
 

 

 
 
«2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак 
белҽн тҽэмин итҥ» ярдҽмче программасы 
буенча торак сатып алу (тҿзҥ) ҿчен социаль 
тҥлҽҥ алу хокукы турында таныклык бирҥ 
һҽм исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥнең административ регламентын 
раслау хакында 
 
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге №210-ФЗ Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында, «Татарстан Рес-
публикасы дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дҽҥлҽт хезмҽтлҽре 
кҥрсҽтҥнең Административ регламентларын эшлҽҥ һҽм раслау тҽртибен раслау турында 
һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына ҥзгҽрешлҽр 
кертҥ хакында» 2010 елның 2 ноябрендҽге №880   Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карары нигезендҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Уставына таянып, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 
    1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең Административ регламентын яңа редакциядҽ 
расларга: 
   1.1. «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итҥ» ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзҥ) ҿчен социаль тҥлҽҥ алу 
хокукы турында таныклык бирҥ һҽм исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
Административ регламентын раслау хакында Кушымта №1 һҽм «2014-2020 елларга 
Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» ярдҽмче 
программасы буенча торак сатып алуга (тҿзҥгҽ) социаль тҥлҽҥлҽр алуга хокук турында 
таныклык бирҥ һҽм исҽпкҽ кую» муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең технологик схемасы 
Кушымта №2.  
     2. Ҽлеге карарны мҽгълҥмат стендларында игълан итҽргҽ һҽм Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 
     3.  Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең 
социаль-икътисадый ҥсеш буенча урынбасарына йҿклҽргҽ. 
 
Башкарма комитет  
Җитҽкчесе                                                                                            В.С. Тимиряев 
 
Ҽзерлҽде һҽм бастырды 
Бурдина Т.Н. 4 нҿсхҽдҽ  

   04.09.2019                                                                     864 
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Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы (шҽһҽр 
округы) Башкарма комитетының   
«__» ________ 2019ел, карарына  

                        Кушымта № 1 

 
2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» 

ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзҥ) ҿчен социаль тҥлҽҥ алу хокукы 
турында таныклык бирҥ һҽм исҽпкҽ кую буенча муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 

Административ регламенты 
 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең ҽлеге Административ регламенты (алга таба – 
Регламент) «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итҥ» ярдҽмче программасы (алга таба-муниципаль хезмҽт) буенча торак сатып 
алуга (тҿзҥгҽ) социаль тҥлҽҥ алу хокукы турында таныклыкны исҽпкҽ кую һҽм бирҥ буенча 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең стандартын һҽм тҽртибен билгели. 

«2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ» дҽҥлҽт программасының «2014-2020 
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» ярдҽмче 
программасын гамҽлгҽ ашыруда катнашу ҿчен яшь гаилҽлҽргҽ вҽкалҽтле оешмалар һҽм 
сайлап алынган банклар аша торак сатып алу яки индивидуаль торак йорт тҿзҥ ҿчен 
бирелҽ торган социаль тҥлҽҥлҽр - сату-алу шартнамҽсен тҥлҽҥ ҿчен (сату-алу 
шартнамҽсен тҥлҽҥ вҽкалҽтле оешма белҽн торак базарында эконом класслы торак 
сатып алу ҿчен шартнамҽ бҽясе составында кҥздҽ тотылган акчалардан тыш); торак йорт 
тҿзелешенҽ тҿзелеш подряд килешҥе бҽясен тҥлҽҥ ҿчен (торак йорт тҿзҥ ҿчен эконом 
класслы торак сатып алуга вҽкалҽтле оешма белҽн килешҥ бҽясе составында кҥздҽ 
тотылган акчалардан тыш); яшь гаилҽ яки бер ир белҽн хатын торак, торак-тҿзелеш, 
торак-коммуналь хуҗалык кооперативы ҽгъзасы булса, пай кертемен тҥлҽҥ хисабына 
соңгы тҥлҽҥне тулы кҥлҽмдҽ башкару ҿчен, аны тҥлҽгҽннҽн соң торак бина ҽлеге яшь 
гаилҽ милкенҽ кҥчҽ; вҽкалҽтле оешма белҽн торак базарында эконом класслы торак 
сатып алуга, шул исҽптҽн торак сату-алу килешҥе бҽясен тҥлҽҥгҽ (килешҥдҽ каралган 
очракларда) һҽм (яки) ҽлеге оешма хезмҽтлҽре ҿчен тҥлҽҥгҽ; торак кредитын, шул 
исҽптҽн ипотека, торак яки торак йорт сатып алу яки торак йорт тҿзҥ ҿчен беренчел 
взносны тҥлҽҥгҽ; бурычның тҿп суммасын тҥлҽҥ һҽм торак кредитлары, шул исҽптҽн 
ипотека, яки торак йорт сатып алуга яки торак йорт тҿзҥгҽ процентларны тҥлҽҥ ҿчен, 
башка процентлардан, штрафлардан, комиссиялҽрдҽн һҽм ҽлеге кредитлар яки заемнар 
буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне кичектергҽн ҿчен пенялардан тыш. 

