- кисусызыгы---------------------------

Татарстан Республикасы Яна Чишмэ муниципаль районы
Ленино авыл жирлеге бюджетына узара салым буенча бер тапкыр тулэу
турында _ нче номерлы хэбэр (хэбэрнамэ)

Тулэученед ФИО________________________________________
Адресы:_________________________________________________________
Алды« » 20 ел.

(тулоученен имзасы)

Пскгр'.'э. Эг^р бглдсру татиырьпа икэн, взек влсшг Л<зиино а<зня жирлеге Башкарма комитетыида тутырыла hr-м


