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«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «2014-2020 елларга Лениногорск муниципаль районы 

муниципаль берәмлегендә яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасы турында 2014 елның 16 сентябрендәге 349 номерлы карары белән 

расланган «2014-2020 елларга «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегендә яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» программасына 

үзгәрешләр кертү турында («Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге Башкарма комитетының 2015 елның 31 декабрендәге 1472 номерлы, 

2017 елның 19 гыйнварындагы 42 номерлы, 2018 елның 17 маендагы 625 

номерлы, 26.029 №212 карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 -2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2014 елның  30 апрелендәге 289 нчы карары белән расланган «2014 -

2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-

коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү турында» 2010 елның 16 апрелендәге 300 нче 

карары, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставына 

таянып, КАРАР БИРӘМ: 

 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының «2014-2020 елларга Лениногорск муниципаль районы 

муниципаль берәмлегендә яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасы турында 2014 елның 16 сентябрендәге 349 номерлы карары белән 

расланган «2014-2020 елларга «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 
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берәмлегендә яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» программасына 

(«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2015 елның 31 декабрендәге 1472 номерлы, 2017 елның 19 

гыйнварындагы 42 номерлы, 2018 елның 17 маендагы 625 номерлы, 26.029 

№212 карарлары белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләр 

кертергә: 

 

Программаның 1нче бүлегенең беренче абзацын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә:  

Программа торак сатып алуда яки шәхси торак йорт төзүдә аерым 

категория гражданнарга дәүләт ярдәме системасын үстерүне күз алдында 

тота.»; 

программага 1 нче кушымтада: 

1 пунктның беренче абзацында сүзләр өстәргә: “өлешләп төзүдә катнашу 

шартнамәсенең бәясен түләү өчен, ул, тиешле акчалар эскроу счетына кертү 

юлы белән, торак урынын өлешләп төзү объекты сыйфатында күздә тота (алга 

таба-өлешләп төзүдә катнашу килешүенең бәясен түләү)»; 

6 пунктның беренче абзацында «җирле үзидарә органнары тарафыннан 

танылган» сүзләрен «программада катнашу өчен җирле үзидарә органнары 

тарафыннан танылган»  сүзләренә алмаштырырга; 

15 пунктта түбәндәге эчтәлекле «з» пунктчасын өстәргә: 

"з) гаиләнең һәр балигъ булган әгъзасы мәҗбүри пенсия иминиятенең 

иминият таныклыгы күчермәсе.»; 

16 пунктның беренче абзацында «15 пунктның «б» - «г», «е» 

пунктчалары нигезендә» сүзләрен «б « - » г«,» е «һәм 15 пунктның» з 

«пунктчалары нигезендә» сүзләренә алмаштырырга»; 

30 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«30. Таныклык алу өчен, яшь гаилә – дәгъва кылучы социаль түләүгә 

тиешле елда 15 эш көне эчендә социаль түләүгә хокук турында таныклык алу 

өчен документлар тапшырганнан соң, үзенең даими яшәү урыны буенча җирле 

үзидарә органына мондый таныклык бирү турында гариза (ирекле рәвештә) һәм 

кагыйдәләргә 3 нче кушымтада күрсәтелгән документларны җибәрә.» 

2014 – 2021 елларга «Лениногорск муниципаль районы «муниципаль 

берәмлегендә яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» программасын гамәлгә 

ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр 

бирү кагыйдәләренә «2014-2021 елларга Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү 

кагыйдәләренә 1 һәм 2 нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә 

(кушымта итеп бирелә); 

Программага 2 нче кушымтаның 3 пунктындагы икенче абзацын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе гражданнарын үтемле һәм уңайлы торак һәм 

коммуналь хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итү "Россия Федерациясе дәүләт 

программасының Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү һәм торак-коммуналь 



хезмәт күрсәтүләр өчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү" 

ведомство максатчан программасының яшь гаиләсе һәм (яки) торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ дип танылган яшь гаилә, кирәкле документлар кушып, әлеге 

Тәртипкә кушымта нигезендә гариза тутыра.». 