1.2. Хезмҽт алучылар: физик һҽм юридик затлар (алга таба-гариза бирҥче).  
1.3. Муниципаль хезмҽт Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль райо-

ны Башкарма комитеты (Алга таба – Башкарма комитет) тарафыннан кҥрсҽтелҽ. 
Муниципаль хезмҽт башкаручы - Башкарма комитетның тҿзелеш, ТКХ, элемтҽ һҽм 

энергетика бҥлеге (алга таба - бҥлек). 
1.3.1. Башкарма комитетның урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18. 
Бҥлекнең урнашу урыны: Югары Ослан авылы, Чехов урамы, 18. 
Эш графигы:  
дҥшҽмбе – пҽнҗешҽмбе: 8.00 дҽн 17.00 гҽ кадҽр;  
җомга: 8.00 дҽн 16.00 сҽгатькҽ кадҽр;  
шимбҽ, якшҽмбе- ял кҿннҽре. 
Ял һҽм туклану ҿчен тҽнҽфес вакыты эчке хезмҽт тҽртибе кагыйдҽлҽре белҽн бил-

гелҽнҽ. 
Белешмҽ телефоны: 8(84379) 22343.  
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Узу шҽхесне раслаучы документлар буенча. 
1.3.2. «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽ (алга таба – «Интер-

нет» челтҽре) муниципаль районның рҽсми сайты адресы: (http:/ www. verhniy-
uslon.tatar.ru). 

 
1.3.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ, шулай ук бҥлекнең урнашу урыны һҽм эш гра-

фигы турында мҽгълҥмат алынырга мҿмкин:  
1) Башкарма комитет биналарында урнашкан муниципаль хезмҽтлҽр турында гари-

за бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ ҿчен визуаль һҽм текстлы мҽгълҥмат булган мҽгълҥмат 
стендлары аша.  

Мҽгълҥмат стендларында урнаштырылган мҽгълҥмат ҽлеге Регламентның 1.1, 
1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларда (кече пунктларда) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында мҽгълҥматны ҥз эченҽ ала; 

2) «Интернет» челтҽре аша муниципаль районның рҽсми сайтында (http:/ www. 
verniys-uslon. tatar.ru.); 

3) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталында 
(http://uslugi. tatar.ru/);  

4) дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең (функциялҽр) бердҽм порталында (http:/ 
www.gosuslugi.ru/); 

5) Башкарма комитетта (бҥлек): 
телдҽн мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ-шҽхсҽн яки телефон буенча;  
язма (шул исҽптҽн электрон документ формасында) мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ – кҽгазьдҽ 

почта аша, электрон почта аша. 
1.3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥмат бҥлек белгече 

тарафыннан муниципаль районның рҽсми сайтында һҽм гариза бирҥчелҽр белҽн эшлҽҥ 
ҿчен Башкарма комитет биналарында мҽгълҥмати стендларда урнаштырыла. 

1.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла: 
Россия Федерациясенең шҽһҽр тҿзелеше кодексы белҽн 29.12.2004 №190-ФЗ (алга 

таба – РФ ШрК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 03.01.2005, №1 (1 ҿлеш), 16 
маддҽ);  

2001 елның 25 октябрендҽге 136-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Җир кодексы 
белҽн (алга таба – РФ ҖК) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 29.10.2001, № 44, 
4147 маддҽ); 

«Россия Федерациясендҽ архитектура эшчҽнлеге турында» 1995 елның 17 
ноябрендҽге 169-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - 169-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 20.11.1995, № 47, 4473 маддҽ); 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба-131-ФЗ 
номерлы Федераль закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 06.10.2003, №40, 
3822 маддҽ); 

