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Чернобыль АЭСындагы һәлакәт, «Маяк» җитештерү берләшмәсендәге авария 
нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә дучар булган граҗданнарны һәм аларга 

тиңләштерелгән затларны исәпкә кую һәм Дәүләт торак сертификаты бирү буенча 
муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында 

 
“Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында” 2010 ел, 27 нче 

июль 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең  “Федераль 
законнар тарафыннан билгеләнгән кайбер категория гражданнарны торак белән тәэмин 
итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү” төп чарасының, “Россия Федерациясе 
гражданнарын үтемле һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән тәэмин итү” 
Россия Федерациясе дәүләт программасын тормышка ашыруның кайбер мәсьәләләре 
турында” 2006 ел, 21 нче март 153 номерлы Карары нигезендә Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 
1. Биектау муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 ел, 9 нчы ноябрь 2375 

номерлы карары белән расланган Чернобыль АЭСындагы һәлакәт, «Маяк» җитештерү 
берләшмәсендәге авария нәтиҗәсендә радиация тәэсиренә дучар булган граҗданнарны 
һәм аларга тиңләштерелгән затларны исәпкә кую һәм Дәүләт торак сертификаты бирү 
буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1.5 пунктының 3 абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“торак алуга социаль түләүләр – дәүләт торак сертификаты тарафыннан раслана 

торган Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 ел, 30 нчы декабрь 1710 номерлы Карары 
белән расланган “Федераль законнар тарафыннан билгеләнгән кайбер категория 
гражданнарны торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йөкләмәләрен үтәү” төп чарасы, 
“Россия Федерациясе гражданнарын үтемле һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр 
белән тәэмин итү” Россия Федерациясе дәүләт программасы кысаларында гражданнарны 
торак белән тәэмин итүгә ярдәм итүче дәүләт финанс ярдәменең бер формасы, аларга 
торак алу хокукы дәүләт торак сертификаты белән раслана торган торак алу өчен 
федераль бюджет чаралары хисабына тәкъдим итү” 

 
1.2. 2.5 пунктын түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 
 

2.5.  

Муниципаль хезмәт 
күрсәтү өчен 
законнар яисә башка 
норматив хокукый 
актлар нигезендә 

Гражданнар торак биналарда мохтаҗ булучылар 
сыйфатында хисапта торган җирле үзидарә 
органнарына (социаль түләүләр алу хокукы булган 
гражданнар сыйфатында) бирәләр: 
1) 1 нче кушымтадагы формага туры китереп төп 
чараларда катнашу турында гариза; 
2) 1 (1) нче кушымтадагы формага туры китереп үзе 

Россия 
Федерациясе 
Торак кодексы; 
Кагыйдәнең 19 
пункты (Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
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кирәкле 
документларның, 
шулай ук гариза 
бирүче тарафыннан 
җиткерелергә тиешле 
хезмәтләр күрсәтү 
өчен зарури һәм 
мәҗбүри булган 
хезмәтләрнең тулы 
исемлеге 

турында шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә үзенең 
һәм барлык гаилә әгъзаларының ризалыгы турында 
документ; 
3) торак бина белән федераль чаралар хисабына 
тәэмин итү хокукы бирүне раслаучы документ;  
4) өстәмә торак бинасы мәйданнарына хокукы 
булуны раслаучы документ күчермәсе (андый хокук 
Россия Федерациясе законнары белән тәкъдим 
ителгән очракта) 
5) барлык гаилә әгъзаларының шәхесен ачыклаучы 
документларның күчермәсе; 
6) вәкил вәкаләтләрен раслаучы документ (гариза 
бирүче тарафыннан вәкил эш иткәндә); 

 

Сертификат алу өчен – гражданин – төп чара 
катнашучысы түбәндәге документларны тәкъдим 
итә: 
а) 2 нче кушымтадагы формага туры китереп  гариза; 
б) гражданин – төп чара катнашучысының һәм аның 
гаилә әгъзаларының шәхесен ачыклаучы 
документлар; 
в) әлеге Регламентның 2.5 пункты “ж” подпункты 
белән йөкләмә каралган торак бина һәм коммуналь 
хезмәтләр өчен түләү буенча бурычларның 
булмавы турында белешмә; 
г) гражданин – төп чара катнашучысының һәм аның 
гаилә әгъзалары буларак күрсәтелгән затларның 
туганлыгын раслаучы  документлар (никахлашу 
турында таныклык (аерылышу турында таныклык, 
гражданлак халәте актлары язмасы), туу турында 
таныклык (Россия Федерациясе гражданины 
паспортының балалар һәм гаилә хәле турында 
мәгълүматлар булган битләре, уллыкка алу турында 
таныклык); 
д) гаилә әгъзалары буларак күрсәтелгән затларның 
гражданин – төп чара катнашучысын гаилә әгъзасы 
буларак тануын раслаучы  документлар; 
е) өстәмә торак бинасы мәйданнарына хокукы 
булуны раслаучы документ күчермәсе (андый хокук 
Россия Федерациясе законнары белән тәкъдим 
ителгән очракта); 
ж) әгәр дә торак бинаның социаль наем 
шартнамәсен гамәлдән чыгару (торак бинасының 
махсуслаштырылган наймы) йөкләмәсе һәм урын 
тоткан  торак бинаны бушату турында яисә хосусый 
милектә булган торак бинаны (торак биналарны) 
бушлай дәүләт (муниципаль) милкенә 3 нче 
кушымтадагы формага туры китереп (2 нөсхәдә) 
тапшыру турында; - социаль түләү күләмен исәпләп 
чыгару өчен торак бинаның гомуми мәйданы 18 кв. 

