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 РАСПОРЯЖЕНИЕ            БОЕРЫК                                                      
 

   « 15 » июль  2019 ел                                                                                         № 457 

 

Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының күпфатирлы 

йортларда гомуми милекне капиталь 

ремонтлау муниципаль адреслы 

программасының финанс тотрыклылыгын 

тҽэмин итү буенча чаралар планы турында 

 

       2016 елның 8 декабрендҽге 361 номерлы карары белҽн расланган, Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының «2017-2019 елларга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ урнашкан күпфатирлы 

йортлардагы уртак мҿлкҽтне капиталь ремонтлау муниципаль адреслы 

программасын тормышка ашыруның кыска вакытлы планы турында» муниципаль 

адреслы программаны үтҽүне тҽэмин итү максатларында, Татарстан Республикасы 

тҿзелеш, архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык Министрлыгының 2010 елның 

11 июнендҽге 01-09-7648 номерлы хатын үтҽү йҿзеннҽн: 

1. Азнакай муниципаль районының күпфатирлы йортлардагы уртак мҿлкҽтне 

капиталь ремонтлау муниципаль адреслы программасының финанс тотрыклылыгын 

тҽэмин итү буенча чаралар планын, №1 кушымта нигезендҽ, расларга. 

2. Ҽлеге боерыкны веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы Хокукый 

мҽгълүматның рҽсми порталында»  бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Ҽлеге күрсҽтмҽнең үтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең инфраструктура буенча урынбасары  

Р. Р. Ханнановка йҿклҽргҽ. 

 

  

     Җитҽкче                                                            А.Х.Шҽмсетдинов  
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты күрсҽтмҽсенҽ 1 нче кушымта 

«_____»___________2019  № ______ 

 

Күпфатирлы йортларда гомуми милекне капиталь ремонтлау муниципаль адреслы программаның финанс 

тотрыклылыгын тәэмин итү буенча чаралар планы  

 

№ 

п/п 
Чараның исеме Чараның эчтәлеге Җаваплы зат Үтәү вакыты 

Нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Күтәрү дөреслеген һәм сыйфатын исәпкә алу мәгълүматлар 

1.1 Капиталь ремонт 

региональ программасын 

тормышка ашырганда 

исҽпкҽ алу сыйфатын 

күтҽрү 

Мҽгълүмат базасына үз вакытында мҽгълүматлар тапшыру һҽм аларны даими 

актуальлҽштерүне тҽэмин итү юлы белҽн капиталь ремонт һҽм торак фонды 

объектларының торышын мониторинглау дҽүлҽт программасын формалаштыруның 

һҽм үтҽү мониторингының дҽүлҽт мҽгълүмат системасында мҽгълүматларны исҽпкҽ 

алу сыйфатын күтҽрү, капиталь ремонт региональ программасының планлы һҽм 

факттагы күрсҽткечлҽренҽ, кыска вакытлы пландагы мҽгълүмат базасындагы 

мҽгълүматларның дҿреслеген һҽм туры килүен тикшерү юлы белҽн торак фонды 

объектлары торышын мониторинглау  

Р.Р. Мҿгтҽсимов – 

"ТР Азнакай 

муниципаль 

районының торак-

коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты" 

МУП директоры» 

2019 елның 2 

кварталы, алга 

таба даими 

 

 

 

 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгынд

а үтҽлеше 

турында хисап * 

 

2 

 

Капиталь ремонт региональ программасында йөкләмәләрнең күләмен киметү 

2.1 Күп фатирлы 

йортларның гомуми 

милкенҽ капиталь 

ремонт ясауның чик 

бҽясенең кимүе 

Эш тҿрлҽре буенча сметаларны эшлҽү һҽм эшлҽр тҿренең һҽм (яки) хезмҽтлҽр 

күрсҽтүнең чик бҽясе күлҽмен билгелҽү ҿчен УГЭЦ ДАУ га тапшырырга, ул капиталь 

ремонт фонды акчалары исҽбеннҽн минималь кертем күлҽменнҽн чыгып, Россия 

Тҿзелеш министрлыгының 2017 елның 7 сентябрендҽге 1202/пр номерлы боерыгы 

белҽн расланган Методик рекомендациялҽрнең нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып, шул 

исҽптҽн.: 

