
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның 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, Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районының Войкино авыл җирлеге Уставы нигезендә 2019 

елның 10 ноябрендәге 1 номерлы, Базяково авылы 2019 елның 10 ноябрендәге  2 

номерлы, 2019 елның 11 ноябрендәге 3 номерлы Пановка, 2019 елның 11 ноябрендәге 

4 номерлы Пановка  авылы гражданнары җыенында кабул ителгән карарларны 

гамәлгә ашыру максатларында Войкино авыл җирлеге башкарма комитеты  

 

карар кылды: 

 

1. Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Войкино авыл 

җирлеге гражданнарының үзара салым акчаларын җыю тәртибен кушымтада бирелә 

торган итеп расларга. 

2. Әлеге карарны Войкино авыл җирлегенең рәсми сайтында, хокукый 

мәгълүмат порталында, шулай ук Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль 

районының Войкино авыл җирлеге бинасында мәгълүмат стендында урнаштырырга. 

3. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп тору үз артыннан калачак. 

 

 

Войкино авыл җирлеге  

Башкарма комитеты җитәкчесе            Н.П.Шабутдинова 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОЙКИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2019  

с. Большие Полянки 
с.Войкино 

   

КАРАР     КАРАР 

  № 42 

   

Татарстан Республикасы  

Алексеевск муниципаль районының  

Войкино авыл җирлеге гражданнарының 

үзара салым акчаларын җыю тәртибе 

турында 

 



 

 

                                                                        

 

Войкино авыл җирлеге Башкарма 

комитетының  

2019 елның 10 декабрендәге  

42 нчы номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының  

Войкино авыл җирлеге гражданнарына  

үзара салым акчаларын җыю тәртибе 
 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының 

Войкино авыл җирлеге гражданнарының үзара салым акчаларын җыю кагыйдәләрен 

билгели. 

2.  Гражданнарның үзара салым акчаларын түләү, гражданнарның җыенында 

катнашуларына һәм тавыш биргәндә белдерелгән мөнәсәбәтләренә бәйсез рәвештә, 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының Войкино авыл җирлеге 

территориясендә теркәлгән 18 яшькә җиткән гражданнар тарафыннан, 1 нче төркем 

инвалидларыннан, студентлардан, ашыгыч хезмәткә чакырылган гражданнардан тыш, 

тавыш биргәндә гражданнар җыенында катнашуга бәйсез рәвештә, 2020 нче елның 1 нче 

мартына кадәр гамәлгә ашырыла. 

3. Бер мәртәбә бирелә торган түләүне түләү турында хәбәрнамә (хәбәрнамә) 

блогы гражданнар игътибарына Алексеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

бастырып чыгару юлы белән, шулай ук почта элемтәсе аша яисә юллама белән тапшыру 

юлы белән җиткерелә. 

Хәбәрнамәдә гражданнарның үзара салым акчаларын күчерү реквизитлары, бер 

тапкыр түләнә торган түләү суммасы, аны түләү срогы булырга тиеш. 

4. Гражданнарның үзара салымыннан алынган акчалар Татарстан Республикасы 

Алексеевск муниципаль районының Войкино авыл җирлегенең шәхси счетына керә. 

5. Гражданнарның түләүләрен түләү физик затлар кушуы буенча исәп-

хисапларны гамәлгә ашыру хокукына ия оешмалар аша почта тәрҗемәләрен (исәп-хисап 

оешмаларын) гамәлгә ашыруга акчалар күчерү юлы белән башкарыла. 

6. Түләү фактын раслау - приход касса ордеры квитанциясе, чек-ордер 

квитанциясе, түләү фактын раслый торган башка документлар. 

7. Билгеләнгән срокта кертелмәгән гражданнарның үзара салым акчалары 

законнарда билгеләнгән тәртиптә түләтелә. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Войкино авыл җирлеге Башкарма 

комитетының  

2019 елның 10 декабрендәге  

42 нчы номерлы карарына  

2 нче кушымта 
 

 

ХӘБӘРНАМӘ (ХӘБӘРНАМӘ) № _______________ 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Войкино авыл җирлеге 

бюджетына үзара салым буенча бер тапкыр түләү турында. 

 

Түләүченең Ф.И.О.сы ____________________________________________________ 

Адрес:             ___________________________________________________________ 

Гражданнар җыены карары нигезендә Сезгә 2020 елның 1 мартына кадәр авылны 

төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыру өчен 400 сум күләмендә бер тапкыр 

түләү, түбәндәге реквизитлар буенча түләргә кирәк: 

 

Алучы банкның БИКы  049205001 

Сч.№ _________________________________ 

Сч Алучы. № 40204810300000250006 

                      ИНН 1605004926 

                      КПП 160501001 

                      КБК 501 117 14030 10 0000 180 ОКАТО __________________ 

Гражданнарның үзара салым акчаларын түләү билгеләү 

 

Җитәкче _________________        _______________________________________ 

           М. п. (имза) 

 

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

 

Хәбәрнамә (хәбәрнамә) № _________________Татарстан Республикасы Алексеевск 

муниципаль районы Войкино авыл җирлеге бюджетына үзара салым буенча бер тапкыр 

түләү турында. 

400 сум күләмендә. 

Түләүченең Ф.И.О.сы ______________________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________________________________________ 

Алган«__» _______________ 20__ г.   _____________________________________ 

                                                                                                       (түләүченең имзасы) 


