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№

Татарстан Республикасы Элмат муниципаль районы
башкарма комитетыньщ 2014 ел
21 июлендэге №2084 «2014-2015
елларга Элмэт муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасы
турында»гы карарына узгэрешлэр керту турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2018 ел 22
сентябрендэге №840 «Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетыньщ
2014 ел 30 апрель № 289 «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы
халкын сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хуж;алык хезмэтлэре курсэту
белэн тээмин иту» дэулэт программасын раслау турында»гы карарына
узгэрешлэр керту хакында»; «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы
халкын сыйфатлы торак Нэм торак-коммуналь ху>цалык хезмэтлэре курсэту
белэн тээмин иту» дэулэт программасын раслау турында» 2019 ел 16 апрель
№300, Татарстан Республикасы
Министрлар
Кабинетыньщ 2014 ел 30
апрель №289 «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы
торак Нэм торак-коммуналь ху>цалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту»
дэулэт программасына узгэрешлэр керту хакында» карарларына тэнгэл
рэвештэ
БАШКАРМА КОМИТЕТ КАРАР БИРЭ:
1.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитетыньщ 2014 ел 21
июлендэге №2084 «2014-2015 елларга Элмэт муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасы турында»гы карарына
(Элмэт
муниципаль
районы
башкарма
комитетыньщ
2016
ел
24
февралендэге№166, 2017 ел 20 февралендэге №240, 2018 ел 31 июлендэге
№1083 карарлары белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) тубэндэге
узгэрешлэрне кертергэ:
карар Иэм аньщ кушымталарыньщ исемендэ Нэм аннан соцгы тексты
буенча «2014-2015 еллар» сузлэрен «2014-2021 елларга» сузлэренэ
алмаштырырга;
«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне
торак белэн тээмин иту» программасын яна редакциядэ бэян итэргэ (1 нче
кушымта).
карарньщ 3 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«Элмэт муниципаль районы» муниципаль берэмлегендэ халыкка
хезмэт курсэту кулэме Ьэм формалары турында ЕГИССО аша, Россия
Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнгэн ЕГИССО операторы аша
билгелэгэн формалар нигезендэ алынырга мемкин.
Зак. № 3063

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне
торак белэн тээмин иту» программасын утэу, аны тормышка ашыру ечен
бюджет заявкаларын ел саен яклауны тээмин иту, аларны кертуне тормышка
ашыру буенча алучыларга карата элеге социаль яклау чаралары буенча
цаваплы итеп Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ
балалар Ьэм яшьлэр эшлэре идарэсе башлыгын билгелэргэ.
2. Район башкарма комитетыньщ хокук идарэсенэ (Ханнанова Э.Б.)
элеге карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырып чыгарырга,
Татарстан
Республикасы
Хокукый
мэгълуматньщ
рэсми
порталына
урнаштырырга (РРА\/О.ТАТАРЗТАМ.Ки).
3. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны район башкарма
комитеты >китэкчесенец тезелеш буенча урынбасары А.Э. Мехэммэщановка
йеклэргэ.

Район башкарма комитеты >китэкчесе
вазифаларын башкаручы

М.Н. Гирфанов

0ЛМ8Т муниципаль районы
башкарма комитетыныц
« Я г & иЪ еф б 20 /0 ег\ № /А &
карары белан расланган 1 нче кушымта

«2014-2021 елларга блмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту» программасы
Паспорт программы
Программаньщ
исеме
Программа эшлэу
ечен нигез

«2014-2021 елларга блмэт муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» (алга табапрограмма)
Россия
Федерациясе
Хекумэтенец
2017
ел
30
декабрендэге №1710 карары белэн расланган «Россия
Федерациясе гражданнарын утемле Нэм уцайлы торак
Нэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту» Россия
Федерациясе дэулэт программасы;
«2015-2020 елларга «Торак» федераль максатчан
программасы
турында»
Россия
Федерациясе
Хекумэтенец2010 ел 17 декабрендэге №1050 карары;
«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын
сыйфатлы
торак
Нэм
торак-коммуналь
хуя^алык
хезмэтлэре
курсэту
белэн
тээмин
иту»
дэулэт
программасын раслау турында» 2014 ел 30 апрелендэге
№289 Татарстан Республикасы Министрлар кабинеты
карары;
«2014-2015
елларда
Татарстан
Республикасында
«Россия гражданнарына - Нэркем алырлык Иэм уцайлы
торак» естенлекле милли проектын гамэлгэ ашыру
турында» 2014 ел 16 июлендэге №503 Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары;
«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын
сыйфатлы торак Нэм торак - коммуналь ху>цалык
хезмэтлэре
курсэту
белэн
тээмин
иту»
дэулэт
программасын (алга таба - ярдэмче программа) раслау
турында”
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетыньщ 2014 елньщ 30 апрелендэге №289 карарына
узгэрешпэр керту хакында» 2015 елньщ 9 декабрендэге
№931 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты
карары;
«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын
сыйфатлы
торак
Нэм
торак-коммуналь
ху>калык
хезмэтлэре
курсэту
белэн
тээмин
иту»
дэулэт
программасын раслау турында«Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетыньщ 2014 елньщ 30 апрелендэге
№289 карарына узгэрешлэр керту хакында» 2018 елньщ
22
сентябрендэге
N2840 Татарстан
Республикасы
Министрлар Кабинеты карары;
«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын
сыйфатлы
торак
Иэм
торак-коммуналь
ху>цалык

Программаньщ
координаторлары
Программаньщ
максаты

Программаньщ
бурычлары

Программаны
тормышка ашыру
сроклары Мэм
этаплары
Программаны
башкаручылар

Программаны
финанслау
чыганаклары
Иэм кулэме

хезмэтлэре
курсэту
белэн
тээмин
иту»
дэулэт
программасын раслау турында Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетыньщ 2014 елньщ 30 апрелендэге
№289
карары;
“2014-2021
елларга
Татарстан
Республикасы халкын сыйфатлы торак Нэм тораккоммуналь ху>калык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин
иту» дэулэт программасына узгэрешлэр керту хакында»
2019 ел 16 апрелендэге №300 Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты карары;
«Торак шартларын яхшыртуда яшь гаилэлэргэ дэулэт
ярдэме турында»1999 ел 21 октябрендэге №2443
Татарстан Республикасы законы.
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы
башкарма комитеты
Билгелэнгэн тэртиптэ торак шартларын яхшыртуга
мохта>к
дип
танылган
яшь
гаилэлэргэ
торак
проблемаларын хэл итудэ естэмэ дэулэт ярдэме
курсэту.
Эконом-класслы торак сатып алу яки эконом-класслы
индивидуаль торак йорт тезу ечен социаль тулэулэр
программасында
катнашучыларга
яшь
гаилэлэргэ
социаль тулэулэр бируне тээмин иту;
2014-2021 еллар.
I этап: 2014-2016 еллар;
II этап 2017-2021 еллар.
Элмэт
муниципаль
районы
башкарма
комитеты,
Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ
балалар
Ьэм
яшьлэр
эшлэре
идарэсе,Татарстан
Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ финансбюджет палатасы, эконом-класслы торак биналар биру
буенча вэкалэтле оешма (килешу буенча), федераль
дэрэ>цэдэ билгелэнгэн критерийлар нигезендэ сайлап
алынган банклар (килешу буенча).
Терле
дэрэждцэге
бюджетларны
эшлэгэндэ
финанслауньщ кулэме ел саен тегэллэштерелергэ тиеш

1.
Программаньщ теп максатлары Пэм бурычлары, программа
чаралары, кетелгэн ахыргы нэтии^элэр, программаны тормышка ашыру
сроклары
Программа гражданнарньщ аерым категориялэренэ торак сатып
яисэ индивидуаль торак йорт тезудэ дэулэт ярдэме системасын устеруне
тота.
Программаньщ максаты булып, социаль тулэулэр юлы белэн,
шартларын яхшыртуга мохта>к яшь гаилэлэргэ торак проблемаларын хэл
естэмэ дэулэт ярдэме курсэту тора.
Программаньщ бурычлары:

алуда
куздэ
торак
итудэ

эконом класслы торак сатып алу яки эконом класслы индивидуаль торак
йорт тезу ечен социаль тулэулэр программасында катнашучы яшь гаилэлэргэ
социаль тулэулэр бируне тээмин иту (алга таба-социаль тулэулэр);
яшь гаилэлэр тарафыннан уз акчаларын, банкларньщ 1пэм башка
оешмаларньщ финанс чараларын >цэлеп иту, шул исэптэн Ипотека торак
кредитлары Нэм торак сатып алу яки индивидуаль торак тезу ечен кредитлар
бируче оешмалар белэн эшлэу ечен шартлар тудыру.
Программада катнашучы яшь гаилэлэр эконом класслы торак урыны
алу ечен вэкалэтле оешмаларга мерэ>кэгать итэ алалар.
Программаны гамэлгэ ашыруныц теп принциплары булып тора: яшь
гаилэлэр программасында катнашу ирекле;
закон нигезендэ яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохта>к дип
ану;
яшь гаилэнец торак ечен социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн
елешендэ исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен >китэрлек акча булуы;
яшь гаилэлэр ечен программа кысаларында федераль бюджеттан,
Татарстан Республикасы бюджетыннан Мэм (яисэ) муниципаль берэмлек
бюджетыннан торак шартларын яхшыртуга бирелэ торган акчалар исэбеннэн
ярдэм алу хокукын бары тик 1 тапкыр гына гамэлгэ ашыру мемкинлеге бар.
Программаны тормышка ашыру срогы - 2014-2020 еллар. I этап: 2014-2016
еллар; II этап 2017-2021 еллар.
Программа чаралары системасын гамэлгэ ашыру федераль, региональ
Нэм муниципаль дэрэ>кэлэрдэ башкарыла:
Федераль Ьэм региональ дэрэ>цэдэ оештыру чаралары «2014-2020
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту»
ярдэмче программасы чараларын (алга таба - Ярдэмче программалар)
гамэлгэ ашыруны куз алдында тота.
Элмэт муниципаль районында муниципаль дэрэ>кэдэ оештыру чаралары:
законда билгелэнгэн тэртиптэ яшь гаилэлэрне торак шартларын
яхшыртуга мохта>к дип тану;
ел саен программада катнашу ечен яшь гаилэлэр исемлеген
формалаштыру;
программа
чараларын
гамэлгэ
ашыруга
муниципаль
берэмлек
бюджетыннан булеп бирелэ торган акчалар кулэмен ел саен билгелэу;
массакулэм
мэгълумат
чараларында
ярдэмче
программаньщ
максатларын Иэм бурычларын яктыртуны тээмин иту;
яшь гаилэлэргэ билгелэнгэн тэртиптэ торак сатып алуга таныклыклар
иру.
Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнгэн тэртип Нэм
кулэм нигезендэ Нэм ЕГИССО операторы тарафыннан билгелэнгэн формалар
нигезендэ, социаль тээминатньщ Бердэм дэулэт мэгълумат системасы (алга
таба - ЕГИССО) системасында яшь гаилэлэргэ торак шартларын яхшырту ечен
бирелэ торган социаль тулэулэр турында мэгълумат урнаштыруны тээмин иту.
2. Программаны ресурслар белэн тээмин итуне нигезлэу
Программаны финанслауньщ теп чыганаклары булып торалар:
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары;
федераль
бюджет
акчалары
(ярдэмче
программа
чараларын
финанслашу);
яшь гаилэлэргэ торак урыны сатып алу яки шэхси торак йорт тезу ечен
кредитлар Ьэм кредитлар бируче кредит Иэм башка оешмалар акчалары, шул