«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба – 210-ФЗ номерлы Федераль 
закон) (Россия Федерациясе законнары җыелышы, 02.08.2010, № 31, 4179 маддҽ); 

«Россия Федерациясе Тҿзелеш һҽм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 
Индивидуаль торак тҿзелеше яки бакча йорты объектын тҿзҥ яки реконструкциялҽҥ ҿчен 
кирҽкле хҽбҽрнамҽлҽр формаларын раслау турында» 19.09.2018 ел, №591/пр боерыгы 
(алга таба – 591/пр боерыгы) (рҽсми хокукый мҽгълҥмат интернет-порталы 
http://www.pravo.gov.ru, 28.09.2018); 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 2004 елның 28 июлендҽге 
45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы (алга таба – 45-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы) (Татарстан Республикасы, №155-156, 03.08.2004); 
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2008-2010 елларга «Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 
тҽэмин итҥ» максатчан программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак 
сатып алу ҿчен социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ кагыйдҽлҽрен раслау һҽм «Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» максатчан программасы 
турында» 2007 елның 20 июлендҽге №315   Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында  2008 елның 10 сентябрендҽге №655   
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары  (Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының карарлары һҽм боерыклары, республика башкарма хакимият 
органнарының норматив актлары җыентыгы, 17.09.2008, №35, 1480 ст.) (алга таба - 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының №655 карары); 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак - 
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ белҽн тҽэмин итҥ» дҽҥлҽт программасын раслау 
турында 2014 елның 30 апрелендҽге №289   Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Карары (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һҽм 
боерыклары, республика башкарма хакимият органнары норматив актлары җыентыгы, 
20.05.2014, № 37, 1160 ст.) (алга таба-ТР Министрлар Кабинетының №289   карары; 

«2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ» дҽҥлҽт программасының «2014 - 2020 
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» ярдҽмче 
программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алу ҿчен 
социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ кагыйдҽлҽре, «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында 
яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру 
кысаларында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Татарстан 
Республикасы дҽҥлҽт учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽренең хезмҽт ҿчен тҥлҽҥ шартлары 
турында» 2010 ел, 24 август, №678 карарына ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында»  2014 ел, 31 
декабрь, №78 карары) 

Югары Ослан муниципаль районы Советының 2005 елның 10 декабрендҽ кабул 
ителгҽн №18  карары белҽн кабул ителгҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Уставы белҽн (алга таба – Устав); 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты турында 30.12.2005 ел, № 
4-30 карары белҽн расланган Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
турында   Нигезлҽмҽ (алга таба-БК турында Нигезлҽмҽ); 

Бҥлек турында Нигезлҽмҽ белҽн Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 
августында кабул ителгҽн №321  карары (алга таба-бҥлек турында Нигезлҽмҽ); 

Башкарма комитет җитҽкчесенең 2006 елның 31 августындагы №321  карары (  
белҽн;  

1.5.  Ҽлеге Регламентта тҥбҽндҽге терминнар һҽм билгелҽмҽлҽр кулланыла: 
яшь гаилҽлҽр-яшь гаилҽлҽр, шул исҽптҽн тулы булмаган яшь гаилҽ, алар бер яшь 

ҽти-ҽнидҽн, бер һҽм аннан кҥбрҽк баладан, тҥбҽндҽге шартларга туры килҽ торган: 
а) һҽр ир белҽн хатынның, яки бер ата-ананың яше дҽҥлҽт заказчысы тарафыннан 

яшь гаилҽне - Программада катнашучы гаилҽне планлаштырылган елда социаль тҥлҽҥ 
алуга дҽгъва итҥчелҽр исемлегенҽ кертҥ турында Карар кабул ителгҽн кҿнгҽ 35 елдан 
артмый; 

б) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 24 
сентябрендҽге №789   карары белҽн расланган «2012 - 2015 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» озак сроклы максатчан 
программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алу ҿчен 
социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ кагыйдҽлҽренең 5 пункты нигезендҽ торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗ дип тану; 

в) гаилҽнең торакның исҽп-хисап (уртача) бҽясен бирелҽ торган социаль тҥлҽҥ 
кҥлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлешендҽ керемнҽре яки тҥлҽҥ ҿчен җитҽрлек башка 
акчалары булуы; 



 5 

субсидия-булган максатчан билгелҽнеше тулы яки ҿлешчҽ тҥлҽҥ, кҥрсҽтелҽ торган 
социаль хезмҽтлҽр; 

дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең читтҽн 
торып эш урыны – дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре 
эшчҽнлеген оештыру Кагыйдҽлҽренең 34 пункты нигезендҽ Татарстан Республикасы 
муниципаль районы шҽһҽр яки авыл җирлегендҽ (шҽһҽр округында) тҿзелгҽн дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽге территориаль аерымланган 
структур бҥлекчҽсе (офис) , Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте 22.12.2012 №1376 «Дҽҥлҽт 
һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽклҽре эшчҽнлеген оештыру 
кагыйдҽлҽрен раслау турында» карары белҽн расланган; 

техник хата-муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан җибҽрелгҽн һҽм 
документларга кертелгҽн мҽгълҥматлар (муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе) туры килмҽҥгҽ 
китергҽн хата (бозу, ялгышлык, грамматик яки арифметик хата яки мондый хата. 

Ҽлеге Регламентта муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында гариза (алга таба - гариза) 
нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы сорау аңлашыла (27.07.2010 ел, №210-
ФЗ Федераль законның 2 ст 2 пункты). (№1 Кушымта). 

 
 



 
 2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ стандарты 

 
 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
стандартына талҽплҽр исеме 

Стандартка талҽплҽр эчтҽлеге 
Хезмҽт кҥрсҽтҥне яки талҽпне 

билгелҽҥче норматив акт 

2.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
исеме 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь 
гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ» ярдҽмче 
программасы буенча торак сатып алу (тҿзҥ) ҿчен социаль 
тҥлҽҥ алу хокукы турында таныклык бирҥ һҽм исҽпкҽ кую  

п.2 ст.2 ТК РФ; 
ст.1 ТР Законы, № 2443 
 

2.2. Турыдан-туры муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче җирле ҥзидарҽ 
башкарма-боеру органы исеме 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты 

БК турында Нигезлҽмҽ 

2.3. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽлҽренең тасвирламасы 

Планлаштырылган елда социаль тҥлҽҥне алырга 
телҽк белдергҽн яшь гаилҽлҽрне исемлеккҽ кертҥ 
турында карар. 

Торак урын сатып алу яки торак йорт тҿзҥ ҿчен 
социаль тҥлҽҥ алу хокукы турында таныклык бирҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту турында 
карар. 

Кагыйдҽнең П.3  

2.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
срогы, шул исҽптҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы 
оешмаларга мҿрҽҗҽгать итҥ 
зарурлыгын исҽпкҽ алып, туктатылу 
мҿмкинлеге Россия Федерациясе 
законнары белҽн каралган очракта 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне 
туктатып тору срогы 

Яшь гаилҽне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип 
тану, яки аны танудан баш тарту турында гариза 
биргҽннҽн соң 8 кҿн эчендҽ  Карар кабул итҥ. 

Чират җитҥне кҿтҥ вакыты муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
вакытына керми. 

Чират тҽртибендҽ субсидия алуга таныклыкны 
рҽсмилҽштерҥ-ТР бюджетыннан акча кергҽннҽн соң 10 
кҿн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ вакытын туктатып тору 
каралмаган 

Кагыйдҽнең П.3 п.18  
 
 
 
 
 
 
Кагыйдҽнең П.3 п.31  

2.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен законнар һҽм башка норматив 
хокукый актлар, шулай ук 
мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан 

Кагыйдҽлҽрнең 1 пункты нигезендҽ социаль тҥлҽҥдҽн 
файдалану максатларында, ярдҽмче программада 
катнашу ҿчен, торак кредитлары, шул исҽптҽн ипотека, 
яки торак йорт сатып алу яки торак йорт тҿзҥ ҿчен 

Кагыйдҽнең П.3 п.15   
 
 
 



 2 

тапшырылырга тиешле муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле һҽм 
мҽҗбҥри булган хезмҽтлҽр, аларны 
алу ысуллары, шул исҽптҽн 
электрон формада, аларны 
тапшыру тҽртибе нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге 

бурычның тҿп суммасын тҥлҽҥ ҿчен социаль тҥлҽҥдҽн 
тыш, ҽлеге кредитлар яки заемнар буенча йҿклҽмҽлҽрне 
ҥтҽҥне кичектергҽн ҿчен, башка процентлардан, 
штрафлардан, комиссиялҽрдҽн һҽм пенялардан тыш, яшь 
гаилҽ даими яшҽҥ урыны буенча җирле ҥзидарҽ органына 
тҥбҽндҽге документларны тапшыра: 