2006 ел, 21 нче 
март 153 
номерлы 
Карары)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кагыйдәнең 44 
пункты (Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
2006 ел, 21 нче 
март 153 
номерлы 
Карары) 
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метрдан да ким булмаса, дәүләт яки муниципаль 
торак фондларында булган торак бинада социаль 
наем шартнамәсе нигезендә яшәүче гражданин һәм 
аның гаилә әгъзаларының күрсәтелгән шартнамәне 
гамәлдән чыгару турында һәм урын тотып торган 
торак бинаны бушату турында йөкләмәләр, шулай 
ук гражданин һәм аның гаилә әгъзаларының әлеге 
гражданинга һәм (яки) аның гаилә әгъзаларына 
билгеләнгән авырлыкларсыз торак хосусый милек 
сыйфатында булган бинаны дәүләт һәм муниципаль 
милеккә тапшыру турында карар кабул итү 
очрагында; 
з) күчемсез милек Бердәм дәүләт реестрында 
теркәлмәгән гражданин – төп чара катнашучысының 
һәм аның гаилә әгъзалары торак бинага хокукны 
билгеләүче документ (документлар) күчермәләре, - 
гражданин тарафыннан аңа һәм аның гаилә 
әгъзаларына билгеләнгән авырлыкларсыз торак 
хосусый милек сыйфатында булган бинаны дәүләт 
һәм муниципаль милеккә тапшыру турында карар 
кабул итмәгән очракта, торак бинага хосусый милек 
хокукына карата Россия Федерациясе законнары 
тарфыннан авырлыклар билгеләнгән очракта, 
шулай ук әлеге Регламентның 2.5 пункты “ж” 
подпункты белән каралган хосусый милектә булган 
торак бинаны (торак биналарны) бушлай дәүләт 
(муниципаль) милеккә тапшыру турында 
йөкләмәләр тәкъдим иткән очракта; 
Документларның күчермәләре билгеләнгән 
тәртиптә расланган яки төп нөсхәсе белән бергә 
бирелергә тиеш. 

 
 1.3. 2.9 пунктын түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 
 

2.9.  
Муниципаль 
хезмәте күрсәтүне 
туктатып тору яки 
баш тарту өчен 
нигезләрнең тулы 
исемлеге 

Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен 
нигезләр каралмаган. 
Гражданинны төп чара катнашучысы итеп тануда 
башка тартуга нигезләр булып тора: 
а) гражданинның төп чара кысаларында, сертификат 
белән раслана торган социаль түләү алу хокукына ия 
булган затларга тиешле  таләпләргә туры килмәве; 
б) әлеге регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 
документларны тәкъдим итмәү яки тулы күләмдә 
тәкъдим итмәү; 
в) тәкъдим ителгән документларда дөреслеккә туры 
килмәгән мәгълүматлар булуы; 
г) федераль бюджет чаралары хисабына тәкъдим 
ителә торган социаль түләүләр яки субсидияләрне 
кулланып торак шартларын яхшырту яки торак бина 
белән тәэмин итү хокукын моңа кадәр тормышка 
ашыру.  

Россия 
Федерациясе 
Торак кодексы; 
Кагыйдәнең 22 
пункты (Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
2006 ел, 21 нче 
март 153 
номерлы 
Карары) 
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Әлеге регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән 
документларны тәкъдим итмәү яки тулы күләмдә 
тәкъдим итмәгән очракта, шулай ук гаризада 
күрсәтелгән мәгълүматлар дөреслеккә туры килмәгән 
очракта гражданин - төп чара катнашучысына 
сертификат бирелми. 

 
Кагыйдәнең 44 
(1) пункты 
(Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
2006 ел, 21 нче 
март 153 
номерлы 
Карары) 

 
 1.4. 5.2 пунктында: 
           1) 5 нче подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 
“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 
(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү  
эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә билгеле 
муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү буенча функция йөкләнгән 
очракта гына мөмкин”; 
           2) 7 нче подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 
“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 
(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү  
эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә билгеле 
муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү буенча функция йөкләнгән 
очракта гына мөмкин”; 
           3) 9 нчы подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 
“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 
(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү  
эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә билгеле 
муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү буенча функция йөкләнгән 
очракта гына мөмкин”; 
         4) 10 нчы подпунктны түбәндәге эчтәлекле җөмлә белән белән тулыландырырга: 
“Күрсәтелгән очракта, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре эшләренә 
(гамьсезлекләренә) гариза бирүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү  
эшләренә (гамьсезлекләренә) шикаять белдерелә торган  күпфункцияле үзәккә билгеле 
муниципаль хезмәтне тулы итеп 2010 ел, 27 нче июль 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
16 нчы статьясы 1.3 бүлеге белән билгеләнгән тәртиптә күрсәтү буенча функция йөкләнгән 
очракта гына мөмкин”. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы 
http://pravo.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Биектау муниципаль районы  рәсми сайтында 
Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/  
веб-адресында урнашытырып халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Биектау муниципаль районы 
башкарма комитет җитәкчесенең урынбасары Хәкимуллин Р.Ф.га йөкләргә. 
 
Биектау муниципаль районы  
Башкарма комитеты җитәкчесе                                                         Д.Ф. Шәйдуллин 

 


