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Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Саклаубаш авыл 

җирлеге муниципаль берәмлеге 

гражданнарының үзара салым 

акчаларын җыю тәртибе турында 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында "2003 елның 6 октябрендәге 131-

ФЗ номерлы Федераль закон, «җирле референдум турында» 2004 елның 24 

мартындагы 23-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы," Саклаубаш 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә 2018 елның 18 

ноябрендәге 73 номерлы җирле референдумда кабул ителгән карарны гамәлгә 

ашыру максатларында Саклаубаш авыл җирлеге башкарма комитеты карар 

чыгарды.: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл җирлеге 

гражданнарының үзара салым акчасы җыю тәртибен раслау турында" 2008 ел, 

28 декабрь, 907 нче карары 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында " урнаштыру (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Сарман муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет челтәрендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Башкаркомитет җитәкчесе                                      Л.М.Габидуллина 
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                      Саклаубаш авыл җирлеге 

Башкарма комитетының 06.03.2019 ел 2 

номерлы карарына 1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Саклаубаш авыл 

җирлеге гражданнарының үзара салым акчаларын җыю тәртибе  

1. Саклаубаш авыл җирлеге гражданнарының үзара салым акчаларын 

җыю кагыйдәләрен чын тәртип билгели  

2. Гражданнарның үзара салым акчаларын түләү, җирле референдумда 

(гражданнар җыенында) катнашуына һәм тавыш биргәндә алар тарафыннан 

белдерелгән мөнәсәбәтләргә бәйсез рәвештә, Саклаубаш авыл җирлеге 

территориясендә теркәлгән 18 яшькә җиткән гражданнар тарафыннан 2019 

елның 31 мартына кадәр башкарыла. 

  1. Гражданнарның түбәндәге категорияләре үзара салым акчаларын 

түләүдән азат ителә: 

а) 1 төркем инвалидлар; 

б) көндезге уку формалары укучылары. 

3. Бер тапкыр түләү турында хәбәр итү (белдерү) бланкы Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының рәсми сайтында халыкка хәбәр 

итү юлы белән, шулай ук почта элемтәсе аша тапшыру яки җибәрү юлы белән 

гражданнар игътибарына җиткерелә.  

Хәбәрнамәдә (белдерүдә) гражданнарның үзара салым акчаларын күчерү 

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

түләү срогы булырга тиеш.  

4. Гражданнарның үзара салымыннан алынган акчалар Татарстан 

Республикасы буенча Федераль салым хезмәте идарәсенең шәхси счетына 

(Сарман муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы) килә. 

5. Гражданнар тарафыннан түләү физик затлар кушуы буенча исәп-хисап 

ясау хокукына ия оешмалар аша, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Саклаубаш авыл җирлеге башкарма комитеты кассасы аша яисә 

Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша 

(сылтама буенча) Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Саклаубаш авыл җирлеге башкарма комитеты кассасы аша акча күчерү юлы 

белән башкарыла https://uslugi.tatarstan.ru/. 

6. Түләү фактын раслау булып килү касса ордеры, чек-ордер квитанциясе, 

түләү фактын раслаучы башка документлар тора. 

7. Билгеләнгән вакытка кертелмәгән гражданнарның үзара салым 

акчалары законнарда билгеләнгән тәртиптә түләтелә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

                                                 Саклаубаш 

авыл җирлеге Башкарма комитетының 

06.03.2019 ел 2 номерлы карарына 2 нче 

кушымта 

 

 

 _______________ номерлы ХӘБӘР (ХӘБӘРНАМӘ) 

Саклаубаш авыл җирлеге бюджетына бертапкырлы түләмне түләү турында 

 

Түләүченең Ф.И.О.  ___________________________________________ 

Адрес:      _____________________________________________________ 

_____________________________________________ нигезендә Сезгә 

___________________ выкытына кадәр, ________________________________ 

_________________ чараларын тормышка ашыруга __________ сум 

күләмендәге бертапкырлы түләмне түбәндәге реквизитлар буенча түләргә 

кирәк. 

Алучының банкы  БИК _____________________________________ 

                             Сч. № _________________________________ 

Алучы     Сч. № ________________________________________ 

                      ИНН _________________________________________ 

                      КПП _________________________________________ 

                      КБК _______________  ОКАТО __________________ 

Түләүнең билгеләнеше 

__________________________________________________________________ 

 

Җитәкче: _________________        

_______________________________________ 
                            М.П.            (имза)                             (имзаны аңлатып бирү) 

 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - -  кисү сызыгы  - - - - - - - - - - - - - - - 

 

____________ номерлы хәбәрне (хәбәрнамәне) ________________________ 

 бюджетына _____________ сум күләмендә бертапкырлы түләмне түләү 

турындагы    

Түләүченең Ф.И.О. _________________________________________ 

Адресы: _____________________________________________________ 

Алдым: «__» _______________ 20__ г.   

_____________________________________ 
                                                                                                       (түләүченең имзасы) 

 

Искәрмә. Ертылма өлеш хәбәрнамә түләүчегә шәхсән тапшырылган очректа тутырыла 

һәм Саклаубаш авыл җирлеге башкарма комитетында калдырыла.     


