
 



 

 

 

 

 

Кушымта 1 

Акбаш авыл җирлеге Башкарма 

 комитеты карарына  

2018 елның 22 ноябреннән №17 

 

 

         Акбаш авыл җирлеге гражданнарыннан үзара салым акчасын    җыю Тәртибе 

 

    1. Әлеге Тәртип Акбаш авыл җирлеге гражданнарының үзара салым акчаларын җыю 

кагыйдәләрен  билгели. 

    2. Гражданнарның үзара салым акчасы 2019 елның 30 мартына кадәр, Акбаш авыл җирлеге 

территориясендә теркәлгән 18 яшькә җиткән гражданнар тарафыннан, аларның 

референдумда катнашу-катнашмауларына  һәм аларның тавыш биргәндә чагылдырган 

мөнәсәбәтләренә бәйләнмәгән рәвештә түләнә. 

    3. Гражданнарга гариза нигезендә өч айдан артык булмаган срокка түләү кичектерелергә 

мөмкин: 

 а) яшәү урынында озак вакыт тормаганда, 

б) авыру кебек ихтирамлы сәбәпләр булганда. 

  4. Бер тапкыр түләнә торган түләү турында белдерү кәгазе (уведомление) бланкы 

гражданнарга мәгълүмати стендларда бастырып чыгару һәм Ютазы муниципаль районының 

рәсми сайтында халыкка игълан итү юлы белән, шулай ук имза куйдырып тапшыру яки 

почта элемтәсе аша җибәрү юлы белән гражданнар игътибарына җиткерелә.  

   Белдерүнамәдә (уведомлениедә) гражданнарның үзара салым акчаларын күчерү 

реквизитлары, тулы яки киметелгән күләмдә бер тапкыр түләү суммасы, аны түләү срогы 

булырга тиеш.  

   5. Гражданнарның үзара салымыннан алынган акча Акбаш авыл җирлегенең шәхси 

счетына керә. 

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

булган оешмалар аша Акбаш авыл җирлеге башкарма комитеты кассасы аша акча күчерү 

юлы белән башкарыла. 

    7. Түләү фактын раслау булып керем - касса ордеры квитанциясе, чек-ордер, түләү фактын 

раслаучы башка документлар тора. 

     8. Гражданнарның билгеләнгән вакытка түләнмәгән  үзара салым акчалары законда 

билгеләнгән тәртиптә түләттерелә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кушымта2 

Акбаш авыл җирлеге 

Башкарма комитеты карарына 

2018 елның 22 ноябреннән №17 

 

 

                        

Акбаш авыл җирлеге бюджетына үзара салым буенча бер тапкыр түләүне башкару турында  

                  БЕЛДЕРҮНАМӘ (УВЕДОМЛЕНИЕ) №____ 

 

Түләүченең Ф.И.А. 

Адресы:___________________________________________________________ 

Нигезендә_________________________________________________________ 

Сезгә түбәндәге чараларны гамәлгә ашыру өчен 2019 елның 30 мартына кадәр вакытка 200 

сум күләмендә үзара салым акчасын түләргә кирәк: 

1.Җирлекнең түбәндәге торак пунктлары чикләрендәге җирле әһәмияттәге автомобиль 

юллары мөнәсәбәтендә юл эшчәнлегенә: 

-авыл җирлеге территориясендәге (Акбаш,Еновка торак  пунктлары) урамнарны кардан 

чистарту; 

-Акбаш торак пунктының юл-урам челтәрен ремонтлау. 

2.Ритуаль хезмәтләр оештыру һәм күмү урыннарын карап тоту: 

- хәтер йортын ремонтлау һәм карап тоту; 

 - Акбаш авылы зират коймаларын алыштыру. 

Түбәндәге реквизитлар буенча: 

 Банк получателя     

                              
Получатель   

                     Сч. №   

                      ИНН                     КПП   

                      КБК                        ОКАТО   

Назначение платежа самообложение граждан за 2019 год. 

 

Җитәкче _______________                     ____________________________ 

 

                      М.У.       (имза)                        (тулысынча исем, фамилия, атасының исеме) 

 

__________________________________ кисү линиясе____________________________ 

 

Белдерүнамә (Уведомление) № ____________________ Акбаш авыл җирлеге бюджетына 

үзара салым буенча бер тапкыр түләү турында                (муниципаль берәмлекнең исеме) 

 

__________ сум күләмендә 

Түләүченең ФИА ___________________________________________________ 

Адресы: ___________________________________________________________ 

Кабул итте  “__” _______________2019 ел _____________________________ 

                                                                           (түләүченең имзасы  

Искәрмә. Белдерүнамә түләүчегә шәхсән тапшырылганда, ертып алына торган “корешок” 

тутырыла һәм Акбаш авыл җирлегенең Башкарма комитетында калдырыла. 

 


