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"Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль 
берэмлегендэ гражданнарныц узара 
салым акчаларын жыю тзртибе турында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «Ж,ирле референдум турында» 2004 елныц 24 мартындагы 
23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, "Шушмабаш авыл жирлеге" 
муниципаль берэмлеге уставы белэн, жцрле референдумда кабул ителгэн 2018 
елныц 18 нче нояберендэге 6 нчы номерлы карарны гамэлгэ ашыру максатыннан, 
Шушмабаш авыл жирлеге башкарма комитеты карар бирэ: 

1. "Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ гражданнарныц узара 
салым акчаларын жыюныц элеге тэртибен расларга. 

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында бастырып чыгарырга, Арча муниципаль районы рэсми сайтында пэм 
Арча муниципаль районы, Шушмабаш авылы, Мэктэп урамы, 16; Арча районы 
муниципаль районы, Носы авылы, Татарстан урамы, 45 нче йорт адреслары буенча 
халыкныц куплэп жыелу урыннарындагы мэгълумат такталарына урнаштыру юлы 
белэн халыкка житкерергэ. 

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Шушмабаш авыл жирлеге 
башлыгына йоклэргэ. 

Шушмабаш авыл 
жирлеге башлыгы В.В.Сэгыйтов 



Шушмабаш авыл жирлеге 
башкарма комитетыныц 

2018 елныц 22 нче 
ноябрендэге 

63 нче номерлы карарына 1 
нче кушымта 

"Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ гражданнарныц узара 
салым акчаларын жыю тэртибе 

» 

1. Элеге тэртип "Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ 
гражданнарныц узара салым акчаларын жыю кагыйдэлэрен билгели. 

2. Узара салым акчасы 18 яшькэ житкэн пэм Шушмабаш авыл жирлеге" 
муниципаль берэмлеге территориясендэ теркэлгэн гражданнар тарафыннан, жирле 
референдумда катнашу-катнашмауга, тавыш биру барышында белдергэн 
менэсэбэтлэренэ бэйсез рэвештэ 2019 елныц 21 нче февраленэ кадэр тулэнэ. 

3. Гражданнарныц аерым категориялэре очен: 
а) кондезге булектэ укучы студентларга, 
б) 1 нче группа инвалидларга, 
в) 70 яшьтэн олкэн гражданнарга, 

тулэу кулэме жирле референдум карарында билгелэнгэн сумманыц 50 (илле) 
процентын тэшкил итэ. 

4. Тубэндэге игътибарга лаеклы сэбэплэр булганда: 
а) гаилэ эгъзасыныц (эти-энисе, тормыш иптэше, балалары) улеме, 
б) янгыннан пэм бэла-казадан зыян куру, 
оч айдан артык булмаган вакытка, тулэу кертуне кичектереп тору рохсэт 

ителергэ мемкин. 
5. Бер тапкыр тулэнэ торган тулэуне башкару турындагы белдеру кэгазе бланкы 

гражданнар игътибарына Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында бастырып чыгару, Арча муниципаль районы рэсми сайтында пэм Арча 
муниципаль районы, Шушмабаш авылы, Мэктэп урамы, 16; Арча районы 
муниципаль районы, Носы авылы, Татарстан урамы, 45 нче йорт адреслары буенча 
халыкныц куплэп жыелу урыннарындагы мэгълумат такталарына урнаштыру, 
шулай ук имза куйдырып шэхсэн тапшыру яки почта элемтэсе аша халыкка 
житкерелэ. 

Белдеру кэгазе уз эченэ гражданнарныц узара салым акчаларын тулэу 
реквизитларын, бер тапкыр тулэнэ торган акчаныц тулысынча яки киметелгэн 
кулэмдэге суммасын, тулэу вакытын алырга тиеш. 

6. Гражданнардан алынган узара салым акчалары "Шушмабаш авыл жирлеге" 
муниципаль берэмлеге шэхси хисабына кучерелэ. 

7. Гражданнар тарафыннан тулэулэр акчаларны физик затлар телэге буенча 
исэп-хисапларны гамэлгэ ашыруга пэм почта аша кучеругэ хокуклы оешмалар, 
Шушмабаш авыл жирлеге башкарма комитеты кассасы, https://uslugi.tatarstan.ru/ 

https://uslugi.tatarstan.ru/


сылтамасы буенча Татарстан Республикасы дэулэт хезмэтлэре пэм муниципаль 
хезмэтлэр порталы аша башкарыла. 

8. Тулэу квитанциясе, чек-ордер, тулэу фактын раслаган башка документлар 
тулэу фактын раслау булып торалар. 

9. Билгелэнгэн вакытта кучерелмэгэн узара салым акчалары закон тарафыннан 
билгелэнгэн тэртиптэ тулэттерелэ. 

« 



Шушмабаш авыл жирлеге 
башкарма комитетыньщ 

2018 елныц 22 нче ноябрендэге 
63 нче номерлы 

карарына 2 нче кушымта 

"Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге 
бюджетына узара салым буенча бер тапкыр тулэнэ торган тулэу керту турында 

БЕЛДЕРУ КЭГАЗЕ № 

Тулэученец Ф.И.Э.И. 

Адресы: 
Нигез л эмэ: 
Сезгэ кадэрге вакыт эчендэ 

чараны гамэлгэ ашыру буенча 
сум кулэмендэ бер тапкыр тулэнэ торган тулэуне тубэндэге 

реквизитларга кучерергэ кирэк: 
Кабул итуче як банкы БИК 
Сч. № 
Кабул итеп алучы Сч. № 
ИНН 
КПП 
КБК ОКАТО 
Тулэунец билгелэнеше 
Житэкче 
М.У. (имза) (тулысынча язылыш) 

__ кисеп алу сызыгы 

"Шушмабал авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге бюджетына узара салым буенча 
бер тапкыр тулэнэ торган тулэуне сум кулэмендэ тулэу турында 
№ белдеру кэгазе. 
Тулэученец Ф.И.Э.И. 

Адресы: 
Кабул ителде « » 20 ел. 

(тулэученец имзасы/ фамилиясе) 
Искэрмэ. Белдеру кэгазе тулэучегэ шэхсэн тапшырылган очракта, тулэу кэгазе 
влеше (отрывной корешок) тутырыла Нэм Шушмабаш авыл щирлеге башкарма 
комитетында кала. 