  

2. Әлеге карарны рәсми публикатор «Лениногорские вести” газетасында 

бастырып чыгарырга һәм «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең рәсми интернет-сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны “Лениногорск 

муниципаль районы” Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары В.В.Друкка 

йөкләргә. 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы  З.Г. Михайлова 

 
А.И. Хәбиров 

5-49-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Кушымта № 1 

 

«2014-2021 елларга Татарстан 

Республикасы халкын сыйфатлы торак 

һәм торак – коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт 

программасының 2014-2021 елларга 

Лениногорск муниципаль районы 

«муниципаль берәмлегендә яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында яшь гаиләләргә торак 

сатып алу өчен социаль түләүләр бирү 

кагыйдәләренә (Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2019 елның 16 

апрелендәге 300 номерлы карары 

редакциясендә) 

 

“Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесенә 

 
                                                                                                        

____________________________________ 

                                                                                                                                   

 

Гариза 

 
“Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасының» 2014-2021 

елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү һәм торак-

коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» ведомство максатчан 

программасының Россия Федерациясе гражданнарын торак һәм торак-коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итү ведомство максатчан программасының 2014-2021 елларга 

Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү һәм 2014-2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкын торак белән тәэмин итү» программасы һәм «Лениногорск 

муниципаль районы «муниципаль берәмлегендә 2014-2021 елларга яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» программасы (алга таба – Программа) : 

 

"Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итү «Россия Федерациясе дәүләт программасының» 2014-2021 

елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү һәм торак-

коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү «ведомство максатчан 

программасының» Россия Федерациясе гражданнарын торак һәм торак-коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итү» ведомство максатчан программасының «2014-2021 елларга 

Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү һәм 2014-2021 елларга 



Татарстан Республикасы халкын торак белән тәэмин итү» программасы һәм «Лениногорск 

муниципаль районы «муниципаль берәмлегендә 2014-2021 елларга яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» программасы (алга таба – Программа) : 

 

 

ире: ________________________________________________________, 
(фамилия, исеме, әтисенең исеме, туган елы) 

паспорт: серия __________ № __________, бирелгән ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________ел ,  адресы: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 
 

хатыныа: _______________________________________________________, 
(фамилия, исем, әтисенең исеме, туган елы) 

паспорт: серия __________ № __________, бирелгән ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________ел адресы: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 

балалары: _______________________________________________________, 
(фамилия, исем, әтисенең исеме, туган елы) 

 
Туу турында таныклык (паспорт – 14 яше туган булса) 

____________________________________________________________________ 
(кирәкмәгәнне сызарга) 

серия __________ № __________, бирелгән _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ ел, 
 адресы: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 
Туу турында таныклык (паспорт – 14 яше туган булса) 

____________________________________________________________________ 
(кирәкмәгәнне сызарга) 

серия __________ № __________, бирелгән _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ ел, 
 адресы: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
"2014-2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 

итү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу 

өчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләренең 21 пункты нигезендә мохтаҗлыкны һәм түләү 

сәләтлелеген раслау өчен кирәкле документларны ел саен тапшыру зарурлыгы турында 

(программага карата 3 нче кушымта) хәбәр ителде. 

«Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасының «Гражданнарга 

торак һәм торак-коммуналь хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итүдә дәүләт ярдәме күрсәтү " 

ведомство максатчан программасының Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү чарасында 

катнашу шартлары белән таныштым (- ) һәм аларны үтәргә әзермен: 
__________________________________________ ________ ________; 

   (фамилия, отчество, отчество (булганда) гаиләнең балигъ булмаган әгъзасына)   (имза)        (дата) 



2) __________________________________________ ________ ________; 
    (фамилия, отчество, отчество (булганда) гаиләнең балигъ булмаган әгъзасына)   (имза)        (дата) 

3) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, отчество, отчество (булганда) гаиләнең балигъ булмаган әгъзасына)   (имза)        (дата) 

Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

1) _____________________________________________________________; 
(документның исеме, номеры, кайчан һәм кенм тарафыннан бирелгән) 

2) _____________________________________________________________; 
(документның исеме, номеры, кайчан һәм кенм тарафыннан бирелгән) 

3) _____________________________________________________________; 
(документның исеме, номеры, кайчан һәм кенм тарафыннан бирелгән) 

 

Гариза һәм аңа теркәлгән документлар кабул ителде 

 «____» _____________ 20__ г. 

