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Татарстан Республикасы Мамадыш мунпцппаль районы
Сон авыл жирлеге гражданнарыныц

yзара салым акчаларын щыю тартибе турында

Россия ФедерациrIсе Бюджет кодексьь (Россия Федерациясендэ )цирле yзидара
оештыруныц гомуми принциплары.турында)) 2003 елныц б октябрендэге 1Зl-ФЗ
номерлы Федраль закон, (Х{ирле референдум турында> 2004 елныц 24 мартындагьi
23-ТРЗ номерлы Татарстан Ресгryбликасы Законы, Татарстан Республикасы
Мамадыш муницип€tлъ районы Сон авыл х(ирлеге муниципа.пь берэмлеге уставы
белэн, х(ирле референдумда (гражданнар х(ыенында) кабул ителгэн ((19> ноябрь
2018 елдагы J\Ъ 921 карарны гамэлгэ ашыру максатыннан, Татарстан Республикасы
IVfамадышr муницицаJIь районы Сон авыл щирлеге башкарма комитеты карар бирэ:

1. Татарстан Ресrтубликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл х{ирлеге
гражданнарыныц yзара сапым акчапарын х(ыюньш элеге Тэртибен расларга.

2. Олеге карарны мунициrrалъ берамлек маьлlмат стендJIарында, Мамадыш
мучиципа]-Iь районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан Республикасы
хокукый мэьлiмат расми порт€tлында фravo.tatarstan.ru.) сайтында урнаштыру юлы
белэн хаJIыкка щиткерергэ.

З. Олеге карарныц yгэлешен тикшереп торуны yз контролемэ алам.
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Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаБ
районы,Сон авыл щирлеге
башкарма комитетыЕыц
2018 елныц 22 ноябре 18J\lb

лы карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы,
Сон авыл щирлеге гращданнарыныц
yзара салым акчаларын жыю тартибе

tr. Олеге Тэртип Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль районы Сон
авыл х(ирлеге гражданнарыныц yзара салым акчапарын щыю кагыйдэларен билгели.

2. Гражданнарныц yзара с€}JIым акчаларын тyлэy 18 яшькэ щиткэн haM
Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муницип€tль районы, Сон авыл щирлеге
территориясендэ теркэлгэн гражданнар тарафыннан 28.02.20|9 вакытка кадор,
гражданнарныц тубэндаге категориялэреннэн тыш,

1 hэм 2 группа инв€LlIидлар, Беек Ватан сугышы hэм
катнашкан ветераннар, Боек Ватан сугышында hэм

хэрби
хэрби

катнашканнарныц тол хатыннары, кrд бала;rы гаилэлэр, кондезге булекта белем
аJIучы студентлар, Россия Армиясе сафларында хезмет ицчелэр,

аIIарныц х(ирле референдумда (гражданнар х{ыенында) катнашу-катнашмавына
haM аларныц тавыш биру барышында белдерган монэсабатлэреннэн бэйсез рэвешта
тYлэнэ.

З. Тубандаге иьтибарга лаеклы сэбэплэр булганда:
а) вакытлыча эшкэ яраксыз,
б) хезмэт буенча командировка,

|ражданнарга гариза нигезендэ бер айдан артык булмаган вакытка, ryлэy
KepTYHe кичектереп тору рохсэт ителергэ момкин,

4. Бер тапкыр тyлэнэ торган ryлеуне башкару турындагы белдеру кэг€ве бланкы
гражданнар игътибарына муницип€tль берэмлекнец
Мамадыш муниципа_гrь районы mamadysh.tatarstan.ru

мэгьлlмат стендларында,
сйтында бастырып чыгару

hэм х€LгIыкка житкерy Татарстан Ресгryбликасы Мама,дыш муниципаль районы
уставында бигелэнгэн тэртиптэ, шулаЙ ук имза куЙдырып шэхсан тапшыру яки
почта элемтэсе аша юллау юлы белэн п(иткерелэ.

Белдеру кагrве yз эчена гр€Dкданнарныц yзара салым акч€шарын тyлаy
реквизитларын, б.р тапкыр ryлэнэ торган акчаныц тулысынча яки киметелган
кyлэмдэге суммасын, тyлаy вакытын €lлырга тиеш.

5. Гражданнардан .uIынган yзара саlrым €жч€rлары Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципалъ районъf Сон авыл щирлеге лицевой счетына кrIерелэлэр.

хэрэкэтлэрдэ
хэрекэтлэрдэ

б. Тулэулэрне башкару |ражданнар тарафыннан акчurларны физик затлар телаге



аJ

буенча исэп-хиСашларнЫ гамэлга Еlшыру, акчаларны почта аша кrlерy (исэп-хисап
Оешмалары), Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл
х(ирлеге башкарма комитеты кассасы аша яки htфs://uslugi.tatarstan.ru/ сылтамасы
буенча Татарстан Ресгryбликасы дэyлэт хезмэтлэре hэм I\цдницип€rль хезмэтлэр
порт€rлы аша Krlepy хокукына ия булган оешмалар аrrrа гамэлгэ ашырыла.

7. ТУлаУ кВиТанциlIсе, чек-ордер, тyлаy фактын раслаган башка документлар
тyлаy фактын раслау булып торапар.

8. Гражданнарныц билгеленгэн срокта к\л{ерелмэгэн yзара сz}лым акчалары
закон тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тyлэттерелэ.



Татарстан Ресгryбликасы
Мамадыш муниципаль
районы Сон авыл х{ирлеге
башкарма комитетыныц
2018 елныц 18 Ns лы
карарына 2 нче кушымта

сон авыл жирлеге
(мунuцuпаль б ерамл ек uс ем е)

бюджетына yзара с€Llrым буенча бер тапкыр тyлэнэ торган тyлэy кертy турында
БЕЛШРY КОГАЗЕ Ns

Тулэllrенец Ф.И.О.и.

Адрес:
Нигезлэмэ: Татарстан Ресгryбликасы Мамадыш районы территори€lпь сайлау
коМиссиясенец 2018 елныц 19 ноябрендэге 921 номерлы карары нигезенда
кТатарстан Ресгryбликасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл х(ирлеге
ТерриториrIсендэ 2018 елныц 18 ноябренде rIqирле референдум натижэлэре турында
Сезга 2019 елныц 28 февралlенэ кадар Татарстан Ресгryбликасы Маrчrадыш
МунициПаль раЙоны Сон авыл щирлеге территориrIсендэ 2018 елныц 18 ноябрендаге
х(ирле референдуI\4 чараларын тормышка ашыру очен 400 сум кyлэмендэге ryлэнэ
торган ryлэyне ryбендаге реквизитларга кyчерергэ кирэк:

Кабу.lт итlче як банкы Татарстан Ресцублика НБ бyлеге, БИК 049205001
Сч. Ns
Кабул итеп €tл)пrы Сч. J\Ъ 40101810800000010001

инн 1626008921
кпп 162601001
кБк б0511714030100000180 окАто92638480

Тулаунец билгеланеше
Yзара сшIым
Х{итэкче

Тl.лэlлrенец Ф.И.о.и.
Адрес:

Салахов М.Ф.

(тулэуlенец имзасы) 
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201 ел.Кабул ителде (_)>


