
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МЕНЗЕЛИНСКОГО

ТАТАРСТАНРЕСПУБЛИКАСЫ
МИНЗЭЛЭ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ НИКОЛАЕВКА 
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от «27» март 2020 ел. № 3 t

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыньщ 
Николаевка авыл жщрлеге гражданнарыннан узара салым акчаларын ж;ыю Тэртибе

турында

Россия Федерациясе Бюджет кодексы, “Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэне 
оештыруньщ гомуми принциплары турындаТы 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ 
номерлы Федераль законы, Татарстан Республикасыньщ “Жирле референдум 
турындаТы 23-3PT номерлы Законы, Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл 
ж;ирлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районыньщ Николаевка авыл ж;ирлеге Башкарма комитеты

1. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыньщ Николаевка авыл 
ж,ирлеге гражданнарыннан узара салым акчаларын >цыю Тэртибен расларга.

2. Олеге карар рэсми тестэ басылырга тиеш.
3. Олеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ йеклим.

КАРАР БИРО:

Николаевка авыл жщрлеге башкарм, 
ж;итэкчесе вазыйфаларын башкару Боков М.М.



ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Николаевка авыл ж;ирлеге Башкарма комитеты

Карарына 1 нче кушымта 
27 март 2020 ел. N 3

ТР Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл ж;ирлеге гражданнарыннан узара
салым акчаларын ж;ыю Тэртибе

1. Элеге Тэртип авыл ж;ирлеге гражданнарыннан узара салым акчаларын ж;ыю 
кагыйдэлэрен билгели.

2. Гражданнарныц узара салым акчасы, ж;ирле референдумда (гражданнар 
ж;ыенында) катнашуларына бэм тавыш биргэндэ белдерелгэн менэсэбэтлэренэ 
карамастан, Минзэлэ муниципаль районыныц Николаевка авыл ж;ирлеге 
территориясендэ теркэлгэн 18 яшькэ ж;иткэн гражданнар, 1 Ьэм 2 теркем 
инвалидларыннан, Беек Батан сугышында катнашучыларныц, Беек Батан сугышында 
катнашучыларныц тол хатыннарыннан, кендезге формада белем алучы студентлар, 
80 яшьтэн елкэнрэк пенсионерлар, куп балалы аналар, хэрби хэрэкэтлэрдэ 
катнашучылар, Россия Армиясе сафларына вакытлы хезмэткэ чакырылган 
гражданнардан тыш, 31 мартка кадэр исэплэнэ.

3. Бер тапкыр тулэу турында хэбэр язуы (уведомление) бланкы >^ирлекнец 
мэгълумати стендында, Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл ж;ирлегенец 
menselinsk.tatarstan.ru рэсми сайтында бастыру, шулай ук имза куйдырып тапшыру 
яки почта элемтэсе аша ж;ибэру юлы белэн гражданнарга ж;иткерелэ.

4. Хэбэр язуында (уведомление) гражданнарныц узара салым акчаларын 
кертугэ тулэу реквизитлары, тулысынча яки киметелгэн кулэмдэ бер тапкыр тулэу 
кулэме, аны тулэу срогы курсэтелергэ тиеш (Кушымта).

5. Гражданнарныц узара салымнан кергэн акчалата чаралары Минзэлэ 
муниципаль районы Николаевка авыл >к;ирлегенец лицевой счетына керэ.

6. Гражданнардан тулэу алу почта (хисап оешмалары) переводларын 
башкаруга физик затларньщ йеклэмэсе буенча исэп-хисап ясауга хокукы булган 
оешмалар, Минзэлэ муниципаль районы Николаевка авыл ж;ирлеге Башкарма 
комитеты кассасы, https://usluqi.tatarstan.ru/ сылтамасы буенча Татарстан 
Республикасы дэулэт Иэм муниципаль хезмэтлэр порталы аша акчаларны кучеру 
юлы белэн башкарыла.

7. Касса ордеры квитанциясе, чек-ордер, тулэу фактын раслаучы башка 
документлар тулэу фактын раслаучы булып тора.

8. Билгелэнгэн срокта гражданнардан алынмаган узара салым акчалары 
законда билгелэнгэн тэртиптэ тулэтелэ.

https://usluqi.tatarstan.ru/


2 нче кушымта

ХЭБ0Р ЯЗУЫ (УВЕДОМЛЕНИЕ) N ________________ Минзэлэ муниципаль
районы Николаевка авыл >кирлеге бюджетына узара салым буенча бер тапкыр тулэу

керту турында

тулэученец Ф.Ис.Ат.ис.

Адресы:____________________________________________________________________

______________ ___________________________________ -_1_______  нигезетндэ

Сезгэ_____________срокка кадэр_________________________ чараларны
га мал га

___________________________________________ ашыруга бер тапкыр тулэу кертергэ
кирэк.

суммада________________ сум, тубэндэге реквизитлар буенча:___________________

Тулэу алучы банкныц ВИК

Сч. N ______________________
Кабул итуче Сч. N __________
КПП_______________________
КБК________________ ОКАЮ
Тулэу билгелэнеше

>Цитэкче _______________________________________________________
М.У. (имза) (тулысынча имза)

-------------- --------------- ------------------------- кису сызыгы-----------------------------

Хэбэр язуы (Уведомление) N __________________
Узара салым буенча бюджетка бер тапкыр тулэу керту турында

(муниципаль берэмлек атамасы) 
суммада_________________ сум.

тулэученец Ф.Ис.Ат.ис.

Адресы:

Алдым "__ " ________________ 20___ е л ._________________________________________

(тулэученец имзасы)

Искэрмэ. Хэбэр язуы тепсэсе (корешок) тутырыла Ьэм хэбэр язуы тулэученец 
шэхсэн узенэ тапшырылган очракта, Башкарма комитетта кала.


