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Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц административ 
комиссиясе тарафыннан «Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районы» 
муниципаль берэмлеге бюджетына салынган 
административ штрафларны тулэу буенча
бурычларны тулэттеругэ ышаныч юк дип тану йэм 
аларны кичеру турындагы карарлар кабул иту 
тэртибен раслау турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексыныц 47.2 статьясы, Россия Федерациясе 
Хокумэтенец 2016 елныц 6 маендагы 393 номерлы «Россия Федерациясе бюджет 
системасы бюджетларына тулэулэр буенча бурычларны тулэтугэ еметсез дип тану 
турында карарлар кабул иту тэртибенэ карата шмуми талэплэр турында» карары 
нигезендэ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитеты к а р а р  б и р э:

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц административ комиссиясе тарафыннан «Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы» муниципаль берэмлеге бюджетына салынган 
административ штрафларны тулэу буенча бурычларны тулэттеругэ ышаныч юк дип 
тану Ьэм аларны кичеру турындагы карарлар кабул иту тэртибен расларга.

2. Элеге карарны Мамадыш муниципаль районыныц рэсми 
mamadysh.tatarstan.ru сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесенец беренче урынбасары М.Р. Хужджановка йеклэргэ.

Житэкче И.М.Дэрж;еманов

mailto:mamadysh.ikrayona@tatar.ru
http://www.mamadysh.tatarstan.ru


Мамадыш муниципала районы 
Башкарма комитетытыныц 
/ 3  О К  20Д°ел,

Ж  санлы карарына 
кушымта

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципала районы Башкарма 
комитетыныц административ комиссиясе тарафыннан «Татарстан 

Республикасы Мамадыш муниципала районам муниципала берзмлеге 
бюджеташа салашган административ штрафларна1 тулэу буенча бурв1чларнв1 

тулэттеругэ а1шана1ч юк дип тану Ьэм аларны кичеру турындагы карарлар
кабул и ту тэртибе

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР

1Л. Муниципала берэмлек бюджетына тулэулэр (тулэу буенча топ бурыч, 
пенилар, штрафлар) буенча бурычны тулзттеругэ ышаныч юклыгын тану турында 
карар кабул итунец элеге Тэртибе (алга таба -  Тэртип) «Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципала района!» муниципала берэмлеге бюджеташа (алга таба -  
жирле бюджет) тулэулэр буенча бурашна1 тулэттеругэ ышаныч юклыгын тану 
очраклараш, жирле бюджетка тулэулэр буенча бураталарна1 тулэттеругэ апланата 
юклашаш тану турашда карарлар кабул иту ечен нигезлэрне раслаучат документлар 
исемлеген, Ьэм активлар керу йэм чашу буенча комиссия (алга таба -Комиссия) 
эшчэнлеге тэртибен билгели.

1.2. Элеге Тэртип салашнар Ьэм жыемнар турашдага законнарда, 
производствода бэхетсезлек очракларвшнан Ьэм профессионала чирлэрдэн мэжбури 
социала иминлэу турашдага Россия Федерациясе законнарашда, Евразия икътисадаш 
союза1 хокуклара1нда йэм Таможня эше турагида Россия Федерациясе законнарашда 
билгелэнгэн тулэулэргэ кагашмаш.

1.3. Элеге Тэртиптэ жирле бюджетка тулэулэр буенча бурашлар дигэндэ 
административ комиссиялэр тарафашнан салашган йэм жирле бюджетка уз 
вака1ташда тулэнмэгэн административ штрафлар ацлашвша. Жирле бюджетка 
тулэулэр буенча бурвшларнв! тулэттеругэ ышанагч юк дип тану ел лык исэп-хисапнах 
тозер алда1ннан инвентарьлаштыру уткэру нэтижэлзре буенча гамэлгэ amaipama.

1.4. ЖиРле бюджетка тулэулэр буенча бурашларна1 тулэттеругэ апланата юк дип 
танунащ инициатора1 буларак ж;ирле бюджетка керемнэрнец бюджетка тулэулэрнец, 
алар буенча пенилар, штрафларнащ дореслеген, тулашашаш, уз вакаггашда 
башкарашуа1н исэпкэ алу Ьэм контроладэ тоту вазашфалара1 йеклэнгэн баш 
администратора! (алга таба -  керемнэр администратора!) чашашз ясага.

