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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
«__28__» ___12_____ 2018 ел                                            № __378___ 
 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
2017 елның 16 октябрендҽге 261 номерлы карары 
белҽн расланган «2017-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында Яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» муниципаль 
программасына үзгҽрешлҽр кертү турында 
(13.07.2018 ел  №142 карар редакциясендҽ) 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының ««2014-2021 елларга 
Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак – коммуналь хуҗалык 
хезмҽтлҽре күрсҽтү белҽн тҽэмин итү "дҽүлҽт программасын раслау турында" 2014 
ел, 30 апрель, 289 нчы карары белҽн расланган, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак – 
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү" дҽүлҽт программасына 
үзгҽрешлҽр кертү турында " 2018 ел, 24 сентябрь, 841 нче карары нигезендҽ карар 
чыгарам: 

  
1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 16 

октябрендҽге 261 номерлы карары белҽн расланган «2017-2020 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итү» муниципаль программасына (13.07.2018 ел  №142 карар редакциясендҽ) 
түбҽндҽге үзгҽрешлҽр  кертергҽ: 

1.1. бҿтен текст буенча «2017-2020 елларга» сүзлҽрен «2017-2021 елларга» 
сүзлҽренҽ алмаштырырга»; 

1.2 программага кушымтаны ҽлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендҽ 
бҽян итҽргҽ. 

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 
порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
«Идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында Азнакай 
муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация 
челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам.  
 
    Җитҽкче                                                                                  А.Х.Шҽмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 
кушымта 
 «____» ________ 2018  № ______ 

 
"2017-2021 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНДА ЯШЬ ГАИЛӘЛӘРНЕ ТОРАК БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ” 
МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА 

Прогармма 
атамасы 

"2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү 
"(алга таба - Программа) 

Программаны 
эшлҽү нигезлҽре 

Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Россия Федерациясе 
гражданнарын үтемле һҽм уңайлы торак һҽм коммуналь 
хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү «Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасын раслау турында " 2017 елның 30 декабрендҽге 
1710 номерлы карары»; 
"Торак шартларын яхшыртуда яшь гаилҽлҽргҽ дҽүлҽт ярдҽме 
турында "1999 елның 21 октябрендҽге 2443 номерлы Татарстан 
Республикасы законы; 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2021 елларга 
Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак – 
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре күрсҽтү белҽн тҽэмин итү» 
дҽүлҽт программасын раслау турында «2014 ел, 30 апрель, 289 
нчы карары белҽн расланган «2014-2021 елларга Татарстан 
Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак – коммуналь 
хуҗалык хезмҽтлҽре күрсҽтү белҽн тҽэмин итү" дҽүлҽт 
программасына үзгҽрешлҽр кертү хакында " 2018 ел, 24 
сентябрь, 841 нче карары»" 

Муниципаль 
заказчы-Программа 
координаторы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 
комитеты; 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге 

Программаны 
Эшлҽүче 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге 

Программаның 
Максаты 

Программаның тҿп максаты - торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗ дип танылган яшь гаилҽлҽргҽ торак проблемаларын хҽл 
итүдҽ дҽүлҽт ярдҽменең ҿстҽмҽ чараларын күрсҽтү. 

Программаның 
Бурычлары 

Программаның тҿп бурычлары булып тора: 
- эконом-класслы торак сатып алуга яки эконом-класслы 
индивидуаль торак йорт тҿзүгҽ социаль түлҽүлҽр 
программасында катнашучы яшь гаилҽлҽргҽ социаль түлҽүлҽр 
бирүне тҽэмин итү; 
- яшь гаилҽлҽр үз акчаларын, банкларның һҽм башка 
оешмаларның ҿстҽмҽ финанс чараларын, шул исҽптҽн Ипотека 
торак кредитларын һҽм торак сатып алу яки шҽхси торак тҿзү 
ҿчен кредитлар бирүне җҽлеп итү ҿчен шартлар тудыру 



Программаны 
гамҽлгҽ ашыру 
сроклары 

2017-2021 еллар 

Программаны 
Башкаручылар 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты; 
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге; 
- эконом класслы торак урыннары бирү буенча вҽкалҽтле 
оешмалар; 
- федераль дҽрҽҗҽдҽ билгелҽнгҽн критерийлар нигезендҽ 
сайлап алынган банклар 

Программаны 
финанслау 
күлҽмнҽре һҽм 
чыганаклары 

Программаны финанслауның тҿп чыганаклары булып тора: 
- федераль бюджет акчалары; 
- Татарстан Республикасы бюджеты акчалары; 
- банк һҽм башка оешмалар акчалары, шул исҽптҽн яшь 
гаилҽлҽргҽ ипотека торак кредитлары һҽм торак сатып алу яки 
шҽхси торак тҿзү ҿчен кредитлар бирҽ; 
- сатып алына торган торак яки тҿзелҽ торган индивидуаль торак 
бҽясе ҿчен ҿлешчҽ түлҽү ҿчен кулланыла торган яшь гаилҽлҽр 
акчалары 
 

ел Күздҽ тотылган чаралар күлҽме,  
мең сум 

Татарстан 
Республикас
ы Бюджеты 

Федераль 
бюджет 

Бюджеттан тыш 
чыганаклар 

 

2017    800,0 0 0 

2018 400,0 0 0 

2019 400,0 0 0 

2020 400,0 0 0 

2021 400,0 0 0 

Искҽрмҽ: финанслау күлҽме ел саен тҿрле дҽрҽҗҽдҽге 
бюджетларны эшлҽгҽндҽ тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш 

Программаның 
максатларын һҽм 
бурычларын 
тормышка 
ашыруның кҿтелгҽн 
соңгы нҽтиҗҽлҽре 

Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру мҿмкинлек бирҽчҽк  
- яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү; 
- яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү дҽрҽҗҽсен арттыру 
ҿчен шартлар тудыру; 
- яшьлҽрнең актив тормыш позициясен формалаштыру, гаилҽ 
мҿнҽсҽбҽтлҽрен ныгыту һҽм җҽмгыятьтҽ социаль киеренкелекне 
киметү ҿчен шартлар тудыру; 
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 
демографик хҽлне яхшырту 

 
1.ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ ПРИНЦИПЛАРЫ ҺҼМ СРОКЛАРЫ 

МАКСАТ, БУРЫЧЛАРЫ 
Программаның тҿп максаты-торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип 

танылган яшь гаилҽлҽргҽ торак проблемаларын хҽл итүдҽ торак сатып алуга 
социаль түлҽүлҽр бирү юлы белҽн ҿстҽмҽ дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтү. 

Программаның тҿп бурычлары булып тора: 
- программада катнашучы яшь гаилҽлҽргҽ эконом-класслы торак сатып алуга 

яки эконом-класслы индивидуаль торак йорт тҿзүгҽ социаль түлҽүлҽр бирүне 
тҽэмин итү (алга таба - социаль түлҽүлҽр); 

- яшь гаилҽлҽр үз акчаларын, банкларның һҽм башка оешмаларның финанс 



чараларын, шул исҽптҽн Ипотека торак кредитларын һҽм торак сатып алу яки 
шҽхси торак тҿзү ҿчен кредитлар биргҽн акчаларын җҽлеп итү ҿчен шартлар 
тудыру. Яшь гаилҽлҽр - программада катнашучылар эконом-класслы торак сатып 
алу ҿчен вҽкалҽтле оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҽ алалар. 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның тҿп принциплары булып тора: 
- программада яшь гаилҽлҽрнең ирекле катнашуы; 
 закон нигезендҽ; 
- яшь гаилҽлҽр ҿчен федераль бюджеттан, Татарстан Республикасы 

бюджетыннан торак шартларын яхшыртуга бирелҽ торган акчалар хисабына үз 
хокукларын гамҽлгҽ ашыру мҿмкинлеге бары тик бер тапкыр гына. 

Торак шартларын яхшыртуда дҽүлҽт ярдҽме күрсҽтүне күздҽ тоткан 
программада яисҽ телҽсҽ кайсы башка программада (ярдҽмче программада) 
катнашу хокукы яшь гаилҽгҽ бирелҽ.  

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2017-2021 еллар. 
 

2. ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ СИСТЕМАСЫ 
Программа чаралары системасын гамҽлгҽ ашыру федераль һҽм тҿбҽк 

дҽрҽҗҽсендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Федераль һҽм региональ дҽрҽҗҽлҽрдҽ оештыру чаралары "Россия 

Федерациясе гражданнарын арзан һҽм уңайлы торак һҽм коммуналь хезмҽтлҽр 
белҽн тҽэмин итү" Россия Федерациясе дҽүлҽт программасының «Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итү» тҿп чарасын һҽм "2014 - 2021 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү" дҽүлҽт 
программасының "2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы 
торак һҽм торак - коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү"ярдҽмче 
программасын гамҽлгҽ ашыруны күздҽ тота. 

Азнакай муниципаль районында оештыру чараларын күздҽ тота: 
- законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ яшь 

гаилҽлҽрне тану; 
- йҿклҽнгҽн вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен норматив-хокукый актлар 

кабул итү; 
- Азнакай муниципаль районында программада катнашучы яшь гаилҽлҽрне 

исҽпкҽ алуны оештыру; 
- социаль түлҽүлҽр алуга яшь гаилҽлҽр исемлеген формалаштыру; 
- яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алуга билгелҽнгҽн тҽртиптҽ таныклыклар бирү. 
Моннан тыш, үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ муниципаль дҽрҽҗҽдҽ оештыру 

чараларын күздҽ тота: 
- программада катнашучылар турында мҽгълүматларның мҽгълүмати-

аналитик базасын формалаштыру; 
- Программа чараларын гамҽлгҽ ашыруга федераль бюджет һҽм Татарстан 

Республикасы бюджеты акчаларын бүлеп бирүгҽ гаризалар формалаштыру; 
- программаны гамҽлгҽ ашыру барышын тикшереп тору; 
- программаны массакүлҽм мҽгълүмат чараларында тормышка ашыру 

максатларын, бурычларын һҽм нҽтиҗҽлҽрен яктыртуны тҽэмин итү; 
-Татарстан Республикасы Яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм министрлыгына 

- республика программасының дҽүлҽт заказчысына тапшыру ҿчен Программаны 
тормышка ашыруга мониторинг үткҽрү, мҽгълүмати-аналитик һҽм хисап 
материаллары ҽзерлҽү; 
- Россия Федерациясе Хҿкүмҽте тарафыннан билгелҽнгҽн тҽртип һҽм күлҽм 
нигезендҽ һҽм бердҽм дҽүлҽт социаль тҽэминат системасында (алга таба – 
ЕГИССО) торак шартларын яхшырту ҿчен яшь гаилҽлҽргҽ бирелҽ торган социаль 
түлҽүлҽр турында мҽгълүмат урнаштыруны тҽэмин итү. 
 

3. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҮ 
Программаны финанслауның тҿп чыганаклары булып тора: 
- федераль бюджет акчалары; 
- Татарстан Республикасы бюджеты акчалары; 



- банк һҽм башка оешмалар акчалары, шул исҽптҽн яшь гаилҽлҽргҽ ипотека торак 
кредитлары һҽм торак сатып алу яки шҽхси торак тҿзү ҿчен кредитлар бирҽ; 
- сатып алына торган торак яки тҿзелҽ торган индивидуаль торак бҽясе ҿчен 
ҿлешчҽ түлҽү ҿчен кулланыла торган яшь гаилҽлҽр акчалары. 
 

4. ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 
Программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы яшь гаилҽлҽргҽ социаль түлҽүлҽр 

бирү юлы белҽн торак шартларын яхшыртуда ҿстҽмҽ дҽүлҽт ярдҽме чараларын 
күрсҽтүне күздҽ тота. 

Бер бала туганда (уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ социаль түлҽү яшь гаилҽгҽ 
торак урыны сатып алуга бирелҽ һҽм программага 2 нче кушымтада китерелгҽн 
кагыйдҽлҽр нигезендҽ кулланыла. 

Социаль түлҽү шарты булып яшь гаилҽнең торак сатып алу (тҿзү) ҿчен 
кредит (займ) алу ҿчен ҿстҽмҽ акча үз акчалары яисҽ торак урыны сатып алу ҿчен 
кирҽкле керемнҽр булуы, күрсҽтелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ 
торган ҿлештҽ булуы тора. Ҿстҽмҽ акча сыйфатында яшь гаилҽ белҽн ана (гаилҽ) 
капиталы акчалары да файдаланылырга мҿмкин. 

Социаль түлҽүне яшь гаилҽгҽ җиткерү механизмы сыйфатында торак урыны 
сатып алуга яки индивидуаль торак йорт тҿзүгҽ социаль түлҽү алу хокукы 
турындагы таныклык (алга таба - таныклык) файдаланылачак, ул яшь гаилҽнең 
программаны тормышка ашыруда катнашуы турында Карар кабул иткҽн Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелҽ. Алынган таныклык 
аның хуҗасы тарафыннан социаль түлҽүлҽр бирү ҿчен каралган чараларга хезмҽт 
күрсҽтү буенча республика программасының дҽүлҽт заказчысы тарафыннан сайлап 
алынган банкка тапшырыла, анда яшь гаилҽ ҽгъзасы исеменҽ социаль түлҽү алу 
ҿчен билгелҽнгҽн банк счеты ачыла. Яшь гаилҽ-таныклык хуҗасы торак сатып алу 
урыны буенча банк счеты белҽн килешү тҿзи. 

Яшь гаилҽ-таныклык хуҗасы республика программасының дҽүлҽт заказчысы 
тарафыннан банк счеты ачылган программасында катнашу ҿчен алынган банктан 
ипотека кредиты алырга мҿмкин. Программада катнашу үзенчҽлеклҽре, шул 
исҽптҽн торак сатып алу яки индивидуаль торак тҿзү ҿчен кредитлар бирүче 
оешмалар республика программасының дҽүлҽт заказчысы тарафыннан 
билгелҽнгҽн тҽртип нигезендҽ билгелҽнҽ. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу 
һҽм бүлү бүлеге гамҽлгҽ ашыра: 

- программада катнашучыларның эшен координациялҽү; 
- программаны тормышка ашыруда методик ярдҽм күрсҽтү; 
- республика программасының дҽүлҽт заказчысы, вҽкалҽтле оешмалар, банк 

белҽн хезмҽттҽшлекне тҽэмин итү; 
- Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының республика 

программасында катнашу гаризасын яклау; 
- программа чараларының мониторингын һҽм нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү; 
- республика программасының дҽүлҽт заказчысына тҽкъдим итү ҿчен 

мҽгълүмати-аналитик һҽм хисап материалларын ҽзерлҽү. 
 

5. СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ НҼТИҖҼЛЕЛЕКНЕ БҼЯЛҼҮ 
ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның һҽм аңа бүлеп бирелгҽн федераль, 
республика бюджеты акчаларын куллануның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеген 
бҽялҽү республика ярдҽмче программасында каралган критерийларны һҽм 
индикаторларны исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырылачак. 
 
 
 
 
 
 



 
 

«2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай 
муниципаль районында яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итү» муниципаль программасына 
1 нче кушымта 

"2017 - 2021 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ЯШЬ ГАИЛӘЛӘРНЕ ТОРАК БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ" 
ПРОГРАММАСЫН ТОРМЫШКА АШЫРУ КЫСАЛАРЫНДА ЯШЬ ГАИЛӘЛӘРГӘ 
ТОРАК САТЫП АЛУ ӨЧЕН СОЦИАЛЬ ТҮЛӘҮЛӘР БИРҮ КАГЫЙДӘЛӘРЕ" 

1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр яшь гаилҽлҽргҽ "2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итү" программасын (алга таба - Программа), «2014-2021 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче программасын 
(алга таба – программа) тормышка ашыруда катнашу ҿчен вҽкалҽтле оешмалар 
һҽм сайлап алынган банклар аша торак сатып алу яки шҽхси торак йорт тҿзү ҿчен 
социаль түлҽүлҽр бирү тҽртибен билгели, алар ипотека кредиты яки торак сатып 
алу ҿчен кредит алганда беренчел взнос түлҽүгҽ юнҽлдерелҽ ала. 

Ҽлеге кагыйдҽлҽр яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алу (тҿзү) һҽм алардан 
файдалану ҿчен социаль түлҽүлҽр бирү кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн 
чараларны тормышка ашыруга юнҽлдерелгҽн. 

2. Программада катнашучы яшь гаилҽнең социаль түлҽү алуга хокукы исемле 
документ - торак урыны сатып алуга яки шҽхси торак йорт тҿзүгҽ социаль түлҽү алу 
хокукы турында таныклык (алга таба - таныклык) белҽн раслана. 

3. Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Россия Федерациясе гражданнарын 
үтемле һҽм уңайлы торак һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү «Россия 
Федерациясе дҽүлҽт программасын раслау турында» 2017 елның 30 декабрендҽге 
1710 номерлы карары белҽн расланган форма буенча таныклык бирү Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 
гамҽлгҽ ашырыла, комиссия карары нигезендҽ яшь гаилҽ планлаштырылган елда 
социаль түлҽүне алырга телҽк белдергҽн яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ кертелгҽн. 

Таныклыклар бланкларын ҽзерлҽү ярдҽмче программаны финанслауга 
каралган Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн Татарстан 
Республикасы Яшьлҽр эшлҽре министрлыгы (алга таба - ярдҽмче программаның 
дҽүлҽт заказчысы) тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Таныклыкның гамҽлдҽ булу срогы таныклык бирелгҽн кҿннҽн алып 7 
(җиде) айдан да артмый. 

5. Программаны гамҽлгҽ ашыру кысаларында социаль түлҽү алуга дҽгъва 
кылучы булып яшь гаилҽ, шул исҽптҽн бер һҽм аннан да күбрҽк баласы булган яшь 
гаилҽ, шулай ук Россия Федерациясе гражданы булган бер яшь ата-анадан һҽм 
аннан да күбрҽк баладан торган тулы булмаган яшь гаилҽ булырга мҿмкин, шул ук 
вакытта балалар ир белҽн хатынның яисҽ ата-ананың түбҽндҽге шартларга туры 
килгҽн гаилҽдҽ булырга тиеш: 

а) дҽүлҽт заказчысы тарафыннан яшь гаилҽне планлаштырылучы елда һҽр 
ир белҽн хатынның яисҽ бер ата-ананың тулы булмаган гаилҽдҽ социаль түлҽү 
алуга дҽгъва кылучылар исемлегенҽ кертү турында Карар кабул иткҽндҽ, 1 
гыйнварга планлаштырылган елга 35 елдан артмаска тиеш, ягъни 
планлаштырылучы елның 1 гыйнварына 36 ел үтҽлергҽ тиеш түгел; 

б) яшь гаилҽ Кагыйдҽлҽрнең 6 пункты нигезендҽ торак урынына мохтаҗ дип 
танылды; 

в) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 
даими яшҽү урыны буенча, балаларны да кертеп, яшь гаилҽнең барлык ҽгъзаларын 
теркҽү; 

г) гаилҽнең кредит алырга мҿмкинлек бирүче керемнҽре, яки торак ҿчен 
Исҽплҽнгҽн (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен бирелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн 



артып киткҽн ҿлешендҽ җитҽрлек башка акчалар булуы. 
Яшь гаилҽ программада катнашучы булып таныклык бирү датасыннан һҽм 

банк тарафыннан алынган торак урыны ҿчен түлҽү, торак кредиты алганда 
беренчел кертем түлҽү, шул исҽптҽн ипотека, яки торак урыны сатып алу ҿчен 
кредит түлҽү хисабына банк счетына күчерелгҽн акчаларны күчерү турындагы счет 
күрсҽтмҽсен үтҽгҽнчегҽ кадҽр таныла. 

6. Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак 2005 елның 1 мартына 
кадҽр исҽпкҽ алынган яшь гаилҽлҽр, шулай ук торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗлар буларак җирле үзидарҽ органнары тарафыннан 2005 елның 1 
мартыннан соң торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак танылган яшь 
гаилҽлҽр аңлашыла, гражданнарны социаль наем шартнамҽлҽре буенча бирелҽ 
торган торак урыннарына мохтаҗлар буларак тану ҿчен Россия Федерациясе Торак 
кодексының 51 статьясы белҽн билгелҽнгҽн нигезлҽр буенча торак урыннарына 
мохтаҗлар буларак исҽпкҽ куелган. 

