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Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге гражданнарының үзара 

салым акчаларын җыю тəртибе 
 

1. Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы» муниципаль берəмлеге гражданнарының үзара салым 
акчаларын җыю кагыйдəлəрен чын тəртип билгели. (алга таба - җирлек). 

2. Гражданнарның үзара салым акчаларын түлəү, җирле референдумда 
(гражданнар җыенында) катнашуына һəм тавыш биргəндə белдерелгəн 
мөнəсəбəтлəргə бəйсез рəвештə, Сарман муниципаль районының «Җəлил 
шəһəр тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге территориясендə 
теркəлгəн 18 яшькə җиткəн гражданнар тарафыннан 2019 елның 31 
мартына кадəр башкарыла. 

3. Гражданнарның түбəндəге категориялəре үзара салым акчаларын 
түлəүдəн азат ителə: 

ə) өлкəн яшьтəге гражданнар (80 яшьтəн өлкəнрəклəр)); 
б) I һəм II төркем инвалидлар; 
в) ел дəвамында җирлек территориясендə яшəмəүче гражданнар 
(көндезге уку формасы студентлары; РФ Кораллы Көчлəре сафларында 
хезмəт итүче затлар; хөкем ителгəн һəм тдп.); 
г) бик авыр хəлдə калган гаилə əгъзалары (СОП, янгыннан зыян 
күрүчелəр, авыр авырулар һəм тдп.); 
4. Бер тапкыр түлəү турында хəбəр (квитанция) бланкы Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының рəсми сайтында халыкка 
хəбəр итү юлы белəн, шулай ук кəгазьгə яки почта элемтəсе аша юл 
тапшыру юлы белəн гражданнар игътибарына җиткерелə.  

Белдерү (квитанция) гражданнарның үзара салым акчаларын күчерү 
реквизитлары, тулы яки киметелгəн күлəмдə бер тапкыр түлəү суммасы, 
аны түлəү срогы булырга тиеш. 

5. Гражданнарның үзара салымыннан алынган акчалар Татарстан 
Республикасы буенча Федераль салым хезмəте идарəсенең шəхси счетына 
(Сарман муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы) килə. 

6. Түлəү гражданнар тарафыннан физик затлар кушуы буенча исəп-
хисап ясау хокукына ия булган оешмалар аша Татарстан Республикасы 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталы аша Татарстан Республикасы 
дəүлəт һəм муниципаль хезмəтлəр Порталы аша сылтама буенча акча 
күчерү юлы белəн башкарыла https://uslugi.tatarstan.ru/. 

https://uslugi.tatarstan.ru/


7. Түлəү фактын чек-ордер, башка документлар, түлəү фактын 
раслаучы квитанция раслый. 

8. Билгелəнгəн вакытка кертелмəгəн гражданнарның үзара салым 
акчалары законнарда билгелəнгəн тəртиптə түлəтелə. 
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