1.5. Керемнэр администратора! бурам буду очраган ачашлаш, элеге Тэртипнец 
10 пункташда каралган документларна! жапонац рэсмилэштеруне гамэлгэ amaipa Ьэм



жирле бюджетка тулэулэр буенча бурычларны тулэттеругэ ышаныч юк дип тану 
турындагы мэсьэлэне Комиссия каравына кертэ.

1.6. Керемнэр администраторы жирле бюджетка тулэулэр буенча бурычларны 
тулэттеругэ ышаныч юк дип тану турында карар кабул ителу турындагы акт 
расланган коннэн биш эш коне эчендэ Россия Федерациясенец бухгалтерлык исэп- 
хисабы турындагы гамэлдэге законы нигезендэ бурыч суммасын баланстан тошеруне 
гамэлгэ ашыра. Бурычларны исэптэн тешеру Россия Федерациясе Бюджет 
кодексыныц 472 статьясындагы 5 пункты нигезендэ башкарыла.

1.7. Керемнэр администраторы жирле бюджетка тулэулэр буенча салым 
булмаган керемнэр торлэре буенча кичерелгэн бурычлар реестрын элеге Тэртипкэ 1 
нче кушымта нигезендэ алып бара.

II. ЖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТУЛЭУЛЭР БУЕНЧА БУРЫЧЛАРНЫ ТУЛЭТТЕРУГЭ
ЫШАНЫЧ ЮК ДИП ТАНУ ОЧРАКЛАРЫ

2.1. Бурычны тулэттеругэ тубэндэге очракларда ышаныч юк дип таныла:
а) физик зат -  административ штраф тулэуче улгэндэ яки Россия Федерациясе 

гражданлык-процессуаль законнарында билгелэнгэн тэртиптэ улгэн дип игълан 
ителгэндэ;

б) хосусый эшмэкэр -  административ штраф тулэуче “Белгенлеккэ тешу 
турында (банкротлык) турында” 2002 елныц 26 октябрендэге 127-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ жирле бюджетка тулэулэр буенча бурычлы затныц мелкэте 
житмэу сэбэпле тулэнмэгэн бурычлары елешендэ банкрот дип танылган очракта;

в) оешманыц -  административ штраф тулэученец оешма милкенец житэрлек 
булмавы Ьэм (яки) элеге оешманыц гамэлгэ куючылары (катнашучылар) тарафыннан 
Россия Федерациясе законында билгелэнгэн чиклэрдэ Ьэм тэртиптэ тулэнелмэгэн 
бурычы ечен бетерелуе очрагында;

г) бюджет керемнэре администраторыныц бурычны тулэтунец билгелэнгэн 
срогы (дэгьва биру срогы) чыгу, шул исэптэн жирле бюджетка тулэулэр буенча 
бурычны тулэту турында судка гариза тапшыруныц кулдан ычкындырылган срогын 
торгызудан баш тарту турында суд тарафыннан билгелэмэ чыгарылуга бэйле 
рэвештэ, жирле бюджетка бурычны тулэту мемкинлеген югалтуы турында суд акты;

д) суд приставы-башкаручы тарафыннан “Башкару производствосы турында” 
2007 елныц 2 октябрендэге 229-ФЗ номерды Федераль законный 46 статьясындагы 1 
елешендэ 3 Ьэм 4 пунктларында куздэ тотылган нигезлэр буенча башкару 
производствосыныц тэмамлануы Ьэм тулэтучегэ башкару документын кире кайтару 
турында карар чыгарылганда, тубэндэге очракларда, бюджетка тулэулэр буенча 
бурычныц барлыкка килу датасыннан биш елдан кубрэк вакыт узганда:

бурыч кулэме банкротлык турында эш буенча производство кузгату ечен 
белгенлеккэ тешу (банкротлык) турында Россия Федерациясе законында 
билгелэнгэнчэ, бурыч кулэме бурычлыга карата талэплзр кулэменнэн артып 
китмэгэндэ;

бюджетка тулэулэр тулэучене банкрот дип тану турында гариза суд 
тарафыннан кире кайтарылганда яки банкротлык турында эштэ кулланыла торган 
процедураларны уткэругэ суд чыгымнарын каплау очен житэрлек кулэмдэ



средстволарныц булмавы сэбэпле банкротлык турында эш производствосы 
туктатылганда.