7. Кредит алырга мҿмкинлек бирҽ торган яшь гаилҽне тану тҽртибе һҽм 
шартлары, программаны гамҽлгҽ ашыру кысаларында торак сатып алуга (тҿзүгҽ) 
бирелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлештҽ, яисҽ торак 
бҽясенең исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен башка акчалар Кагыйдҽлҽрнең 3 
нче кушымтасында билгелҽнгҽн. 

8. Социаль түлҽүне кулланып торак шартларын яхшырту хокукы яшь гаилҽгҽ 
программа кысаларында бары тик 1 тапкыр гына бирелҽ. Программада катнашу 
ирекле. 

Программада катнашу һҽм социаль түлҽү бирү шарты булып яшь гаилҽ 
ҽгъзалары белҽн бергҽ теркҽлгҽн, җирле үзидарҽ органнары, Татарстан 
Республикасы башкарма хакимияте органнары, федераль башкарма хакимият 
органнарының территориаль органнары персональ мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ 
рҿхсҽт бирү тора. Ризалык " персональ мҽгълүматлар турында "Федераль законның 
9 статьясы нигезендҽ рҽсмилҽштерелгҽн булырга тиеш. 

9. Социаль түлҽү күлҽме күлҽмендҽ бирелҽ: 
а) Кагыйдҽлҽргҽ туры китереп билгелҽнҽ торган торак бҽясенең 30 

проценты-балалары булмаган яшь гаилҽлҽр ҿчен; 
б) Кагыйдҽлҽргҽ туры китереп билгелҽнҽ торган торак бҽясенең 35 проценты 

- бер баласы һҽм аннан да күбрҽк баласы булган яшь гаилҽлҽр ҿчен, шулай ук бер 
яшь ата-анадан һҽм бер яки аннан да күбрҽк балалардан торган тулы булмаган 
яшь гаилҽлҽр ҿчен. 

10. Социаль түлҽү күлҽмен алдан исҽплҽү ҽлеге кагыйдҽлҽрнең 12 пункты 
нигезендҽ билгелҽнгҽн торак урынның гомуми мҽйданы күлҽменнҽн, программада 
катнашучы яшь гаилҽ ҽгъзалары саныннан һҽм Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында торакның гомуми мҽйданының 1 кв. метры бҽясе 
нормативыннан чыгып башкарыла. Социаль түлҽү күлҽмен исҽплҽү ҿчен Азнакай 
муниципаль районында торакның 1 кв. м гомуми мҽйданының бҽясе нормативы 
җирле үзидарҽ органы тарафыннан Татарстан Республикасы буенча башкарма 
хакимиятнең вҽкалҽтле федераль органы тарафыннан билгелҽнҽ торган торакның 
гомуми мҽйданының 1 кв.м уртача базар бҽясеннҽн югарырак түгел билгелҽнҽ. 

11. Социаль түлҽү күлҽме билгелҽнҽ торган торак бинаның гомуми мҽйданы 
Күлҽме тҽшкил итҽ: 

- ике кеше булган гаилҽ ҿчен (яшь ир белҽн хатын яки бер яшь ата - ана һҽм 
бала) - 42 кв. м.; 

- бер һҽм аннан да күбрҽк бала алган ҿч һҽм аннан да күбрҽк кеше булган 
гаилҽ ҿчен (яисҽ бер яшь ата-анадан һҽм ике һҽм аннан да күбрҽк балалардан 
торган гаилҽлҽр) - 1 кешегҽ 18 кв.м. 

12. Социаль түлҽү күлҽмен исҽплҽгҽндҽ кулланыла торган торакның исҽп-
хисап (уртача) бҽясе түбҽндҽге формула буенча билгелҽнҽ: 

СтЖ = Н x РЖ, 
СтЖ - социаль түлҽү күлҽмен исҽплҽгҽндҽ кулланыла торган торакның исҽп-хисап 
(уртача) бҽясе; 
Н - Кагыйдҽлҽрнең 10 пунктында билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры китереп билгелҽнҽ 



торган торакның гомуми мҽйданының 1 кв. м бҽясе нормативы; 
РЖ - Кагыйдҽлҽрнең 11 пункты нигезендҽ билгелҽнҽ торган торак бинаның гомуми 
мҽйданы күлҽме. 

13. Социаль түлҽү күлҽме таныклык бирелгҽн датага исҽплҽнҽ, таныклыкта 
күрсҽтелҽ һҽм аның гамҽлдҽ булу вакыты дҽвамында үзгҽрешсез кала. 

14. Программада катнашу ҿчен Кагыйдҽлҽрнең 1 пункты нигезендҽ социаль 
түлҽүлҽрне куллану максатларында Яшь гаилҽ даими теркҽлү урыны буенча 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына түбҽндҽге документларның 
күчермҽлҽрен һҽм оригиналларын тапшыра: 

а) торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ яшь гаилҽлҽрне җирле үзидарҽ 
органы дип тану турында гариза (бер нҿсхҽ гариза кабул итү датасын һҽм аңа 
кушып бирелгҽн документларны күрсҽтеп мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире кайта); 

б) гаилҽнең һҽр ҽгъзасының шҽхесен раслаучы документлар күчермҽлҽре; 
в) никах турында таныклык күчермҽсе (тулы булмаган гаилҽгҽ кагылмый); 
г) торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һҽм түлҽү сҽлҽтен раслау ҿчен 

кирҽкле документлар теркҽлгҽн Кагыйдҽлҽрнең 2 нче кушымтасы нигезендҽ 
планлаштырылучы социаль түлҽүлҽр алуга дҽгъва итүче яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ 
кертелү ҿчен гариза (гаризаның бер нҿсхҽсе гариза кабул итү датасын һҽм аңа 
теркҽлгҽн документларны күрсҽтеп мҿрҽҗҽгать итүчегҽ кире кайтарыла); 

д) "шҽхси мҽгълүматлар турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендҽ 
яшь гаилҽнең балигъ булган ҽгъзаларының җирле үзидарҽ органнары, Татарстан 
Республикасы башкарма хакимияте органнары, федераль башкарма хакимият 
органнарының территориаль органнары тарафыннан Яшь гаилҽ ҽгъзалары 
турында шҽхси белешмҽлҽр эшкҽртүгҽ язма ризалыгы": 

е) Кагыйдҽлҽрнең 6 пункты нигезендҽ яшь гаилҽне торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы документ; 

ж) гаилҽнең кредит алырга мҿмкинлек бирүче керемнҽре, яисҽ торак ҿчен 
Исҽплҽнгҽн (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен бирелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн 
артып киткҽн ҿлешендҽ җитҽрлек башка акчалар булуын раслаучы документ. 

Яшь гаилҽнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылуын раслаучы 
документ булса, Кагыйдҽлҽрнең ҽлеге пунктындагы «а» пунктчасында күрсҽтелгҽн 
гариза бирелми. 

Яшь гаилҽне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы 
Документ, ҽгҽр Яшь гаилҽ ҽлеге документны үз инициативасы буенча тапшырмаса, 
җирле үзидарҽ органы тарафыннан закон нигезендҽ соратып алына. 

Яшь гаилҽлҽрне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы 
документ булып җирле үзидарҽ органының тиешле Карары тора. 

Яшь гаилҽне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану ҿчен кирҽкле һҽм 
җитҽрлек керем йҽ торак бҽясенең күрсҽтелгҽн социаль түлҽү күлҽменнҽн артып 
китҽ торган ҿлешендҽ түлҽү ҿчен башка акчалар Исемлеге Кагыйдҽлҽргҽ 4 нче 
кушымтада китерелгҽн. 

15. Программада катнашу ҿчен, кредитлар буенча бурычны түлҽү ҿчен 
социаль түлҽү максатларында, башка процентлардан, штрафлардан, 
комиссиялҽрдҽн һҽм пенялардан тыш, яшь гаилҽ яшҽү урыны буенча җирле 
үзидарҽ органына Кагыйдҽлҽрнең 14 пунктындагы «б-г», «е» пунктчаларына 
ярашлы документларны, шулай ук түбҽндҽге документларны тапшыра: 

- ипотека торак кредиты (займ) акчаларыннан файдаланып сатып алынган 
(тҿзелгҽн) торак урынына милек хокукын дҽүлҽт теркҽве турында таныклык 
күчермҽсе (шҽхси торак йортны тҿзелеп бетмҽгҽн тҿзегҽндҽ ярдҽмче 
программаның дҽүлҽт заказчысы тарафыннан расланган тҿзелешкҽ документлар 
тапшырыла); 

- кредит килешүе күчермҽсе (займ килешүе); 
- кредит килешүе тҿзегҽн вакытта Кагыйдҽлҽрнең 6 пункты (займ килешүе) 

нигезендҽ яшь гаилҽ торак урынына мохтаҗ дип табылды дип раслый торган 
документ); 

- кредиторның тҿп бурыч калдыгы суммасы һҽм ипотека торак кредитыннан 
(займнан) файдаланган ҿчен процент түлҽү буенча бурыч суммасы турында 



белешмҽ. 
16. Югарыда күрсҽтелгҽн гариза гражданнарның гаризаларын теркҽү 

журналында теркҽлҽ, анда теркҽлү номеры, яшь гаилҽнең һҽр ҽгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме, документлар тапшыру датасы һҽм вакыты 
күрсҽтелҽ, документлар комплекты биргҽн затның имзасы, документлар 
комплектын кабул иткҽн вазыйфаи затның имзасы күрсҽтелҽ. 

17. Яшь гаилҽ исеменнҽн Кагыйдҽлҽрнең 14,15 пунктларында күрсҽтелгҽн 
документлар, тиешле рҽвештҽ рҽсмилҽштерелгҽн вҽкалҽтлҽр булганда, аның 
ҽгъзаларының берсе яисҽ башка вҽкалҽтле зат тарафыннан тапшырылырга 
мҿмкин. 

18. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу 
һҽм бүлү бүлеге Яшь гаилҽ тҽкъдим иткҽн документларда булган мҽгълүматларны 
тикшерҽ һҽм документларның тулы пакетын тҽкъдим иткҽн кҿннҽн 10 кҿн эчендҽ 
яшь гаилҽне планлаштырылган елда программаны тормышка ашыруда катнашу 
максаты белҽн торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану яисҽ танудан баш 
тарту турында карар кабул итҽ. 