исэптэн Ипотека торак кредитлары бируче оешмалар акчасы.;
сатып алына торган торак урыны яисэ индивидуаль торак йорт тезу
хакын елешчэ тулэу ечен кулланыла торган яшь гаилэлэр акчалары.
Программаны федераль бюджет 1пэм Татарстан Республикасы бюджеты
акчалары исэбеннэн финанслауньщ факттагы кулэме дэулэт заказчысы Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы тарафыннан
билгелэнэ.
3. Программаны тормышка ашыру механизмы
Программаны тормышка ашыру механизмы программада катнашучы
яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр биру юлы белэн дэулэт ярдэме курсэтунец
естэмэ чараларын курсэтуне куз алдында тота.
Яшь гаилэгэ торак урыны сатып алу (тезу) ечен социаль тулэу
программага 2 нче кушымтада китерелгэн кагыйдэлэр нигезендэ бирелэ.
Бер бала туганда (уллыкка алганда) бер гаилэгэ торак урыны сатып алу
(тезу)
ечен
естэмэ
социаль
тулэу
«2014-2021
елларга
Татарстан
Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту " подпрограммам
кагыйдэлэре нигезендэ бирелэ Нэм кулланыла», «2014-2021 елларга
Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак йэм торак - коммуналь
ху>цалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту» дэулэт программасын (алга
таба - ярдэмче программа) раслау турында «Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетыньщ 2014 елньщ 30 апрелендэге №289 карарына
узгэрешлэр керту хакында» 2015 елньщ 9 декабрендэге №931 Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белэн расланган.
яшь гаилэдэ торак сатып алу (тезу), шул исэптэн Ипотека торак
шартнамэсе буенча торак сатып алуга кредит килешуе (займ килешуе) буенча
алынган естэмэ акчалары булу социаль тулэу шарты булып тора.
Яшь гаилэгэ ана (гаилэ) капиталы акчалары (бер елеше) да естэмэ акча
сыйфатында файдаланылырга мемкин.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты торак шартларын
яхшыртуга мохта>ц яшь гаилэне билгелэу Нэм торак сатып алу (тезу), шул
исэптэн Ипотека торак шартнамэсе буенча торак сатып алу (тезу) ечен кредит
килешуе (займ килешуе) буенча алынган естэмэ акчаларьщ программага 4 нче
кушымтада китерелгэн документлар исемлегенэ таяна.
Яшь гаилэнец балигъ булмаган эгъзаларыньщ >кирле узидарэ органнары,
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, федераль башкарма
хакимият органнарыньщ территориаль органнары тарафыннан яшь гаилэ
эгъзалары турында шэхси мэгьлуматларны эшкэртугэ ризалыгы программада
катнашу Нэм социаль тулэу биру шарты булып тора.
Килешу «Персональ мэгълуматлар турында» 2006 елньщ 27 июлендэге
№152-ФЗ Федераль законньщ 9 маддэсе нигезендэ рэсмилэштерелергэ тиеш.
Социаль тулэуне яшь гаилэгэ >циткеру механизмы буларак, торак бина
сатып алуга яки индивидуаль торак йорт тезугэ социаль тулэу алу хокукы
турында таныклык (алга таба - таныклык) кулланылачак. Алынган таныклык
аньщ хуж;асы тарафыннан банкка тапшырыла, ул яшь гаилэ эгъзасы исеменэ
социаль тулэуне кучеру ечен билгелэнгэн банк счеты ачыла. Яшь гаилэтаныклык ху>касы банк белэн торак сатып алу урыны буенча килешуе тези.
Яшь гаилэ-таныклык ху>цасы банктан банк счеты ачылган программада
катнашу ечен сайлап алынган ипотека кредиты алырга мемкин.
«2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту» ярдэмче программасын гамэлгэ ашыруда катнашу ечен
банкларны сайлап алу Татарстан республикасы яшьлэр эшлэре министрлыгы

тарафыннан гамэлгэ ашырыла.
Банкларны сайлап алу шартлары Россия Федерациясе Финанс
министрлыгы Нэм Россия Федерациясе Узэк банкы белэн килешу буенча
ярдэмче программаньщ дэулэт заказчысы тарафыннан билгелэнэ.
Элмэт
муниципаль
районы
башкарма
комитеты-программаньщ
координаторы булып тора:
-программада катнашучыларньщ эшен координациялэу;
-программаны тормышка ашыру буенча методик ярдэм;
-Программаньщ дэулэт заказчысы, вэкалэтле оешмалар, банк белэн узара
хезмэттэшпекне тээмин иту;
- программада катнашу ечен гаризаны якпау;
-программа чараларыньщ нэти>кэлелеген мониторинглау Ьэм бэялэу;
-дэулэт заказчысына программаны тапшыру ечен мэгълумати-аналитик Ьэм
хисап материаллары эзерлэу.
4. Программаньщ социаль-икътисадый нэти>цэлелеген бэялэу
Подпрограмманы гамэлгэ ашыруньщ нэти>кэлелеге Иэм аны гамэлгэ
ашыруга булеп бирелгэн федераль бюджет, Татарстан Республикасы
бюджеты Мэм Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре бюджетлары
акчаларыннан файдалану нэти>цэсендэ тээмин ителэчэк:
-бюджет акчаларын максатсыз файдалану мемкинлеген тешереп
калдыру;
- бюджет чараларын куллануньщ" утэ куренмэлелеге”;
-социаль тулэулэр кулэмен исэплэу Мэм биру тэртибен дэулэт
югарылыгында >цайга салу;
-бюджет акчаларын адреслы биру;
-торак сатып алу яки шэхси торак тезу ечен яшь гаилэлэргэ уз
средстваларын, кредит Мэм заем акчаларын >кэлеп иту.
Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту буенча чараларны гамэлгэ
ашыруньщ нэти>цэлелеген бэялэу программага 1 нче кушымтада китерелгэн
бюджет акчаларын кулланып торак шартларын яхшырткан яшь гаилэлэр саны
булган индикатор нигезендэ гамэлгэ ашырылачак.
Торак шартларын яхшырткан яшь гаилэлэрне^ йомгаклау саны турыдантуры программаны финанслау кулэменэ, муниципаль берэмлек буенча торак
мэйданыньщ 1 кв.метрына уртача базар бэясе курсэткеченэ Нэм яшь
гаилэлэргэ социаль тулэулэр кулэмен исэплэу ечен кулланыла торган яшь
гаилэлэргэ бэйле.

Район башкарма комитеты >цитэкчесенец
тезелеш буенча урынбасары

"2014-2021 елларга Элмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту"
программасына 1 нче кушымта

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасыньщ максаты,
бурычлары, нэти>кэлэрен бэялэу индикаторлары
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естэмэ дэулэт ярдэме курсэту
Максат исеме: Яшь гаилэлэр тарафыннан уз акчаларын, банкпарньщ йэм башка оешмаларньщ естэмэ финанс чараларын х^элеп иту ечен
шартлар тудыру, шул исэптэн Ипотека торак кредитлары Ьэм торак сатып алу яки индивидуаль торак тезу ечен кредитлар бируче оешмалар
булдыру
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"2014-2021 елларга блмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн
тээмин иту"
программасына 2 нче кушымта
«2014-2021 елларга блмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту» программасын тормышка ашыру кысаларында яшь
гаилэлэргэ торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру кагыйдэлэре
1. Элеге кагыйдэлэр «Элмэт муниципаль районында 2014-2021 елларга
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасын тормышка ашыруда
катнашу ечен вэкалэтле оешмалар Нэм сайлап алынган банклар аша яшь
гаилэлэргэ торак сатып алу яки шэхси торак йорт тезу ечен социаль тулэулэр
биру тэртибен билгели, алар торак сату-алу шартнамэсенец бэясен тулэу ечен
жибэрелэ ала (акчадан тыш), сату-алу килешу бэясе беренчел торак базарында
эконом класслы торак урыны сатып алу ечен вэкалэтле оешма белэн килешу
бэясе составында карала (алга таба - торак урынына шартнамэ); индивидуаль
торак йорт тезелешенэ тезелеш подряды килешуе бэясен тулэу ечен; яшь
гаилэ яки ир белэн хатынньщ берсе яшь гаилэдэ торак, торак-тезелеш, торак
туплау кооперативы (алга таба - кооператив) эгьзасы булган очракта, пай
кертемен тулысынча тулэу хисабына соцгы тулэуне башкару ечен, торак бина
элеге яшь гаилэ милкенэ кучерелэ; (килешудэ каралган очракларда) йэм (яки)
элеге оешма хезмэт курсэтулэренэ тулэу ечен; торак кредиты, шул исэптэн
ипотека кредиты, яисэ торак сатып алу яки индивидуаль торак йорт тезу ечен
торак займы алганда беренчел кертемне тулэугэ; торак кредитлары, шул
исэптэн ипотека, яки шэхси торак йорт тезу ечен торак урыны сатып алу яки
торак займнары буенча бурычньщ теп суммасын каплау ечен (алга таба кредитлар буенча бурычны каплау), элеге кредитлар яки заемнар буенча
йеклэмэлэрне утэуне срогы чыккан ечен бутэн процентлардан, штрафлардан,
комиссиялэрдэн Иэм пенялардан тыш, елешлэп тезу объекты буларак торак
бинаны елешлэп тезу килешуенец бэясен тулэуне (алга таба-кредитлар буенча
бурычны каплау), - елешлэп тезудэ катнашу килешуенец бэясен тулэу)
хупларга.
Элеге кагыйдэлэр яшь гаилэлэргэ торак сатып алу (тезу) Ьэм алардан
файдалану ечен социаль тулэулэр биру кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн
чараларны (Россия Федерациясе Хекумэтенец 2010 елньщ 17 декабрендэге
карары белэн расланган «Россия Федерациясе гражданнарын арзан Ьэм
уцайлы торак Нэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту» Россия
Федерациясе дэулэт программасыньщ аерым чараларын гамэлгэ ашыру
узенчэлеклэренэ) гамэлгэ ашыруга юнэлдерелгэн. «Россия Федерациясе
гражданнарын Ьэркем алырлык Иэм уцайлы торак Нэм коммуналь хезмэтлэр
белэн тээмин иту” Россия Федерациясе дэулэт программасыньщ аерым
чараларын гамэлгэ ашыру турында» 2010 ел 30 декабрь №1050 карары (алга
таба - федераль дэулэт программасы).
2. Социаль тулэу алу программасында катнашучы яшь гаилэнец исемле
документ-торак урыны сатып алуга яки шэхси торак йорт тезугэ социаль тулэу
алу хокукы турындагы таныклык (алга таба-таныклык) белэн раслана.
3. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан федераль
дэулэт программасында билгелэнгэн форма буенча таныклык биру гамэлгэ
ашырыла, аньщ карары нигезендэ яшь гаилэ планлаштырылган елда социаль

