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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                         КАРАР 

№      8                                                                               15 марта 2019 года 

Татарстан Республикасы Сарман муници-

паль районы " Сарман авыл җирлеге» муни-

ципаль берәмлеге гражданнарының үзара 

салым акчаларын җыю тәртибе турында 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә органының 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, «Сарман авыл 

җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә 2018 елның 18 

сентябрендәге 13 номерлы җирле референдумда кабул ителгән карарны 

гамәлгә ашыру максатларында Сарман авыл җирлеге башкарма комитеты, 

Сарман авыл җирлеге карар итә: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Татарстан Рес-

публикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге гражданнарының 

үзара салым акчасын җыю тәртибен раслау (1 нче кушымта). 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукы-мәгълүмат рәсми пор-

талында " урнаштыру (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм үрчемне Сарман муни-

ципаль районының рәсми сайтында Ин-тернет челтәрендә элеп куярга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

 

Сарман авыл җирлеге  

Башкарма комитет җитәкчесе                                           Н.И. Сахуриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сарман авыл җирлеге  

Башкарма комитет карарына  

8 нче номерлы 2019 елның 15 

март карарына 1 кушымта 

 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

гражданнарның үзара салым акчаларын җыю тәртибе 

 

1. Сарман 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 карамастан, 2019 елның 31 мартына кадәр, Сарман 

авыл җирлеге территориясендә теркәлгән 18 яшькә җиткән гражданнар тара-

фыннан һәм аларның саны авыл җирлегендә яшәүчеләрнең гомуми саныннан 

30 проценттан артмаска тиеш. 

  1. Киләсе гражданнар өчен үзара салым акчаларын түләүдән азат ителә: 

а) I һәм II төркем инвалидлар; 

б) ялгыз өлкән яшьтәге гражданнар (80 яшьтән өлкәнрәк); 

в) 1 төркем инвалидлар; 

г) ел дәвамында җирлек территориясендә яшәмәгән гражданнар (көндезге 

формада белем алучы студентлар; РФ Кораллы Көчләре сафларында хезмәт 

итүче затлар; хөкем ителгән һ.б.); 

д) авыр хәлдә калган гаилә әгъзалары (СОП, янгынга дучар булганнар, 

авыр хәлле һ.б.) 

5. Бер тапкыр түләү турында хәбәр итү (белдерү) бланкы Татарстан Рес-

публикасы Сарманов муниципаль районының рәсми сайтында халыкка хәбәр 

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

гражданнар игътибарына җиткерелә.  

Хәбәрнамәдә (белдерүдә) гражданнарның үзара салым акчаларын күчерү 

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

срогы булырга тиеш.  

6. Гражданнарның үзара салымыннан алынган акчалар Татарстан Респуб-

ликасы буенча Федераль салым хезмәтенең шәхси счетына (Сарман муници-

паль районының Финанс-бюджет палатасы) килә. 

7. Түләү гражданнар тарафыннан физик затлар кушуы буенча исәп-хисап 

ясау хокукына ия оешмалар аша, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль 

районы Сарман авыл җирлеге башкарма комитеты кассасы аша яисә Татарстан 

Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр Порталы аша (сылтама буен-

ча) Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл җирлеге 

башкарма комитеты кассасы аша башкарыла https://uslugi.tatarstan.ru/. 

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

түләү фактын раслаучы башка документлар тора. 

9. Билгеләнгән вакытка кертелмәгән гражданнарның үзара салым акчала-

ры законнарда билгеләнгән тәртиптә түләтелә. 

 



Сарман авыл җирлеге  

Башкарма комитет карарына  

8 нче номерлы 2019 елның 15 

март карарына 2 кушымта 

 

ХӘБӘР (ХӘБӘРНАМӘ) № _______________ 

бюджетка үзара салым буенча бер тапкыр түләү турында 

Сарман авыл җирлеге 

 

Түләүче Ф. И. О. 

____________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________  

Нигезендә _______________________________________________________  

Сезгә төрле чараларны үткәрү очен  түләргә кирәк срогы ______________кадәр 

__________________________________________________________________ 

суммада _____________ сум, түбәндәге реквизитлар буенча: 

анда:_____________________________________________________________  

Банк алучыга БИК _____________________________________ 

                           Сч. № _________________________________ 

Сч Алучы. № ________________________________________ 

                      ИНН _________________________________________ 

                      КИП _________________________________________ 

                      КБК _______________ АКЫРЫНКЫ __________________ 

Түләү билгеләү 

____________________________________________________________________ 

 

Җитәкче _________________        _______________________________________  

                            М. П. (имза)             (имза аңлатмасы) 

 

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

 

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. Әгәр белдерү кәгазьгә шәхсән тапшырыла икән, астагы өзектән сөңгы 

өле  Сарман авыл җирлеге Башкарма комитетында тутырыла һәм кала. 


