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«Торак-коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды 

турында» 2007 ел, 21 июль, ФЗ-185 нче Федераль законны гамәлгә ашыру һәм 

Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан найм шартларында күчерүнең яңа механизмнарын гамәлгә ашыру 

буенча сынау проектын тормышка ашыруны тәэмин итү максатларында:  

1. Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарны авария хәлендәге 

торак фондыннан найм шартларында күчерүнең яңа механизмнарын әзерләү һәм 

гамәлгә ашыру буенча эшче төркем төзергә. 

2. Боерыкка кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасы террито-

риясендә гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан найм шартларында 

күчерүнең яңа механизмнарын әзерләү һәм гамәлгә ашыру буенча эшче төркем 

турында нигезләмәне расларга. 

3. Бу боерыкның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы  

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                             А.В.Песошин 
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Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2015 ел, 11 февраль, б-182 нче  

боерыгы белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарны авария хәлендәге торак 

фондыннан найм шартларында күчерүнең яңа механизмнарын әзерләү һәм гамәлгә 

ашыру буенча эшче төркем турында нигезләмә 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Татарстан Республикасы территориясендә гражданнарны авария хәлендәге 

торак фондыннан найм шартларында күчерүнең яңа механизмнарын әзерләү һәм 

гамәлгә ашыру буенча эшче төркем (алга таба – Эшче төркем) Татарстан 

Республикасы территориясендә гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан 

социаль файдаланудагы наем йортларына күчерү механизмнарын апробацияләү, 

шул исәптән дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалаштыруга булышлык күрсәтү  фонды (алга таба – Фонд) акчалары, 

Татарстан Республикасы бюджеты, Татарстан Республикасы муниципаль 

берәмлекләре территорияләре чикләрендге җирле бюджетлар һәм башка бюджеттан 

тыш чыганаклар акчалары катнашында гамәлдәге законнар кысаларында найм 

шартларында гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан күчерүнең төп 

принципларын һәм бердәм мөнәсәбәтләрен эшләү һәм гамәлгә ашыру эшен (алга 

таба – сынау проекты) оештыру максатларында төзелгән эксперт органы булып 

тора. 

1.2. Эшче төркем үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, 

Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль законнарга, Татарстан 

Республикасы законнарына Россия Федерациясе Президенты һәм Татарстан 

Республикасы Президенты указларына һәм боерыкларына, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте һәм  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарларына һәм 

боерыкларына, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна. 

 

 

II. Эшче төркемнең төп бурычлары 

 

2.1. Эшче төркемнең төп бурычлары булып түбәндәгеләр санала: 

сынау проектын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр 

әзерләү; 

 сынау проектын оештыру һәм гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча эксперт 

ярдәме; 

сынау проектын башлап җибәргәндә барлыкка килә торган актуаль 

проблемаларны һәм мәсьәләләрне тикшерү, үтәүчеләр сынау проекты чараларын 

гамәлгә ашырганда килештерелгән карарлар эшләү; 

 гражданнарны авария хәлендәге торак фондыннан социаль файдаланудагы 

наем йортларына күчерү белән бәйле рәвештә барлыкка килә торган мөнәсәбәтләрне 
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хокукый җайга салуны камилләштерү, Татарстан Республикасы бюджетының 

тиешле акчаларын, Фонд акчаларын файдалануның нәтиҗәлелеген күтәрү буенча 

тәкъдимнәр әзерләү; 

 сынау проектын гамәлгә ашыру белән бәйле булган башка мәсьәләләрне 

карау. 

 

III. Эшче төркемнең вәкаләтләре 

 

3.1. Әлеге Нигезләмәнең II бүлегендә бәян ителгән бурычларны гамәлгә 

ашыру максатыннан чыгып, Эшче төркем түбәндәгеләргә хокуклы: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнарыннан, 

федераль башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы буенча 

территориаль органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, теләсә кайсы 

оештыру-хокук рәвешендәге һәм милек рәвешендәге оешмалардан үз 

компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча билгеләнгән тәртиптә материаллар 

һәм мәгълүмат соратып алырга; 

үз утырышларында үз компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары вазыйфаи 

затларын тыңларга, шулай ук үз утырышларына федераль башкарма хакимият 

органнарының Татарстан Республикасы буенча территориаль органнары, җирле 

үзидарә органнары, кызыксынучы башка органнар һәм оешмалар  вәкилләрен 

чакырырга;  