тулэу алырга телэк белдергэн яшь гаилэлэр исемлегенэ кертелгэн.
4. Таныклыкньщ гамэлдэ булу срогы таныклыкта курсэтелгэн датадан 7
айдан да артмый.
5. Программаны гамэлгэ ашыру кысаларында социаль тулэу алуга
дэгъва кылучы яшь гаилэ, шул исэптэн бер Ьэм аннан да кубрэк баласы булган
яшь гаилэ, шулай ук Россия Федерациясе гражданы булган бер яшь ата-анадан
Нэм бер Нэм аннан да кубрэк баладан торган тулы булмаган яшь гаилэ булырга
мемкин, шул ук вакытта балалар ир белэн хатын арасында яки ата-анада тулы
булмаган гаилэдэ тэрбиялэнергэ тиеш:
а) дэулэт заказчысы тарафыннан яшь гаилэне планлаштырылган елда
Нэр ир белэн хатынньщ яисэ бер ата-ананьщ тулы булмаган гаилэсендэ
социаль тулэу алуга дэгъва кылучылар исемлегенэ керту турында карар кабул
ителгэндэ, тулы булмаган гаилэдэвэкиллэрнец яше 35 тэн артмый;
б) яшь гаилэнен элеге кагыйдэлэрнец 6 пункты нигезендэ торак урынына
мохта>к дип танылуы;
в) гаилэнец кредит алырга мемкинлек бирэ торган керемнэре яисэ
торакньщ хисап (уртача) бэясен тулэу ечен бирелэ торган социаль тулэу
кулэменнэн артып киткэн елешендэ ж;итэрлек бутэн акчалары булуы. Яшь гаилэ
таныклык бирелгэн датадан алып банк тарафыннан аньщ банк счетына
кучерелгэн акчаларны сатып алына торган торак урыны ечен тулэу исэбенэ
кучеру турындагы счет утэлгэнчегэ кадэр, торак кредитын, шул исэптэн
ипотека кредиты алган вакытта беренчел взносны яки торак урыны яки шэхси
торак йорт тезу ечен займ тулэу, вэкалэтле оешма белэн килешу утэлгэнчегэ
кадэр программада катнашучы дип таныла, торак ипотека кредитлары яки
шэхси торак йорт сатып алуга яки тезугэ заемнар буенча бурычньщ теп
суммасын каплау яки кооператив эгъзасыньщ пай кертеменец калган елешен
тулэу.
6. Элеге кагыйдэлэргэ карата торак шартларын яхшыртуга мохта>к лар
буларак 2005 елньщ 1 мартына кадэр исэпкэ куелган яшь гаилэлэр, шулай ук
аларньщ даими яшэу урыны буенча >кирле узидарэ органнары тарафыннан
программада катнашу ечен 2005 елньщ 1 мартыннан соц шул ук нигезлэр
буенча Россия Федерациясе Торак кодексыньщ 51 маддэсендэ билгелэнгэн
нигезлэр буенча, гражданнарны социаль наем шартнамэлэре буенча бирелэ
торган торак урыннарына мохтаяупар дип тану ечен, 2005 елньщ 1 мартыннан
соц >цирле узидарэ органнары тарафыннан, торак урыннарына мохтахупар
буларак исэпкэ куелу-булмауга карамастан.
Яшь гаилэ ечен торак урыныньщ гомуми мэйданы белэн тээмин ителеш
дэрэ>цэсен билгелэгэндэ яшь гаилэ эгъзалары социаль наем шартнамэлэре
буенча яшэу ечен яраклы барлык урыннарньщ Ьэм торак урыннарыньщ Нэм
торак урыныньщ милек хокукындагы эгъзаларыньщ гомуми мэйданыньщ
суммардагы кулэме исэпкэ алына.
7. Бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ яшь
гаилэне кредит алырга яисэ торакньщ хисап (уртача) бэясен тулэу ечен башка
акчалар белэн тулэу мемкинлеге бирэ торган >китэрлек керемнэре дип тану
тэртибе Нэм шартлары программа кысаларында программаньщ 3 нче
кушымтасында билгелэнгэн.
8. Социаль тулэудэн файдаланып, торак шартларын яхшырту хокукы
программа кысаларында яшь гаилэгэ бары тик бер тапкыр гына бирелэ.
Программада катнашу ирекле.
9. Социаль тулэу тубэндэге кулэмдэ бирелэ:
Торак бэясенец 30 проценты-балалары булмаган яшь гаилэлэр ечен;
Торак бэясенец 35 проценты - бер Иэм аннан да кубрэк баласы булган

яшь гаилэлэр, шулай ук бер Мэм аннан да кубрэк бала тэрбиялэуче яшь
гаилэлэр ечен.
Социаль тулэудэн пай кертеме тулэу хисабына тулысынча файдаланган
очракта, аныц кулэме элеге пункт нигезендэ билгелэнэ Нэм калган пайны тулэу
буенча калган бурыч суммасы белэн чиклэнэ.
Торак кредитлары, шул исэптэн ипотека, яки торак йорт сатып алу яки
торак йорт тезу ечен бурычньщ теп суммасын, бу кредитлар Ьэм заемнар
буенча йеклэмэлэрне утэуне кичектергэн ечен бутэн процентлардан,
штрафлардан, комиссиялэрдэн Нэм пенялардан тыш, социаль тулэу кулэме
элеге пункт нигезендэ билгелэнэ Иэм ипотека торак кредитыннан яки займнан
файдаланган ечен процентларны тулэу буенча калган теп бурычньщ Нэм
бурычньщ суммасы белэн чиклэнэ., бу кредитлар яки заемнар буенча
йеклэмэлэрне утэуне срогы чыккан ечен штрафлар, комиссиялэр Гюм пенялар.
10. Социаль тулэу кулэмен исэплэу элеге кагыйдэлэрнец 12 пункты
нигезендэ билгелэнгэн торак урыныньщ гомуми мэйданы кулэменнэн, яшь
гаилэ эгъзалары саныннан 1пэм блмэт муниципаль районы буенча торакньщ 1
кв.м гомуми мэйданы нормативыннан чыгып башкарыла. Элмэт муниципаль
районында торакньщ гомуми мэйданыньщ 1 кв.м бэясе нормативы социаль
тулэу кулэмен исэплэу ечен Элмэт муниципаль районыньщ башкарма
комитеты тарафыннан Россия Федерациясе Хекумэте вэкалэтле федераль
башкарма хакимият органы тарафыннан билгелэнэ торган Татарстан
Республикасы буенча торакньщ 1 кв. м гомуми мэйданыньщ уртача базар
бэясеннэн югары булмаган кулэмдэ билгелэнэ.
11. Ир белэн хатынньщ берсе Россия Федерациясе гражданы булмаган
яшь гаилэ ечен социаль тулэу кулэмен исэплэу элеге кагыйдэлэрнец 10 пункты
нигезендэ, Россия Федерациясе гражданнары булган гаилэ эгъзаларын исэпкэ
алып, кеше саны терле булган гаилэлэр ечен билгелэнгэн торак урыныньщ
гомуми мэйданы кулэменнэн чыгып башкарыла.
12. Социаль тулэу кулэме билгелэнэ торган торак урыныньщ гомуми
мэйданы кулэме (аны исэпкэ алып) тэшкил итэ: ике кеше яши торган гаилэ
ечен (ир белэн хатын яки ата - ана Ьэм бер бала) - 42 кв. м.; еч Ьэм аннан да
кубрэк кешелек гаилэ ечен, бер Ьэм аннан да кубрэк баладан тыш, 1 кешегэ 18
кв.м, (яки бер ата - анадан, ике Ьэм аннан да кубрэк баладан торган гаилэ).
13. Социаль тулэу кулэмен исэплэгэндэ кулланыла торган торакньщ исэпхисап (уртача) бэясе формула буенча билгелэнэ:
СтЖ = Н х РЖ,
кайда:
СтЖ - социаль тулэу кулэмен исэплэгэндэ кулланыла торган торакньщ
исэп-хисап (уртача) бэясе;
Н-торакньщ гомуми мэйданы 1 кв. м. бэясенец элеге кагыйдэлэрнец 10
пунктында билгелэнгэн талэплэр нигезендэ билгелэнэ торган нормативы;
РЖ - элеге кагыйдэлэрнец 12 пункты нигезендэ билгелэнэ торган торак
урыныньщ гомуми мэйданы кулэме.
14. Социаль тулэу кулэме социаль тулэу алуга дэгъва кылучыларныц
яшь гаилэлэре исемлеклэрен дэулэт заказчысы тарафыннан расланган датага
исэплэнэ, таныкпыкта курсэтелэ Иэм аныц гамэлдэ булу срогы дэвамында
узгэрешсез кала.
15.
Программада катнашу ечен, элеге кагыйдэлэрнец 1 пункты
нигезендэ, торак кредитлары, шул исэптэн ипотека, яки торак йорт сатып алу
яки торак йорт тезу буенча бурычньщ теп суммасын тулэу Ьэм процентларны
тулэу
ечен
социаль тулэудэн,
башка процентлардан, штрафлардан,