 

___________________ _____________________ ___________________________ 
(вазифа)                        (имза, дата)                                (гаризаны кабул итүченең исем-фамилиясе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Кушымта 2 № 2 

 

 

«2014-2021 елларга «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегендә яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» программасын 

гамәлгә ашыру кысаларында яшь 

гаиләләргә торак сатып алу өчен 

социаль түләүләр бирү кагыйдәләренә 

«2014-2021 елларга Татарстан 

Республикасы халкын сыйфатлы торак 

һәм торак – коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт 

программасының «2014-2021 елларга 

Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү " 

ярдәмче программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2019 елның 

16 апрелендәге 300 номерлы карары 

редакциясендә)) 

 

“Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесенә 
                                                                                                        

____________________________________ 

                                                                                                                                   

 

Гариза 

 
Социаль түләү алырга дәгъва кылучы яшь гаиләләрне исемлеккә кертүегезне 

үтенәм______ 2014 елга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү 

«Россия Федерациясе гражданнарын үтемле һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе дәүләт программасының «гражданнарга 

торак һәм торак-коммуналь хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итүдә дәүләт ярдәме күрсәтү” 

ведомство максатчан программасының һәм "2014 елга Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче программасының түбәндәге сотавтвгы гаиләне 

кертүегезне үтенәм: 

ире: ________________________________________________________, 



(фамилия, исеме, әтисенең исеме, туган елы) 

паспорт: серия __________ № __________, бирелгән ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________ел ,  адресы: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 
 

хатыныа: _______________________________________________________, 
(фамилия, исем, әтисенең исеме, туган елы) 

паспорт: серия __________ № __________, бирелгән ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________ел адресы: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 

балалары: _______________________________________________________, 
(фамилия, исем, әтисенең исеме, туган елы) 

 
Туу турында таныклык (паспорт – 14 яше туган булса) 

____________________________________________________________________ 
(кирәкмәгәнне сызарга) 

серия __________ № __________, бирелгән _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ ел, 
 адресы: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 
Туу турында таныклык (паспорт – 14 яше туган булса) 

____________________________________________________________________ 
(кирәкмәгәнне сызарга) 

серия __________ № __________, бирелгән _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ ел, 
 адресы: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
 

"2014-2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 

итү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу 

өчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләренең 21 пункты нигезендә мохтаҗлыкны һәм түләү 

сәләтлелеген раслау өчен кирәкле документларны ел саен тапшыру зарурлыгы турында 

(программага карата 3 нче кушымта) хәбәр ителде.«Россия Федерациясе гражданнарын арзан 

һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин итү» Россия Федерациясе 

дәүләт программасының «Гражданнарга торак һәм торак-коммуналь хезмәт күрсәтүләр 

белән тәэмин итүдә дәүләт ярдәме күрсәтү " ведомство максатчан программасының Яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү чарасында катнашу шартлары белән таныштым (- ) һәм 

аларны үтәргә әзермен: __________________________________________ ________ 

________; 
   (фамилия, отчество, отчество (булганда) гаиләнең балигъ булмаган әгъзасына)   (имза)        (дата) 

2) __________________________________________ ________ ________; 
    (фамилия, отчество, отчество (булганда) гаиләнең балигъ булмаган әгъзасына)   (имза)        (дата) 

3) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, отчество, отчество (булганда) гаиләнең балигъ булмаган әгъзасына)   (имза)        (дата) 

Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 



1) _____________________________________________________________; 
(документның исеме, номеры, кайчан һәм кенм тарафыннан бирелгән) 

2) _____________________________________________________________; 
(документның исеме, номеры, кайчан һәм кенм тарафыннан бирелгән) 

3) _____________________________________________________________; 
(документның исеме, номеры, кайчан һәм кенм тарафыннан бирелгән) 

 

Гариза һәм аңа теркәлгән документлар кабул ителде 

 «____» _____________ 20__ г. 

 

___________________ _____________________ ___________________________ 
(вазифа)                        (имза, дата)                                (гаризаны кабул итүченең исем-фамилиясе) 

 

 

 

 


