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Чистай шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 16 апрелендәге 38 номерлы
карары белән расланган административ
комиссияләр тарафыннан «Чистай шәһәре»
муниципаль берәмлеге бюджетына салынган
административ штрафларны түләү буенча бурычларны
түләттерүгә ышанычсыз дип тану турында карар
кабул итү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында

2003 елның 6 октябрендәге “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне
оештыруның гомуми принциплары турында”гы 131-ФЗ номерлы Федераль законы,
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, “Россия Федерациясе Бюджет кодексының
47.2 статьясына, Чистай шәһәр Башкарма комитетына үзгәрешләр кертү турында”гы
2020 елның 7 апрелендәге 114-ФЗ номерлы Федераль законы, «Чистай шәһәре»
муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, Чистай шәһәре Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Чистай шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 16 апрелендәге 38 номерлы
карары белән расланган административ комиссияләр тарафыннан «Чистай шәһәре»
муниципаль берәмлеге бюджетына салынган административ штрафларны түләү
бурычларын түләтүгә ышанычсыз дип тану турында карарлар кабул итү тәртибенә
түбәндәге редакциядә кертергә:
“II. ҖИРЛЕ БЮДЖЕТКА ТҮЛӘҮЛӘР БУЕНЧА БУРЫЧЛАРНЫ ТҮЛӘТТЕРҮГӘ
ЫШАНЫЧ ЮК ДИП ТАНУ ОЧРАКЛАРЫ
2.1. Җирле бюджетка бурычны түләттерүгә түбәндәге очракларда ышаныч юк дип
таныла:
а) физик зат –административ штраф түләүче үлгәндә яки Россия Федерациясе
гражданлык-процессуаль законнарында билгеләнгән тәртиптә үлгән дип игълан
ителгәндә;
б) хосусый эшмәкәр –административ штраф түләүче “Бөлгенлеккә төшү
(банкротлык) турында”гы 2002 елның 26 октябрендәге 127-ФЗ номерлы
Федераль законы нигезендә җирле бюджетка түләүләр буенча бурычлы затның

мөлкәте җитмәү сәбәпле түләнмәгән бурычлары өлешендә банкрот дип танылган
очракта;
в) "Бөлгенлек (банкротлык) турында"гы 2002 елның 26 октябрендәге 127-ФЗ
номерлы Федераль законы нигезендә, индивидуаль эшкуар булмаган гражданны
- күрсәтелгән Федераль закон нигезендә кредиторлар белән исәп-хисаплар
тәмамланганнан соң бюджетка түләүләр буенча бурычлар өлешендә банкрот дип
танылган очракта;
г) ешма мөлкәте җитмәү һәм (яки) әлеге оешманы гамәлгә куючылар
(катнашучылар) тарафыннан Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
чикләрдә һәм тәртиптә түләү мөмкинлеге булмау сәбәпле түләнмәгән бурычлар
өлешендә административ штраф түләүче оешманы бетергәндә;
д) хөкем ителгәннәргә карата штраф рәвешендә җәзага карата амнистия яки
ярлыкау турындагы актларны куллану яисә суд тарафыннан карар кабул итү, аның
нигезендә бюджет керемнәре администраторы бюджетка түләүләр буенча
бурычларны түләттерү мөмкинлеген югалта;
е) башкарма
җитештерүне
тәмамлау турында
суд
приставы-башкаручы
тарафыннан карар чыгару һәм соратып алучыга "башкарма производство турында"
2007 елның 2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы Федераль законның 46 статьясындагы 1
өлешенең 3 яки 4 пунктында каралган нигез буенча, әгәр җирле бюджетка түләүләр
буенча бурыч барлыкка килгән көннән биш елдан артык узса, түбәндәге
очракларда башкарма документны кире кайтару турында:
урыч күләме банкротлык турындагы эш буенча җитештерү кузгату өчен Россия
Федерациясе законнарында билгеләнгән бурычка карата таләпләр күләменнән
артмаганда;
суд тарафыннан җирле бюджетка түләүләрне түләүчене банкрот дип тану турында
гариза кире кайтарылгандаяки банкротлык турындагы эштә кулланыла торган
процедураларны уздыруга суд чыгымнарын каплау өчен җитәрлек акча булмау
сәбәпле, банкротлык турындагы эш буенча эш туктатылганда.
ж) “Башкару эшчәнлеге турында”гы 2007 елның 2 октябрендәге 229-ФЗ номерлы
Федераль законның 46 статьясындагы 1 өлешенең 3 пунктында яисә 4 пунктында
каралган очракларда башкарма документның түләтүчесенә кире кайтуга бәйле
рәвештә башкарма эшне башкару тәмамланган дип элек суд приставы
тарафыннан чыгарылган карар нигезендә юридик затны юридик затларның бердәм
дәүләт реестрыннан теркәү органы карары буенча төшереп калдырганда.
- “Юридик затларны һәм индивидуаль эшкуарларны дәүләт теркәве турында”гы 2001
елның 8 августындагы 129-ФЗ номерлы Федераль законы нигезендә теркәүче
органның юридик затны юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан төшереп
калдыру турындагы карарын гамәлгә яраксыз дип танылган очракта,бюджетка
түләүләр буенча элек әлеге пунктча нигезендә түләтүгә ышанычсыз дип танылган
булса, бюджет (бухгалтерлык) исәбендә торгызылырга тиеш.
2.2. Әлеге тәртипнең 2.1 пунктында каралган очраклар белән беррәттән,
түләнмәгән административ штрафлар, административ җәза билгеләү турында карар
чыгарган судья, орган, вазыйфаи зат тарафыннан, Административ хокук бозулар
турында Россия Федерациясе кодексында каралган очракларда, административ
җәза билгеләү турындагы карарны үтәүне туктату турында карар чыгарылган
очракта, түләтүгә ышанычсыз дип таныла.”
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында (pravo.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы
Чистай муниципаль районының рәсми сайтында (http://chistopol.tatarstan.ru)
урнаштырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Чистай шәһәре Башкарма
комитетының җитәкчесе урынбасары Ф.М. Садиковка йөкләргә.
Шәһәр башкарма
комитеты җитәкчесе
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