19. Кабул ителгҽн карар 5 эш кҿне дҽвамында кабул ителгҽн карарны 
нигезлҽп, шулай ук Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 
тиешле күрсҽтмҽсе реквизитларын тапшыру юлы белҽн Яшь гаилҽ ҽгъзаларына 
шҽхсҽн яки заказлы почта белдерүе белҽн җиткерелҽ. 

20. Яшь гаилҽлҽрне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танудан баш 
тарту ҿчен нигез булып, планлаштырыла торган елда социаль түлҽү алуга дҽгъва 
итүче яшь гаилҽлҽрне исемлеккҽ кертүдҽн баш тарту тора: 

а) Кагыйдҽлҽрнең 5 пунктында күрсҽтелгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽү, шул 
исҽптҽн 35 яшькҽ кадҽрге бер яки һҽр ир белҽн хатынның яки бер ата-ананың тулы 
булмаган гаилҽдҽ туры килмҽве; 

б) Кагыйдҽлҽрнең 14 һҽм 15 пунктларында күрсҽтелгҽн документларны 
тапшырмау яки тапшыру; 

в) тапшырылган документларда булган мҽгълүматларның дҿрес булмавы; 
г) социаль түлҽүне яисҽ федераль бюджет акчалары исҽбеннҽн дҽүлҽт 

ярдҽменең башка рҽвешлҽрен кулланып торак шартларын яхшыртуга элек гамҽлгҽ 
ашырылган хокук. 

Программада катнашу турында гариза белҽн кабат мҿрҽҗҽгать ҽлеге пунктта 
каралган нигезлҽрне бетергҽннҽн соң рҿхсҽт ителҽ. 

21. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең яшь 
гаилҽлҽрне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исҽпкҽ кую турында 
Карар кабул ителгҽн кҿннҽн чыгып, программада катнашучылар исемлеген тҿзи 
(2011 елның 1 гыйнварына кадҽр исҽпкҽ алынган яшь гаилҽлҽр программада 
катнашучылар исемлегенҽ беренче чиратта кертелергҽ хокуклы). 

Башка тигез шартларда яшь гаилҽне Программада катнашучылар 
исемлегенҽ кертү чиратын билгелҽү ҿчен документлар тапшыру датасы һҽм 
вакыты хҽлиткеч ҽһҽмияткҽ ия. 

22. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакларны исҽпкҽ 
алу һҽм бүлү бүлеге ел саен 1 майдан 1 июньгҽ кадҽр торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗ буларак исҽптҽ торучы яшь гаилҽлҽрнең түлҽү сҽлҽтен тикшерү үткҽрҽ. 
Торак шартларын яхшыртуга һҽм түлҽүгҽ мохтаҗлыкны раслау ҿчен, Яшь гаилҽ 1 
майга кадҽр Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакларны 
исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлегенҽ, Кагыйдҽлҽрнең «г» һҽм «ж» пунктчаларында һҽм 14 
пунктларында, шулай ук Кагыйдҽлҽрнең 4, 11, 13-17 пунктларында күрсҽтелгҽн 
документларны тапшыра. 
Яшь гаилҽ тарафыннан күрсҽтелгҽн мҽгълүматларны Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлегенҽ 14 һҽм 15 
пунктларда күрсҽтелгҽн документларны (шул исҽптҽн гаилҽ составын, даими яшҽү 
урынын, милек хҽлен үзгҽртү) тапшырганда, яшь гаилҽгҽ 10 кҿн эчендҽ язма 
рҽвештҽ Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу 
һҽм бүлү бүлегенҽ хҽбҽр итҽ. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 



районы Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге хҽбҽр ителгҽн 
кҿннҽн башлап 10 кҿн эчендҽ торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һҽм ҽлеге 
яшь гаилҽнең түлҽү сҽлҽтен кабаттан билгели. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак гаилҽ таркалган 
очракта, торак шартларын яхшыртуга һҽм түлҽү сҽлҽтен яхшыртуга мохтаҗ булуын 
раслау шарты белҽн, программада катнашу ҿчен, тулы булмаган яшь гаилҽ кала 
бирҽ. 

Ел саен тикшерү яки торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны кабат 
билгелҽү барышында яшь гаилҽ торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һҽм 
программада катнашу ҿчен түлҽү сҽлҽтен расламаса һҽм (яки) яшь гаилҽне 
Программада катнашу ҿчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исҽптҽн 
тҿшерү ҿчен нигезлҽрнең берсе ачыклана, Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының торакларны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге мондый тикшерү 
тҽмамланганнан соң 30 кҿн эчендҽ яисҽ тиешле нигезлҽрне ачыклап, яшь 
гаилҽлҽрне программада катнашу ҿчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар 
исҽбеннҽн тҿшерү турында Карар кабул итҽ. Яшь гаилҽне торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ буларак исҽптҽн тҿшерү турындагы карар программада катнашу 
ҿчен мондый исҽптҽн тҿшерү нигезлҽре булырга тиеш. Яшь гаилҽне торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исҽптҽн тҿшерү турындагы карар 
программада катнашу ҿчен яшь гаилҽгҽ бирелҽ яки җибҽрелҽ, аңа карата шундый 
карар кабул ителгҽн кҿннҽн башлап эш кҿннҽрендҽ исҽплҽнгҽн ҿч кҿн эчендҽ 
бирелҽ. 

Исҽпкҽ алынганнан соң яшь гаилҽнең программада катнашу ҿчен торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак исҽпкҽ кую хокукы яңадан барлыкка килгҽн 
булса, исҽпкҽ кую гомуми тҽртиптҽ һҽм исҽпкҽ куелуның яңа датасы белҽн кабат 
башкарыла. 

23. Программада катнашу ҿчен яшь гаилҽне торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗ буларак исҽптҽн тҿшерү нигезлҽре: 

а) яшь гаилҽгҽ аны исҽптҽн тҿшерү турында гариза бирү; 
б) Кагыйдҽлҽрнең 5 пунктында каралган социаль түлҽү алу хокукын бирҽ 

торган нигезлҽрнең берсен югалту, шул исҽптҽн ир белҽн хатынның яисҽ бер ата-
ананың тулы булмаган гаилҽдҽ 36 яшькҽ җитү; 

в) даими яшҽү урынына башка муниципаль берҽмлеккҽ бару; 
г) документлар буенча бирелгҽн яки алынган, чынбарлыкка туры килми һҽм 

исҽпкҽ алу ҿчен нигез булган һҽм җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының 
хокуксыз гамҽллҽрен, шулай ук исҽпкҽ алу турындагы мҽсьҽлҽне хҽл иткҽндҽ, 
җирле үзидарҽ органы вазыйфаи затларының хокуксыз гамҽллҽрен ачыклау; 

д) социаль түлҽүне яисҽ федераль бюджет акчалары исҽбеннҽн дҽүлҽт 
ярдҽменең башка рҽвешлҽрен файдаланып торак шартларын яхшырту буенча 
гамҽлгҽ ашырылган хокук. 

24. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге: 

А) календарь кҿннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 30 кҿн эчендҽ, Кагыйдҽлҽрнең 22 
пункты нигезендҽ мохтаҗлыкны һҽм түлҽү сҽлҽтен раслаган яшь гаилҽлҽр 
игътибарына, планлаштырылган елда социаль түлҽүлҽр алуга дҽгъва итүче яшь 
гаилҽлҽр исемлеген формалаштыру турында мҽгълүмат җиткерҽчҽк; 

б) Кагыйдҽлҽрнең 23 пункты нигезендҽ яңартылган документлардагы 
мҽгълүматларны тикшерүне гамҽлгҽ ашыра һҽм календарь кҿннҽрендҽ исҽплҽнгҽн 
10 кҿн эчендҽ социаль түлҽүне алырга телҽк белдергҽн яшь гаилҽлҽрне исемлеккҽ 
кертүдҽн баш тарту турында Карар кабул итҽ; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 
Программаның дҽүлҽт заказчысы тарафыннан күрсҽтелгҽн срокларда, торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗлыгын раслаучы программаны гамҽлгҽ ашыру 
кысаларында планлаштырылган елда социаль түлҽүне алырга телҽк белдергҽн 
яшь гаилҽлҽр исемлеге (алга таба - тиешле елда социаль түлҽүне алырга телҽк 
белдергҽн) Кагыйдҽлҽрнең 2 нче кушымтасы нигезендҽ. 



Социаль түлҽүлҽр алуга дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽр исемлеге формасы 
ярдҽмче программаның дҽүлҽт заказчысы тарафыннан билгелҽнҽ. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакларны исҽпкҽ алу 
һҽм бүлү бүлеге Республика программасының дҽүлҽт заказчысы соравы буенча 
тҽкъдим ителгҽн исемлеклҽр нигезендҽ күрсҽтелгҽн срокларда Азнакай 
муниципаль районы буенча җыелма исемлекне тҽкъдим итҽ. 

25. Социаль түлҽүлҽр алуга дҽгъва итүче яшь гаилҽлҽр исемлеге яшь 
гаилҽне Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендҽ торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ дип тану датасын исҽпкҽ алып тҿзелҽ. Беренче чиратта ҽлеге 
исемлеккҽ 2005 елның 1 мартына кадҽр торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 
буларак исҽпкҽ алынган яшь гаилҽлҽр, шулай ук ҿч һҽм аннан да күбрҽк балалы 
гаилҽлҽр кертелҽ. 

26. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакларны исҽпкҽ 
алу һҽм бүлү бүлеге, тиешле елда социаль түлҽүне алырга телҽк белдергҽн яшь 
гаилҽлҽр игътибарына, республика программасының дҽүлҽт заказчысы 
тарафыннан аларны тиешле елда социаль түлҽү алуга дҽгъва итүче яшь гаилҽлҽр 
исемлегенҽ кертү турындагы карарын җиткерҽ. 