торак урыннар милекчеләрен авария хәлендәге торак фондыннан күчерү 

алгоритмына карата бердәм принциплар һәм мөнәсәбәтләр эшләргә, шулай ук сынау 

проектын гамәлгә ашыру кысаларында методик материаллар әзерләүне (социаль 

файдаланудагы торак фонды торак урынын найм шартнамәсе буенча торак урынны 

наемга алган өчен түләү күләмен хисаплап чыгару, күчергәндә торак урынннар 

милекчеләренә түләнә торган сатып алу бәясен хисаплап чыгару методикасын 

кертеп һ.б.) гамәлгә ашырырга; 

Татарстан Республикасы территориясендә найм өлкәсендәге мөнәсәбәтләрне 

җайга сала торган норматив хокукый актларны гамәлгә ашыруның тулылыгын һәм 

нәтиҗәлелеген анализлауны гамәлгә ашырырга; 

социаль файдаланудагы торак фондын үстерү һәм гражданнарны авария 

хәлендәге торактан күчерү өлкәсендәге гамәлдәге законнарны камилләштерү буенча 

тәкъдимнәр әзерләргә; 

Татарстан Республикасында сынау проектын оештыру һәм башлап җибәрү 

чараларын гамәлгә ашырганда консультатив һәм методик ярдәм күрсәтүне 

башкарырга; 

кирәк булганда үз эшчәнлеге юнәлешләре буенча эшче төркем әгъзалары, 

шулай ук килешү буенча федераль башкарма хакимият органнарының Татарстан 

Республикасы буенча территориаль органнары, җирле үзидарә органнары, аның 

составына керми торган фәнни һәм башка оешмалар вәкилләрен җәлеп итеп, 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары арасыннан 

эксперт төркемнәре төзергә; 
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үз компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы 

Хөкүмәтенә докладлар һәм тәкъдимнәр кертергә, шулай ук үз утырышларында 

мондый мәсьәләләрне карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең башкарма органнарына тәкъдимнәр җибәрергә; 

законнарда каралган кысаларда Эшче төркем бурычларын хәл итү белән бәйле 

булган башка вәкаләтләр башкарырга. 

 

IV. Эшче төркем составы 

 

4.1. Эшче төркем составы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан раслана. 

Эшче төркем составына рәис, ике урынбасар, секретарь һәм Эшче төркем 

әгъзалары керә. 

4.2. Эшче төркем җитәкчесе: 

Эшче төркем эшчәнлегенең төп юнәлешләрен билгели; 

Эшче төркемнең эш планын раслый; 

үзенә йөкләнгән бурычларны хәл итү белән бәйле булган мәсьәләләр буенча 

Эшче төркем әгъзаларына эшләр куша, шулай ук аларның үтәлешенә контроль 

оештыра. 

 

V. Эшче төркемнең эшчәнлеге тәртибе һәм аны оештыру ягыннан тәэмин итү 

 

5.1. Эшче төркем әгъзалары: 

Эшче төркемнең эш планы һәм аның утырышлары көн тәртибе буенча 

тәкъдимнәр кертә; 

Эшче төркем утырышларына материаллар, шулай ук Эшче төркем карарлары 

проектларын  әзерләүдә катнаша; 

кирәк булган очракта Эшче төркемнең җаваплы секретаренә Эшче төркем 

утырышлары көн тәртибе мәсьәләләре буенча язма рәвештә үз фикерен җибәрә. 

5.2. Кабул ителгән карар белән килешмәгәндә Эшче төркем әгъзасы Эшче 

төркем утырышының тиешле беркетмәсенә мәҗбүри теркәлергә тиешле үзенең 

аерым фикерен язма рәвештә бәян итәргә хокуклы. 

Эшче төркем утырышларын әзерләүне һәм оештыруны, шулай ук аның 

эшчәнлегенең агымдагы мәсьәләләрен хәл итүне Эшче төркемнең җаваплы 

секретаре башкара, шул исәптән ул Эшче төркем утырышларына материаллар, 

шулай ук аның карарлары проектларын әзерләүне оештыра, Эшче төркемнең 

чираттагы утырышын үткәрү урыны, вакыты һәм көн тәртибе турында Эшче төркем 

әгъзаларына хәбәр итә, аларны кирәкле белешмә-мәгълүмати материаллар белән 

тәэмин итә, Эшче төркем утырышы беркетмәсен алып бара. көн тәртибен һәм 

кирәкле материалларны Эшче төркем әгъзаларына Эшче төркем утырышы 

үткәрелүгә биш көннән дә соңга калмыйча җиткерә. 