комиссиялэрдэн Иэм пенялардан тыш, социаль тулэудэн файдалану ечен, яшь
гаилэ Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районыньщ балалар Ьэм
яшьлэр эшлэре идарэсенэ тубэндэге документларны тапшыра:
а) >к;ирле узидарэ органы тарафыннан федераль ярдэмче программаны
Ьэм элеге кагыйдэлэрнец 1 нче кушымтасы нигезендэ программаны гамэлгэ
ашыруда катнашу мемкинлеге ечен торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип
тану турында гариза (бер несхэ гариза кабул иту датасын Нэм аца кушып
бирелгэн документларны курсэтеп, мерэ^эгать итучегэ кире кайтарыла);
б) гаилэнец Иэр эгъзасына шэхесне раслаучы документларньщ
кучермэлэре;
в) никахпашу турында таныклык кучермэсе (бу тулы булмаган гаилэне
кагылмый);
г) планлаштырыла торган елда, элеге кагыйдэлэрнец 2 нче кушымтасы
нигезендэ, социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегенэ
ике несхэдэ керту ечен гариза (гаризаныц бер несхэсе гариза кабул иту
датасын Иэм аца кушып бирелгэн документларны курсэтеп, гариза биручегэ
кире кайтарыла);
д) «шэхси мэгълуматлар турында» Федераль законныц 9 маддэсе
нигезендэ яшь гаилэ эгъзалары турында шэхси мэгълуматларны жирле
узидарэ органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары,
федераль башкарма хакимият органнарыныц территориаль органнары
тарафыннан эшкэртугэ яшь гаилэ эгъзаларыныц язмача ризалыгы;
е) элеге кагыйдэлэрнец 6 пункты нигезендэ яшь гаилэне торак
шартларын яхшыртуга мохта>к дип тануны раслый торган документ;
ж) гаилэнец кредит алырга мемкинлек бирэ торган керемнэре, я
торакньщ исэп-хисап (уртача) бэясеннэн артып китэ торган елешендэ торган
бутэн акчалар булуын раслый торган документ;
з) гаилэнец Ьэр балигъ эгъзасына мэ>цбури пенсия иминиятенец иминият
таныкпыгы кучермэсе.
Яшь гаилэнец элеге кагыйдэлэрнец 6 пункты нигезендэ торак шартларын
яхшыртуга мохта>к булуын раслаучы документы булган очракта элеге пунктныц
«а» пунктчасында курсэтелгэн гариза бирелми.
Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип тануны раслаучы
документ (аныц кучермэсе) >кирле узидарэ органы тарафыннан закон
нигезендэ, эгэр яшь гаилэ курсэтелгэн документны уз инициативасы белэн
тапшырмаса, соратып алына.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитетыныц тиешле карары яшь
гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохта>к дип тануны раслаучы документ
булып тора.
Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохта>ц дип тану Нэм
керемнэре яисэ торак ечен бирелэ торган социаль тулэунец кулэме артып
киткэн елешендэ исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен >китэрлек бутэн
акчалары булуын раслау ечен кирэкле документлар программаньщ 4 нче
кушымтасында китерелгэн.
16.
Программада катнашу ечен, торак кредитлары, шул исэптэн ипотека,
яки торак йорт сатып алу яки торак йорт тезу буенча бурычньщ теп суммасын
тулэу Иэм процентларны тулэу ечен социаль тулэудэн файдалану
максатларында, элеге кредитлар Нэм займнар буенча йеклэмэлэрне утэуне
срогы чыккан ечен бутэн процентлардан, штрафлардан, комиссиялэрдэн Ьэм
пенялардан тыш, яшь гаилэ >кирле узидарэ органына яшэу урыны буенча элеге
кагыйдэлэрнец 15 пунктындагы «б» - «г», «е» Ьэм «з» пунктчалары нигезендэге
документлар, шулай ук:
ипотека торак кредиты (займ) акчаларыннан файдаланып сатып алынган
(тезелгэн) торак урынына милек хокукын дэулэт теркэвенэ алу турында
таныклык кучермэсе яки кучемсез мелкэткэ Нэм аныц белэн алыш-бирешлэргэ

хокукларныц бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ (индивидуаль торак йортны
тезеп бетермэгэндэ
подпрограмманыц дэулэт заказчысы тарафыннан
расланган тезелеш ечен документлар тапшырыла);
кредит килешуенец кучермэсе (кредит килешуе.
17. Яшь гаилэ исеменнэн элеге кагыйдэлэрнец 15 Нэм 16 пунктларында
каралган документлар, тиешенчэ рэсмилэштерелгэн вэкалэтлэре булганда,
аньщ балигъ булган эгъзаларыныц берсе яисэ башка вэкалэтле зат
тарафыннан тапшырылырга мемкин.
18. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты элеге кагыйдэлэрнец
15 Нэм 16 пунктларында курсэтелгэн документлардагы мэгълуматларны
тикшеру эшен оештыра Ьэм элеге документларны тапшыру датасыннан алып 8
кен эчендэ, программаны планлаштырылган елда тормышка ашыруда катнашу
максатында, Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохта>ц дип тану яисэ
танудан баш тарту турында карар кабул итэ. Кабул ителгэн карар турында яшь
гаилэ язма рэвештэ жирле узидарэ органы тарафыннан тиешле карар кабул
ителгэн кеннэн алып 5 кен эчендэ хэбэр ителэ.
19. Планлаштырылган елда социаль тулэу алуга дэгъва итуче яшь
гаилэлэрне торак шартларын яхшыртуга мохта>ц дип танудан баш тарту ечен
нигез булып тора:
а) яшь гаилэнец элеге кагыйдэлэрнец 5 пунктында курсэтелгэн
талэплэргэ, шул исэптэн ир белэн хатынньщ берэрсенец яше 35 тэн арткан
очракта, яки тулы булмаган гаилэдэге ир-белэн хатынньщ яше туры
килмэгэндэ;
б) элеге кагыйдэлэрнец 15 Нэм 16 пунктларында курсэтелгэн
документларны тапшырмау яисэ тулы кулэмдэ тапшырмау;
в) тапшырылган документлардагы белешмэлэрнец дереслеккэ туры
килмэве;
г) ана (гаилэ) капиталы акчаларыннан (бер елешеннэн) тыш, социаль
тулэудэн яисэ федераль бюджет акчалары исэбеннэн дэулэт ярдэменец башка
рэвешеннэн файдаланып, торак шартларын яхшыртуга элегрэк гамэлгэ
ашырылган хокуклары булу.
20. Программада катнашу турында гариза белэн кабат мерэ>цэгать иту
элеге кагыйдэлэрнец 19 пунктында каралган житешсезлеклэр бетерелгэннэн
соц рехсэт ителэ.
21. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты ел саен 1 майдан 1
июньгэ кадэр программада катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга мохтаж
буларак исэптэ торучы Иэм планлаштырылган елныц 1 июненэ кадэр яшь
гаилэлэрнец торак шартларын яхшыртуга мохта>к булу-булмавына тикшеру
уткэрэ Нэм элеге исемлеклэрне Программаньщ дэулэт заказчысы соравы
буенча тапшыра.
Торак шартларын Нэм тулэу сэлэтен яхшыртуга мохтажлыкны раслау
ечен яшь гаилэ 1 майга кадэр я^ирле узидарэ органына элеге кагыйдэлэрнец 15
пунктындагы «г» Ьэм «ж» пунктчаларында, шулай ук программага 4 , 4 , 1 1 , 1 3 16 нчы кушымтадагы 3 пунктларда курсэтелгэн документларны тапшыра.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитетына элеге кагыйдэлэрнец
15 Нэм 16 пунктларында каралган документлар (шул исэптэн гаилэ составын,
даими яшэу урынын, милек хэлен узгэрту) тапшырганда яшь гаилэ курсэтелгэн
белешмэлэр узгэргэн очракта, 10 кен эчендэ язма рэвештэ яшь гаилэ Элмэт
муниципаль районы башкарма комитетына мондый узгэрешлэр барлыкка килу
турында хэбэр итэ. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты,
хэбэрнамэдэн соц, 10 кен эчендэ, яшь гаилэнец торак шартларын яхшыртуга
мохта>клыгын Нэм тулэу сэлэтен билгелэу буенча эш алып бара.