27. Яшь гаилҽлҽр быел түбҽндҽге нигезлҽр буенча социаль түлҽүлҽр алуга 
дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽр исемлегеннҽн тҿшереп калдырыла: 

а) яшь гаилҽгҽ исҽпкҽ кую урыны буенча, планлаштырылган елда социаль 
түлҽүлҽр алуга дҽгъва итүче яшь гаилҽлҽрне исемлектҽн тҿшереп калдыру 
турында гариза бирелде; 

б) Кагыйдҽлҽрнең 23 пунктында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча; 
в) торак ҿчен исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен бирелҽ торган социаль 

түлҽү күлҽменнҽн артып киткҽн ҿлештҽ керемнҽр яисҽ башка акчалата чаралар 
булмау; 

г) яшь гаилҽгҽ торак сатып алу (тҿзү) һҽм алардан файдалану ҿчен социаль 
түлҽүлҽр бирү кагыйдҽлҽренең 6 пунктында каралган талҽплҽргҽ туры килми 
торган никахны ҿзү; 

д) кагыйдҽлҽрнең 29 пункты нигезендҽ таныклык алу ҿчен яшь гаилҽгҽ 
кирҽкле документлар тапшырмау. 

Ҽлеге пунктның "а" һҽм "в" - "д" пунктчалары программада катнашу ҿчен 
торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исҽптҽн тҿшерү ҿчен нигез булып 
тормый. 

28. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу 
һҽм бүлү бүлеге, хҽбҽр итү фактын һҽм датасын расларга мҿмкинлек бирүче ысул 
белҽн, программа Дҽүлҽт заказчысыннан социаль түлҽүлҽр бирү ҿчен каралган 
бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары турында хҽбҽр алынганнан соң, 5 эш кҿне эчендҽ, 
таныклык алу ҿчен документлар тапшыру зарурлыгы турында тиешле елда социаль 
түлҽү алуга дҽгъва итүче яшь гаилҽлҽргҽ хҽбҽр итҽ, шулай ук ҽлеге таныклык 
буенча бирелҽ торган социаль түлҽүлҽрне алу һҽм куллану тҽртибен һҽм 
шартларын аңлата. 

29. Таныклык алу ҿчен, тиешле елда социаль түлҽү алуга дҽгъва кылучы яшь 
гаилҽ таныклык алу ҿчен документлар тапшырганнан соң 30 кҿн эчендҽ үзенең 
даими яшҽү урыны буенча Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының торак алу һҽм бүлү бүлегенҽ таныклык бирү турында 
гариза (ирекле рҽвештҽ) һҽм документлар тапшыра: 

- мҿрҽҗҽгать итүченең һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының шҽхесен таныклаучы 
документлар күчермҽлҽре (Россия Федерациясе гражданины паспорты (хҽрби 
билет), бала туу турында таныклык һҽм тдп.); 

- никахлашу турында таныклык; 
- йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ; 
-финанс-лицевой счет күчермҽлҽре; 
- күчемсез мҿлкҽткҽ һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ хокукларның бердҽм 

дҽүлҽт реестрыннан гамҽлдҽге күчемсез милек объектларына аерым затның 
хокуклары, Татарстан Республикасы территориясендҽ аны тартып алу буенча 
килешүлҽр гамҽлгҽ ашыру турында ҿземтҽ; 



- торак ҿчен исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен җитҽрлек керем яки 
башка акчалар бирелүче социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлештҽ яшь 
гаилҽне тануны раслаучы документ. 

Гаризада яшь гаилҽ хҽбҽрнамҽдҽ күрсҽтелгҽн тҽртиптҽ һҽм шартларда 
социаль түлҽүлҽр алуга язма ризалык бирҽ. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының торакны исҽпкҽ алу 
һҽм бүлү бүлеге ҽлеге документларда булган мҽгълүматларны тикшерү эшен 
оештыра. 

30. Таныклык бирүдҽн баш тарту ҿчен нигез булып тора: 
- таныклык алу ҿчен кирҽкле документларны тапшыру вакыты 

кагыйдҽлҽренең 29 пункты белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽрне бозу; 
- Документлар кагыйдҽлҽренең 29 пунктында күрсҽтелгҽн документларны 

тапшырмау яки тапшыру тулы күлҽмдҽ түгел; 
- тапшырылган документларда булган мҽгълүматларның дҿрес булмавы; 
- заем акчалары ярдҽмендҽ сатып алынган (тҿзелгҽн) торак бинаның дҽүлҽт 

заказчысы тарафыннан билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килмҽве. 
31. Яшь гаилҽне Программада катнашучылар исемлегеннҽн тҿшереп 

калдыру турындагы карар комиссия тарафыннан түбҽндҽге нигезлҽр буенча кабул 
ителҽ: 

а) яшь гаилҽгҽ исҽпкҽ алу урыны буенча аларны программада катнашучылар 
исемлегеннҽн тҿшереп калдыру һҽм таныклыкны кире кайтару турында гариза 
бирелде; 

б) Кагыйдҽлҽрнең 23 пунктындагы «в» һҽм «д» пунктчаларында һҽм 27 
пунктының «в» һҽм «г» пунктчаларында күрсҽтелгҽн нигезлҽр буенча. 

32. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының торакны исҽпкҽ алу һҽм бүлү бүлеге хисап кварталыннан соң килүче 
айның 10 числосына кадҽр республика программасының дҽүлҽт заказчысы 
тарафыннан билгелҽнгҽн форма буенча социаль түлҽүлҽр бирүгҽ бүлеп бирелгҽн 
акчалардан файдалану турында республика программасының дҽүлҽт заказчысына 
бирҽ. 

Күрсҽтелгҽн хисап билгелҽнгҽн срокта Татарстан Республикасы бюджеты 
акчаларын Азнакай муниципаль районы бюджетына күчермҽгҽн очракта социаль 
түлҽүлҽр бирү ҿчен алдагы хисап чорына хисап тапшырганчы туктатыла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

«2017-2021 елларга Татарстан Республикасы  
Азнакай муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне 
 торак белҽн тҽэмин итү» программасын гамҽлгҽ  

ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып  
алу ҿчен социаль түлҽүлҽр бирү кагыйдҽлҽренҽ 

 1 нче кушымта 
   

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитҽкчесе 

___________________________________ 
 ______________________   
 (Ф.И.О.) 
_____________________________________
__ 
Түбҽндҽге адрес буенча 
яшҽүче:____________ 
_____________________________________
__ 
Телефон 
_______________________________ 

 
ГАРИЗА 

«Россия Федерациясе гражданнарын арзан һҽм уңайлы торак һҽм коммуналь 
хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт программасының «2017-
2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында Яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» программасын һҽм «2014 – 2021 елларга 
Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче 
программасын гамҽлгҽ ашыруда катнашу ҿчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 
дип тануны сорыйм.: 
Тормы иптҽше__________________________________________________________, 
                                              (Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт  серия ______________ № _____________________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
___ «___» __________________ ____ ел, түбҽндҽге адрес буенча яши: 
_______________________________________________________________________
______ 
_______________________________________________________________________
______; 
Тормыш иптҽше______________________________________________________, 
                  (Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт серия ______________ № _____________________________, 
бирелгҽн_______________ 
______________________________________________________ «___» 
_________________ ____ ел, түбҽндҽге адрес буенча яши: 
_______________________________________________________________________
______; 
балалар: 
__________________________________________________________________, 
                                                (Ф.И.О., туган кҿне) 
Туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт)                                                        
(кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ________________, 



бирелгҽн_______________________________________________________________
_______________ "__" ____________________ ____ г., 
түбҽндҽге адрес буенча яши: 
__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______; 
_______________________________________________________________________
______, 
                                                             (Ф.И.О., туган кҿне) 
Туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт)                                                        
(кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ____________________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
____ "__" ___________________ ____ ел, түбҽндҽге адрес буенча яши: 
_______________________________________________________________________
,  
_______________________________________________________________________
, 
                                                             (Ф.И.О., туган кҿне) 
Туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт)                                                        
(кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ____________________________, бирелгҽн 
___________________________________________________________________ "__" 
___________________ ____ ел, түбҽндҽге адрес буенча яши: 
_______________________________ 
_______________________________________________________________________
,  

Хҽбҽр ителгҽн (а) «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» Россия 
Федерациясе дҽүлҽт программасының «Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» 
программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында торак сатып алу ҿчен яшь гаилҽлҽргҽ 
социаль түлҽүлҽр бирү кагыйдҽлҽренең 22 пункты һҽм «2014-2021 елларга 
Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче 
программасы кысаларында торак сатып алу ҿчен яшь гаилҽлҽргҽ алдагы елның 1 
августына кадҽр һҽм социаль түлҽүлҽр алуга дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽр 
исемлегенҽ кертелгҽндҽ. 

«Россия Федерациясе гражданнарын арзан һҽм уңайлы торак һҽм коммуналь 
хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт программасының «2017-
2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында Яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» программасында катнашу шартлары белҽн 
«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итү» дҽүлҽт программасының «2014-2021 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче 
программасының «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы 
торак һҽм торак-коммуналь: 
1) ________________________________________ _____________ ______________; 
                (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                      (имза)                          
(дата) 
2) ________________________________________ _____________ ______________ 
                (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                      (имза)                          
(дата) 
3)______________________________________ _____________ ______________ 
               (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                      (имза)                          
(дата) 
"Шҽхси мҽгълүматлар турында «27.07.2006 елдагы 152-ФЗ номерлы Россия 
Федерациясе Законы талҽплҽрен үтҽп, шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ риза»: 
1) ________________________________________ _____________ ______________; 



                (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                 (имза)                          
(дата) 
2) ________________________________________ _____________ ______________ 
               (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                  (имза)                          
(дата)                
Гаризага түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
1) 
_____________________________________________________________________; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
2) 
_____________________________________________________________________; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
3) 
_____________________________________________________________________; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге нигезендҽ кабул 
ителде:  
«____» ____________ 20__ ел. 
_______________________________       ________________               
___________________ 
(гариза кабул иткҽн зат вазыйфасы)           (дата, подпись)                        

 
 
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында " 2017-
2021 елларга яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итү” 
программасын тормышка ашыру 
кысаларында торак сатып алу 
ҿчен социаль түлҽүлҽр бирү 
кагыйдҽлҽренҽ кушымта№2 

   

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесенҽ__________________________
____________ 

  ______________________  
            (Ф.И.О.) 
_____________________________________
__ 

Түбҽндҽге адрес буенча яшҽүче: 
_____________________________________
__ 

Телефон 
_______________________________ 

 

ГАРИЗА 

Социаль түлҽү алырга дҽгъва кылучы яшь гаилҽлҽрне исемлеккҽ кертүегезне 
үтенҽм_______«Россия Федерациясе гражданнарын арзан һҽм уңайлы торак һҽм 
коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасының «2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 
яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче программасы һҽм «2014-2021 
елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак – коммуналь 



хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү» дҽүлҽт программасының «2014-2021 
елларга: 
Тормыш 
иптҽше_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт  серия ______________ № _____________________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
_____ «___» __________________ ____ ел, 
адрес буенча яши: 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______; 
Тормыш 
иптҽше_______________________________________________________________, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт серия______________ № _____________________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
____ «___» _________________ ____ ел, 
адрес буенча яши: 
_______________________________________________________________________
_____; 
балалар: 
_______________________________________________________________________
__, 
                                                (Ф.И.О., туган кҿне) 

туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт) 
 (кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ________________, бирелгҽн 
__________________________ 
____________________________________________________ "__" 
____________________ ____ ел, адрес буенча яши: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____; 
_______________________________________________________________________
_____, 
                                                             (Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт) 
 (кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ____________________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
____ "__" ___________________ ____ г., 
адрес буенча яши: 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______,   
_______________________________________________________________________
______, 
                                                             (Ф.И.О., туган кҿне) 

туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт) 
 (кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ____________________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
____ "__" ___________________ ____ ел, адрес буенча яши: 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____,  



Катнашу шартлары белҽн_______Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районында 2017-2021 елларга яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү 
«программасында» Россия Федерациясе гражданнарын арзан һҽм уңайлы торак 
һҽм коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү «Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасының» Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «тҿп чарасы һҽм» 2014 
– 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итү «дҽүлҽт программасының» 2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һҽм торак – коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү 
«ярдҽмче программасы һҽм аларны үтҽргҽ мҽҗбүр итҽм (йҿклҽмҽсен үтҽячҽкбез) : 
1) ________________________________________ _____________ ______________; 
                    (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                                               (имза)                          
(дата) 
2) ________________________________________ _____________ ______________ 
               (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                                               (имза)                          
(дата) 
3)______________________________________ _____________ ______________ 
               (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                                               (имза)                          
(дата) 
Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һҽм гаризага түлҽү сҽлҽтен раслау ҿчен 
түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
2) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
3) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
4) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
5) 
_______________________________________________________________________
_____. 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
 
Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге нигезендҽ кабул 
ителде: 
«____» ____________ 20__ ел 
 
____________________________       ________________    ___________________ 
(гариза кабул иткҽн зат вазыйфасы)                                      (дата, имза)                      
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
"2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль 
районында Яшь гаилҽлҽрне торак 
белҽн тҽэмин итү «программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь 
гаилҽлҽргҽ торак сатып алу ҿчен 
социаль түлҽүлҽр бирү кагыйдҽлҽренҽ 
3 нче кушымта 

 
“2017-2021 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНДА ЯШЬ ГАИЛӘЛӘРНЕ ТОРАК БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ " 
ПРОГРАММАСЫН ТОРМЫШКА АШЫРУ КЫСАЛАРЫНДА  

КРЕДИТ АЛЫРГА МӨМКИНЛЕК БИРӘ ТОРГАН ҖИТӘРЛЕК КЕРЕМНӘР БУЛГАН 
ЯШЬ ГАИЛӘНЕ ТАНУ ЯИСӘ ТОРАК ӨЧЕН ИСӘПЛӘНГӘН (УРТАЧА) БӘЯСЕННӘН 

БИРЕЛӘ ТОРГАН СОЦИАЛЬ ТҮЛӘҮ КҮЛӘМЕННӘН АРТЫП КИТӘ ТОРГАН 
ӨЛЕШТӘ ТОРАК САТЫП АЛУ (ТӨЗҮ) ӨЧЕН БАШКА АКЧАЛАТА СРЕДСТВОЛАР 

БИРҮ ӨЧЕН ТӘРТИП ҺӘМ ШАРТЛАР 
 
1. Кредит алырга мҿмкинлек бирүче яшь гаилҽне тану тҽртибе һҽм шартлары 
«2017 - 2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 
Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» программасын гамҽлгҽ ашыру 
кысаларында торак сатып алу (тҿзү) ҿчен бирелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн 
артып китҽ торган ҿлештҽ кредит алырга мҿмкинлек бирүче җитҽрлек керемнҽре 
булган яшь гаилҽне тану кагыйдҽлҽре (алга таба - тҽртип) кагыйдҽлҽре нигезендҽ 
эшлҽнгҽн һҽм регламентлый., торак сатып алуга бирелҽ торган социаль түлҽү 
күлҽменнҽн артып китҽ. 
2. Программада катнашу ҿчен яшь гаилҽ торак ҿчен бирелҽ торган социаль түлҽү 
күлҽменнҽн артып киткҽн ҿлештҽ исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен җитҽрлек 
күлҽмдҽ акча алырга тиеш. 
3. Яшь гаилҽнең торак ҿчен бирелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ 
торган ҿлештҽ исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен җитҽрлек акча булмаган 
очракта, яшь гаилҽ торак урыны сатып алуга кредит яки кредит алу ҿчен җитҽрлек 
керемнҽргҽ ия булырга яки индивидуаль торак тҿзелеше объектын (шул исҽптҽн 
яшь гаилҽ карамагында булган индивидуаль торак урыны тҿзү тҽмамланмаган 
килеш) тҿзергҽ тиеш. 
Программада катнашу ҿчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылган һҽм 
(яки) планлаштырылган елда социаль түлҽүне алырга телҽк белдергҽн яшь гаилҽ, 
кирҽкле документлар кушып, ҽлеге тҽртип буенча гариза тутыра. 
Ҽлеге Тҽртипкҽ кушымта нигезендҽ гариза Кагыйдҽлҽргҽ №1 һҽм 2 кушымталары 
нигезендҽ гаризаларга теркҽлҽ. 
Гаилҽнең торак ҿчен исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен җитҽрлек булган 
керемнҽре яки башка акчалар булуын раслаучы гаризага теркҽлҽ торган 
документлар исемлеге күрсҽтелгҽн социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган 
ҿлештҽ Кагыйдҽлҽргҽ 4 нче кушымтада китерелгҽн. 
4. Гариза тутыру түбҽндҽге тҽртиптҽ башкарыла: 
1) "ире (хатыны): фамилиясе, исеме, атасының исеме, туган кҿне" юлыннан ирнең 
исеме, атасының исеме, исеме һҽм саннарының туу датасы күрсҽтелҽ; 
2) "паспорт: сериясе, бирелгҽн номер, бүлекчҽ коды" юллыгында Россия 
Федерациясе гражданинының паспорт мҽгълүматлары күрсҽтелҽ. Шул ук вакытта 
паспортта күрсҽтелгҽн белешмҽлҽрнең, гаризага кертелҽ торган белешмҽлҽрнең 
катгый туры килүе тҽэмин ителергҽ тиеш; 
3) "балалар: фамилия, исем, атасының исеме, туган кҿне" юлда баланың исеме, 
атасының исеме, исеме, ҽтисенең исеме һҽм туу датасы саннар белҽн күрсҽтелҽ; 
4) "туу турында таныклык (паспорт - 14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен): серия, бирелгҽн 
номер" юлыннан 14 яшькҽ җитмҽгҽн бала туу турында таныклык яисҽ 14 яшькҽ 
җиткҽн баланың паспорт мҽгълүматлары күрсҽтелҽ; 



5) "түбҽндҽге адрес буенча яши" юлда ир белҽн хатынның һҽм балаларның даими 
яшҽү урыны, шул исҽптҽн шҽһҽрнең исеме, урам, йорт номерлары һҽм фатир 
күрсҽтелҽ; 
6) "күлҽмдҽ социаль түлҽү алуга дҽгъва кылып" юлда схема буенча башкарылган 
исҽплҽү нҽтиҗҽсе күрсҽтелҽ: 
- Торак бҽясенең 30 проценты-балалары булмаган яшь гаилҽлҽр ҿчен; 
- Торак бҽясенең 35 проценты-бер һҽм аннан да күбрҽк балалары булган яшь 
гаилҽлҽр ҿчен; 
7) "исҽп-хисап бҽясе торак сатып алу ҿчен" юлда Кагыйдҽлҽрнең 12 пункты 
нигезендҽ билгелҽнҽ торган торакның исҽп-хисап (уртача) бҽясе күрсҽтелҽ; 
8) "гомуми мҽйданы белҽн" юлда Кагыйдҽлҽрнең 11 пункты нигезендҽ билгелҽнҽ 
торган торак бинаның гомуми мҽйданы күлҽме күрсҽтелҽ; 
9) "торак мҽйданының 1 кв. м гомуми мҽйданы нормативы" юллыгында муниципаль 
берҽмлек буенча торакның 1 кв. м гомуми мҽйданы нормативы күрсҽтелҽ, анда яшь 
гаилҽ программада катнашучылар исемлегенҽ кертелгҽн һҽм Кагыйдҽлҽрнең 10 
пунктында билгелҽнгҽн талҽплҽр нигезендҽ билгелҽнҽ; 
10) "күрсҽтелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлешендҽ" 
юлда формула буенча җитештерелгҽн исҽплҽү нҽтиҗҽсе күрсҽтелҽ: 

Смс = СТж - СЖмс, 
Смс - бирелҽ торган социаль түлҽү күлҽменнҽн һҽм яшь гаилҽгҽ мҿстҽкыйль 
рҽвештҽ түлҽнергҽ тиешле, шул исҽптҽн Ипотека торак кредиты яки кредиттан 
файдаланып, торак ҿчен Исҽплҽнгҽн (уртача) хакының бер ҿлеше; 
Стж - торакның исҽп-хисап (уртача) бҽясе; 
СЖмс - яшь гаилҽгҽ торак алу ҿчен социаль түлҽү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында «2017-2021 
елларга яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итү " программасын гамҽлгҽ 
ашыру кысаларында торак сатып алу 
(тҿзү) ҿчен бирелҽ торган социаль 
түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган 
ҿлештҽ җитҽрлек керемнҽре булган 
яшь гаилҽне тану тҽртибенҽ һҽм 
шартларына кушымта йҽ торак ҿчен 
исҽп-хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен 
башка акчалар» бирү Тҽртибенҽ 
кушымта 

 
Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесенҽ____________________________
_________ 

