РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ_
МУНИЦИПАЛЬНЫИ РАИОН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

яшЕл Yзэн

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ АЧАСЫР
АВЫЛ ХtИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

кАрАр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ng1

202| елныц 20 январе

Гражданнарныц yзара

сzшым акчzLларын х(ыю

тэртибе турында

РоссиЯ Федерациясе Бюджет кодексы, <<Россия Федерациясендэ п(ирле
yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында) 2003 елныц б октябрендэге
iзr-оЗ номерлы Федераль закон, 2004 елныц 28 июлендэге 45-трЗ номерлы
татарстан Республикасы Законы (редакция) нигезендэ Татарстан Республикасы
ЯшеЛ YзэН муницип€шЬ районы <олы Ачасыр авыл жирлеге) муницип€Lль
берэмлеге Уставы, гражданнар х{ыенында кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру
максатларында, Яшел Yзэн муниципuшь районы олы Ачасыр авыл щирлеге
башкарма комитеты, карар ита:
1. Татарстан Республикасы Яшел Yзан муниципалъ районы <<олы Ачасыр
авыл х(ирлеге) муниципаль берэмлеге гражданнарыныц yзара с€шым акчzLпарын
жыю тэртибен расларга

2. олеге карарнЫ Интернет чептэренец Татарстан Республикасы хокукый
мэгълYмаТ рэсми портztлында (http://pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан
составындагы

Зеленодольск
мунициПаль райОны мэгъЛYмаТ сайтында (http l l ze|enodol sk.tatarstan.ru), шулай ук
мэьлYмат стендларында: олы Ачасыр авьfлы, Yзэк урамы, 46 йорт (хtирлек

республикасы

муниципаJIь

берэмлеклэре
:

,,u*"rйr.

бинасы),

олы Ачасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорТ

(авыЛ

мэдэният йорты бинасы) урнаштырырга.
3. олеге карар Yтэлешен контрольгэ zLлуны Yземдэ кzLлдырам.

Олы Ачасыр авыл жирлеге батттлыгы

/,Е

М.Г. Гатиятуллин

Яшел Yзэн муниципаль районы Олы Ачасыр
авыл жирлеге Башкарма комитетыныц
2020 елныц 20 нче январыныц
1 номерлы карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Яшел Yзан муниципаль районы <<олы Ачасыр
авыл ?цирлеге>> муниципаль берамлеге гражданнарыныц yзара салым
акчаларын }цыю тартибе
муниципсLль районы <<олы Ачасыр авыл х{ирлеге>)
муниципаль берэмлеге |ражданнарыныц yзара сzшым акч€шарын х{ыю

1. Яшел Yзэн

кагыйдалэрен элеге тартип билгели.
1 гыйнварыннан 25 декабренэ кадэр Яшел Yзан муниципаль районы
теркэлгэн
территориясендэ ,I,еркэJllэн
берэмлеге территорияоенлэ
<<олы
колы Дчасыр авыл жирлеге) мунициПzшъ оерэМлеге
18 яшькэ )11иткэн барлык гражданнар, гражданнар х{ыенында катнашуларына haM
тавыш бирудэ алар белдергэн монэсэбэтлэренэ карамастан, yзара сагIым акчасын

2.

тYли.

3. yзара саJIым акч€шарын

тyлэyдэн тубэндэге категория гражданнар азат

ителэ:
а) I теркем инв€uIидлар;
б) Беек Ватан сугышы hэм хэрби хэрэкэтлэр ветераннары.

4. Бер тапкыр тyлэy турында хабэр иту (хэбэрнамэ) бланкы гражданнарга
татарстан Республикасы хокукый мэьлyматыныц рэсми порталында
(http://pravo.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы муниципаJIь берэмлеклэре
портаJIы составында Яшел Yзэн муниципалъ районыныц мэьлYмат сайтында
Интернет челтарендэ, Олы Ачасыр авыл
(http l l ze|eno dol sk. tatarstan. ru)
п{ирлегенец мэьлyмат стендларында: олы Дчасыр авылы, yзэк урамы, 46 йорт
(щирлек хакимияте бинасы), Олы Дчасыр авылы, Кооператив урамы, 26 йорт
(авыл мэдэният йорты бинасы), шулай ук тапшыру юлы белэн имза яки почта
элемтэсе юлламасы аша х€LIIыкка )циткерелэ.
5. Хэбэрнамэда (хэбэрнамэдэ) гражданнарныц yзара с€шым акчаларын
кYчерYнец тYлаY реквизиТлары, бер тапкыр бирелэ торган тYлэy суммасы булырга
тиеш.
6. Гражданнарныц yзара саJIымыннан'€tпынган акча Яшел yзэн муниципаль
районыныц <Кугеш авыл щирлеге) муниципаль берэмлегенец шахси СЧеТЫНа
:

керэ.

7. Тулаулар физик затлар йоклэмэсе буенча исэп-хисап ясау хокукына ИЯ
булган оешма аша яисе Татарстан Республикасы дэyлат hэм мунициПzLлЬ
хезмэтлэр Порталы аша (сылтама буенча) почта кrlерyлэрен гамэлгэ ашЫРУГа
хокуклы о ешмаJIар аша б ашкарыла. http s //uslugi.tatarstan. ru/.
8. Тулэу фактын раслый торган касса ордерыныц квитанциясе, чек-орДеР:
тyлэy фактын раслаучы башка документлар.
9. Билгелэнгэн вакытка кертелмэгэн гражданнарныц yзара сzLлымы акч€Lлары
законнарда билгелэнгэн тэртиtIтэ тyлэттерелэ.
10. Yзара с€uIым тэртибендэ х{ыелган hэм жирлек бюджетына кергэн акчuLлар
Башкарма комитет тарафыннан жирле еhэмияткэ ия булган )цирле мэсьэлэлэрне
:

(конкрет мэсьэлэне) хэл итyгэ гражданнар х{ыенында кабул ителгэн КаРаРДа
каралган тотыла.
11. Yзара сzшIым акчаларын дорес исэплэ!не, тулысынча hэм yз вакыТыНДа
тyлэyне тикшереп торуны }цирлек башкарма комитеты башкара.
12. Акчаларныц максатчан кулланылышын тикшерy Татарстан Республикасы
ЯшеЛ YзэН муниципzшЬ районы Контроль-хисап палатасы тарафыннан
башкарыла.

Yзара саIIым акчаJIарын х(ыю
тэртибенэ карата кушымта

хОБОРНАМо (ХОБОРНАМО)

Jtts

ТатарстанРеспУбликасыЯшелYзэнМУниципалърайоны

буенча бер тапкыр тyлэy турында
муниципапь х(ирлек бюджетына yзара саJIым
Тулэученец Ф.И.О.:

М. ,r. (имза) (имзаны кицайту)

Хэбэрнамэ (Хабэрнамэ) J\b
Татарстан РеспуЬликасы Я-.п Yзэн муниципаJIь

муниципапь
районы
турында
берэ*ле* бюджетына yзара саJIым буенча бер тапкыр ryлаy

сум

Тулэученец Ф.И.О.:
Адрес:

Алган "

20

"

(тулеуrенец имзасы)
Искэрмэ. Огэр

дэ

белдеру тYлэYчегэ шэхсэЕ тапшырыла икэн,

комитетында цrгырыла hэм кала

ул

х1ирпек Башкарма