Торак шартларын яхшыртуга мохта>цлар буларак учетта куелган гаилэ
эгъалары аерылган очракта, Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты
карары буенча программада катнашу ечен, торак шартларын Ьэм тулэу сэлэтен
яхшыртуга мохта>к булуын раслау шарты белэн, тулы булмаган яшь гаилэ кала
ала.
Ел саен уткэрелэ торган тикшеру яки торак шартларын яхшыртуга
мохта>клыкны Нэм тулэу сэлэтен кабат билгелэу барышында яшь гаилэ торак
шартларын яхшыртуга мохта>к булуын 1пэм программада катнашу ечен тулэу
сэлэтен расламаса Нэм (яки) яшь гаилэне Программада катнашу ечен торак
шартларын яхшыртуга мохта>ц буларак исэптэн тешеру ечен нигезлэрнец берсе
ачыкланса, Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты шундый тикшеру
тэмамланганнан соц яки тиешле нигезлэрне ачыклаганнан соц 30 кен эчендэ
яшь гаилэне Программада катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга
мохта>клар исэбеннэн тешереп калдыру турында карар кабул итэ. Программада
катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак яшь гаилэне
исэптэн тешеру турындагы карарда мондый учеттан тешеру нигезлэре булырга
тиеш. Торак шартларын яхшыртуга мохта>к буларак яшь гаилэне исэптэн
тешеру турындагы карар кабул ителгэн кеннэн соц документ 3 кен эчендэ яшь
гаилэгэ бирелэ яки жибэрелэ.
Исэптэн тешерелгэннэн соц яшь гаилэнец торак шартларын яхшыртуга
мохта>к буларак исэпкэ алу хокукы барлыкка килсэ, кабат учетка кую гомуми
тэртиптэ Ьэм учетка куелуныц яца датасы белэн башкарыла.
22. Программада катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга мохта>к
буларак яшь гаилэне исэптэн тешеру ечен нигезлэр:
а) яшь гаилэ тарафыннан аны исэптэн тешеру турында гариза биру;
б) элеге кагыйдэлэрнец 5 пунктында каралган социаль тулэу алу, шул
исэптэн йэр ир белэн хатынныц яисэ тулы булмаган гаилэдэ иряки хатынга 36
яшь тулу, яшь гаилэгэ элеге кагыйдэлэрнец 5 пунктында каралган социаль
тулэу алу хокукын бирэ торган нигезлэрнец берсе - тулы булмаган гаилэдэге
ир яки хатынныц 36 яшькэ >китуе;
в) башка муниципаль берэмлеккэ даими яшэу урыны буенча кучеп киту;
г) соратып алган документларда чынбарлыкка
туры килми торган
фактлар, яки >цирле узидарэ органы вазифаи затларыныц исэпкэ алу
турындагы мэсьэлэне хэл иткэндэ хокуксыз гамэллэре ечен нигез булган
документлар булуы ачыклану;
д) социаль тулэудэн яисэ федераль бюджет акчалары исэбеннэн дэулэт
ярдэменец башка формаларыннан файдаланып, торак шартларын яхшыртуга
ирекле хокук.
23.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты, Татарстан
Республикасы яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы соравы буенча:
а) 30 кен эчендэ элеге кагыйдэлэрнец 21 пункты нигезендэ мохтаидтык
Иэм тулэу сэлэтен раслаган яшь гаилэлэр турында, планлаштырылган елда
социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлеген тезу турында
мэгълуматны житкерэ;
б)
элеге
кагыйдэлэрнец
21
пункты
нигезендэ
яцартылган
документлардагы мэгълуматларны тикшеруне гамэлгэ ашыра Нэм 10 кен
эчендэ планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь
гаилэлэрне исемлеккэ керту яисэ кертудэн баш тарту турында карар кабул итэ;
в) Татарстан Республикасы яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы
тарафыннан курсэтелгэн срокларда, торак шартларын яхшыртуга мохта>к
булуын раслаган, керемнэре яисэ бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн
артып киткэн елешендэ торак ечен исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен

>цитэрлек булган Нам планлаштырылган елда социаль тулэуне алырга телэк
белдергэн, башка акчалар булган программаны гамэлгэ ашыру кысаларында
планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр
исемлеген тези Иэм тапшыра (алга таба - социаль тулэуне тиешле елда алырга
телэк белдеручелэргэ), кагыйдэлэргэ 2 нче кушымта нигезендэ.
Планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь
гаилэлэр исемлеге Татарстан Республикасы яшьлэр эшлэре министрлыгы
тарафыннан билгелэнэ.
24. Планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь
гаилэлэр исемлеге яшь гаилэне Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендэ
торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип тану датасын исэпкэ алып
формалаштырыла. Беренче чиратта элеге исемлеккэ 3 Нэм аннан кубрэк
баласы булган яшь гаилэлэр кертелэ.
25. Планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва итуче яшь
гаилэлэр исемлегеннэн тешереп калдырыла:
а) исэпкэ кую урыны буенча яшь гаилэ тарафыннан планлаштырылган
елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегеннэн
тешереп калдыру турында гариза бирелгэндэ;
б) элеге кагыйдэлэрнец 22 пунктында курсэтелгэн нигезлэр буенча;
в) бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ
торакньщ хисап (уртача) бэясен тулэу ечен керемнэр яисэ башка акчалата
акчалар булмаганда;
г) Кагыйдэлэрнец 6 пунктында каралган талэплэргэ туры килмэу сэбэпле,
никах езелу;
д) яшь гаилэгэ элеге кагыйдэлэрнец 30 пункты нигезендэ таныклык алу
ечен кирэкле документларны тапшырмау.
Элеге пунктныц «а» йэм «в» - «д» пунктчалары программада катнашу
ечен торак шартларын яхшыртуга мохтажлар буларак исэптэн тешеру ечен
нигез булып тормый.
26. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты квартал саен, хисап
кварталыннан соц килуче айныц 10 числосына кадэр, социаль тулэулэр ечен
булеп бирелгэн акчалардан файдалану турында хисап тапшыра.
27. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты, Татарстан
Республикасы бюджетыннан социаль тулэулэр биру ечен каралган бюджет
йеклэмэлэренец лимитлары турында хэбэр алынганнан соц, биш эш кене
эчендэ, хэбэр иту фактын 1пэм датасын расларга мемкинлек бируче ысул
белэн, яшь гаилэлэргэ хэбэр итэ - тиешле елда социаль тулэу алуга дэгъва
кылучыларныц таныклык алу ечен документлар тапшыру кирэклеге турында
белешмэсе, шулай ук бу таныклык буенча бирелэ торган социаль тулэу алу Нэм
аннан файдалану тэртибен Нэм шартларын ацлата.
28. Татарстан Республикасы бюджетыннан социаль тулэулэр ечен
билгелэнгэн бюджет ассигнованиелэре лимитлары турында хэбэр алынганнан
соц 15 эш кене дэвамында Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты
социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлеге нигезендэ
социаль
тулэулэр
алуга дэгъва
кылучы
яшь гаилэлэргэ
таныклыклар рэсмилэштерэ Нэм бирэ.
29. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты социаль тулэулэр ечен
билгелэнгэн бюджет акчалары кергэннэн соц 10 эш кене дэвамында социаль
тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэргэ таныклыклар рэсмилэштереп,
социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлеге белэн расланган
чират буенча бирэ.
Яшь гаилэгэ бирелэ торган социаль тулэу кулэме таныклык бируне гамэлгэ
ашыручы Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан

ИСЭПЛ8Н8, таныклыкта курсэтелэ Нэм аныц гамэлдэ булу срогы узгэрми.
Социаль тулэу кулэмен исэплэу таныклык бланкында курсэтелгэн таныклык
биру датасына башкарыла.
Программа чараларын финанслауга булеп бирелгэн Иэм социаль
тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр биру ечен
билгелэнгэн акчалардан азат ителгэн очракта, бушаган акчалар суммасына
таныклыклар Татарстан Республикасы яшьлэр эшлэре буенча министрлык
тарафыннан расланган социаль тулэулэр алуга резервка кертелгэн яшь
гаилэлэр исемлегеннэн яшь гаилэлэргэ чират тэртибендэ бирелергэ тиеш.
30. ШэИадэтнамэ алу ечен яшь гаилэ - дэгъва кылучы, тиешле елда,
таныклык алу ечен документлар тапшыру кирэклеге турында хэбэр алынганнан
соц, 30 календарь кене эчендэ Элмэт муниципаль районы башкарма
комитетына таныклык биру турында гариза (ирекле формада) Нэм программага
4 нче кушымтада китерелгэн документлар >цибэрэ.
Гаризада яшь гаилэ гаризада курсэтелгэн тэртиптэ Гюм шартларда
социаль тулэу алуга язмача ризалык бирэ.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты элеге документлардагы
белешмэлэрне тикшеру буенча эш оештыра.
31. Таныклык бирудэн баш тарту ечен нигез булып тора:
элеге кагыйдэлэрнец 30 пунктында таныклык алу ечен кирэкле
документларны тапшыру срогыныц билгелэнгэн тэртибе бозылу;
элеге
кагыйдэлэрнец 30
пунктында
курсэтелгэн документларны
тапшырмау яки тулы кулэмдэ тапшырмау;
тапшырылган документлардагы белешмэлэрнец дереслеге;
32. Яшь гаилэлэр программада катнашучылар исемлегеннэн тешереп
калдырыла:
а) исэпкэ кую урыны буенча яшь гаилэ тарафыннан аларны программада
катнашучылар исемлегеннэн тешереп калдыру Ьэм социаль тулэу алу хокукы
турындагы таныклыкны кире кайтару турында гариза бирелсэ;
б) элеге кагыйдэлэрнец 25 пунктындагы «в» йэм «д» пунктчаларында
1пэм «в» Гюм «г» пунктчаларында курсэтелгэн нигезлэр буенча.
33. Программада катнашучы яшь гаилэнец бирелгэн таныклыкны
алыштыруны талэп иткэн шартлары барлыкка килгэндэ, яшь гаилэ таныклыкны
биргэн органга аны алыштыруны талэп иткэн шартларны курсэтеп, шушы
шартларны раслаучы документларны теркэп бирэ.
Элеге хэллэргэ шэМадэтнамэнец югалуы (урлау) яки бозылуы, яшь
гаилэгэ таныклыкны билгелэнгэн вакытка банкка тапшырырга мемкинлек бирми
торган >китди сэбэплэр керэ.
Гариза алган кеннэн алып 30 кен эчендэ таныклыкны биргэн орган
алмаштырылган таныклыкта каралган социаль тулэу кулэме Иэм гамэлдэ булу
срогына туры килэ торган гамэлдэ булу срогы курсэтелгэн яца таныклык бирэ.
34. Социаль тулэу ху>кага таныклык акчасыз рэвештэ аныц банк счетына
тиешле акчаларны кучеру юлы белэн бирелэ, ул программада катнашучы яшь
гаилэлэргэ бирелэ торган социаль тулэулэр сыйфатында сайлап алынган
акчага хезмэт курсэту ечен банкта ачылган (алга таба - банк).
Таныклык ху^асы аны биргэннэн соц бер ай эчендэ банкка таныклык
тапшыра.
Банк биргэн кеннэн соц бер ай вакыт узгач банкка тапшырылган таныклык
кабул ителми. Элеге вакыт уткэннэн соц таныклыкныц ху>касы элеге
Кагыйдэлэрнец 34 пунктында каралган тэртиптэ, таныклыкны алыштыру
турында гариза белэн Элмэт муниципаль районы башкарма комитетына
мерэ>цэгать итэргэ хокуклы.
Банк таныклыкта курсэтелгэн белешмэлэрнец, таныклык ху>цасыныц
шэхесен раслаучы документтагы белешмэлэрнец туры килуен, шулай ук

