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Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 

«2011 – 2015 елларга «Торак» федераль максатчан программасының «Россия 

Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү программаларын 

стимуллаштыру» ярдәмче программасы кысаларында торак төзелешен үстерү буенча 

төбәк максатчан программалары чараларын тормышка ашыруга федераль бюджеттан 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына субсидияләр бирү өчен Россия 

Федерациясе субъектларын конкурс буенча сайлап алу үткәрү тәртибен раслау 

турында»  2014 ел,  25 ноябрь, 740/ пр  боерыгы нигезендә: 

1. Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгын Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 ел, 17 декабрь,        

1050 нче карары белән расланган 2011 – 2015 елларга «Торак» федераль максатчан 

программасының «Россия Федерациясе субъектларының торак төзелешен үстерү 

программаларын стимуллаштыру» ярдәмче программасын (алга таба – ярдәмче 

программа) тормышка ашыру кысаларында Россия Федерациясенең Төзелеш һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы белән үзара хезмәттәшлек гамәлгә ашыруга 

Татарстан Республикасының вәкаләтле органы итеп билгеләргә. 

2. Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына ярдәмче программа буенча Россия Федерациясенең 

Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы тарафыннан үткәрелә торган 

Россия Федерациясе субъектларын, муниципаль берәмлекләрне һәм җир 

кишәрлекләрен коммуналь, социаль һәм юл инфраструктурасы белән тәэмин итү, 

шулай ук төзелеш индустриясенең энергиядән нәтиҗәле файдаланучы 

предприятиеләрен реконструкцияләү һәм (яки) төзү буенча инвестиция проектларын 

ел саен сайлап алу йомгаклары буенча: 

ярдәмче программа кысаларында Татарстан Республикасында торак төзелешен 

үстерүгә федераль бюджеттан Татарстан Республикасы бюджетына субсидияләр 

бирү турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты һәм Россия 

Федерациясенең Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы арасында 

билгеләнгән вакытта килешү (алга таба – Килешү) төзүне тәэмин итүне гамәлгә 

ашырырга; 

субсидияләрне күчерү өчен кирәкле документларны үз вакытында җыюны, 

тикшерүне һәм кертүне Килешү нигезендә тәэмин итәргә;  
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Россия Федерациясенең Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгына Килешүдә билгеләнгән тәртиптә тиешле хисаплылыкны кертергә. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 25 июнь, б-1057 

нче боерыгы үз көчен югалткан дип санарга. 

4. Бу боерыкның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты Аппаратының Төзелеш, транспорт, торак-коммуналь һәм юл 

хуҗалыклары идарәсенә йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                 И.Ш.Халиков 
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