
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Исполнительный комитет 
Татареко-Шуганского сельского 

поселения Азнакаевского 
муниципального района

ул. Советская, д. 41 в, село Татарский Ш уган, 
А знакаевского муниципального района, 423327 

Тел. (факс) (85592) 36-1-41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» август 2019 ел

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Азнакай муниципаль районы Татар 

Шуган авыл жирлеге башкарма 
комитеты

Совет урамы, 41 в. Татар Шуган авылы 
Азнакай муниципаль районы, 423327 

Тел. (факс) (85592) 36-1-41

КАРАР

№40

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыньщ «Татар Шуган авыл жирлеге» 
муниципаль берзмлеге торак пунктларында 
гражданнарныц узара салым акчаларын жыю 
тэртибе турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы нигезендэ, «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел 131- 
ФЗ номерлы Федераль закон, «Жирле референдум турында» 24.03.2004 23-TP3 
номерлы Татарстан Республикасы законы, Татар Шуган авыл жирлеге Уставы 
нигезендэ
Татар Шуган авыл жирлеге Башкарма комитеты карар чыгара:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ «Татар Шуган 
авыл жирлеге» муниципаль берзмлеге торак пунктларында гражданнарныц узара 
салым акчаларын жыю Тэртибен расларга.

2. Элеге карарны «Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 
порталында» http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн 
халыкка игълан итэргэ Иэм Азнакай муниципаль районыньщ Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ: http//aznakayevo.tatar.ru. веб-адрес буенча 
урнаштырырга.

3. Элеге к а р а р н ы ц е ш е н  контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

Башлык Щ Мияссэрова Г.З.
! А //

http://pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Татар Шуган авыл 
жирлеге Башкарма кмитет карарына 
кунымта №1 
02 август 2019 №40

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ «Татар Шуган 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге торак пунктларында гражданнарныц

узара салым акчаларын жыю тэртибе

1. Элеге Тэртип Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ 
«Татар Шуган авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге торак пунктларында 
гражданнарныц узара салым акчаларын жыю кагыйдэлэрен бил гели.

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыньщ «Татар Шуган 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлегенец торак пунктлары территориясендэ 
теркэлгэн 18 яшькэ житкэн гражданнар 31 мартка кадэр узара салым акчаларын 
жирле референдумда (гражданнар жыенында) катнашуларына Ьом алар 
тарафыннан белдерелгэн менэсэбэтлэргэ бэйсез рэвештэ, 1 торкем 
инвалидларыннан, Беек Ватан сугышы ветераннарыннан Ьзм 
катнашучыларыннан, Беек Ватан сугышында катнашучыларныц толларыннан, 
кендезге формада белем алучы студентлардан тыш, тули.

3. Аерым категория гражданнар ечен:
а) 2 теркем инвалидлар,
б) 80 яшьтэн елкэнрэк пенсионерлар,
в) куп балалы гаилэлэр,
тулэу кулэме жирле референдум (гражданнар жыенында) карарында 

билгелэнгэн сумманыц 50 (илле) процентын тэшкил итэ.
4. Бер тапкыр бирелэ торган тулэу турында хэбэрнамэ (хэбэрнамэ) бланкы, 

жирлек сайтында тубэндэге адрес буенча бастырып чыгару (халыкка житкеру) 
юлы белэн, гражданнарга житкерелэ: http://aznakayevo.tatarstan.ru шулай ук почта 
элемтэсе аша имза яисэ юллама тапшыру юлы белэн (элеге Тэртипкэ кушымта).

Хэбэрнамэдэ (хэбэрнамэдэ) гражданнарныц узара салым акчаларын 
кучерунец тулэу реквизитлары, бер тапкыр тулэу суммасы, аны тулэу срогы 
булырга тиеш.

6. Гражданнардан кергэн узара салым акчалары Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл жирлеге Башкарма комитетыныц 
шэхси счетына керэ.

7. Тулэулэр физик затлар кушуы буенча исэп-хисап ясауга хокукы булган 
оешмалар аша, почта кучерулэрен (исэп-хисап оешмаларын) башкаруга, Татар 
Шуган авыл жирлеге Башкарма комитеты кассасы аша яисэ Татарстан 
Республикасы дэулэт h3M муниципаль хезмэтлэр Порталы аша бирелэ. 
https://uslugi.tatarstan.ru/

8. Тулэу фактын раслап, керемле касса ордеры, чек-ордер квитанциясе, тулэу 
фактын раслаучы башка документлар тора.

9. Билгелэнгэн вакытка кертелмэгэн гражданнарныц узара салым акчалары 
законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тулэттерелэ.

http://aznakayevo.tatarstan.ru
https://uslugi.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы “Татар Шуган авыл жирлеге" 

муниципаль берэмлеге торак пукнктларында 
гражданнарныц узара салым акчаларын жыю

Тэртибенэ кушымта

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуган авыл жирлеге 
бюджетына узара салым буенча бер тапкыр тулэу тулэу турында 

ХЭБЭРНАМЭ (УВЕДОМЛЕНИЕ) № ________________

Тулэученец Ф.И.О.

Адрес:
нигезендэ

Сезгэ кадэр узара салым буенча бер тапкыр тулэу тулэргэ кирэк.
сум

реквизитлар:
алучы банкы БИК

Сч. №
Сч. №

ИНН
КПП
КБК ОКАТО

Тулэунец билгелэмэсе

Житэкче
М.П. (имза) (расшифровка)

■ " K r l L C I I  <1JIу Л И п И / t t C  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -

Хэбэрнамэ (Уведомление) №
бюджетка узара салым буенча бер тапкыр тулэу тулэу турында

{муниципаль берэмлек исеме)
сум

Тулэученец Ф.И.О.
Адресы:

« » 20 г.
(тулэуче имзасы)

Искэрмэ. Хэбэрнамэ тулэучегу шэхсэн тапшырылгап очракта, оземтэ (корешок)Татар Шуган 
авыл щ'ырлегс Башкарма комитетында тутырыла Ъэм кала.


