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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасында 

2015 – 2020 елларга «Торак» федераль 

максатчан программасының «Гражданнарның 

федераль законнар белән билгеләнгән 

категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча 

дәүләт йөкләмәләрен үтәү» ярдәмче 

программасын тормышка ашыру турында» 

2008 ел, 28 март, 201 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында 2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан программасының 

«Гражданнарның федераль законнар белән билгеләнгән категорияләрен торак белән 

тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» ярдәмче программасын тормышка 

ашыру турында» 2008 ел, 28 март, 201 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2012 ел, 31 август, 740 нчы, 2016 ел, 27 декабрь, 1005 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм 

коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт 

программасының «Гражданнарның федераль законнар белән билгеләнгән 

категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» төп 

чарасын Татарстан Республикасында тормышка ашыру турында»; 

преамбуланы түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданнарын 

һәркем алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» 

Россия Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2017 ел, 30 декабрь, 

1710 нчы карары белән расланган «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем 

алырлык һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия 

Федерациясе дәүләт программасының «Гражданнарның федераль законнар белән 

билгеләнгән категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен 

үтәү» төп чарасын Татарстан Республикасында тормышка ашыру максатларында 

(алга таба – төп чара) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР 

БИРӘ:»; 

1 – 3 пунктларда «Ярдәмче программалар» сүзләрен «төп чара» сүзләренә 

алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында 2015 – 2020 елларга 

«Торак» федераль максатчан программасының «Гражданнарның федераль законнар 

белән билгеләнгән категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт 

йөкләмәләрен үтәү» ярдәмче программасын тормышка ашыру кысаларында дәүләт 

торак сертификатларын рәсмиләштерү һәм бирү тәртибендә: 

исемендә, 1 пунктта «2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан 

программасының «Гражданнарның федераль законнар белән билгеләнгән 

категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» ярдәмче 

программасын» сүзләрен «Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык һәм 

уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе 

дәүләт программасының «Гражданнарның федераль законнар белән билгеләнгән 

категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» төп 

чарасын» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктта «2015 – 2020 елларга «Торак» федераль максатчан программасының 

«Гражданнарның федераль законнар белән билгеләнгән категорияләрен торак белән 

тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» ярдәмче программасын (алга таба – 

Ярдәмче программа)» сүзләрен Россия Федерациясе гражданнарын һәркем алырлык 

һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе 

дәүләт программасының «Гражданнарның федераль законнар белән билгеләнгән 

категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү» төп 

чарасын (алга таба – төп чара)» сүзләренә алмаштырырга; 

3 пунктта «Ярдәмче программалар» сүзләрен «төп чара» сүзләренә 

алмаштырырга;  

3 пунктның икенче, дүртенче, алтынчы, сигезенче, унберенче, уникенче 

абзацларында «Ярдәмче программалар» сүзләрен «төп чара» сүзләренә 

алмаштырырга.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


