
  

 



 

 

                                                                         

Урман Асты Шонталасыавыл җирлеге 

Башкарма комитетының  

2019 елның 10 декабрендәге  

102 нче номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының  

Урман Асты Шонталасыавыл җирлеге гражданнарына  

үзара салым акчаларын җыю тәртибе 
 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының 

Урман Асты Шонталасы 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 Урман Асты 

Шонталасыавыл 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 15 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 Урман Асты Шонталасы 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. 

 

 

 

 



 

 

Урман Асты Шонталасыавыл җирлеге 

Башкарма комитетының  

2019 елның 10 декабрендәге  

102 нче номерлы карарына  

1 нче кушымта 
 

 

ХӘБӘРНАМӘ (ХӘБӘРНАМӘ) № _______________ 

Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районы Урман Асты Шонталасыавыл 

җирлеге бюджетына үзара салым буенча бер тапкыр түләү турында. 

 

Түләүченең Ф.И.О.сы 

________________________________________________________________________ 

Адрес:             ____________________________________________________________ 

Гражданнар җыены карары нигезендә Сезгә 2020 елның 15 мартына кадәр авылны 

төзекләндерү буенча чараларны тормышка ашыру өчен 500 сум күләмендә бер тапкыр 

түләү, түбәндәге реквизитлар буенча түләргә кирәк: 

 

Алучы   Отделение-НБ Республика Татарстан 

                                БИК  049205001  

Сч Алучы. УФК по РТ (Финансово-бюджетная палата Алексеевского муниципального 

района) 

                               Сч. № 40101810800000010001 

                               ИНН  1605004725 

                               КПП160501001  

                               КБК  501 117 14030 10 0000 180 

                               ОКТМО 92606470   __________________ 

Гражданнарның үзара салым акчаларын түләү билгеләү 

Җитәкче _________________        _______________________________________ 

           М. п. (имза) 

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

Хәбәрнамә (хәбәрнамә) № _________________Татарстан Республикасы Алексеевск 

муниципаль районы Урман Асты Шонталасы авыл җирлеге бюджетына үзара салым 

буенча бер тапкыр түләү турында.500 сум күләмендә. 

Түләүченең Ф.И.О.сы ______________________________________________________ 

Адрес: 

________________________________________________________________________ 

Алган«__» _______________ 20__ г.   _____________________________________                          

Адрес:             __________________________________________________________ 
  



 

 
 