1) тҿбҽк программасына кертелгҽн күпфатирлы йортларның тиешле 

типизациялҽнүен, шул исҽптҽн мҽдҽни мирас объектларын бүлеп бирүне 

исҽпкҽ алып; 

2) йортларның һҽр тҿре һҽм һҽр эш тҿре буенча; 

        3) исҽплҽү ресурс ысулын кулланып; 

       4) чик хакын дҿрес билгелҽү ҿчен үлчҽүчелҽрне дҿрес сайлауны тҽэмин итү белҽн; 

        5) элек башкарылган эшлҽрнең уртача бҽясенҽ карата талҽплҽргҽ һҽм җитҽрлек 

дҽрҽҗҽдҽ булуына тикшерүне тҽэмин итү белҽн. 

А. Х. 

Шҽмсетдинов-

Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе 

6 ай планын 

раслау 

датасыннан 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап* 

2.2 Капиталь ремонт буенча 

башкарыла торган эшлҽр 

күлҽме кимү 

Капиталь ремонт буенча бердҽм техник сҽясҽтне эшлҽү һҽм раслау (шул исҽптҽн: 

1) кертемнең минималь күлҽме хисабына финанслана торган һҽр эш тҿре (хезмҽт 

күрсҽтүлҽр) буенча эшлҽрнең тулы составы; 

2) оптималь техник карарлар җыелмасы, шул исҽптҽн ремонтара срокларны 

А.Х.Шҽмсетдинов

-Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе 

6 месяцев с даты 

утверждения 

плана 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап 



№ 

п/п 
Чараның исеме Чараның эчтәлеге Җаваплы зат Үтәү вакыты 

Нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 

арттыруга, алга таба файдалануга чыгымнарны киметүгҽ һҽм ресурслардан 

файдалануны киметүгҽ юнҽлдерелгҽн инновацион материалларны куллану; 

3) проектлаштыру чараларын экономиялҽү максатларында капиталь ремонт 

эшлҽренең аерым тҿрлҽрен үтҽүгҽ типлаштырылган техник биремнҽр, 

4) капиталь ремонт эшлҽренең аерым тҿрлҽре буенча типлаштырылган технологик 

карта һҽм эшлҽр җитештерү графиклары. 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесенең 

инфраструктура 

буенча 

урынбасары-Р. Р. 

Ханнанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Проект алды техник 

тикшерүлҽр үткҽрү 

Капиталь ремонтның кыска сроклы планына кертелгҽн күпфатирлы йортларны, 

авария хҽлендҽге йортларны, югары физик яктан тҿп конструктив элементлардан, 

күпфатирлы йортларны ачыклау максатыннан, капиталь ремонтлауның икътисадый 

мҽгънҽсе булмаган күп фатирлы йортларны проект алды (шул исҽптҽн инструменталь) 

тикшерүен үткҽрүне тҽэмин итү. 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесенең 

инфраструктура 

буенча 

урынбасары-Р. Р. 

Ханнанов 

Капиталь ремонт 

региональ 

программасын 

тормышка 

ашыруның кыска 

вакытлы планын 

раслауга кадҽрге 

чорда даими 

рҽвештҽ 

 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап * 

2.4 Капиталь ремонт 

региональ 

программасында 

каралган чыгымнарны 

оптимальлҽштерү 

Капиталь ремонт ҿлешендҽ муниципаль адреслы программага үзгҽрешлҽр кертү 

турында муниципаль берҽмлекнең норматив хокукый акт проектын ҽзерлҽү: 

1) авария хҽлендҽ һҽм сүтелергҽ яки реконструкциялҽнергҽ тиеш дип танылган 

күпфатирлы йортларның муниципаль программасыннан тҿшереп калдыру; 

2) биш фатир урнашкан күпфатирлы йортларның муниципаль программасыннан 

тҿшереп калдыру; 

3) күпфатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча эш тҿрлҽрен суд карарларын 

үтҽү кысаларында җирле үзидарҽ органнары тарафыннан башкарылган муниципаль 

программада чагылдыру. 

