2019 ел, 13 март

Татарстан Республикасы
Кабинетының
кайбер
үзгәрешләр кертү турында

181

Министрлар
карарларына

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Торак урын һәм
коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидияләр һәм айлык акчалата түләүләр бирү
системасында мәгълүмати хезмәттәшлек итү турында» 2005 ел, 22 гыйнвар, 20 нче
карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 30 май,
245 нче; 2005 ел, 17 ноябрь, 539 нчы; 2006 ел, 16 ноябрь, 547 нче; 2007 ел,
5 февраль, 33 нче; 2007 ел, 28 март, 113 нче; 2007 ел, 13 июль, 295 нче; 2008 ел,
31 гыйнвар, 48 нче; 2008 ел, 12 март, 157 нче; 2008 ел, 29 май, 344 нче; 2009 ел,
4 февраль, 64 нче; 2009 ел, 21 сентябрь, 654 нче; 2013 ел, 12 март, 157 нче; 2013 ел,
21 октябрь, 781 нче; 2015 ел, 3 июль, 483 нче; 2015 ел, 22 август, 612 нче; 2015 ел,
30 декабрь, 1033 нче; 2016 ел, 9 март, 132 нче; 2016 ел, 13 май, 306 нчы; 2016 ел,
7 июль, 462 нче; 2016 ел, 26 декабрь, 998 нче; 2017 ел, 7 август, 562 нче карарлары
белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
әлеге карар белән расланган Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен
түләүгә субсидияләр һәм айлык акчалата түләүләр бирү системасында катнашучы
оешмалар арасында мәгълүмат алмашу тәртибендә:
2 нче пунктның җиденче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«күпфатирлы йорт белән идарә итү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы теләсә
кайсы оештыру-хокук рәвешендәге юридик затлар яки индивидуаль эшмәкәрләр,
торак
милекчеләре
ширкәтләре,
торак,
торак-төзелеш
яки
башка
махсуслаштырылган кулланучылар кооперативлары (алга таба – идарә итүче
компанияләр);»;
6 нчы пунктның таблицасында:
1 нче пунктча үз көчен югалткан дип санарга;

2
8 нче пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«8. Идарә итүче Түбәндәгеләрне исәпләү электрон
компанияләр, һәм
алар
турында
КТКИ, РҮ
мәгълүмат бирү:
гамәлдә
күрсәтелгән
торак-коммуналь
хезмәтләр,
антенна
хезмәте өчен исәпләүләр,
шәхсиләштерелгән
социаль
исәпләр
яктылыгында коммуналь
хезмәтләр
күрсәтүдән
файдалану
нормативлары;
соңгы иң күбе өч ел
вакыт эчендә барлыкка
килгән торак урыннар
һәм коммуналь хезмәт
күрсәтүләр өчен түләү
буенча үз вакытында
түләнмәгән һәм закон
көченә кергән суд акты
белән
расланган
бурычлар булу
ике ай дәвамында торак
урыннар һәм коммуналь
хезмәт күрсәтүләр өчен
агымдагы
түләүләрне
түләмәү;
коммуналь хезмәтләрне
өзү фактлары;
коммуналь хезмәтләрне
тоташтыру фактлары

хисап
МПДҮ
аеннан
бүлекләре».
соң
килүче
айның
3
сенә
кадәр

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Гражданнарның авыл
җирендә, эшчеләр поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) эшләүче һәм
яшәүче кайбер категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча
социаль ярдәм чараларын күрсәтү тәртибен раслау турында» 2005 ел, 7 июль,
251 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел,
5 сентябрь, 432 нче; 2007 ел, 5 февраль, 35 нче; 2008 ел, 29 май, 344 нче; 2010 ел,
29 ноябрь, 961 нче; 2013 ел, 12 март, 157 нче; 2014 ел, 13 февраль, 83 нче; 2018 ел,
25 декабрь, 1228 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

3
әлеге карар белән расланган Гражданнарның авыл җирендә, эшчеләр
поселокларында (шәһәр тибындагы поселокларда) эшләүче һәм яшәүче кайбер
категорияләренә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләү буенча социаль ярдәм
чараларын күрсәтү тәртибенә түбәндәге эчтәлекле 111 нче пункт өстәргә:
«111. Субсидия-ташламалар бирү гражданның соңгы иң күбе өч ел вакыт
эчендә барлыкка килгән торак урыннар һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен
түләү буенча үз вакытында түләнмәгән һәм закон көченә кергән суд акты белән
расланган бурычлары булганда туктатыла.
Субсидия-ташламаларны яңадан бирә башлау турында карар кабул иткәндә,
ул шулай ук субсидия-ташламалар бирү туктатылып торган айлар өчен дә түләнә.».
3. Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь
хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә ташлама-субсидияләр бирү турында» 2006 ел,
24 март, 126 нчы карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2008 ел, 3 июнь, 370 нче; 2009 ел, 6 апрель, 203 нче; 2012 ел, 23 февраль, 153 нче;
2013 ел, 12 март, 157 нче; 2014 ел, 25 август, 611 нче; 2015 ел, 23 сентябрь, 701 нче;
2015 ел, 1 декабрь, 911 нче; 2016 ел, 22 июнь, 425 нче; 2016 ел, 26 декабрь, 998 нче;
2018 ел, 25 декабрь, 1228 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында гражданнарның
аерым категорияләренә торак һәм коммуналь хезмәтләр күрсәтү өчен түләүгә
ташлама-субсидияләр бирү тәртибе һәм шартлары турындагы нигезләмәдә 2.4 нче
пунктның дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Ташлама-субсидияләр бирү гражданның соңгы иң күбе өч ел вакыт эчендә
барлыкка килгән торак урыннар һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү
буенча үз вакытында түләнмәгән һәм закон көченә кергән суд акты белән расланган
бурычлары булганда туктатыла.».
4. Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
«Татарстан
Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә күпфатирлы йорттагы
гомуми мөлкәткә капиталь ремонт үткәрү өчен кертем түләү чыгымнарын
компенсацияләү турында» 2018 ел, 22 август, 680 нче карарына (Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 10 декабрь, 1105 нче карары
белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында гражданнарның
аерым категорияләренә күпфатирлы йорттагы гомуми мөлкәткә капиталь ремонт
үткәрү өчен кертем түләү чыгымнарын компенсацияләү тәртибе турындагы
нигезләмәдә:
2.8 нче пунктта:
өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Компенсация бирү гражданның соңгы иң күбе өч ел вакыт эчендә барлыкка
килгән торак урыннар һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр өчен түләү буенча үз
вакытында түләнмәгән һәм закон көченә кергән суд акты белән расланган
бурычлары булганда туктатыла.».
түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:

4
«Компенсацияне яңадан бирә башлау турында карар кабул иткәндә, ул шулай
ук компенсация бирү туктатылган айлар өчен дә түләнә.».
5. Бу карар, рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә торган 1 нче
пунктның өченче, дүртенче, алтынчы абзацларыннан, 4 нче пунктның алтынчы,
җиденче абзацларыннан тыш, 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип
билгеләргә.

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

А.В.Песошин

