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КАРАР

№ ___2_____

«Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы «Урыссу шҽһҽр тибындагы
поселогы» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ гражданнарның үзара салым
(бер мҽртҽбҽ түлҽү) акчаларын җыю тҽртибен» раслау турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Россия Федерациясендҽ җирле
үзидарҽне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге
131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Бюджет кодексы,
«Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу шҽһҽр тибындагы
поселогы» муниципаль берҽмлеге Советының 2020 елның 28 апрелендҽге 5 номерлы
карары белҽн кабул ителгҽн «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге Уставы нигезендҽ һҽм
Ютазы муниципаль районы шҽһҽр тибындагы Урыссу бистҽсе Советының 9.10.2020
ел, № 7 карары белҽн кабул ителгҽн "Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районының «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр
тибындагы Урыссу поселогы" муниципаль берҽмлегендҽ гражданнар җыенын
ҽзерлҽү һҽм үткҽрү тҽртибе турында»гы Нигезлҽмҽсе нигезендҽ,
Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының шҽһҽр тибындагы Урыссу поселогы"
муниципаль берҽмлегендҽ 2021 елда үзара салым (бер тапкыр түлҽү) акчаларын
кертү мҽсьҽлҽсе буенча гражданнар җыены нҽтиҗҽлҽре турында" 2020 елның 27
ноябрендҽге 1 номерлы карарын тормышка ашыру максатларында, Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы
Башкарма комитеты карар бирҽ:
1. Расларга:
- ҽлеге карарга 1 нче кушымта нигезендҽ, Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районының «Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль
берҽмлеге территориясендҽ гражданнарның үзара салым акчаларын (бер мҽртҽбҽ
түлҽүлҽрен) җыю тҽртибен;
- ҽлеге карарга 2 нче кушымта нигезендҽ, Гражданнарга үзара салым
акчаларын (бер мҽртҽбҽ түлҽнҽ торган түлҽүлҽрне) түлҽү турында белдерү кҽгазе
бланкын.
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
«Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ
махсус мҽгълүмат стендларында игълан итҽргҽ, http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы
буенча
Интернет
мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ
Татарстан

Республикасының хокукый мҽгълүматның рҽсми порталында бастырырга һҽм
http://jutaza.tatarstan.ru. веб-адресы буенча Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-телекоммуникация
челтҽрендҽ урнаштырырга.
3. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыккан көненнҽн үз көченҽ керҽ.
4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемҽ алам.
Җитҽкче вазифаларын башкаручы

Т.Г. Исмҽгыйлева
2-92-40

Р. Ҽ. Шҽрипов

Кушымта №1
Ютазы муниципаль районы
Урыссу ш.т.п.
Башкарма комитеты
карарына
__________2021 ел, № _____

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу шәһәр
тибындагы поселогы» муниципаль берәмлеге территориясендә гражданнарның
үзара салым (бер мәртәбә түләүләр) акчаларын җыю тәртибе
1. Ҽлеге Тҽртип Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы гражданнарының үзара
салым акчаларын (бер тапкыр түлҽнҽ торган түлҽүлҽрен) җыю кагыйдҽлҽрен
билгели.
2. Гражданнарның үзара салым акчаларын түлҽү Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы "Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы" муниципаль
берҽмлеге территориясендҽ гражданнар җыенында катнашуга һҽм тавыш биргҽндҽ
алар тарафыннан белдерелгҽн мөнҽсҽбҽтлҽргҽ бҽйсез рҽвештҽ яшҽү урыны буенча
теркҽлгҽн 18 яшькҽ җиткҽн гражданнар тарафыннан 2021 елның 28 февраленҽ кадҽр
башкарыла.
3. Гражданнарның түбҽндҽге категориялҽре үзара салым акчаларын түлҽүдҽн
(бер тапкыр түлҽнҽ торган түлҽүлҽрдҽн) азат ителҽ:
а) Бөек Ватан сугышында катнашучылар һҽм аларга тиңлҽштерелгҽн затлар;
б) Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тол хатыннары;
в) Россия Армиясе сафларында хезмҽт итүчелҽр;
г) 1, 2 төркем инвалидлары, балачактан инвалидлар;
д) 80 яшьтҽн өлкҽнрҽк затлар.
4. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу шҽһҽр
тибындагы поселогы» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ яшҽү урыны буенча
теркҽлгҽн көндезге формада укучы студентлар өчен үзара салым акчаларын (бер
тапкыр түлҽнҽ торган түлҽүлҽрне) түлҽү 200 сум күлҽмендҽ билгелҽнҽ, бу үзара
салым акчалары (бер мҽртҽбҽ бирелҽ торган түлҽүлҽр) суммасының 50 процентын
тҽшкил итҽ.
5. Гражданнарга үзара салым акчаларын түлҽү (бер тапкыр түлҽнҽ торган
түлҽүлҽр) турында белдерү кҽгазе
бланкы (бланк извещения) Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының «Урыссу шҽһҽр тибындагы
поселогы» муниципаль берҽмлеге территориясендҽ махсус мҽгълүмат стендларында
халыкка җиткерү һҽм Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
рҽсми сайтында http://jutaza.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча Интернет мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽ урнаштыру юлы белҽн гражданнарга җиткерелҽ.
Гражданнарга үзара салым акчасын (бер тапкыр түлҽнҽ торган түлҽүлҽрне)
түлҽү турында белдерү кҽгазе (хҽбҽрнамҽ) бланкында гражданнарның үзара
салымын (бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүлҽрен) күчерү өчен түлҽү реквизитлары,
үзара салым (бер тапкыр түлҽнҽ торган түлҽү) суммасы тулы яисҽ киметелгҽн
күлҽмдҽ, аны түлҽү срогы булырга тиеш.
6. Гражданнарның үзара салымын (бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүлҽрен)
түлҽгҽндҽ алынган акчалар Татарстан Республикасы буенча Федераль казначалык

