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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Федераль бюджеттан 

бүлеп бирелә торган субвенцияләр 

исәбеннән гражданнарның аерым 

категорияләренә торак сатып алу өчен 

субсидияләр бирү турындагы нигезләмәне 

раслау хакында» 2006 ел, 7 июнь, 275 нче 

карарына үзгәрешләр кертү турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Федераль бюджеттан 

бүлеп бирелә торган субвенцияләр исәбеннән гражданнарның аерым 

категорияләренә торак сатып алу өчен субсидияләр бирү турындагы нигезләмәне 

раслау хакында» 2006 ел, 7 июнь, 275 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 ел, 16 февраль, 47 нче; 2007 ел, 14 июнь, 235 нче; 

2008 ел, 26 ноябрь, 832 нче; 2009 ел, 27 февраль, 115 нче; 2009 ел, 8 апрель, 209 нчы; 

2009 ел, 21 август, 571 нче; 2010 ел, 2 апрель, 229 нчы; 2015 ел, 4 февраль, 61 нче; 

2015 ел, 12 март, 146 нчы; 2016 ел, 13 май, 305 нче; 2016 ел, 26 май, 359 нчы; 2016 

ел, 19 октябрь, 762 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

4 пунктта: 

бишенче, җиденче – тугызынчы абзацлар үз көчен югалткан дип танырга; 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче айның 15еннән соңга 

калмыйча, Россия Федерациясе Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгына үз эченә финанслар белән тәэмин итү чыганагы торак белән тәэмин 

итү буенча социаль ярдәм чаралары күрсәтүгә субвенцияләр булган Россия 

Федерациясе субъекты бюджеты чыгымнары күләмен, әлеге социаль ярдәм 
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чаралары күрсәтелгән затлар санын, социаль ярдәм чараларын алучылар 

категориясен, социаль ярдәм чараларын алу өчен нигезләрне һәм сатып алына 

торган торак бәясен алган социаль ярдәм чараларын күрсәтү буенча Россия 

Федерациясенең тапшырылган вәкаләтләрен гамәлгә ашыру турында хисаплылык.»; 

5 пунктның өченче абзацы үз көчен югалткан дип танырга; 

әлеге карар белән расланган Федераль бюджеттан бүлеп бирелә торган 

субвенцияләр исәбеннән гражданнарның аерым категорияләренә торак сатып алу 

өчен субсидияләр бирү турындагы нигезләмәдә: 

4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Әлеге Нигезләмәнең 1 пунктында күрсәтелгән гражданнарга торак сатып 

алу өчен субсидияләр бирү гражданнар әлеге Нигезләмәнең 1 пунктында 

күрсәтелгән вакытларда торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар сыйфатында 

исәпкә баскан Татарстан Республикасы  муниципаль берәмлекләре башкарма 

комитетлары исемлекләре (җитәкче һәм мөһер белән таныкланган) нигезендә 

Министрлык төзегән әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы «а» пунктчасында күрсәтелгән 

гражданнар категорияләре арасыннан субсидия алучыларның җыелма исемлеге, 

әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы «б» пунктчасының икенче – дүртенче абзацларында 

күрсәтелгән гражданнар категорияләре арасыннан субсидия алучыларның җыелма 

исемлеге һәм әлеге Тәртипнең 2 пунктындагы «б» пунктчасының бишенче, алтынчы 

абзацларында күрсәтелгән гражданнар категорияләре арасыннан субсидия 

алучыларның җыелма исемлеге (алга таба – җыелма исемлекләр) нигезендә чират 

тәртибендә башкарыла.». 

2. Бу карарның гамәле 2018 елның 1 гыйнварыннан барлыкка килгән хокукый 

мөнәсәбәтләргә тарала.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