5.3. Эшче төркем утырышы үткәрелү датасы, вакыты һәм урыны турында 

карар аның җитәкчесе тарафыннан кабул ителә. 
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5.4. Эшче төркем утырышлары Эшче төркем җитәкчесе яисә аның 

урынбасарларының берсе йә Эшче төркем җитәкчесе кушуы буенча аның 

әгъзаларының берсе тарафыннан үткәрелә.   

5.5. Эшче төркем утырышы, әгәр дә анда аның әгъзаларының яртысыннан 

күбрәге катнашса, гамәлгә хокуклы дип санала. Эшче төркем карарлары Эшче 

төркем утырышында катнашучыларның күпчелек тавыш бирүе нигезендә кабул 

ителә һәм Эшче төркем утырышында рәислек итүче һәм Эшче төркемнең җаваплы 

секретаре кул куя торган беркетмә белән рәсмиләштерелә. 

5.6. Эшче төркем кабул итә торган карарлар аның компетенциясе нигезендә 

тәкъдим итү характерында була. Эшче төркемнең Татарстан Республикасы 

Президенты карарларын таләп итүче тәкъдимнәре Татарстан Республикасы 

Президенты куша торган эшләр яисә карарлар проектлары рәвешендә 

рәсмиләштерелә. Бу проектларга Эшче төркем рәисе тарафыннан виза салына һәм 

карап тикшерү һәм карар кабул итү өчен Татарстан Республикасы Президентына 

җибәрелә. 

5.7. Эшче төркем эшчәнлеген оештыру-техник яктан Татарстан Республикасы 

Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы тәэмин итә.  

 

 

_______________________________ 
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коммуналь хуҗалык министрлыгының төбәкара элемтәләр 

һәм муниципаль берәмлекләр белән үзара хезмәттәшлек 

бүлеге төп киңәшчесе, эшче төркем секретаре 

 

Эшче төркем әгъзалары: 

 

Абдуллин Тәлгать 

Мидхәт улы  

«Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт 

торак фонды» коммерциячел булмаган оешмасы башкарма 

директоры (килешү буенча) 

 

Адамович Геннадий 

Леонидович 

дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалаштыруга булышлык күрсәтү фондының юридик 

департаменты  директоры 

 

Альмукова Инна 

Наил кызы 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгының дәүләт мөлкәтен файдалану бүлеге 

башлыгы 

 

Борһанов Рафис 

Тимерхан улы 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Икътисад, 

инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты рәисе (килешү 

буенча) 
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Вилданова Наталия 

Камил кызы 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгының төбәкара элемтәләр 

һәм муниципаль берәмлекләр белән үзара хезмәттәшлек 

бүлеге башлыгы урынбасары 

 

Гревцов Андрей 

Борисович 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты-

ның Хокук идарәсе башлыгы 
 

Демидов Сергей 

Анатольевич 
 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрының беренче урынбасары 

Закиров Фәнил 

Мохтар улы  

 

«Татарстан Республикасының Баш инвестиция-төзелеш 

идарәсе» дәүләт казна учреждениесе баш белгече (килешү 

буенча) 
 

Ибәтов Мөхәррәм 

Мансур улы 
 

Татарстан Республикасы юстиция министры урынбасары 
 

Краснова Диана 

Викторовна 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгының җыелма-аналитика 

бүлеге башлыгы урынбасары 
 

Латыйпова Эльвира 

Юныс кызы 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министрлыгының юридик бүлеге 

башлыгы 
 

Пашкова Майя 

Александровна 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының җирле 

үзидарә органнарына хокукый консультация-методика 

ярдәме күрсәтү бүлеге башлыгы 
 

Рурин Олег 

Станиславович 

Төбәк программалары департаменты директоры – Торак-

коммуналь хуҗалыкны реформалаштыруга булышлык 

күрсәтү фонды генераль директоры урынбасары (килешү 

буенча) 
 

Сәйфетдинов Марат 

Мөхәммәтгали улы 

Татарстан Республикасы  төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык министры урынбасары 
 

Сердюк Ольга 

Владимировна 

дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды генераль 

директоры урынбасары (килешү буенча) 
 

Талалыкин Владимир 

Михайлович 

 

дәүләт корпорациясе – Торак-коммуналь хуҗалыкны 

реформалаштыруга булышлык күрсәтү фонды генераль 

директорының беренче урынбасары (килешү буенча). 
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