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“2014-2020 елларга Бөгелмә муниципаль районында яшь гаиләләрне
торак белән тәэмин итү” программасына үзгәрешләр кертү турында
“2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны сыйфатлы
торак һәм торак-коммуналь хуҗалык белән тәэмин итү” дәүләт
программасына үзгәрешләр кертү турында” 2016 елның 20 декабрендәге №954
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты нигезләмәсе, “2014-2020
елларга Татарстан Республикасында халыкны сыйфатлы торак-коммуналь
хуҗалыгы хезмәтләре һәм сыйфатлы торак белән тәэмин итү”дәүләт
программасын раслау турында” 2014 елның 30 апрелендәге №289 расланган
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Нигезләмәсе, Бөгелмә
муниципаль районы Уставы белән бәйле рәвештә карар бирәм:
1. “Бөгелмә муниципаль районында 2014-2020 елларда яшь гаиләләрне
торак белән тәэмин итү” программасы турында” 2016 елның 25 гыйнварының
№75 карары Бөгелмә муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе
карары белән расланган “2014-2020 елларга Бөгелмә муниципаль районында
яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасына (алга таба –
Программа) түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
Программада Кушымта №1 дә:
1нче пунктның 1 абзацында, 5 пунктның абзацында, 9 пунктның 5нче
абзацында, 15 пунктның 1 абзацында, 16 пунктның 1нче абзацында “2011
елның 1 гыйнварына кадәр кабул ителгәннәргә” сүзләрен алырга;
6нчы пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга:
“Яшь гаилә өчен торак урынның гомуми мәйданы белән тәэмин ителеш
дәрәҗәсен билгеләгәндә, социаль наем шартнамәләре буенча яшь гаилә
әгъзалары биләгән торак урыннарының һәм (яисә) торак урыннарның һәм
(яисә) торак урынының (торак урыннарның) бер өлешенең гомуми мәйданы
суммар күләме исәпкә алына”;
16 пунктның 2нче һәм 3нче абзацларын түбәндәге редакциядә тәкъдим
итәргә:

ипотека торак кредиты (кредит) акчаларын файдаланып сатып алынган
(даими) торак урынына милек хокукын дәүләт теркәве турында таныклык
күчермәсе яки күчемсез мөлкәткә хокукларның һәм аның белән алышбирешләрнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә (торак йортны төзеп бетергән
очракта төзелешкә Программаның дәүләт заказчылары тарафыннан расланган
документлар тапшырыла);
кредит килешүе күчермәсе (займ килешүе)”;
28 пунктның 1нче абзацын түбәндәге редакциядә тәкъдим итәргә:
“28. Ярдәмче программаның дәүләт заказчысы, социаль түләүләр алуга
дәгъва итүче яшь гаиләләрнең исемлеген раслау вакытыннан алып, 10
календарь көн эчендә, тиешле елда социаль түләүләр алуга дәгъва итүче яшь
гаиләләрнең расланган исемлегеннән өземтәне җирле үзидарә органнарына
җиткерә”;
30 пунктның 1нчы абзацында “30 календарь көне” сүзләрен “15 эш көне”
сүзләре белән алыштырырга;
Кушымта №3 тә 2014-2020 елларга Бөгелмә муниципаль районында яшь
гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасын тормышка ашыру
кысаларында яшь гаиләләргә торак алу өчен социаль түләүләр күрсәтелү
кагыйдәләрендә 5нче пунктны түбәндәге редакциядә тәкъдим итәргә:
“5) теркәү урыны буенча биләп торган торак урынына, шулай ук милек
булып торган башка торак биналарга хокук билгели торган документларның
күчермәләре соңгы 5 елда (социаль найм килешүе, хосусыйлаштыру килешүе,
сату-алу килешүе, бүләк итү килешүе, милек хокукын теркәү турында
таныклык яки күчемсез милеккә һәм аның белән алыш-бирешләргә Бердәм
дәүләт хокук реестрыннан өземтә) индивидуаль торак төзелеше
объектларында яшәүче өчен-әлеге объектка техник паспорт)".
2. Әлеге карарны Бөгелмә муниципаль районы муниципаль
берәмлегенең рәсми сайтында бастырырга.
3. Әлеге Карар үтәлешен контрольдә тотуны Бөгелмә муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль сораулар буенча
урынбасары Э.Н.Ризвановага йөкләргә.
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