__________________________________
___    (Ф.И.О.) 
__________________________________

___ 
Адрес буенча 
яшҽүче___________________________



___ 
__________________________________

___ 
Телефон                           
_______________________________ 

 
Гариза тулысы белҽн керем яки торак сатып алу (тҿзү) ҿчен бирелҽ торган социаль 
түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлештҽ хисап (уртача) бҽясен түлҽү ҿчен 
башка акчалар «Россия Федерациясе гражданнарын арзан һҽм уңайлы торак һҽм 
коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт 
программасының «2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында тҿп чара һҽм «2014 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» дҽүлҽт 
программасының «2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы 
торак һҽм торак – коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче 
программасы» 
Яшь гаилҽ составында: 
Тормыш 
иптҽше________________________________________________________________
_______, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт  серия ______________ № _____________________________,бирелгҽн 
________ _________________________________________________________«___» 
_________ ____ ел 
адрес буенча яши: 
__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______; 
тормыш иптҽше 
______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт серия ______________ № _____________________________, 
бирелгҽн________ ___________________________________________________ 
«___» _____________ ____ ел, 
адрес буенча яши:  
_______________________________________________________________________
_____; 
балалар: 
_______________________________________________________________________
______, 
                                                (Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт) 
                                                      (кирҽкмҽгҽнне сызарга) 
серия ____________________ № ________________, 
бирелгҽн_______________________________________________________________
___________ 
______________________________________________ "__" ____________________ 
____ ел, адрес буенча яши: 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______; 
_______________________________________________________________________
_____, 
                                                             (Ф.И.О., туган кҿне) 

туу турында таныклык (14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен паспорт)  
(кирҽкмҽгҽнне сызарга) 



серия ____________________ № ____________________________, бирелгҽн 
___________________________________________________________________ "__" 
___________________ ____ г., 
 түбҽндҽге адрес буенча яши: 
__________________________________________________________, 
торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылган һҽм (яисҽ) «2017-2021 елларга 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне торак 
белҽн тҽэмин итү» Россия Федерациясе дҽүлҽт программасының «Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итү» программасы кысаларында социаль түлҽү алуга дҽгъва 
итүче буларак танылу алган «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һҽм торак-коммуналь хезмҽтлҽр белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче 
программасы һҽм «2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче программасы кысаларында 
____________________ хисап бҽясе ҿчен торак сатып алуга сум _______________ 
гомуми мҽйданлы ___________ кв. метр һҽм торакның гомуми мҽйданының 1 кв 
метры бҽясе нормативы белҽн билгелҽнҽ _____________сум, бирелҽ торган 
социаль түлҽү күлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлештҽ торак бҽясен түлҽү ҿчен 
җитҽрлек керем яки башка акчалар булу турында белдерҽ (________________ 
рублей). 
 
1) ________________________________________ _____________ ______________; 
                    (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                                               (имза)                          
(дата) 
2) ________________________________________ _____________ ______________ 
               (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                                               (имза)                          
(дата) 
3)______________________________________ _____________ ______________ 
               (Ф.И.О. балигъ булган гаилҽ ҽгъзасы)                                               (имза)                          
(дата) 
 
Гаризага түбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
1) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
2) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
3) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
4) 
_______________________________________________________________________
_____; 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры) 
5) 
_______________________________________________________________________
_____. 

(кем тарафыннан бирелгҽн документның исеме, датасы һҽм номеры 
 

Гариза һҽм аңа кушып бирелҽ торган документлар исемлеге нигезендҽ кабул 
ителде: 
«____» ____________ 20__ ел 
 
____________________________       ________________    ___________________ 



(гариза кабул иткҽн зат вазыйфасы)                                      (дата, имза)                     
(имзарасшифровкасы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яшь гаилҽлҽрне бирү кагыйдҽлҽренҽ 
4 нче кушымта  
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында " 2017-2021 
елларга яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итү «программасын тормышка 
ашыру кысаларында торак сатып алу 
ҿчен социаль түлҽүлҽр бирү 
кагыйдҽлҽренҽ үзгҽрешлҽр кертү 
Тҽртибенҽ кушымта №4 

 

 
ЯШЬ ГАИЛӘНЕ ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА МОХТАҖ ДИП ТАНУ ӨЧЕН 
ҺӘМ ҖИТӘРЛЕК КЕРЕМНӘРЕ БУЛГАН ЙӘ БИРЕЛӘ ТОРГАН СОЦИАЛЬ ТҮЛӘҮ 

КҮЛӘМЕННӘН АРТЫП КИТӘ ТОРГАН ӨЛЕШТӘ ТОРАК (УРТАЧА) БӘЯСЕН 
ТҮЛӘҮ ӨЧЕН БАШКА АКЧАЛАТА ЧАРАЛАР КИРӘКЛЕ ДИП ТАНУ ӨЧЕН 

ДОКУМЕНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ 
 1) мҿрҽҗҽгать итүченең һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының шҽхесен таныклаучы 
документларның күчермҽлҽре (паспорт - барлык битлҽр, бала туу турында 
таныклык, хҽрби билет һҽм тдп.); 
2) никахлашу турында таныклык күчермҽсе (аерылышу турында); 
3) билҽгҽн торак урынына йорт кенҽгҽсеннҽн, бирү датасын күрсҽтеп, Ҿземтҽ 
(оригинал); 
4) торак һҽм торак урынның гомуми мҽйданы һҽм бирү датасы күрсҽтелгҽн финанс-
шҽхси исҽп (оригинал)); 
5) теркҽү урыны буенча билҽп торган торак урынына, шулай ук соңгы 5 елда 
милектҽ булган башка торак биналарга хокук билгелҽү документларының 
күчермҽлҽре (социаль найм килешүе, хосусыйлаштыру килешүе, сату-алу килешүе, 
бүлҽк итү килешүе, хокукларны теркҽү турында таныклык яки күчемсез мҿлкҽткҽ 
һҽм аның белҽн алыш-бирешлҽргҽ Бердҽм дҽүлҽт хокук реестрыннан ҿземтҽ), 
индивидуаль торак тҿзелеше объектларында яшҽүче ҿчен ҽлеге объектка техник 
паспорт _ ; 
6) элеккеге теркҽлү урыннарыннан 1991 елдан башлап, теркҽлү адресын, датасын, 
Ҿземтҽ датасын, гомуми мҽйданы һҽм гаилҽ составын күрсҽтеп архив 
белешмҽлҽре (Ҿземтҽ чыккан кҿнгҽ); 
7) күчемсез мҿлкҽткҽ хокукларның һҽм аның белҽн алыш - бирешлҽрнең бердҽм 
дҽүлҽт реестрыннан Россия Федерациясе территориясендҽ элегрҽк булган һҽм 
аның булган күчемсез милек объектларына аерым затның хокуклары турында 
ҿземтҽ (дҽүлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽтенең Татарстан 
Республикасы буенча идарҽсеннҽн белешмҽ) 2000 елның 1 гыйнварыннан-торак 
урынында теркҽлгҽн барлык гражданнарга (Татарстан Республикасы буенча 
белешмҽ); 
8) граждан ҿчен 2000 елның 1 гыйнварына булган мҽгълүматлар буенча капиталь 



тҿзелеш объектларына теркҽлгҽн хокукларның булуын (булмавы) раслый торган 
техник инвентаризация бюросыннан белешмҽ-торак бинада теркҽлгҽн барлык 
гражданнарга; 
9) Россия Федерациясенең башка регионнарыннан "Торак" федераль максатчан 
программасында яшь гаилҽнең катнашуы (яисҽ катнашы булмаган) турында 
белешмҽ; 
10) ИНН күчермҽлҽре-барлык яшь гаилҽ ҽгъзаларына; 
11) яшь гаилҽнең барлык ҽгъзаларына иминият таныклыкларының күчермҽлҽре; 
12) предприятие реквизитлары белҽн эш урыныннан белешмҽ, ул үз эченҽ граждан 
эше урыны, аның вазыйфасы турында оешма җитҽкчесе яисҽ аның урынбасары 
тарафыннан имзаланган һҽм оешманың мҿһере белҽн расланган белешмҽлҽр-яшь 
гаилҽнең барлык ҽгъзаларына яисҽ "Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин итү 
үзҽге" ГКУДАН яшь гаилҽ ҽгъзаларының эш эзлҽүдҽ исҽптҽ тормавы турында 
белешмҽ (ир белҽн хатын яки ир белҽн хатынның берсе хезмҽт эшчҽнлеген 
башкармаган очракта), шулай ук мҽктҽпкҽчҽ учреждениедҽн яисҽ бала укыган 
урыннан белешмҽ; 
13) хезмҽт кенҽгҽсе күчермҽсе (оешма җитҽкчесе яки кадрлар бүлеге җитҽкчесе 
имзасы белҽн расланган барлык битлҽр "хҽзерге вакытта эшли" тамгасы белҽн) - 
яшь гаилҽнең барлык ҽгъзаларында; 
14) алдагы һҽм агымдагы еллар ҿчен хезмҽт хакы турында белешмҽ (2-НДФЛ 
формасы буенча, яшҽү адресын күрсҽтеп) - яшь гаилҽнең барлык ҽгъзаларына; 
15) стипендия (студентлар ҿчен), пособиелҽр, пенсиялҽр, алиментлар алу турында 
белешмҽ (ҽгҽр бар икҽн)); 
16) яшь гаилҽнең кертем булуын раслаучы документлар (банк документы 
күчермҽсе, яшь гаилҽнең бер ҽгъзасына рҽсмилҽштерелгҽн банк кертеме булуын 
раслаучы документлар яки яшь гаилҽ ҽгъзаларының тупланма счетыннан ҿземтҽ) 
һҽм (яки) кредит оешмасының хатынына кредит (кредит) бирү мҿмкинлеге 
турындагы документы яки аларның берсенҽ кредитның максималь күлҽмен 
күрсҽтеп; 
17) салым инспекциясе тамгасы (эшмҽкҽр ҿчен) белҽн алдагы календарь елы һҽм 
алдагы хисап чоры ҿчен декларация яки вмененный салым түлҽүгҽ күчкҽн 
эшкуарлар ҿчен йҿклҽнгҽн керемгҽ салым түлҽү турында таныклык (соңгы алты ай 
эчендҽ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



«2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итү» муниципаль программасына 
2 нче кушымта 

 
 

"2017 - 2021 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗНАКАЙ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ЯШЬ ГАИЛӘЛӘРНЕ ТОРАК БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮ" 

ПРОГРАММАСЫНДА КАТНАШУЧЫ ЯШЬ ГАИЛӘГӘ БЕР БАЛА ТУГАНДА 
(УЛЛЫККА АЛЫНГАНДА) ӨСТӘМӘ СОЦИАЛЬ ТҮЛӘҮ БИРҮ КАГЫЙДӘЛӘРЕ 

 
1. Ҽлеге кагыйдҽлҽр "2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 

Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү" программасында катнашучы яшь гаилҽгҽ 
бер бала туганда (уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ социаль түлҽүлҽр бирү механизмын 
билгели (алга таба - Программа). 

