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кАрАр

( 30 >> декабрь 2019 ел Nь 150

''сеяqе авыл жирлеге" муниципаль берамлегендо гражданнарныц yзара салым
акчаларын }цыю Тартибе турында

Россия Федерациясе Бюджет кOдексы, (Россия ФедерациrIсендэ п{ирле Yзидарэ
оештыруныц гомуми принциплары турьLндаD 2003 елныц б октябрендэге 131-Фз

номерлы Федераль закон, ((татарстан Республикасы Арча муниципаль районыныц
<сеще авыл х(ирлеге) муниципаль берэйлеге Уставы нигезендэ Сех(е авыл х{ирлеге

башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:
1. Кушымта итеп бирелгэн <<Сеrце авыл il{ирлеге>> муниципаль берамлегенда

гражданнарныц yзара саJIым акчаларын х(ыю Тэртибен расларга.
2. олеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукыЙ мэьлYмаТ

портutлыЕда (htф:фravo.tatarstan.ru/) бастырып чыгарырга hэм Дрча муницип€LгIь

раЙоныныц рэсми саЙтында (http://arsk.tatarstan.ru0 hэм гражданнарныц ,кYlrлэп

хФIелу урыннарында мэьлyмати стендларда тубэндэге адреслар буенча урнаштыру
юлы белан хZLJIыкка житкерергэ: ТР, Дрча раЙоны, Курса Почмак авылы, Мактэп

урамы, t йорт; ТР, Дрча раЙоны, Сикертэн авылы, Yзак урам, 14 йорт; ТР, Арча

раЙоны, Сех{е авылы, Мактэп урамы, 25 йорт,
з. Сея<е авыл х{ирлеге Советыныц 2018 нче елныц 22 нче ноябереНдэ чыккаН

45 нче номерлы "Сеже авыл п{ирлегеl' муниципzlJIь берэмлегендэ гражданнарныц

Yзара с€LлыМ акч€rларын щыю Тэртибе турында)гы карарын кочен юг€lJIткан дип

танырга.
4.олеге карарныц yтэлешен контрольда тотуны yз,остемэ алам.

Сех{е авыл х(ирлеге
башлыгы урынбасары Н.Б.Сабирх(анова

Тел. (84З66)53-2-З6, факс (84366)53-2-36. Е-mаil: Smk,Ars@tatar,ru



Сеще авыл щирлеге башкарма
комитетыныц
30 декабрь 2019 ел, JФ 150

карарына
1 нче кушымта

''сеrце авыл я{ирлеге" муниципаль берамлегенда гражданнарныц yзара салым
акчаларын щыю Тартибе

1. олеге Тэртип "Сеяqе авыл п(ирлеге" муницип€lлЬ берэмлеГендЭ

гражданнарныц yзара саJIым акч€Lларын щыю кашйдэлэрен билгели,

2. Гражданнарныц Yзара салым акч€}парын ryлэY <<Сеже авыл х(ирлеге)

муниципалъ берэмлеге территориясенда теркэлгэн 18 яшькэ х{иткэн гражданнар

тарафыннан, аларныц х{ыеннарда катнашуларына hэм тавыш биргэндэ белдергэн

мо".Ъэб"тлэрена бэйсез рэвештэ, 2о20 елныц 21 февраленэ кадэр башкарыла,

3. Аерым категориrI гражданнар:
а) кьндезге уку формасы буенча уку{ы студентлар,

б) 1 торкем инв€lлидлар очен тyлэy кyлэме х(ирле х{ыеннар карарында

билгелэнгэн сумманыц 50 (илле) процентын тэшкил ита,

i, },irН: ":Жff fiff :i;i; 
_ ана,хаты ны/ир е, б ал алары),

б) янгын яки башка табигый бэла-ка:}алар нэтищэсенэ зыян киJry очраклары

булганда, гражданнарга гариза нигезендэ ryлаy кертyне оч айдан артмаган срокка

кичектереп тору каралырга момкин.
5. Ёер тапкыр тYлэнэ торган тYлаy турында хэбэр иту (хебэрнамэ) бланкы

гражданнар иьтибарына (http:фravo.tatarstan.ru/) сайтында бастырып чыгару юлы

бЪлан, Дрча *у""цйrrаль районыныц рэсми сайтында (http://arsk.tatarstan.rrr/) hэм

гражданнар кyцлэп х{ыела торган урыннарда мэгълyмати стендларда урнаштыру,
шулай ук кул куйдырып язмача яисе почта аша юллама rцибэрy юлы белэн хаIIыкка

)I(иткерела.
хэбарнамэдэ цражданнарныц yзара са"лым акчасын кyчерy реквизитлары, тулы

яисэ киметелгэн кyламдэ бер тапкыр тyлэне торган тyлэy суммасы, аны тyлэy срогы

кyрсэтелергэ тиеш.
6. Гражданнарныц Yзара саJIымыннан п{ыеJIган акччtлар <<Сеяqе авыл }цирлеге>>

муниципаль берамлегенец шэхси счетына керэ.

7. Тулаулэр цражданнар тарафыннан физик затлар кушрI буенча исэп-

хисапларны гамэлгэ ашыру хокукына ия исэп-хисап оешм€rлары аша, почта аша

акча кYчерYне гамэлга ашыра торган оешмаJIар (исэп-хисап оешма;rары), <<Сеrце

авыл я{ирлеге>) муниципаль берамлеге Башкарма комитеты кассасы аша яисэ

татарстан Республикасы дэyлэт hэм муницип€tлъ хезмэтлэр порталы аша

https://uslugi.tatarstan.ru/ сылтамасы буенча акча кучерy юлы белэн башкарыла.

8. Тулэу фактын раслый торган документ булып кассага керем ордеры

квитанциясе, чек-ордер квитанциясе, тyлэy фактын раслый торган башка

документлар тора.
9. Гражданнарныц билгелэнгэн срокта кертелмэгэн Yзара с€шIыМ акчztларЫ

законнарда билгелангэн тэртиптэ тyлеттереле.



Сеще zIвыл щирлеге башкарма
комитетыньщ
30 декабрь 2019 ел, J\b 150
карарына
2нче кушымта

хоБор (хоБорнАмо) j\ъ

"Сеже авыл я(ирлегеl' муниципаль берэмлеге бюджетына yзара с€Llrым буенча бер
тапкыр тyлэy турында

Тулэуlе
Адресы:

нец ф.и.а.и.

нигезендэ Сезгэ
чарапарны тормышка ашыру очен срокка кадэр

суммада тубэндэге реквизитлар буенча бер тапкыр тyлаy башкарырга
кирэк:

БИК апу{ы банк
Сч. Ns
Счет аrrl^rы J\b
инн
кпп
кБк окАто

Тулэунец билгелэнеше

Х{итэкче

Хэбэр (хэбэрнамэ) Jф кСеще авыл п(ирлеге)) муниципаль
берэмлеге бюджетына
тYлэY турБIнда

сум кyлэмендэ yзара салым буенча бер тапкыр

Тулэученец ф.и.а.и.
Адресы:
Алдым ((_) 20_ ел

(имза/ryлэrlенец ф.и.а.и.)

Искарма: хабарналlа myлаrtе?а taaxcaт бuрелzанdа, mуmырылuан кореu,lок Сеэце авьtл jquрлеzе

Б ашкарма ко74um еmын d а кал а


