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Россия Федерациясе Бюджет кодексы, (Россия Федерациясендэ я{ирле

yзидара оештыруныц гомуми принциплары турында) 2003 елныц 6

октябрендаге 13t_ФЗ номерлы Федера_пъ закон, <П{ирле референдум
турында)) 2004 елныц 24 мартындагы 23-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы Законы, ООСех{е авыл х{ирлеге" муниципаlrь берэмлеге уставы
белэн, жирле референдумда кабул ителгэн 2018 елныц 18 нче ноябрендэге б

нчы номерлы карарны гамэлгэ ашыру максатыннан, Сея(е аВыл х{ирлеге
башкарма комитеты карар бирэ:

1. "Сеяlе авыл щирлеге" муницип€lJIь берэмлеге гражданнарыныц yзара
с€uIым акчаларын х(ыюныц элеге тэртибен расJIарга.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэьлумат рэсми
порт€uIында бастырып чыгарырга, Арча муниципаль районы расми сайтында
haM Курса Почмак авылы,Мэктэп урамы,1 нче йорт,Сикертэн авылы ,Yзэк
урам,12 нче йорт,Сеlце авылы,Мэктэп урамы,25 нче йорт адреслары буенча
х€lJIыкныц кYплэп х(ыелу урыннарындагы мэьлlмат такталарына урнаштыру
юлы белэн х€tлыкка }циткерергэ.

З. Олеге карарныц yталешен тикшереп торуны yз х{аваплылыгымда
к€tпдырам.
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' Сеже авыл х(ирлеге
башкарма

комитетыныц 2018
елныц 22 нче
нояберендаге

45 нче номерлы
карарына 1 нче

кушымта

"Сея{е авыл }цирлегеОО муниципаль берамлеге гражданнарыныц yзара
салым акчаларын ?цыю тартибе

1. Олеге тэртип "Сея{е авыл щирлеге" мунициlт€tlrь берэмлеге
гражданнарыныц yзара с€шым акчаларын жыю кагыйдэлэрен билгели.

2. Yзара сzшым акчасы 18 яшькэ яqиткэн hэм Сех{е авыл яlирлеге"
муниципаль берэмлеге территориrIсендэ теркалгэн гражданнар тарафыннан,
х{ирле референдумда катнашу-катнашмауга, тавыш б"рy барышында
белдергэн монэсэбэтлэренэ бэйсез равештэ 20|9 елныц 21 нче февраленэ
кадэр ryлэна.

3. Гражданнарныц аерым категорш[лере очен:
а) 1 нче торкем инв€lлидлар,
б) кендезге булектэ ук}п{ы студентлар,

тyлэy кyлэме х{ирле референдум карарында билгелэнгэн сумманыц 50(илле)
процентын тэшкил итэ.

4. Тубэндэге игьтибарга лаеклы сэбаплэр булганда:
а) гаилэ эьзасыныц (эти-энисе, тормыш иптэше, балалары) улеме,
б) янгыннан hэм бэла-казадан зыян кyрy,
оч айдан артык булмаган вакытка, тyлэy кертyне кичектереп тору рохсэт

ителергэ момкин.
5. Бер тапкыр тyлэнэ торган тyлэyне башкару турындагы белдерy кэгuве

бланкы гражданнар иьтибарына Татарстан Республикасы хокукый
маьлумат рэсми порт€tлында бастырып чыгару, Арча муниципrtJIь районы
рэсми сайтында hэм Курса Почмак авылы,Мэктэп урамы,1 нче
йорт,Сикертэн авылы ,Yзэк урам,12 нче йорт,Сетqе авылы,Мэктэп урамы,25
нче йорт адреслары буенча халыкныц к\iплэп жыеJIу урыннарындагы
мэьл!мат такталарына урнаштыру, шулай ук имза куйдырып шэхсэн
тапшыру яки почта элемтэсе аша халыкка х{иткерелэ.

Белдеру кэг€lзе yз эченэ гражданнарныц yзара саlrым акчаларын тyлэy
реквизитларын, б"р тапкыр тyлэнэ торган акчаныц тулысынча яки
киметелгэн кyлэмдэге суммасын, тyлэy вакытын €tлырга тиеш.

б. Гражданнардан апынган yзара с€Lпым акчалары "Сеще авыл хlирлеге"
муIrиципаль берэмлеге шэхси хисабына кyчерелэ.
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7. Гражданнар тарафыннан ryлэyлэр акчаларны, физик затлар телэге
буенча исэп-хисапларны гамэлгэ ашыруга hэм почта аша кr{ерyгэ хокуклы
оешмалар, Сеще х(ирлеге башкарма комитеты кассасы,
https:l/uslugi.tatarstan.rul сылтамасы буенча Татарстан Республикасы дэyлэт
хезматлэре hэм муницип€шъ хезмэтлор портЕtлы аша башкарыла.

8. Тулэу квитанциrIсе, чек-ордер, тyлэy фактын раслаган башка
документлар тyлаy фактын раслау булып торалар.

9. Билгелэнгэн вакытта кIчерелмэгэн yзара сallrым акчалары закон
тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тyлэттерелэ.
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, 'ОСехlе авыл
щирлеге"
муниципztль
берамлеге башкарма
комитетыныц 2018
елныц 22 ноябрендэ
J\b 45нче номерлы
карарына 2 нче
кушымта

"Сех(е авыл яlирлеге" м5rницип€l[ь берэмлеге
бюджетына yзара с€uIым буенча бер тапкыр тyлэнэ торган тyлэy керry

турында
БЕлшрY когАзЕ J\b

Тулэученец Ф.И.О.И.

Адресы:
Нигезлэмэ:
Сезга кадарге вакыт эченда

чараны гамэлгэ ашыру буенча
сум кyлэменде бер тапкыр тyлэнэ торган ryлэyне тубэндэге

реквизитларга кyчерергэ кирак :

Кабул итlче як банкы БИК
Сч. J\Ъ

Кабул итеп €lлучы Сч. J\Ъ

инн
кпп
кБк окАто
Тулэунец билгелэнеше
Щитэкче
м.у. (имза) (тулысынча язылыш)

бер тапкыр тyлэнэ торган ryлэyне сум кyламендэ тyлэy

Адресы:
Кабул ителде ((_>) 20 ел.

(тулэученец имзасы/ фамилиясе)
Искарма. Белdерy ка2qзе myлаyчеzа utахсан mапuльlрьtлlан очракmц myлаy
ка?азе олеutе (оmрывной корешок) mуmырыла haM Сеэце авьlл ilquрлеzе
б au,tKaplwa кол|umеmьtн d а Kcula.


