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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» 04 2019 г.

ТР Ютазы муниипаль районы Башкарма 

комитеты каршындагы район торак-кенкуреш 

комиссиясен яца составта раслау турында

Торак шартларын яхшыртуга мохтаж гражданнарны исэпкэ алу Ьэм торак
урыннары биру тэртибен камиллэштеру максатларында, Башкарма комитет
карар итэ:

1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
каршындагы район торак-кенкуреш комиссиясен яца составта, Кушымта №1 
нигезендэ расларга.

2. Район торак-кенкуреш комиссиясе турында"гы Нигезлэмэне Кушымта
№2 нигезендэ расларга.

3. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 2017 елныц 6 
мартындагы 116 номерлы карары уз кечен югалткан дип исэплэргэ.

4. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитеты Житэкчесенец инфраструктура усеше буенча 
урынбасарына йеклэргэ.

TP ЮМР Башкарма комитеты щггэкчесе С.П. Самонина

Н.А. Абильтарова 

2-76-81



Кушымта№1 

Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитеты житэкчесе Карарына 

________  2019 ел №____

Район торак-кенкуреш комиссиясе составы

Самонина С.П. - Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Ьашкарма комитеты житэкчесе, комиссия рзисе;

Шэрипов Р.е. - Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец 
инфраструктураны устеру буенча урынбасары, комиссия рэисе урынбасары;

Абильтарова Н.А. - Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц торак 
сэясэте булеге начальнигы, комиссия секретаре.

Комиссия эгъзалары:

Ларин М.В. - юридик булек начальнигы;

Саматова А.А. - коррупциям каршы керэш буенча район Башлыгы
ярдэмчесе;

Нигъмэтуллин Т.И. -  Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
яшьлэр эшлэре, спорт Иэм туризм булеге житэкчесе (килешу буенча);

Захаров А.Н. - инфраструктураны устеру булеге начальнигы (килешу буенча);

Рэшитова 3.0. -  ТР Хезмэт, мэшгульлек Ьэм социаль яклау министрлыгыныц 
ЮгазЫ) Муниципаль районындагы социаль яклау булеге начальнигы (килешу

Ш> i ь А.Р. - техник инвентарьлаштыру бюросыныц Псанлы Ютазы районы
теркеме житэкчесе (килешу буенча);



Кушымта №2 

Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты ядатэкчесе

Карарына 

44__” ___________2019 ел №

Нигезлэмэ

“Ю тазы муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы торак- 
кенкуреш комиссиясе турында”

1. Гомуми нигезлзмэлзр

1.1. Торак-кенкуреш комиссиясе Ютазы муниципаль районы Башкарма 
комитеты ж;итэкчесе тарафыннан тезелэ.

1.2. Комиссия составы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты 
Жихэкчесе карары белзн раслана.

1.3. Торак-кенкуреш комиссиясе уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Нам 
агарстан Республикасы торак закончалыгына, башка норматив Ьэм хокукый

актларга, шулай ук элеге нигезлэмэгэ таяна.

2. Торак-кенкуреш комиссиясенец теп бурычлары

Горак - кенкуреш комиссиясенец теп бурычлары булып тора:

2.1. Социаль наем килешулэре буенча бирелэ торпш торак урыннарына 
мохтажлар буларак исэпкэ алу очен гражданнар гаризаларын карау;

2.2. 2007 елныц 13 июлендэге “Татарстан Республикасы Дэулэт торак 
фоидыннан Ьэм муниципаль торак фондыннан социаль наем килешулэре
уенча гражданнарнын аларга торак урыннары биру хокукларын гамэлга 

ыРУ тУРында гы 31-TP3 номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ 
гр.исдаинарны торак урыннарына мохтажлар буларак исэпкэ алу турында карар 
чыгару очен кирэкле документларньщ тулылыгын Ьэм дереслеген тикшеру

2.3. Гражданнарны социаль наем килешулэре буенча бирелэ торган торак
урыннарына мохтажлар буларак исэпкэ алу Ьэм Ьэм исэпкэ алудан баш тар™
турында карарлар эзерлэу;