2.2. Элеге Тэртипнец 8 пунктында каралган очраклардан тыш, уз вакытында 
тулэнмэгэн административ штрафлар, Административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексында административ жэза билгелэну турындагы карарны 
башкару ечен каралган срок чыгу очрагында, мондый срокны езу, туктатып тору яки 
озайту турындагы нигезлэр булмаган очракта, тулэттерелулэре еметсез дип 
танылалар.

III. ДИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТУЛЭУЛЭР БУЕНЧА БУРЫЧНЫ ТУЛЭТТЕРУГЭ 
ЫШАНЫЧ ЮКЛЫЕЫН ТАНУ ЬЭМ АНЫ КИЧЕРУ ТУРЫНДАЕЫ КАРАРЛАРНЫ 

КАБУЛ ИТУ 0ЧЕН НИГЕЗЛЭР БУЛУЫН РАСЛАУЧЫ ДОКУМЕНТЛАР
ИСЕМЛЕГЕ

3.1. ЖДрле бюджетка тулэулэр буенча бурычны тулэттеругэ ышаныч юклыгын 
тану турындагы карарны кабул иту ечен нигез булуны дэлиллэуче документлар 
булып торалар:

а) инвентарьлаштыру нэтижэлэре турындагы акт (ф. 0504835, “Дэулэт 
хакимияте органнары (дэулэт органнары), жирле узидарэ органнары, дэулэтнец 
бюджеттан тыш фондлары белэн идарэ органнары, дэулэт (муниципаль) 
учреждениелэре тарафыннан кабул ителгэн беренче исэпкэ алу документлары Ьэм 
бухгалтерлык исэп-хисаплары регистрлары формаларын Ьэм аларны куллану буенча 
методик курсэтмэлэрне раслау турында” Россия Финанс министрлыгыныц 2015 
елныц 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы белэн (алга таба - Россия Финанс 
министрлыгыныц 2015 елныц 30 мартындагы 52н номерлы боерыгы) расланган);

б) кергэн акчаларны исэплэу буенча инвентарьлэштеру язулары (ф. 0504091, 
Россия Финанслар министрлыгыныц 2015 елныц 30 мартындагы 52н номерлы 
боерыгы белэн расланган);

в) керемнэр администраторы хисапларыннан жирле бюджетка тулэулэр буенча 
бурычларныц исэпкэ алынган суммасы турындагы еземтэ, элеге Тэртипкэ 2 нче 
кушымта формасы буенча;

г) керемнэр администраторыннан жирле бюджетка тулэулэр буенча бурычны 
тулэттеруне тээмин иту буенча курелгэн чаралар турында белешмэ;

д) ж;ирле бюджетка тулэулэр буенча бурычларны тулэттерунец ©метсез булуын 
тану очракларын раслаучы документлар:

физик затныц -  жирле бюджетка тулэулэрне гамэлгэ ашырырга тиешле затныц 
улемен раслый торган яки аны улгэн дип тану фактын раслый торган документ;

ж;ирле бюджетка административ штраф тулэуче хосусый эшмэкэрнец банкрот 
дип танылуына бэйле рэвештэ эшчэнлегенец туктатылуы турында Хосусый 
эшмэкэрлэрнец бердэм дэулэт реестрыннан, оешма -  ж;ирле бюджетка 
администартив штраф тулэученец бетерелуенэ бэйле рэвештэ эшчэнлеген туктатуы 
турында Юри лик затларныц бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ мэгълуматларны 
эченэ алган документ;

бюджет керемнэре администраторыныц бурычны тулэтунец билгелэнгэн срогы 
(дэгьва биру срогы) чыгу, шул исэптэн жирле бюджетка тулэулэр буенча бурычны



ту л ату турында судка гариза тапшыруныц кулдан ычкындырылган срогын торгызу 
турында суд тарафыннан билгелэмэ чыгарылуга бэйле рэвештэ, ж;ирле бюджетка 
бурычны тулэту мемкинлеген югалтуы турында суд акты;

суд приставы-башкаручыныц “Башкару производствосы турында” 2007 елныц 
2 октябрендэге 229-ФЗ номерлы Федераль законныц 46 статьясындагы 1 елешендэ 3 
Ьэм 4 пунктларында куздэ тотылган нигезлэр буенча башкару производствосыныц 
тэмамлануы Ьэм тулэтучегэ башкару документын кире кайтару турында чыгарылган 
карары.

