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КАРАР 

« 30 » декабрь 2019 ел. №131 

"Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ гражданнарньщ узара 
салым акчаларын жыю Тэртибе турында 

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль закон, «Татарстан Республикасы Арча муниципаль районыньщ «Шушмабаш 
авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставы, Шушмабаш авыл жирлеге Советыньщ 
«Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы Шушмабаш авыл жирлеге составына 
керуче торак пунктларда халык жыенын эзерлэу пэм уткэру тэртибе турындагы 
нигезлэмэне раслау хакында» 2019 елньщ 31 октябрендэге 148 номерлы карары 
нигезендэ, 16.11.2019 №1, 16.11.2019 №2, 17.11.2019 №3, 17.11.2019 №4, 23.11.2019 №5, 
24.11.2019 №6, 24.11.2019 №7 жыеннарда кабул ителгэн карарларны гамэлгэ ашыру 
максатларында, Шушмабаш авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ: 

1. Кушымта итеп бирелгэн «Шушмабаш авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлегендэ гражданнарньщ узара салым акчаларын жыю Тэртибен расларга. 

2. блеге карарны Татарстан Республикасыньщ рэсми хокукый мэгълумат 
порталында (http://pravo.tatarstan.ru/) бастырып чыгарырга haM Арча муниципаль 
районыньщ рэсми сайтында (http://arsk.tatarstan.ru/) haM гражданнарньщ куплэп жыелу 
урыннарында мэгълумати стендларда тубэндэге адреслар буенча урнаштыру юлы белэн 
халыкка житкерергэ: TP, Арча районы, Шушмабаш авылы, Мэктэп урамы, 16 йорт; TP, 
Арча районы, Носы авылы, Татарстан урамы, 45 йорт. 

3. Шушмабаш авыл жирлеге Советыньщ 2018 нче елньщ 22 нче ноябрендэ чыккан 
63 нче номерлы "Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ гражданнарньщ 
узара салым акчаларын жыю Тэртибе турында» гы карарын кечен югалткан дип танырга. 

4.Олеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам. 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://arsk.tatarstan.ru/


Шушмабаш авыл жирлеге 
башкарма комитетыньщ 
2019 нчы елньщ 30 нчы 
декабрендэге 131 нче 
номерлы карарына 
1 нче кушымта 

"Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ гражданнарньщ узара 
салым акчаларын жыю Тэртибе 

\ . Элеге Тэртип "Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлегендэ 
гражданнарньщ узара салым акчаларын жыю кагыйдэлэрен билгели. 

2. Гражданнарньщ узара салым акчаларын тулэу «Шушмабаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге территориясендэ теркэлгэн 18 яшькэ житкэн гражданнар 
тарафыннан, аларньщ жыеннарда катнашуларына Иэм тавыщ биргэндэ белдергэн 
менэсэбэтлэренэ бэйсез рэвештэ, 2020 елньщ 21 февраленэ кадэр башкарыла. 

3. Аерым категория гражданнар: 
а) кендезге уку формасы буенча укучы студентлар, 
б) 1 теркем инвалидлар, 
в) 70 яшьтэн елкэнрэк гражданнар ечен тулэу кулэме жирле жыеннар карарында 

билгелэнгэн сумманьщ 50 (илле) процентын тэшкил итэ. 
4. Тубэндэге нигезле сэбэплэр: 
а) гаилэ эгъзасыньщ улеме (ата-ана, хатыны/ире, балалары), 
б) янгын яки башка табигый бэла-казалар нэтижэсенэ зыян килу очраклары 

булганда, гражданнарга гариза нигезендэ тулэу кертуне еч айдан артмаган срокка 
кичектереп тору каралырга мемкин. 

5. Бер тапкыр тулэнэ торган тулэу турында хэбэр иту (хэбэрнамэ) бланкы 
гражданнар игътибарына (http://pravo.tatarstan.ru/) сайтында бастырып чыгару юлы белэн, 
Арча муниципаль районыньщ рэсми сайтында (http://arsk.tatarstan.ru/) haM гражданнар 
куплэп жыела торган урыннарда мэгълумати стендларда урнаштыру, шулай ук кул 
куйдырып язмача яисэ почта аша юллама жибэру юлы белэн халыкка житкерелэ. 

Хэбэрнамэдэ гражданнарньщ узара салым акчасын кучеру реквизитлары, тулы яисэ 
киметелгэн кулэмдэ бер тапкыр тулэнэ торган тулэу суммасы, аны тулэу срогы 
курсэтелергэ тиеш. 

6. Гражданнарньщ узара салымыннан жыелган акчалар «Шушмабаш авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец шэхси счетына керэ. 

7. Тулэулэр гражданнар тарафыннан физик затлар кушуы буенча исэп-хисапларны 
гамэлгэ ашыру хокукына ия исэп-хисап оешмалары аша, почта аша акча кучеруне 
гамэлгэ ашыра торган оешмалар (исэп-хисап оешмалары), «Шушмабаш авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты кассасы аша яисэ Татарстан 
Республикасы дэулэт h9M муниципаль хезмэтлэр порталы аша https://uslugi.tatarstan.ru/ 
сылтамасы буенча акча кучеру юлы белэн башкарыла. 

8. Тулэу фактын раслый торган документ булып кассага керем ордеры квитанциясе, 
чек-ордер квитанциясе, тулэу фактын раслый торган башка документлар тора. 

9. Гражданнарньщ билгелэнгэн срокта кертелмэгэн узара салым акчалары 
законнарда билгелэнгэн тэртиптэ тулэттерелэ. 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://arsk.tatarstan.ru/
https://uslugi.tatarstan.ru/


Шушмабаш авыл жирлеге 
башкарма комитетыньщ 
2019 елньщ 30 декабрендэге 
131 нче номерлы карарына 
2 нче кушымта 

Х 9 Б 9 Р (ХеБвРНАМЭ) № 

"Шушмабаш авыл жирлеге" муниципаль берэмлеге бюджетына узара салым буенча бер 
* тапкыр тулэу турында 

Тулэученен ф.и.а.и. 
Адресы: ( 

ниге 
зендэ Сезгэ 
чараларны тормышка ашыру ечен срокка кадэр 

суммада тубэндэге реквизитлар буенча бер тапкыр тулэу башкарырга 
кирэк: 

БИК алучы банк 
Сч. № 
Счет алучы № 
ИНН 
КПП 
КБК ОКАТО 

Тулэунен, билгелэнеше 

Ж,итэкче 
(имза) 

Mehep урыны 
К И С у линиясе - -

Хэбэр (хэбэрнамэ) № «Шушмабаш авыл жирлеге» муниципаль 
берэмлеге бюджетына сум кулэмендэ узара салым буенча бер тапкыр тулэу 
турында 

Тулэученен ф.и.а.и. 
Адресы: 
Алдым « » 20 ел 

(имза/тулэученен ф.и.а.и.) 

Искэрмэ: хэбэрнамэ тулэучегэ шэхсэн бирэлгэндэ, тутырылган корешок 
Шушмабаш авыл жирлеге Башкарма комитетында кала 