2.4. Исэпкэ алу турында гражданнарньщ гаризаларын теркэу Кенэгэсен 
социаль наем шартнамэлэре буенча бирелэ торган торак урыннарына 
мохтажлар буларак исэпкэ алынган гражданнарны исэпкэ алу Кенэгэсен тутыру

' Ш,ЬШ барУ’ 3аКоннаР нигезенда исэпкэ алынган гражданнарнын иеэп 
эшлэрен контрольдэ тоту;

3. Торак-кенкуреш комиссиясе составы

Горак- кенкуреш комиссиясе составына жирле узидарэ органнары, хокук 
саклау органнары Ьзм башка оешмалар вэкиллэре керэ.

Торак-кенкуреш комиссиясе рэнс тарафыннан житэкчелек ителэ Торак - 
конкуреш комиссиясе рэисе булмаган очракта, аньщ бурычлары комиссия 
рэисе урынбасарына йеклэнэ.

Кворум очен торак- конкуреш комиссиясе составы эгьзаларньщ саны так 
булырга тиеш, эмма 5 (биш) кешедэн дэ ким булмавы шарт.

4. Торак-кенкуреш комиссиясеэшчэнлеген оештыру

4.1. Торак - кенкуреш комиссиясе рэисе комиссияне житэкли Ьэм аньщ
эшеноештыра. щ

4.2. Торак - кенкуреш комиссиясе утырышлары расланган план нигезендэ 
уткэрелэ, эмма кимендэ бер айга бер тапкыр. Утырышлар, ижгимагый торак 
комиссиясе эгьзаларьшьщ 50 преценттан артыгы катнашеа, тулы хокумы

4- а Ж’ИРЛе РИДарЭ °РганнаРЫ яисэ юридик зат тарафыннан вэкалэтле 
азыифаи зат гражданнарны исэпкэ алу мэсьэлэсен карау очен кирэкле барлык

документларны эзерли.

^ 0раК кенкуреш комиссиясе утырышында тикшерелэ торган 
гражданнарны торак урынын булдыру ечен исэпкэ алу (баш та™ )
мэсьэлэлэре ижгимагый торак комиссиясе утырышы беркетмэсе белэн
рэсмилэштерелэ.

эгьзалапынын к комиссиясе карары, эгэр аньщ ечен комиссия

кон Y 6 ТаВЫШ бИРСЭ> КабуЛ ИТеЛген — • Торак-конкуреш комиссиясе карары тэкъдим иту характерында була.



4.6. Торак - конкуреш комиссиясе карарын исэпкэ алып, Башкарма комитет 
житэкчесе белэн гражданнарны исэпкэ алу (баш тарту) турында Карар, гаилэне 
исэптэн тошеру турында курсэтмэ эзерлилэр.

4.7. Жирле узидарэ органнары тарафыннан вэкалэтле вазыйфаи зат, торак 
шартларын яхшыртуга мохтаж гаилэлэр реестрын този, аны Башкарма комитет 
житэкчесе белэн раслый .

4.8. Торак-конкуреш комиссиясе хисап эшлэрен формалаштыру, алып 
бару, формалаштыруньщ дереслеген контрольдэ тоту, закончалык нигезендэ 
торак шартларын яхшырту буенча исэпкэ алынган гаилэлэрнец локаль 
исемлеген саклау эшендэ катнаша.

4.9. Торак-конкуреш комиссиясе ел саен (килэсе елныц 1 апреленэ кадэр) 
торак шартларын яхшырту очен гариза биргэн кешелэрне яцадан теркэудэ 
катнаша.

5. И ж ; т и м а г ы й  торак комиссиялэре жаваплылыгы

Ижтимагый торак комиссиясе эгъзалары гамэлдэге закончалык нигезендэ 
торак шартларын яхшырту очен реестр формалаштыру, исэп эшлэрен алып 
бару Ьэм гаилэлэрнец локаль исемлеген саклау буенча жаваплы.