таныклыкны банкка вакытында тапшыруын тикшерэ.
Банк таныклык ху>цасы белэн банк счеты килешуе тези Нэм социаль
тулэу сыйфатында бирелгэн акчаларны исэпкэ алу ечен банк счеты ача. Бу
туры килмэу ачыкланган очракта банк таныклыгын аньщ хужасына кире
кайтара.
35. Программада катнашучы яшь гаилэгэ Татарстан Республикасы
бюджеты акчалары исэбеннэн программада катнашучыга таныклык бирелгэн
датадан башлап, банк тарафыннан аньщ банк счетына кучерелгэн акчаларны
программага карата 5 нче кушымта белэн билгелэнэ торган тэртиптэ Татарстан
Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн естэмэ социаль тулэу бирелэ.
36. Социаль тулэу алуга хокук турында таныклык алу ечен яшь гаилэ - 15
эш кене эчендэ социаль тулэугэ дэгъва кылучы, социаль тулэу турында
таныклык алу ечен, документлар тапшыру кирэклеге турында хэбэр алганнан
соц, 15 эш кене эчендэ, даими яшэу урыны буенча >цирле узидарэ органына
мондый таныклык биру турында гариза (ирекле рэвештэ) Иэм программага 4
нче кушымтада курсэтелгэн документлар >цибэрэ.
Программада катнашучы яшь гаилэлэрнец торак шартларын яхшырту
алга таба Россия Федерациясе законнары нигезендэ гомуми нигезлэрдэ
гамэлгэ ашырыла.

«2014-2021 елларга блмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту программасы»н тормышка
ашыру кысаларында яшь
гаилэлэргэ торак сатып алу ечен
социаль тулэулэр биру
кагыйдэлэренэ
1 нче кушымта
блмэт муниципаль районы
башкарма комитеты >цитэкчесенэ

ГАРИЗА
Гражданнарга торак белэн тээмин итудэ Ьэм торак-коммуналь хезмэтлэр
ечен тулэугэ дэулэт ярдэме курсэту» Россия Федерациясе дэулэт
программасыньщ «Россия Федерациясе гражданнарын утемле Нэм уцайлы
торак Ьэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту», «2014-2020 елларга
Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак Нэм торак-коммуналь
хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту» дэулэт программасыньщ
«2014-2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн
тээмин иту» ярдэмче программасы Нэм «2014-2021 елларга блмэт муниципаль
районында
яшь
гаилэлэрне
торак
белэн
тээмин
иту»
максатчан
программасыньщ (алга таба - Программа) «Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» чарасында катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга мохта>к дип
тануыгызны сорыйм:
ир:
(Ф.И.О., туган кене)
паспорт: серия____ №_________ , бирелгэн___________________________________
«____ »_______________________________________________________________________ел,
яшэу адресы:
___________________________________________________________ ;
хатын:
_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., туган кене)
паспорт: серия_________ № ______________ , бирелгэн____________________________
_______________________________________________________ «___» _____________ел,
яшэу адресы:____________________________________________________________;
балалар:_________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., туган кене)
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ киткэн бала
ечен)_________________________________________________________________________
(кирэкмэгэнен сызарга)
серия_______ № __________ , >кирелгэн_____________________________________
______________________________________________________ «___ » ______________ел,
яшэу адресы:__________ _____________________________________________________

(Ф.И.О., туган кене)

туу турында таныклык (паспорт-14 яшька житкэн бала ечен
(кирэкмэгэнен сызарга)
серия___________ № ________________^бирелгэн______________________________
__________________________________________ «___ » _________________________ ел,
яшэу адресы:_________________________________________________________________
«Элмэт муниципаль районында 2014-2021 елларга яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту» программасын тормышка ашыру кысаларында яшь
гаилэлэргэ торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру кагыйдэлэренец 21
пункты (программага 3 нче кушымта) нигезендэ планлаштырылган елньщ 1
маена кадэр ел саен бирелэ торган документлар тапшыру зарурлыгы Иэм
планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр
исемлегенэ кертелуе турында хэбэр ителде.
«Россия Федерациясе гражданнарын арзан Иэм уцайлы торак Ьэм
коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту» Россия Федерациясе дэулэт
программасыньщ «торак белэн тээмин итудэ гражданнарга Ьэм тораккоммуналь хезмэт курсэтулэр ечен тулэугэ дэулэт ярдэме курсэту " максатчан
программасы буенча Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту чарасында
катнашу шартлары белэн»; «2014-2020 елларга Татарстан Республикасы
халкын сыйфатлы торак Нэм торак-коммуналь ху>цалык хезмэтлэре курсэту
белэн тээмин иту» дэулэт программасыньщ «2014-2021 елларга Татарстан
Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» подпрограммасы
Нэм программалар белэн танышкан Нэм аларны утэргэ йеклэмэ бирэм:
1 )__________________________________________________________________________ ;
(Ф.ИО. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)
)______________________________________________________________________________ ;
(Ф.ИО. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)
3)__________________________________________________________________________________ ;
(Ф.ИО. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)

2

Гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:
1)____________________________________________________________________________;
(документньщ исеме Нэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)
)_______________________________________________________________________________ ;
(документньщ исеме Нэм номеры, кем Иэм кайчан бирелгэн)

2

3)

•

(документньщ исеме Нэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)
4)

;
(документньщ исеме Нэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)

5)

;
(документньщ исеме Нэм номеры, кем Иэм кайчан бирелгэн)

Гариза йэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеге нигезендэ кабул
ителде
______ 20 ел.
«
»
(вазыйфаи зат) (имза, дата) (гариза кабул иткэн кешенец тулысынча имзасы)

«2014-2021 елларга Элмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту программасы»н тормышка
ашыру кысаларында яшь
гаилэлэргэ торак сатып алу ечен
социаль тулэулэр биру
кагыйдэлэренэ
1 нче кушымта
Элмэт муниципаль районы
башкарма комитеты >китэкчесенэ

ГАРИЗА
Гражданнарга торак белэн тээмин итудэ Нэм торак-коммуналь хезмэтлэр
ечен тулэугэ дэулэт ярдэме курсэту» Россия Федерациясе дэулэт
программасыньщ «Россия Федерациясе гражданнарын утемле Ьэм уцайлы
торак Иэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту», «2014-2021 елларга
Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» ярдэмче
программасы Нэм «2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында Яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» максатчан программасыньщ (алга таба Программа) «Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» чарасында катнашу
ечен_
елга социаль тулэу алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегенэ
кертуегезне сорыйм:
ир:

паспорт: серия ,
«
»
яшэу адоесы:
хатын:
паспорт: серия

(Ф.И.О., туган кене)
№
биоелгэн
ел,
:
(Ф.И.О., туган кене)
№

, бирелгэн
«
»

ел,

яшэу адоесы:
■
балалар:
(Ф.И.О., туган кене)
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ >циткэн бала
ечен)______________________________________________________________________
(кирэкмэгэнен сызарга)
серия_________ №__________ , ^ирелгэн__________________________________
_________________________________________________ «_____ » _____________ ел,

(Ф.И.О., туган кене)
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ киткэн бала ечен
(кирэкмэгэнен сызарга)
серия_________ № __________________, бирелгэн___________
«____ » ______________________ ел,
яшэу адресы:

Торак белэн тээмин итудэ гражданнарга Нэм торак-коммуналь хезмэтлэр
ечен тулэугэ _
елга дэулэт ярдэме курсэту Россия Федерациясе дэулэт
программасыньщ «Россия Федерациясе гражданнарын арзан Иэм уцайлы торак
|1эм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту» ведомство максатчан
программасыньщ; «2014-2020 елларга Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту
чарасында катнашу шартлары белэн» дэулэт программасыньщ «2014-2021
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту»
подпрограммасы Нэм программалар белэн танышкан Иэм аларны утэргэ
йеклэмэ бирэм :
1) __________________________________________________________________________________;

(Ф.ИО. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)
2)______________________________________________________________________________ ;
(Ф.ИО. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)
3)________________________________________________________________ ;
(Ф.ИО. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)
Торак шартларын яхшыртуга мохта>клыкны Нэм тулэу сэлэтен раслау ечен
гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:
1)____________________________________________________________________________;
(документньщ исеме Нэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)

2)___________________________________________________________________________________ ;
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)

3)

■
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)

4)

;
(документньщ исеме Иэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)

5)

;
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)

6)
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Нэм кайчан бирелгэн)
Гариза Нэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеге нигезендэ кабул
ителде
«
»
___ 20
ел.
(вазыйфаи зат)

(имза, дата)

(гариза кабул иткэн кешенен тулысы имзасы)

«2014-2021 елларга блмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасына
3 нче кушымта

