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ПОСТАНОВЛЕНИЕ *  КАРАР
« X ?  » / /  2018г. №

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы “шэИэр 
тибындагы Урыссу бистэсе” муниципаль берэмлеге 
гражданнарыныц узаРа салым акчаларын жыю Тэртибе 
турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елньщ 6 октябрендзге «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында»гы 131- 
ФЗ номерлы Федраль законга, 2004 елньщ 24 мартындагы «Дирле референдум 
турында»гы 23-TP3 номерлы Татарстан Республикасы Законына, Татарстан 
Республикасы Ютазы муниципаль районы “шэЬэр тибындагы Урыссу бистэсе” 
муниципаль берэмлеге Уставына ярашлы, 2018 елньщ 18 ноябрендэ уздырылган 
жирле референдумда кабул ителгэн №95 карарны гамэлгэ ашыру максатыннан, 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карар итэ:

1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шэЬэр тибындагы 
Урыссу бистэсе гражданнарыныц узара салым акчаларын жыюныц кушымтадагы 
Тэртибен расларга.

2. Элеге карарны “Ютазы таны”-“Ютазинская новь” район газетасында 
бастырып чыгарырга, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
jutaza.tatar.ru рэсми сайтында Ьэм Интернет мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендэ http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.

Башкарма комитет
житэкчесе вазифаларын башкаручы З.Н. Айтыкина

Т.Г.Исмэгыйлова
2-92-40

mailto:Pgt.Urussu@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru


шэ11эр тибындагы Урыссу бистэсе 
Башкарма комитетыньщ 2018 
елнын карарына

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шэИэр тибындагы 
Урыссу бистэсе гражданнарынын узаРа салым акчаларын жыю тартибе

1.Элеге Тэртип шэИзр тибындагы Урыссу бистэсе гражданнарынын узара 
салым акчаларын жыю кагыйдэлэрен билгели.

2. Гражданнарньщ узара салым акчаларын тулэу 18 яшькэ житкэн Ьэм 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шэЪэр тибындагы Урыссу 
бистэсе территориясендэ теркэлгэн гражданнар тарафыннан 2018 елнын 31 
мартына кадэр, аларньщ жирле референдумда (гражданнар жыенында) катнашу- 
катнашмавына Ьэм аларньщ тавыш биру барышында белдергэн менэсэбэтлэренэ 
бэйсез рэвештэ тулэнэ.

3. Узара салым акчасын тулэудэн гражданнарньщ тубэндэге категориялэре 
азат ителэ:

а) Беек Ватан сугышында катнашучылар Иэм аларга тинлэштерелгэн затлар;
б) 1,2 теркем инвалидлары, балачактан инвалидлар.
4. Гражданнарньщ аерым категориялэренэ:
кендезге булектэ укыган студентларга тулэу кулэме жирле референдум 

(гражданнар жыены) карарында билгелэнгэн сумманын (50) процентын, 150 сум 
тэшкил итэ.

5. Бер тапкыр тулэнэ торган тулэуне башкару турындагы белдеру кэгазе 
(уведомление) бланкы гражданнар игътибарына Ютазы муниципаль районы рэсми 
сайтында урнаштыру, мэгълумати стендларга куеп халыкка житкеру,, шулай ук 
имза куйдырып шэхсэн тапшыру яки почта элемтэсе апта юллау юлы белэн 
житкерелэ.

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

6. Гражданнар дан алынган узара салым акчалары ТР ФКИ (Ютазы 
муниципаль районы финанс-бюджет палатасы) шэхси счетына керэ.

7. Тулэулэрне башкару гражданнар тарафыннан акчаларны физик затлар 
телэге буенча исэп-хисапларны гамэлгэ ашыру, акчаларны почта аша кучеру 
(исэп-хисап оешмалары), шэЬэр тибындагы Урыссу бистэсе башкарма комитеты 
кассасы аша кучеру хокукына ия булган оешма аша кучеру яки 
https://uslugi.tatarstan.ru/ сылтамасы буенча Татарстан Республикасы дэулэт 
хезмэтлэре Ьэм муниципаль хезмэтлэр порталы аша кучеру хокукына ия булган 
оешмалар аша гамэлгэ ашырыла.

8. Тулэу фактын раслау булып, керу-касса ордеры квитанциясе, чек-ордер, 
тулэу фактын раслаучы башка документлар тора.

9. Гражданнарньщ билгелэнгэн срокта кучерелмэгэн узара салым акчалары 
закон тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ тулэттерелэ.

https://uslugi.tatarstan.ru/


Кушымта 2
ШэЬэр тибындагы Урыссу 
бистэсе Башкарма комитетынын, 
2018 елныц 3 J. / /  -№ J 4  
карарына

Ютазы муниципаль районы шэЬэр тибындагы Урыссу 
бистэсе бюджетына узара салым буенча бер тапкыр тулэнэ 
торган тулэу керту турында

БЕЛДЕРУ К0ГАЗЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) № ___

Тулэученец Ф.И.Э.и.__________________________________________________
Адрес:

Нигезлэмэ ____________________________________________________________
Сезгз________________________ К0нгэ кадэрге вакыт эчендэ
______________________________________________________чараларны гамэлгэ
ашыру буенча______________сум кулэмендэ бер тапкыр тулэнэ торган тулэуне
тубэндэге реквизитларга кучерергэ кирэк:
Банк получателя БИК 049205001
Сч. № 401 018 108 000 000 1 000 1
Банк: Отделение-НБ Республика Татарстан, г.Казань
ИНН 1642004459
КПП 164201001
КБК 802 117 14030 13 0000 1 54 
ОКАТО 92654151 
Назначение платежа 
Самообложение за 2019г.
Руководитель_____________________________________________________________
М.П. (подпись)_______________________(расшифровка подписи)

- ..............- ..........................кисеп алу с ы з ы г ы -------------- ----------------

Ютазы муниципаль районы шэЬэр тибындагы Урыссу бистэсе 
бюджетына узара салым буенча бер тапкыр тулэнэ торган тулэуне
_________________сум кулэмендэ тулэу турында № _________ белдёру кэгазе
(уведомление).
Тулэученец Ф.И.Э.и.

Адрес: ____________________________________________________________
Кабул ителде «__» ________________ 20__ ел.

(тулэученец имзасы)
Искэрмэ. Белдеру кэгазе тулэучегэ шэхсэн тапшырылган очракта, тулэу кэгазе 
влегие (отрывной корешок) тутырыла нэм шэнэр тибындагы Урыссу бистэсе 
башкарма комитетында кала.