идарҽсенең (Ютазы муниципаль районының финанс-бюджет палатасы) шҽхси
счетына керҽ.
7. Гражданнарның үзара салымын (бер тапкыр түлҽнҽ торган түлҽүлҽрен)
түлҽү физик затлар кушуы буенча исҽп-хисапларны гамҽлгҽ ашыру хокукына ия
оешмалар аша Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Урыссу
шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитеты кассасы аша яисҽ
https://uslugi.tatarstan.ru/ сылтамасы буенча Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм
муниципаль хезмҽтлҽр порталы аша акчалар күчерү юлы белҽн башкарыла .
8. Гражданнарның үзара салым акчасын (бер тапкыр түлҽнҽ торган
түлҽүлҽрен) түлҽүлҽре фактын раслау булып гражданнарның үзара салым акчаларын
(бер мҽртҽбҽ түлҽнҽ торган түлҽүлҽрен) түлҽүлҽре турында хҽбҽрнамҽлҽр
(извещения), приход касса ордеры квитанциясе, чек-ордер, түлҽү фактын раслаучы
башка документлар тора.
9. Гражданнарның билгелҽнгҽн вакытка түлҽнмҽгҽн үзара салым (бер тапкыр
түлҽнҽ торган түлҽүлҽре) акчалары Россия Федерациясе законнарында билгелҽнгҽн
тҽртиптҽ түлҽттерелҽ.

Кушымта №2
Ютазы муниципаль районы
Урыссу ш.т.п.
Башкарма комитеты
карарына
__________2021 ел № ______

Гражданнарның үзара салым акчаларын (бер тапкыр бирелҽ торган түлҽүлҽрен)
түлҽүлҽре турында
Белдерү кҽгазе (уведомление) № ______
Түлҽүченең Ф.И.А.и.: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Адресы: ________________________________________________________
____________________________________________________________нигезендҽ
Сезгҽ түбҽндҽге чараларны ______________________ гамҽлгҽ ашыру өчен үзара
салым (бер мҽртҽбҽ түлҽнҽ торган түлҽүлҽр) акчасын______________ сум күлҽмендҽ
___________ вакытка кадҽр
түбҽндҽге реквизитлар буенча түлҽргҽ кирҽк:
Банк получателя БИК _________________________________

СЧ. № ________________________________________
Б/С __________________________________________
ИНН ________________________________________
КПП ________________________________________
КБК _________________________________________________
ОКАТО _____________________________________________
Түлҽүнең билгелҽнеше_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Җитҽкче _________________ __________________________________________
М.У.

(имза)

(имзаның расшифровкасы)

кисеп алу сызыгы - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Гражданнарның _____ сум күлҽмендҽ үзара салым акчаларын (бер тапкыр түлҽнҽ
торган түлҽүлҽрне) түлҽүлҽре турында белдерү кҽгазе (извещение).
Түлҽүченең Ф.И.А
_____________________________________________________________________
Адресы: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Алды "___" _______________ 20___ ел
_____________________________________________________________________
(түлҽүченең имзасы)
Искҽрмҽ. Белдерү кҽгазе түлҽүчегҽ шҽхсҽн тапшырылган очракта, кҽгазь төпсҽсе (корешок)
Урыссу шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитетында тутырыла һҽм анда калдырыла.

