
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШҼҺҼР ТИБЫНДАГЫ УРЫССУ БИСТҼСЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

КАРАРЫ 

 

2019 ЕЛНЫҢ 27 НОЯБРЕ                       №33 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы  

“Шәһәр тибындагы Урыссу бистәсе” муниципаль берәмлеге  

гражданнарның үзара салым акчаларын җыю тәртибе турында  

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елның 6 октябреннҽн “Россия 

Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131-

ФЗ санлы Федераль закон, 2004 елның 24 мартыннан “Җирле референдум 

турында”гы 23-ТРЗ санлы Татарстан Республикасы законы, Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районының “Шҽһҽр тибындагы Уруссу бистҽсе” 

муниципаль берҽмлеге Уставы һҽм 2019 елның 24 ноябрендҽ узган җирле 

референдумда кабул ителгҽн 75 санлы карарны гамҽлгҽ ашыру максатында, ТР 

Ютазы муниципаль районы шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе башкарма комитеты 

карары:  

1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы шҽһҽр  

тибындагы Урыссу бистҽсе гражданнарының ҥзара салым акчасы җыю тҽртибен 

раслау. 

2. Ҽлеге карарны “Ютазы таңы”-“Ютазинская новь” район  

газетасында бастырырга, ТР Ютазы муниципаль районының jutaza.tatar.ru рҽсми 

сайтында һҽм ТР хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында тҥбҽндҽге адрес буенча 

http://pravo.tatarstan.ru. интернет мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ 

урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз өстемҽ алам. 

 

 

 

 

 

Җитҽкче вазифаларын башкаручы                                         Р.Ҽ.Шҽрипов 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru/


Шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе 

башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары  

карарына 

1 нче кушымта  

2019 елның__________ №_____ 

 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

шәһәр тибындагы Урыссу бистәсендә гражданнардан 

 үзара салым акчаларын җыю тәртибе 

 

1. Ҽлеге тҽртип шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе гражданнарыннан ҥзара 

салым акчаларын җыю кагыйдҽлҽрен билгели. 

2. Гражданнарның ҥзара салым акчаларын тҥлҽҥ 2020 елның 28 февраленҽ 

кадҽр Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр тибындагы 

Урыссу бистҽсе территориясендҽ теркҽлгҽн 18 яшькҽ җиткҽн гражданнар 

тарафыннан, җирле референдумда (гражданнар җыенында) катнашуларына һҽм 

тавыш биргҽндҽ алар белдергҽн мөнҽсҽбҽтлҽргҽ бҽйсез рҽвештҽ, башкарыла.  

3. Ҥзара салым тҥлҽҥлҽреннҽн тҥбҽндҽге категория гражданнар азат ителҽ: 

а) Бөек Ватан сугышында катнашучылар һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затлар; 

б) 1,2 төркем инвалидлар, балачактан инвалид кешелҽр. 

4. Аерым категория гражданнар өчен: 

а)  көндезге бҥлектҽ укучы студентлар өчен тҥлҽҥ 200 сум тҽшкил итҽ, ягъни җирле 

референдум карары белҽн билгелҽнгҽн сумманың 50 проценты.  

5. Бер тапкыр тҥлҽҥ турында хҽбҽрнамҽ Ютазы муниципаль районының рҽсми 

сайтында, “Ютазы таңы”- “Ютазинская новь” район газетасында бастырып чыгару 

юлы белҽн гражданнарга, яисҽ мҽгълҥмат стендларында халыкка хҽбҽр итеп яисҽ 

почта элемтҽсе аша таратыла.  

Хҽбҽрнамҽдҽ гражданнарга ҥзара салым акчаларын кҥчерҥнең тҥлҽҥ реквизитлары, 

тулы яки киметелгҽн кҥлҽмдҽ бер тапкыр тҥлҽҥ суммасы, аны тҥлҽҥ срогы булырга 

тиеш. 

6. Гражданнарның ҥзара салымыннан алынган акчалар Татарстан 

Республикасы буенча федераль казна идарҽсенең шҽхси счетына (Ютазы 

муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы) керҽ. 

7. Гражданнар тарафыннан тҥлҽҥлҽр физик затлардан исҽп-хисапларны 

гамҽлгҽ ашыру хокукына ия оешмалар һҽм почта аша кҥчерергҽ (исҽп-хисап 

оешмалары), Урыссу бистҽсе башкарма комитеты кассасы аша яисҽ 

https://uslugi.tatarstan.ru/и Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 

хезмҽтлҽр порталы аша башкарыла. 

8. Касса ордеры, чек-ордер квитанциясе, тҥлҽҥ фактын раслаучы башка 

документлар тҥлҽҥ фактын раслый. 

9. Билгелҽнгҽн вакытка тҥлҽнмҽгҽн ҥзара салым акчалары законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тҥлҽттерелҽ. 

 

 



Шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе 

башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары  

карарына 

1 нче кушымта  

2019 елның__________ №_____ 

 

 
ХҼБҼРНАМҼ (БЕЛДЕРҤНАМҼ) № ______ 

 

Шҽһҽр тибындагы Урыссу бюджетына ҥзара салым буенча бер тапкыр тҥлҽҥ турында 

 

Тҥлҽҥченең Ф.И. А.и. 

________________________________________________________________________ 

Адресы:             ____________________________________________________________ 

Гражданнар җыены карары нигезендҽ _________торак пунктында 2020 елда гражданнарның ҥзара 

салым акчаларын кертҥ һҽм алардан файдалану мҽсьҽлҽсе буенча Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Шҽһҽр тибындагы Урыссу  советы утырышы нигезендҽ, Сезгҽ _______ елга 

кадҽр гражданнар җыены чараларын тормышка ашыру өчен _____ сум кҥлҽмендҽге бер тапкыр 

тҥлҽнелҽ торган акчаны тҥбҽндҽге реквизитлар буенча тҥлҽргҽ кирҽк: 

Банк получателя                             

     БИК 

                              
Получатель                  

   Сч. №  

                      ИНН КПП  

                      КБК  

                    ОКАТО  

 Назначение платежа  самообложение граждан за 2020 год.  

 

Җитҽкче _________________        _______________________________________ 

                            М. У. (имза)                 (имзаның расшифровкасы) 

 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - кисү линиясе   - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Хҽбҽрнамҽ (Белдерҥнамҽ) № _________________ 

Ташкичҥ авыл җирлеге бюджетына ҥзара салым буенча________________ сум кҥлҽмендҽ бер 

тапкыр тҥлҽнелҽ торган акчаны тҥлҽҥ турында 

                                                (муниципаль берәмлек исеме) 

  

Тҥлҽҥченең Ф.И. А.и. ______________________________________________________ 

Адресы: ________________________________________________________________________ 

Кабул ителде «__» _______________ 20__ елда   _____________________________________ 
                                                                                                       (тҥлҽҥченең имзасы) 
 

Искәрмә. Әгәр дә хәбәрнамә түләүчегә шәхсән тапшырылса, өзелмә төпсә (отрывной корешок) тутырыла һәм 

Ташкичү авыл җирлеге Башкарма комитетында калдырыла.  

 

 

 

 