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту» программасын гамэлгэ ашыру кысаларында торак сатып
алуга (тезугэ) бирелэ торган социаль тулэу кулэменец артып китуче елешендэ
яшь гаилэнец тиешле керемнэрне яисэ торакньщ уртача (уртача) хакы ечен
тулэугэ мемкинчелеге бар дип тану тэртибе Ьэм шартлары»
1. Элеге тэртип «2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасын гамэлгэ ашыру
кысаларында яшь гаилэлэргэ торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру
кагыйдэлэре (алга таба-программа кагыйдэлэре) нигезендэ эшпэнгэн Ьэм яшь
гаилэне торак сатып алуга бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып
киткэн елешендэ тиешле керемнэре булуын тану кагыйдэлэрен яисэ торак
ечен исэп-хисап
(уртача) бэясен тулэу ечен башка акчаларны кулэмен
регламентный.
2. «2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне
торак белэн тээмин иту» программасында (алга таба-программа) катнашу ечен
яшь гаилэ торак ечен бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн
елешендэ исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен акчага ия булырга тиеш.
3. Яшь гаилэнец торакньщ исэп-хисап (уртача) бэясеннэн артып киткэн
елешендэ тулэу ечен >цитэрлек акчасы булмаган очракта, яшь гаилэ торак
урыны сатып алу ечен кредит яисэ займ алу ечен >китэрлек керемнэргэ ия
булырга тиеш (шул исэптэн яшь гаилэнец индивидуаль торак урыны тезелеше
тэмамланмаган рэвештэ).
2015-2021 елларга «Торак» федераль максатчан программасыньщ «Яшь
гаилэлэрне
торак белэн
тээмин
иту»
подпрограммасын
Ьэм (яки)
планлаштырылган елда социаль тулэу алырга телэк белдергэн программаны
тормышка ашыруда катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга мохта>к дип
табылган яшь гаилэ, тиешле документларны кушып, элеге тэртипкэ кушымта
нигезендэ форма буенча гариза тутыра.
Элеге тэртипкэ кушымта нигезендэ форма буенча гариза программа
кагыйдэлэренэ 1 нче Ьэм 2 нче кушымталар нигезендэ формалар буенча
гаризаларга теркэлэ.
Гаризага кушымта итеп бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып
киткэн елешендэ гаилэнец керемнэре яисэ торакньщ исэп-хисап (уртача) хакы
ечен >цитэрлек булган бутэн акчалары булуын раслаучы документлар
программаньщ 4 нче кушымтасында китерелгэн.
4. Гаризаны тутыру тубэндэге тэртиптэ башкарыла:
1) «иремнец (иренец): фамилиясе, исеме, атасыныц исеме; туу датасы»
юлында хатыныныц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме Ьэм туу датасы саннар
белэн курсэтелэ;
2) «паспорт: серия, бирелгэн номер, булекчэ коды» юлында Россия
Федерациясе гражданиныныц паспорт белешмэлэре курсэтелэ. Шул ук вакытта
паспортта
курсэтелгэн
белешмэлэрнец,
гаризага
кертелэ
торган

белешмэлэрнец тегэл туры килуе тээмин ителергэ тиеш;
3) «балалар: фамилиясе, исеме, атасыныц исеме; туу датасы» юлында
баланыц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме Ьэм туу датасы саннар белэн
курсэтелэ.;
4) «туу турында таныклык (14 яшькэ киткэн бала ечен паспорт): серия,
номер, бирелгэн " юлында 14 яше тулмаган бала туу турында таныклык яки 14
яшькэ киткэн баланыц паспорт белешмэлэре курсэтелэ.;
5) «адрес буенча яши» юлында ир белэн хатынныц Ьэм балаларыныц
даими яшэу урыны, шул исэптэн шэЬэр исеме, урам, йорт Ьэм фатир
номерлары курсэтелэ;
6) «кулэмдэ социаль тулэу алуга дэгъва кылып» юлында схема буенча
эшлэнгэн исэп-хисап нэтижэсе курсэтелэ:
Балалары булмаган яшь гаилэлэр ечен торак хакыныц уртача (уртача) 30
проценты;
Бер Ьэм аннан кубрэк баласы булган яшь гаилэлэр ечен торак хакыныц
уртача (уртача) 35 проценты;
7) «исэп-хисап бэясе белэн торак сатып алу ечен» юлында программа
кагыйдэлэренец 12 пункты нигезендэ билгелэнэ торган торакныц исэп-хисап
(уртача) бэясе курсэтелэ;
8) «гомуми мэйдан " юлында торак урыныньщ гомуми мэйданы кулэме
курсэтелэ, ул программа кагыйдэлэренец 11 пункты нигезендэ билгелэнэ;
9) «торакныц гомуми мэйданыньщ 1 кв. м бэясе нормативы» юлында
муниципаль берэмлек буенча яшь гаилэ торак шартларын яхшыртуга мохта>к
дип танылган Ьэм Кагыйдэлэрнец 10 пунктында билгелэнгэн талэплэр
нигезендэ билгелэнэ торган торак мэйданыньщ 1 кв. м хакы нормативы
курсэтелэ.;
10) «бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артык булган елештэ»
юлында формула буенча ж;итештерелгэн исэп-хисап нэти>цэсе курсэтелэ:
Оме =

СТж - С Ж м с

,

монда: Смс - бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып китуче
Ьэм яшь гаилэгэ местэкыйль рэвештэ тулэнергэ тиешле торак бэясенец исэпхисап (уртача) бер елеше, шул исэптэн Ипотека торак кредитын яки займ
кулланып.;
Стж - торакныц исэп-хисап (уртача) бэясе;
СЖмс - яшь гаилэгэ торак сатып алуга социаль тулэу.

«2014-2021 елларга блмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасын гамэлгэ
ашыру кысаларында торак
сатып алуга (тезугэ), я торакньщ
исэп-хисап (уртача) бэясен
тулэу ечен яшь гаилэнец
тиешле керемнэрне яисэ
торакньщ уртача (уртача) хакы
ечен тулэугэ мемкинчелеге бар
дип тану тэртибе Ьэм шартлары
турында кушымта

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту» программасын гамэлгэ ашыру кысаларында торак сатып
алуга (тезугэ) бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып китуче торакньщ
исэп-хисап (уртача) хакын тулэу ечен >китэрлек керемнэре яисэ башка акчалата
средстволары булган яшь гаилэнец
гаризасы»
Яшь гаилэ составында:
ир:______________________________________

паспорт: серия
«
»
я ш э у адоесы:
хатын:

паспорт: серия

№

(Ф.И.О., туган кене)
, бирелгэн
ел,
;

№

(Ф.И.О., туган кене)
, бирелгэн
«
»

ел,

адоесы:
балалао:

;

яш эу

(Ф.И.О., туган кене)
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ >киткэн бала
ечен)
(кирэкмэгэнен сызарга)
№
, жирелгэн
серия
«
я ш э у адоесы:

»

ел,

(Ф.И.О., туган кене)
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ киткэн бала ечен

серия

(кирэкмэгэнен сызарга)
№
. бирелгэн
«

»

ел,

"2014 - 2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту" программасы кысаларында торак шартларын яхшыртуга
мохта>к дип танылган Иэм (яки) социаль тулэу алуга дэгъва кылучы буларак
таныла_______________ исэп-хисап бэясе белэн торак сатып алу ечен сум
______________ сумньщ гомуми мэйданы 1 кв. м бэясе нормативы
Нэм
гомуми мэйданы 1 кв. м. бэясе нормативы белэн билгелэнэ, торак бэясе ечен
тулэу ечен тиешле керемнэр яисэ башка акчалар булу турында белдерэ,
бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып китэ торган елешендэ
(__________________________ сум).

1) ________________________________________________________________________________________________________ ;

(Ф.И.О. балигъ булган гаилэ эгъзасы)
(имза)
(дата)
2)_________________________________________________________________________________ ;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(имза)
(дата)
балигъ булган гаилэ эгъзасы
Гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:
1)____________________________________________________________________________________________________•
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
2)_________________________________________________________________________________ •
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
3)
■
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
4)
■
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
5)
•
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
6)
•
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
7)
■
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)
8)
•
(документньщ исеме Ьэм номеры, кем Ьэм кайчан бирелгэн)

Гариза Ьэм аца кушып бирелэ торган документлар исемлеге нигезендэ кабул
ителде
___ 20 ел.
«
»
(вазыйфаи зат)

(имза, дата)

(гариза кабул иткэн кешенец тулы имзасы)

«2014-2021
елларга
Элмэт
муниципаль
районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасына
4 нче кушымта
Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохта>к дип тану ечен кирэкле
документлар Ьэм керемнэре булган йэ торак бэясенец бирелэ торган социаль
тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен
н^итэрлек средствалар Ьэм документлар
исемлеге
Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохта>к дип тану ечен бирелэ
торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ торакньщ исэп-хисап
(уртача) хакын тулэу ечен и^итэрлек керем яисэ башка акчалар тубэндэге
документлар бирелэ:
1) гариза бирученец Ьэм аньщ гаилэ эгъзаларыньщ шэхесен таныклаучы
документларньщ кучермэлэре (паспорт, бала туу турында таныклык, хэрби
билет Ь. б. ш.);
2) никахлашу турында таныклык кучермэсе (аерылышу турында);
3) торак бинаньщ гомуми мэйданы курсэтелгэн финанс-лицевой счет;
4) биру датасы курсэтелгэн йорт кенэгэсеннэн еземтэ (оригинал);
5) теркэлу урыны буенча билэп торган торак урынына хокук билгелэуче
документларньщ, шулай ук милектэге башка торак урыннарга соцгы 5 ел эчендэ
хокук билгелэу документларыньщ кучермэлэре (социаль наем шартнамэсе,
хосусыйлаштыру шартнамэсе, сату-алу шартнамэсе, булэк иту шартнамэсе,
хокукны теркэу турында таныклык Ь. б.), индивидуаль торак тезелеше
объектларында яшэучелэр ечен - элеге объектка техник паспорт (социаль наем
шартнамэсе, хосусыйлаштыру шартнамэсе, булэк иту шартнамэсе, хокукны
теркэу турында таныклык Ь. б.).;
6)
1991 елдан башлап элеккеге теркэлу урыннарыннан архив
белешмэлэре, анда адрес, прописка датасы, Эземтэ датасы, торак урыныньщ
гомуми мэйданы Ьэм яшэучелэр саны курсэтелгэн;
7) 2000 елньщ 1 гыйнварыннан - 2000 елньщ 1 гыйнварыннан-торак
урынында
теркэлгэн
барлык
гражданнарга,
Россия
Федерациясе
территориясендэ аны читлэштеру буенча алыш-бирешлэрне гамэлгэ ашыру
турында (Дэулэт теркэве, кадастр Ьэм картография федераль хезмэтенец
Татарстан Республикасы буенча идарэсеннэн белешмэлэр);
8) 2000 елньщ 1 гыйнварына булган мэгълуматлар буенча граждан
тарафыннан капиталь тезелеш объектларына теркэлгэн хокукпарньщ булуын
(булмавын) раслый торган теркэлгэн кучемсез мелкэт булу (булмау) турында
Техник инвентаризация бюросыннан белешмэ - торак урынында теркэлгэн
барлык гражданнарга;
9) барлык яшь гаилэ эгъзаларыньщ ИНН кучермэлэре;
10)
иминият таныклыкларыньщ кучермэлэре - барлык яшь гаилэ
эгъзаларына;
11) оешма реквизитлары белэн эш урыныннан белешмэ, уз эченэ
гражданньщ эш урыны, аньщ вазыйфасы турында оешма >китэкчесе яисэ аньщ
урынбасары тарафыннан имзаланган Ьэм оешманьщ меЬере белэн таныкланган
белешмэ-яшь гаилэнец барлык эгъзаларына;
12) хезмэт кенэгэсенец кучермэсе (оешма >цитэкчесе яки кадрлар булеге

