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“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 26 

февралендә 212 нче номер белән кабул 

ителгән “Лениногорск муниципаль 

районы” муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитетының 2014 елның 16 

сентябрендә кабул ителгән 

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлегендә 2014-2020 

елларда яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү” программасы турында” 

349нчы номерлы карарына өстәмә һәм 

үзгәрешләр кертү турында”гы карары 

белән расланган “Лениногорск 

муниципаль районы” муниципаль 

берәмлегендә 2014-2021 елларга яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү” 

программасын тормышка ашыру 

кысаларында яшь гаиләләргә социаль 

түләүләр бирү Кагыйдәләренә өстәмә 

һәм үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 -2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 

«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



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 апрельендәге 300 

нче карарына туры китерү максатында, "Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге Уставына таянып, «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 26 февралендә 212 нче номер белән кабул ителгән 

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2014 елның 16 сентябрендә кабул ителгән “Лениногорск 

муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә 2014-2020 елларда яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү” программасы турында” 349нчы номерлы 

карарына өстәмә һәм үзгәрешләр кертү турында”гы карары белән расланган 

“Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлегендә 2014-2021 

елларга яшь гаиләләрне торак ибелән тәэмин итү” программасын тормышка 

ашыру кысаларында яшь гаиләләргә социаль түләүләр бирү Кагыйдәләренә 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә:  

 

а) 31нче пунктны түбәндәге эчтәлектәге 4нче абзац белән 

тулыландырырга.   

“заем акчалары ярдәмендә сатып алынган (төзелгән) торак бинаның 

(торак йортның) әлеге Кагыйдәләрнең 37 пункты таләпләренә туры килмәве.»; 

б) түбәндәге эчтәлектәге 37 нче пункт белән тулыландырырга: 

«37.Счет бүлүче теләсә кайсы физик һәм (яки) юридик затлардан бер 

(берничә) торак урыны (торак урыннары) сатып алу яки торак төзелеше 

объектын төзү өчен социаль түләүне даими яшәү өчен сайлап алынган торак 

пункты шартларына карата уңайлыклары булган торак урыны сатып алынган 

(төзелә) торак урыны сатып алына (төзелә) торак урыны сатып алына (төзелә) 

торак урыны сатып алына (төзелә) торак урыны, җәлеп итү юлы белән ипотека 

торак кредиты банктан алынган хезмәт күрсәтү өчен средстволар. 

Социаль түләү күләмен исәпләгәндә исәпкә алынган яшь гаиләнең һәр 

әгъзасына исәпләгәндә сатып алына торган торак урынының (төзелә торган 

торак төзелеш объектының) гомуми мәйданы гражданнарны торак сатып алу 

(төзү) урынында торак урыннарына мохтаҗлар буларак исәпкә алу 

максатларында Лениногорск муниципаль районы Советы тарафыннан 

билгеләнгән торак урынының гомуми мәйданының хисап нормасыннан кимрәк 

була алмый.  

Бурычның төп суммасын түләү һәм торак кредитлары, шул исәптән 

ипотека буенча процентларны яки торак урыны сатып алуга яки торак йорт 

төзүгә процентларны түләү өчен социаль түләүләр кулланылган очракта, бу 



кредитлар яки займнар буенча йөкләмәләрне үтәүне кичектереп тору вакыты 

чыккан өчен, өлешләп төзүдә катнашу килешүе бәясен түләү өчен, торак 

урынын өлешләп төзү объекты сыйфатында тиешле акчалар эскроу счетына 

кертү юлы белән торак урынын өлешләп төзү, сатып алына торган торак 

урынының (төзелә торган торак йортның) гомуми мәйданы яшь гаиләнең һәр 

әгъзасына карата мондый торак урынына (торак йорт) милек хокукын дәүләт 

теркәвенә алган датага исәпләгәндә, гражданнарны торак урыны сатып алу яисә 

торак йорт төзү урынында торак урыннарына мохтаҗлар буларак исәпкә алу 

максатларында Лениногорск муниципаль районы Советы тарафыннан 

билгеләнгән торак урынның гомуми мәйданының хисап нормасыннан кимрәк 

була алмый. 

Яшь гаиләләр - Подпрограмма катнашучылары торак урыны сатып алу 

(торак төзелеше объектын төзү, өлешләп төзүдә катнашу шартнамәсенең бәясен 

түләү максатларында) үз акчаларын, ана (гаилә) капиталы акчаларын, шулай ук 

тиешле лицензиясе булган оешмалар һәм (яки) физик затлар тарафыннан 

бирелә торган кредитлар яки займнар акчаларын җәлеп итәргә мөмкин. 

Сатып алына торган торак урыны (төзелә торган торак төзелеше объекты 

проекты) сайлап алынганнан соң, яшь гаилә - ярдәмче программада катнашучы 

«Лениногорск муниципаль районы» Башкарма комитеты белән торак урыны 

сатып алу (торак төзелеше объектын төзү) турында, ярдәмче программаның 

дәүләт заказчысы тарафыннан расланган Торак урынына документлар 

күчермәләрен кушып (төзелә торган торак төзелеше объекты) килешү төзи.». 

         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” муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары В.В. Друкка йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы  З.Г. Михайлова 

И.Р. Хәйбрахманов 

5-44-72 