IV. АКТИВЛАР KEPY ЬЭМ ЧЫГУ БУЕНЧА КОМИССИЯ E0M ЖИРЛЕ 
БЮДЖЕТКА ТУЛЭУЛЭР БУЕНЧА БУРЫЧНЫ ТУЛ0ТТЕРУГ0 ЫШАНЫЧ 

ЮКЛЫЕЫН ТАНУ Ь0М  АНЫ КИЧЕРУ ТУРЫНДАГЫ КАРАРЛАРНЫ 03ЕРЛ0У 
МАКСАТЫННАН АНЬЩ ЭШЧ0НЛЕГЕ Т0РТИБЕ ТУРЫНДАГЫ НИГЕЗЛ0М0

4.1. Комиссия составы керемнэр администраторы тарафыннан даими нигездэ 
раслана.

4.2. Комиссия рэистэн, рэис урынбасарыннан, комиссия секретареннан Ьэм 
Комиссия эгъзаларыннан тора. Комиссия эшчэнлеге белэн Комиссия рэисе, ул 
булмаган очракта -  рэис урынбасары идарэ итэ.

4.3. Комиссия утырышы кирэк булган очракларда уздырыла.
4.4. Комиссия утырышы, эгэр дэ анда эгъзаларньщ гомуми саныннан ечтэн ике 

олешеннэн ким булмаган сандагы кеше л эр катнаша икэн, узган булып санала. 
Комиссия карары Комиссия эгъзаларыньщ купчелек ачык тавыш бирулэре саны 
буенча беркетмэ формасында кабул ителэ. Тавышлар саны тигез булган очракта 
хэлиткеч тавышка Комиссия рэисе ия була.

4.5. Комиссия утырышы беркетмэсе рэислек итуче Ьэм комиссиянец утырышта 
катнашкан барлык эгъзалары тарафыннан имзалана.

4.6. Комиссия 10 кон дэвамында керемнэр администраторы тарафыннан 
тэкъдим ителгэн документлар исемлеген Тэртипнец 10 пункты нигезендэ карый Ьэм 
ж;ирле бюджетка тулэулэр буенча бурычны тулэттеругэ ышаныч юклыгы Ьэм аны 
кичеру турындагы карар проектын эзерли.

4.71 ЖДрле бюджетка тулэулэр буенча бурычны тулэттеругэ ышаныч юклыгы 
турындагы карар тубэндэгелэрне уз эченэ алган акт белэн рэсмилэштерелэ (3 нче 
кушымта):

а) оешманыц тулы атамасы (физик затнын фамилиясе, исеме, этисенец исеме);
б) салым тулэученец идентификация номеры, топ дэулэт теркэу номеры, 

оешманыц салым тулэучесен учетка кую сэбэплэре коды (физик затныц салым 
тулэучесенец идентификация номеры);

в) бурыч китереп чыгарган штраф турында мэгълуматлар;
г) бюджетка тулэулэр буенча бурычны исэпкэ алуда кулланыла торган Россия 

Федерациясе бюджетлары керемнэренец классификациясе коды, аныц атамасы;
д) ждрле бюджетка тулэулэр буенча барлыкка килгэн бурыч суммасы;
е) бюджетка административ штраф тулэу буенча бурычны тулэтугэ 

ышанычныц юклыгын тану турында карар кабул иту датасы;
ж) комиссия эгъзалары имзасы.



4.8. ж;ирле бюджетка административ штраф тулэу буенча бурычны тулэттеругэ 
ышаныч юклыгын тану Ьэм аны кичеру турында Комиссия тарафыннан 
рэсмилэштерелгэн акт керемнэр администраторы ж;итэкчесе тарафыннан раслана.