4) индивидуаль җылытуга күчерү хисабына КФЙда эш тҿрлҽрен муниципаль 

программадан тҿшереп калдыру 

Р.Р. Мҿгтҽсимов – 

"ТР Азнакай 

муниципаль 

районының торак-

коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты" 

МУП директоры 

4 ай планын 

раслау 

датасыннан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап * 



№ 

п/п 
Чараның исеме Чараның эчтәлеге Җаваплы зат Үтәү вакыты 

Нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 

2.5. Региональ оператор 

булган махсус 

счетлардан акчаларны 

тотуны 

оптимальлҽштерү Капиталь ремонт фондларын махсус счетларда формалаштыручы күпфатирлы 

йортларда биналарның милекчелҽре һҽм махсус счетларның хуҗалары-ТСЖ һҽм 

идарҽче компаниялҽрнең башкару чыгымнары махсус счетлардан түлҽнергҽ мҿмкин 

булган эш тҿрлҽре һҽм күлҽмнҽре турында мҽгълүмат чаралары үткҽрү. 

Р.Р. Мҿгтҽсимов – 

"ТР Азнакай 

муниципаль 

районының торак-

коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты" 

МУП директоры 

План 

расланганнан 

соң 3 ай, алга 

таба - ел саен 

елның I 

кварталында 

 

 

 

 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап 

 

3 

 

Финанслау күләмен арттыру 

3.1 Түлҽү дисциплинасын 

арттыру 

Күп фатирлы йортларда капиталь ремонт үткҽрүнең уңай тҽҗрибҽсен һҽм капиталь 

ремонт ҿчен взнослар буенча бурычларны түлҽтү практикасын популярлаштыру 

буенча массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн эш алып бару. 

Р.Р. Мҿгтҽсимов – 

"ТР Азнакай 

муниципаль 

районының торак-

коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты" 

МУП директоры 

Даими 

 

 

 

 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап * 

3.2 Бурычларны киметү 

буенча чаралар 

үткҽрүнең 

нҽтиҗҽлелеген арттыру 

Бурычлар белҽн эшлҽү,  шул исҽптҽн: 

1) капиталь ремонтка взносларны вакытында түлҽмҽү һҽм түлҽтү; 

2) шҽхси счетлар буенча бурычларга айлык мониторинг үткҽрү; 

3) иң беренче чиратта зур бурычлыларга карата дҽгъва-дҽгъва эшлҽрен үткҽрү. 

4) бурычлылар белҽн судка кадҽр эш алып бару 

Р.Р. Мҿгтҽсимов – 

"ТР Азнакай 

муниципаль 

районының торак-

коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты" 

МУП директоры 

Даими 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап 

3.3 Яңа тапшырыла торган 

торак ҿчен 

каникулларны киметү 

Аны раслаганнан соң файдалануга тапшырылган муниципаль адреслы 

программаларга күпфатирлы йортларны кертү. 

 

Р.Р. Мҿгтҽсимов – 

"ТР Азнакай 

муниципаль 

районының торак-

коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты" 

МУП директоры 

Муниципаль 

адреслы 

программаны 

актуальлҽштерү 

вакытында 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап * 



№ 

п/п 
Чараның исеме Чараның эчтәлеге Җаваплы зат Үтәү вакыты 

Нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Капиталь ремонт ҿчен 

түлҽүнең минималь 

күлҽмен арттыру 

Һҽр күпфатирлы йорт ҿчен кертемнең икътисадый нигезлҽнгҽн күлҽмен исҽплҽү; 

 

Милекчелҽр карары нигезендҽ минималь кертемне арттыру (РФ ТК 170 ст) 

  

А. Х. 

Шҽмсетдинов-

Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе 

2 ай белҽн 

даталар раслау 

планы,  

 

алга таба – ел 

саен елның I 

кварталында 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап * 

3.5 Махсус счетларда калган 

акчалар буенча керемне 

тҽэмин итү 

 

Күпфатирлы йортны капиталь ремонтлау фонды акчаларын махсус депозитта 

урнаштыру мҿмкинлеге турында махсус счет хуҗаларына хҽбҽр итү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Х. 