Ҽлеге кагыйдҽлҽр "2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү" программасын 
гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алу ҿчен социаль 
түлҽүлҽр бирү кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн чараларны (алга таба - кагыйдҽлҽр) 
тормышка ашыруга юнҽлдерелгҽн. 
2. Программада катнашучы яшь гаилҽгҽ бер бала туганда (уллыкка алынганда) 
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исҽбеннҽн, программада катнашучыга 
торак сатып алу (тҿзү) ҿчен социаль түлҽү алу хокукына таныклык (алга таба - 
таныклык) бирү датасыннан башлап, банк тарафыннан сатып алынган торак урыны 
ҿчен түлҽү хисабына банк счетына күчерелгҽн акчаларны күчерү турындагы счет 
күрсҽтмҽсен үтҽү датасына кадҽр ҿстҽмҽ социаль түлҽү бирелҽ. 

Ҿстҽмҽ социаль түлҽү җирле үзидарҽ органы тарафыннан таныклык 
бирелгҽн датага билгелҽнҽ торган торак бҽясенең 5 проценты күлҽмендҽ бирелҽ.  

Торакның исҽп-хисап (уртача) бҽясе, Кагыйдҽлҽрдҽ билгелҽнгҽн формула 
буенча таныклык бирелгҽн датага билгелҽнҽ. 

3. Яшь гаилҽ-бер бала туганда (уллыкка алынганда) программасында 
катнашучы, 20 эш кҿне дҽвамында ҽлеге кагыйдҽгҽ 1 нче кушымта нигезендҽ, бала 
туу турында таныклыкның нотариаль расланган күчермҽлҽрен (уллыкка алу 
турындагы документ күчермҽлҽрен) һҽм элегрҽк бирелгҽн җирле үзидарҽ органына 
социаль түлҽү алу хокукы турындагы таныклыкның күчермҽсен (аның карары 
нигезендҽ яшь гаилҽ планлаштырылган елда социаль түлҽүне алырга телҽк 
белдергҽн яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ кертелгҽн күчермҽлҽре белҽн гариза бирҽ. 
4. Җирле үзидарҽ органы: 
бирелгҽн документлар нигезендҽ ай саен программада катнашучы яшь гаилҽгҽ бер 
бала туганда (уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ социаль түлҽү алу ҿчен яшь гаилҽлҽр 
исемлеген тҿзи, ҽлеге кагыйдҽгҽ 2 нче кушымта нигезендҽ, айның соңгы санына 
форма буенча тҿзи һҽм аны программаның хисап, дҽүлҽт заказчысы - Татарстан 
Республикасы Яшьлҽр эшлҽре министрлыгы ҿчен килҽсе айның 10 числосына 
кадҽр тапшыра; 

хисап чорыннан соң килүче айның 5 числосына кадҽр программада 
катнашучы яшь гаилҽлҽргҽ ҽлеге кагыйдҽгҽ 1 нче кушымта нигезендҽ форма 
буенча тутырылган гаризаларны карау нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҽ. 

5. Программаның дҽүлҽт заказчысы: 
җирле үзидарҽ органнары тҽкъдим иткҽн исемлеклҽр нигезендҽ, программаны 
гамҽлгҽ ашыру ҿчен каралган акчалар чиклҽрендҽ ҿстҽмҽ социаль түлҽүлҽрне 
гамҽлгҽ ашыруга бюджет ассигнованиелҽре турында хҽбҽрлҽрне муниципаль 
районнарга һҽм шҽһҽр округларына җиткерҽ; 
финанслау ҿчен гариза формалаштыра һҽм аны хисаптан соң килүче айның 15 
числосына кадҽр, Программаның дҽүлҽт заказчысының шҽхси счетына акча күчерү 
ҿчен, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына тапшыра; 



5 эш кҿне дҽвамында аның шҽхси счетына акча кергҽн кҿннҽн соң аларны 
максатчан куллану ҿчен муниципаль район һҽм шҽһҽр округлары бюджетларына 
күчерҽ. 

6. Җирле үзидарҽ органы яшь гаилҽнең банк счетына акча күчерү юлы белҽн 
ҿстҽмҽ социаль түлҽүне муниципаль район һҽм шҽһҽр округлары бюджетларына 
акча кергҽн кҿннҽн соң 10 эш кҿне эчендҽ башкара. 

7. Җирле үзидарҽ органы хисаптан соң килүче айның 10 числосына ай саен, 
дҽүлҽт заказчысына бер бала туганда (уллыкка алынганда) бер бала туганда яшь 
гаилҽгҽ ҽлеге кагыйдҽнең 3 нче кушымтасы нигезендҽ ҿстҽмҽ социаль түлҽү бирү 
ҿчен Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын максатчан файдалану турында 
хисап тапшырырга тиеш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль 
районында Яшь гаилҽлҽрне торак 
белҽн тҽэмин итү" программасында 
катнашучы яшь гаилҽгҽ бер бала 
туганда (уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ 
социаль түлҽү бирү кагыйдҽлҽренҽ 1 
нче кушымта 

   

Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесенҽ 

__________________________________
___ 

__________________________________
___    (Ф.И.О.) 
__________________________________

___ 
Адрес буенча 
яшҽүче___________________________
___ 
__________________________________



___ 
Телефон 

_______________________________ 
 

 
ГАРИЗА 

 
"2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итү" дҽүлҽт программасының "2014 - 
2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү" 
ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып 
алу ҿчен социаль түлҽүлҽр бирү Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, сезгҽ бер бала туганда 
(уллыкка алынганда) бер балага ҿстҽмҽ социаль түлҽү бирүегезне үтенҽм 
_________ 
(_____________________________________________________________) мең бала 
туу турында таныклыкның (яки баланы уллыкка алу ҿчен хокук билгелҽүче 
документларның) нотариаль расланган күчермҽлҽре нигезендҽ торак сатып алу яки 
торак тҿзү ҿчен (кирҽкле булуын ассызыклау) суммалар каралган. 
Мҽгълүмат 
1. Социаль түлҽү алуга таныклык номеры:. 
2. Социаль түлҽү алуга таныклык бирү датасы 
: "__" _______ 20__ года. 
3. Бала туу турында таныклык:серия ______ N _______________  
муниципаль берҽмлек Башкарма комитеты ГХАТ бүлеге 
_______________________________________________________________________
______ 
                              (бирелү датасы) 
4. баланың Ф.И.О.: 
__________________________________________________________________ 
5. Баланың туган кҿне: 
___________________________________________________________ 
______________  ____________________ 
    (дата)                     (имза) 
 

 

 

 

 

 

"2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итү" программасында катнашучы 
яшь гаилҽгҽ бер бала туганда 
(уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ 
социаль түлҽү бирү 
кагыйдҽлҽренҽ 2 нче кушымта 

 

 

 

 



2017 - 2021 елларга Азнакай муниципаль районында гаилҽлҽр""яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итү" программасында катнашучы яшь гаилҽгҽ бер бала туганда 

(уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ социаль түлҽү алу ҿчен яшь гаилҽлҽр исемлеге 
 

N 
п/п 

Мҿрҽҗҽг
ать 

итүчене
ң 

фамили
ясе, 

исеме, 
атасыны
ң исеме 

Социаль 
түлҽү алуга 
таныклык 
бирелгҽн 

датага гаилҽ 
составы 

Социаль 
түлҽү алуга 
таныклыкта 
күрсҽтелгҽн 

социаль 
түлҽү 

күлҽме, сум 

Социаль 
түлҽү алуга 
таныклык 

реквизитлар
ы 

Туган (уллыкка 
алынган) бала 

Ф. И. О. 

Баланың 
туган 
кҿне 

Ҿстҽмҽ 
социаль 

түлҽү 
күлҽме, 

сум 

номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
Дата _________________ 
 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесе ______________  (__________________) 
                                                                    (имза)        (расшифровка ) 
М.П. 
 
Башкаручының Ф.И.О. ___________________ элемтҽ ҿчен телефон 
______________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

"2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай 
муниципаль районында Яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итү" программасында катнашучы 
яшь гаилҽгҽ бер бала туганда 
(уллыкка алынганда) ҿстҽмҽ 
социаль түлҽү бирү 
Кагыйдҽлҽренҽ 3 нче кушымта 

Азнакай муниципаль районында " 2017 - 2021 елларга яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итү "программасында катнашучы яшь гаилҽгҽ бер бала туганда (уллыкка 

алынганда) ҿстҽмҽ социаль түлҽү бирүгҽ Татарстан Республикасы бюджеты 
акчаларын максатчан файдалану турында" Хисап 



 
                                                              (мең сумнарда) 

N 
п/
п 

Мҿрҽҗҽг
ать 

итүчене
ң 

фамили
ясе, 

исеме, 
атасыны
ң исеме 

Социаль 
түлҽү алуга 
таныклык 

бирү 
номеры һҽм 

датасы 

Туган 
(уллыкка 
алынган) 
баланың 

фамилиясе, 
исеме, 

атасының 
исеме 

Баланың 
туган 
кҿне 

Бала туу 
турында 

таныклык 
реквизитла

ры 

Ҿстҽмҽ 
социаль 
түлҽүлҽр 
бирү ҿчен 

акча 
күчерелгҽн 

Ҿстҽмҽ 
социаль 
түлҽүлҽр 

алучыларның 
шҽхси 

счетларына 
керде 

дата сумм
а 

дата сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 
Дата _________________ 
 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесе                                                                         (имза )                        
(расшифровка ) 
 
М.П. 
 
Башккаручының Ф.И.О. _______________ элемтҽ ҿчен телефон 
_________________________ 
 

 
  