и^итэкчесе
имзасы белэн таныкланган барлык битлэр «хэзерге вакытка
кадэр эшли» тамгасы белэн) - яшь гаилэнец барлык эгъзаларына;
13) алдагы Нэм агымдагы еллар ечен хезмэт хакы турында белешмэ
(яшэу адресын курсэтеп, 2-НДФЛ формасы буенча) - яшь гаилэнец барлык
эгъзаларына;
14) белешмэ алу турында стипендия (студентлар ечен), пособиелэр,
пенсиялэр, алиментлар (эгэр бар);
15) яшь гаилэнец керткэн елешен (яшь гаилэнец бер эгъзасына
рэсмилэштерелгэн банк кертеме булуын раслаучы документньщ кучермэсе яки
яшь гаилэ эгъзаларыньщ тупланма счетларыннан ©земтэ) Нэм (яки) ир белэн
хатынга кредит (займ) биру мемкинлеге турында кредит оешмасы документы яки
аларныц берсенэ кредитныц максималь кулэмен курсэтеп, кредитныц (займ)
Кулэме булуын раслаучы документлар;
16) алдагы календарь елы Нэм агымдагы календарь елыныц алдагы хисап
чоры ечен декларация, салым инспекциясе тамгасы (эшкуар ечен) белэн яисэ
вмененный керемне тулэугэ кучкэн эшкуарлар ечен алдан йеклэнгэн керемгэ
салым тулэу турында таныклык (соцгы алты айда).

«2014-2021
елларга
Элмэт
муниципаль
районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасына
5 нче кушымта

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн
тээмин иту» программасында катнашучы бер гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка
алганда) естэмэ социаль тулэу биру кагыйдэлэре
1. Элеге кагыйдэлэр «2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасында катнашучы бер
гаилэгэ (уллыкка алган) бала туганда (уллыкка алган) естэмэ социаль тулэу
механизмын билгели.
Элеге кагыйдэлэр «2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасын тормышка ашыру
кысаларында яшь гаилэлэргэ торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру
кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн чараларны тормышка ашыруга юнэлдерелгэн
(алга таба-программа кагыйдэлэре).
2. Программада катнашучы яшь гаилэгэ программада катнашучыга торак
сатып алу (тезу) ечен социаль тулэу алу хокукына таныклык (алга табатаныклык) бирелгэн кеннэн башлап бер бала туганда (уллыкка алганда)
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн банк тарафыннан аньщ
банк счетына кучерелгэн акчаларны сатып алына торган торак урыны ечен тулэу
счетына кучеру турындагы счетны булученец курсэтмэсе утэлгэн датасына
кадэр естэмэ социаль тулэу бирелэ.
Эстэмэ социаль тулэу торак бэясенец 5 проценты кулэмендэ бирелэ, ул
таныклык биру датасына Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты
тарафыннан билгелэнэ.
Торакньщ исэп-хисап (уртача) бэясе таныклык биру датасына программа
кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн формула буенча билгелэнэ.
3. Яшь гаилэ-бер бала туганда (уллыкка алганда) программада катнашучы
20 эш кене дэвамында элеге кагыйдэлэрнец 1 нче кушымтасы нигезендэ бала
туу турында таныклыкньщ (уллыкка алу турында документньщ кучермэсе) Нэм
Элмэт муниципаль районы башкарма комитетына социаль тулэу алу хокукы
турында элегрэк бирелгэн таныклыкньщ кучермэсе (аньщ нигезендэ яшь гаилэ
планлаштырылган елда социаль тулэуне алырга телэгэн яшь гаилэлэр
исемлегенэ кертелгэн) белэн гариза бирэ.
4.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты тапшырылган
документлар нигезендэ ай саен программада катнашучы бер гаилэгэ-бер бала
туганда (уллыкка алганда) естэмэ социаль тулэу алу ечен, элеге кагыйдэлэрнец
2 нче кушымтасы нигезендэ, соцгы числосына форма буенча яшь гаилэлэр
исемлеген тези Иэм аны «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» ярдэмче программасыньщ хисап, дэулэт
заказчысына соцгы айныц 10 числосына кадэр тапшыра (алга таба-ярдэмче
программа) - Татарстан Республикасы яшьлэр эшлэре буенча министрлыгына.
5. Ярдэмче программаньщ дэулэт заказчысы:
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты тэкъдим иткэн исемлеклэр
нигезендэ, Элмэт муниципаль районы башкарма комитетына программаны
тормышка ашыруга каралган акчалар чиклэрендэ естэмэ социаль тулэулэр

башкаруга бюджет ассигнованиеларе турында хэбэрнамэлэр житкерэ;
финанслауга гариза формалаштыра 1пэм аны хисаптан соц килуче айныц
15 числосына кадэр, программаньщ дэулэт заказчысыньщ шэхси счетына акча
кучеру ечен, Татарстан Республикасы Финанс министрлыгына тапшыра;
5
эш кене дэвамында, максатчан файдалану ечен, аньщ шэхси счетына
акча кергэн кеннэн алып, Элмэт муниципаль районы бюджетына кучерелэ.
6.
Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты социаль тулэу
сыйфатында бирелгэн акчаларны исэпкэ алу ечен ачылган яшь гаилэнец банк
счетына акча кучеру юлы белэн 10 эш кене эчендэ естэмэ социаль тулэуне
башкара.
7. Элмэт муниципаль районы башкарма комитеты ай саен, хисаптан соц
килуче айныц 10 числосына кадэр ярдэмче программаньщ дэулэт заказчысына
программада катнашучы бер яшь гаилэгэ, элеге кагыйдэлэргэ 3 нче кушымта
нигезендэ, естэмэ социаль тулэу биру ечен, Татарстан Республикасы
бюджетыннан алынган акчаларны максатчан файдалану турында хисап
тапшырырга тиеш.

«2014 - 2021 елларга блмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасында
катнашучы бер яшь гаилэгэ бер
бала туганда (уллыкка алганда)
естэмэ социаль тулэу биру
кагыйдэлэренэ 1 нче кушымта
Злмэт муниципаль районы башкарма
комитеты >цитэкчесенэ
(>киэкченец Ф.И.О.)
ДЭН________________________________________________

(гариза бирученецтулы Ф.И.О.)

яшэу адресы:
(тулы почта адресы)
(контактный телефон)

ГАРИЗА
«2014-2021 елларда Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн
тээмин иту» программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаилэлэргэ
торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру кагыйдэлэре нигезендэ бер бала
туганда (уллыкка алганда), бала туу турындагы таныклыкньщ нотариаль
расланган кучермэсе нигезендэ (яисэ баланы уллыкка алуга хокук бируче
документлар)
торак
сатып
алуга
яки
индивидуаль
торак
тезугэ
(кирэклеген ассызыкпарга) социаль тулэу бируегезне сорыйм.___________________
_______________________________________________ мен сум
кулэмендэ естэмэ
Мэгълумат:
1. Социаль тулэу алуга таныклык номеры:
2. Социаль тулэу алуга таныклык биру датасы:
«______ »_____________ 20___ел.
3. Туу турында таныклык: серия: серия________№ __________________________
муниципаль берэмлек башкарма комитеты ЗАГС булеге тарафыннан бирелде
(биру кене)
4. Баланьщ Ф.И.О.:

5. Баланьщ туган кене:

(дата)

(имза)

«2014 - 2021 елларга Элмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасында
катнашучы бер яшь гаилэгэ бер
бала туганда (уллыкка алганда)
естэмэ социаль тулэу биру
кагыйдэлэренэ 2 нче кушымта

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн
тээмин иту» программасында катнашучыга бер бала туганда (уллыкка алганда)
естэмэ социаль тулэу алу ечен яшь гаилэлэр исемлеге
«
»
20
ел
№
п/п

Гариза
бирученец
фамилия
се, исеме,
атасыныц
исеме

Социаль
тулэу
алуга
таныклык
бирелгэн
датага
гаилэ
составы

Социаль
тулэу алуга
таныклыкта
курсэтелгэн
социаль
тулэу
кулэме, сум

номер

дата

2

3

4

5

6

1

Социаль
тулэу алуга
таныклык
реквизитлары

Туган
(уллыкка
алынган)
баланьщ
ф.и.о.

Бала
ньщ
туган
кене

социальтулэу
кулэме, сум

7

8

9

0СТЭМЭ

Дата
Элмэт муниципаль районы
башкарма комитеты >цитэкчесе

М.У.

______________ (_________________)
(имза)
(тулы имзасы)

«2014 - 2021 елларга блмэт
муниципаль районында яшь
гаилэлэрне торак белэн тээмин
иту» программасында
катнашучы бер яшь гаилэгэ бер
бала туганда (уллыкка алганда)
естэмэ социаль тулэу биру
кагыйдэлэренэ 3 нче кушымта

«2014-2021 елларга Элмэт муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн
тээмин иту»программасында катнашучы бер гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка
алганда) естэмэ социаль тулэу алуга Татарстан Республикасы бюджеты
акчаларыннан максатчан файдалану турында хисап
« ___ »__________________ 20 ел
№
п/п

Гариза
бирученец
фамилиясе
исеме,
атасыныц
исеме

Социаль
тулэу алу
ечен
таныклыкньщ
номеры Мэм
датасы

1

2

3

(мецсум)
Туган
Баланыц
(уллыкка
туган
алынган)
кене
баланьщ
фамилияс
е, исеме,
атасыныц
исеме
4
5

Бала
туу
турын
да
танык
лык
реквиз
итлары
6

бстэмэ
социаль
тулэу алу
ечен акча
кучерелде

дата
7

сумма
8

бстэмэ
социальтулэу
алучыларныц
шэхси
счетларына
керде
дата
9

Дата
Элмэт муниципаль районы башкарма
комитеты >цитэкчесе___________________(____________________________)
(имза)
(тулы имзасы)

М.У.

сумма
10