Муниципаль берэмлек бюджетына 
тулаулар буенча бурычларны тулэттеругэ 
ышаныч кж дип тану Ьэм аларны кичеру 

турында карар кабул иту тэртибенэ
1 нче кушымта

Муниципаль берэмлек бюджетына 
салым булмаган керемнэр терлэрендэге______________________

ел ечен
тулэулэр буенча

(керемнэр администраторы)
кичерелгэн бурычлар 

РЕЕСТРЫ

(сум.)

№
п/п

Бурычны 
тулэттеругэ 
ышаныч юк 

дип тану ечен 
нигез

Оешманын, исеме 
(ИНН/КПП), физик затныц 

Ф.И.Э.и.
(булган очракта, ИНН)

Тулэу
тере

Тулэу буенча бурыч 
барлыкка килу срогы

Кичерелгэн бурыч 
суммасы, барлыгы

Шул исэптэн:

Теп
бурыч

Пенилар Штрафлар

БАРЛЫГЫ

(Ф.И.О.)
Дитэкче

М.У. (имза)



Муниципаль берэмлек бюджетына 
тулэулэр буенча бурычларны тулэттеругэ 
ышаныч юк дип тану Ьэм аларны кичеру 

турында карар кабул иту тэртибенэ
2 нче кушымта

Исэп-хисаплардан

(керемнэр администраторы) 
муниципаль берэмлек бюджетына 

тулэулэр буенча бурычларныц исэпкэ алынган суммасы

(оешманьщ исеме (ИНН/КПП), 
физик затнын, Ф.И.Э.и., (булган очракта ИНН)

_______________елга торышта
турындагы
03ЕМТ0

(сум.)
№
п/п

Тулэу
тере

Тулэу буенча бурыч 
барлыкка килу срогы

Тулэу буенча 
барлык бурыч

Шул исэптэн:

Теп бурыч Пенилар Штрафлар

БАРЛЫГЫ |

Л^итэкче
М.У. (имза) (Ф.И.Э.и.)



Муниципаль берэмлек бюджетына 
тулэулэр буенча бурычларны тулэттеругэ 
ышаныч юк дип тану Бэм аларны кичеру 

турында карар кабул иту тэртибенэ
3 нче кушымта

Бюджетка тулэулэр буенча бурычны тулэттеругэ ышаныч булмавын тану Ьэм аны
кичеру турында 

АКТ

о т « » 20 г. №

(оешманьщ тулы исеме, физик затныц фамилиясе, исеме, этисенец исеме)

(ИНН, ОГРН, КПП)

Аныц буенча бурыч барлыкка килгэн тулэу турындагы мэгьлуматлар

(КДБ йэм аныц тулы исеме) 
Бурыч суммасы __________сум____ тиен.

Тубэндэгелэр нигезендэ

Комиссия рэисе 

Комиссия

(реквизитлары курсэтелгэн конкрет документлар курсэтелэ)

________________________ /__________________ /______________________
(вазыйфа) (имза) (Ф.И.Э.и.)

эгъзалары:
_____________ /__________________ /___________________

(вазыйфа) (имза) (Ф.И.Э.и.)
___________ /__________________ /__________________

(вазыйфа) (имза) (Ф.И.Э.и.)



Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетынын 
административ комиссиясе тарафыннан «Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районы» муниципаль берэмлеге бюджетына салынган 
административ штрафларны тулэу буенча бурычларны тулэттеругэ ышаныч юк дип 

тану Ьэм аларны кичеру турындагы карарлар документларны карау буенча
Комиссия составы

комиссия рэисе вазифасы
Хужажанов Муса Рестэм улы ТР Мамадыш муниципаль районы Башкарма 

комитеты житэкчесенец беренче урынбасары
комиссия рэисе урынбасары
Сергеев Алексей Михайлович финас- бюджет палатасы житэкчесе
Секретарь:
Камалетдинова Олеся Сергеевна ТР Мамадыш муниципаль районы 

административ комиссияснец жаваплы 
сэркатибе

Комиссия эгъзалары
Дэулэтшин Айрат Бэхтияр улы Татарстан Республикасы Мамадыш 

муниципаль районы Башкарма комитетынын 
территориаль усеш булеге начальнигы

Васильева Ирина Степановна Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы баш хиспчысы


