Кушымта 1
Зур Нөркәй авыл җирлеге
Башкарма комитет карарына
05.03.2019 елның № 1
Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Зур Нөркәй авыл җирлеге
гражданнарының үзара салым акчаларын җыю тәртибе
1. Зур Нөркәй авыл җирлеге гражданнарының үзара салым акчаларын җыю
кагыйдәләрен чын тәртип билгели.
2. Гражданнарның үзара салым акчаларын түләү, авыл җирлеге территориясендә
теркәлгән 18 яшькә җиткән гражданнар, җирле референдумда (гражданнар
җыенында) катнашуларына һәм тавыш биргәндә алар тарафыннан белдерелгән
мөнәсәбәтләргә бәйсез рәвештә, 2019 елның 31 мартына кадәр башкарыла.
1. Гражданнарның түбәндәге категорияләре үзара салым акчаларын түләүдән азат
ителә:
а) 1 төркем инвалидлар;
б) ялгыз өлкән яшьтәге гражданнар;
в) көндезге уку йортлары студентлары;
г)дүрт һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр.
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
Зур Нөркәй авыл җирлеге башкарма комитеты кассасы аша яисә Татарстан
Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша (сылтама буенча)
почта 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.
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Кушымта 2
Зур Нөркәй авыл җирлеге башкарма комитеты карарына карата
дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган таләпләрне
үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча комиссия
ХӘБӘР (ХӘБӘРНАМӘ) № _______________
бюджетка үзара салым буенча бер тапкыр түләү турында
Зур Нөркәй авыл җирлеге
Түләүче Ф. И. О.
________________________________________________________________________
Адрес:
____________________________________________________________
Нигезендә
_________________________________________________________
Сезгә кирәк түләргә срогы кадәр _______________________ бер тапкыр түләү өчен
чараларны тормышка
ашыру__________________________________________________ суммада
_____________ сум,
түбәндәге реквизитлар
буенча:_________________________________________________
Банк алучыга БИК _____________________________________
Сч. № _________________________________
Сч Алучы. № ________________________________________
ИНН _________________________________________
КИП _________________________________________
КБК _______________ АКЫРЫНКЫ __________________
Түләү билгеләү
________________________________________________________________________
Җитәкче _________________
_______________________________________
М. П. (имза) (имза расшифровка))
- - - - - - - - - - - - - - - - - - отреза линиясе - - - - - - - - - - - - - - Хәбәр (Хәбәрнамә) № _________________
бюджетка үзара салым буенча бер тапкыр түләү турында ______________________
(муниципаль берәмлек исеме)
суммада ________________ сум.
Түләүче Ф. И. О. ______________________________________________________
Адрес:
________________________________________________________________________
Алды«__» _______________ 20__ ел _____________________________________
(түләүченең имзасы)
Искәрмә. Өзек корешокны Зур Нөркәй авыл җирлеге Башкарма комитетында
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тутырыла һәм кала.