Шҽмсетдинов-

Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе, 

Р. Р. Могтасимов – 

ТР Азнакай 

муниципаль 

районының " 

торак-коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты 

«МУП 

директоры» 

3 ай план раслау 

датасыннан 

башлап, алга 

таба-ел саен 

елның I 

кварталында 

 

 

 

 

 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгына 

башкару 

турында хисап * 

 

4 

 

Җирле бюджетлардан финанслауны тәэмин итү 

 

4.1 Ҿлкҽ һҽм муниципаль 

милектҽге бүлмҽлҽргҽ 

капиталь ремонт ҿчен 

взносларны түлҽүне 

тҽэмин итү 

Муниципаль милектҽге бүлмҽлҽргҽ капиталь ремонт ҿчен взнос түлҽү буенча 

йҿклҽмҽлҽрне җирле бюджетларның чыгым ҿлешенҽ үзгҽрешлҽр (кертү) кертү. 

 

 

 

 

 

 

 

А. Х. 

Шҽмсетдинов-

Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе, 

План раслау 

датасыннан 

башлап, 6 ай, 

алга таба - ел 

саен тиешле 

бюджетларны 

формалаштыру 

һҽм раслау 

чорында 

Отчет об 

исполнении в 

Минстрой РТ* 

4.2 Капиталь ремонт үткҽрү 

ҿчен җирле бюджетлар 

акчаларыннан 

Муниципаль программага кертелгҽн һҽр күпфатирлы йорт буенча капиталь ремонт 

фондының прогноз күрсҽткечлҽре җитҽрлек (җитмҽүчҽнлек) анализын үткҽрү, 

мондый йортка карата муниципаль программада каралган эшлҽрне (хезмҽтлҽрне) 

А. Х. 

Шҽмсетдинов-

Татарстан 

 

ел саен капиталь 

ремонт 

Отчет об 

исполнении в 

Минстрой РТ* 



№ 

п/п 
Чараның исеме Чараның эчтәлеге Җаваплы зат Үтәү вакыты 

Нәтиҗә 

1 2 3 4 5 6 

субсидиялҽр алу буенча 

РФ Торак кодексының 

182 статьясындагы 1 

ҿлешендҽ билгелҽнгҽн 

региональ оператор 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру 

финанслау ҿчен. 

 

Күп фатирлы йортка капиталь ремонт фонды акчалары җитмҽгҽн очракта, капиталь 

ремонт региональ программасын тормышка ашыру буенча кыска сроклы муниципаль 

планнарда каралган эшлҽрне башкару ҿчен, җирле бюджет хисабына финанслауда 

катнашу ҿлешен арттырырга кирҽк. 

 

 

 

 

 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе, 

Р. Р. Могтасимов – 

ТР Азнакай 

муниципаль 

районының " 

торак-коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты 

«МУП 

директоры» 

региональ 

программасын 

тормышка 

ашыру буенча 

кыска вакытлы 

муниципаль 

планнарны 

формалаштыру 

һҽм раслау 

чорында 

5 Капиталь ремонт 

муниципаль 

программасын һҽм аны 

тормышка ашыру буенча 

кыска вакытлы 

планнарны 

актуальлҽштерү 

Капиталь ремонтның муниципаль программасына һҽм аны гамҽлгҽ ашыру буенча 

кыска вакытлы планнарга күпфатирлы йортлар белҽн идарҽ итүче затлардан 

25.06.2013 ел, № 52-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы белҽн билгелҽнгҽн вакыт 

эчендҽ кергҽн очракта үзгҽрешлҽр кертү: 

1) хисап чорында билгелҽнгҽн тҽртиптҽ авария хҽлендҽ һҽм сүтелергҽ яки 

реконструкциялҽнергҽ тиешле дип танылган күпфатирлы йортлар турында; 

2) хисап чорында файдалануга тапшырылган күпфатирлы йортлар турында. 

 

 

 

 

 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

җитҽкчесе, 

Р. Р. Могтасимов – 

ТР Азнакай 

муниципаль 

районының " 

торак-коммуналь 

хуҗалыгы һҽм 

тҿзеклҽндерү 

Департаменты 

«МУП 

директоры» 

План 

расланганнан 

соң 6 ай, алга 

таба-ярты елга 

кимендҽ 1 

тапкыр (тҿбҽк 

программасына 

үзгҽрешлҽр 

кертү ҿчен нигез 

булып торган 

мҽгълүматлар 

кергҽн очракта) 

Башкарма 

комитетның 

норматив 

хокукый акты 

 

 

ТР Тҿзелеш 

Министрлыгынд

а үтҽлеше 

турында хисап* 

 