1) федераль ярдҽмче программаны һҽм ярдҽмче 
программаны гамҽлгҽ ашыруда катнашу мҿмкинлеге ҿчен 
торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган яшь гаилҽне 
ике нҿсхҽдҽ (№1 Кушымта) торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗ дип тану турында гариза (бер нҿсхҽ гариза кабул 
итҥ датасын һҽм аңа кушып бирелгҽн документларны 
кҥрсҽтеп мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ кире кайтарыла); 

2) һҽр гаилҽ ҽгъзасының шҽхесен таныклаучы 
документларның кҥчермҽлҽре; 

3) никахлашу турында таныклык кҥчермҽсе (тулы 
булмаган гаилҽгҽ кагылмый); 

4) социаль тҥлҽҥлҽр алуга дҽгъва итҥче яшь 
гаилҽлҽр исемлегенҽ планлаштырыла торган форма (№2 
Кушымта) буенча торак шартларын яхшыртуга 
мохтаҗлыкны һҽм тҥлҽҥ сҽлҽтен раслау ҿчен кирҽкле 
документларны кушып, ике нҿсхҽдҽ кертҥ ҿчен гариза 
(гаризаның бер нҿсхҽсе гариза кабул итҥ датасын һҽм аңа 
кушып бирелгҽн документларны кҥрсҽтеп мҿрҽҗҽгать 
итҥчегҽ кире кайтарыла); 

5) «Персональ мҽгълҥматлар турында» Федераль 
законның 9 статьясы нигезендҽ яшь гаилҽ ҽгъзалары 
турында персональ мҽгълҥматларны җирле ҥзидарҽ 
органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте 
органнары, федераль башкарма хакимият органнарының 
территориаль органнары тарафыннан эшкҽртҥ ҿчен яшь 
гаилҽ ҽгъзаларының язма ризалыгы; 

6) Кагыйдҽлҽрнең 6 пункты нигезендҽ торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган яшь гаилҽнең 
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танылуын раслаучы документ; 
7) гаилҽнең кредит алырга мҿмкинлек бирҽ торган 

керемнҽре, йҽ торакның исҽп-хисап (уртача) бҽясен 
бирелҽ торган социаль тҥлҽҥ кҥлҽменнҽн артып китҽ 
торган ҿлешендҽ тҥлҽҥ ҿчен җитҽрлек башка акча булуын 
раслый торган документ. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче, ҽлеге кредитлар яки заемнар 
буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне кичектергҽн ҿчен, 
штрафлар, комиссиялҽр һҽм пенялардан тыш, торак 
кредитлары, шул исҽптҽн ипотека, яки торак йорт сатып 
алуга торак заемнары буенча бурычның тҿп суммасын 
тҥлҽҥ һҽм процентларны тҥлҽҥ ҿчен социаль тҥлҽҥдҽн 
файдалану максатларында, ярдҽмче программада 
катнашу ҿчен, гариза бирҥче ҽлеге кредит яисҽ заемнар 
буенча йҿклҽмҽлҽрне ҥтҽҥне кичектергҽн ҿчен, башка 
процентлардан, штрафлардан, комиссиялҽрдҽн һҽм 
пенялардан тыш, торак: 

1) һҽр гаилҽ ҽгъзасының шҽхесен таныклаучы 
документларның кҥчермҽлҽре; 

2) никахлашу турында таныклык кҥчермҽсе (тулы 
булмаган гаилҽгҽ кагылмый); 

3) социаль тҥлҽҥлҽр алуга дҽгъва итҥче яшь 
гаилҽлҽр исемлегенҽ планлаштырыла торган форма (№2 
Кушымта) буенча торак шартларын яхшыртуга һҽм тҥлҽҥ 
сҽлҽтен яхшыртуга мохтаҗлыкны раслау ҿчен кирҽкле 
документларны кушып, ике нҿсхҽдҽ кертҥ ҿчен гариза 
(гаризаның бер нҿсхҽсе гариза кабул итҥ датасын һҽм аңа 
кушып бирелгҽн документларны кҥрсҽтеп мҿрҽҗҽгать 
итҥчегҽ кире кайтарыла); 

4) Кагыйдҽлҽрнең 6 пункты нигезендҽ торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗ булган яшь гаилҽнең 
танылуын раслаучы документ; 

5) ипотека торак кредиты (займ) акчаларын кулланып 
сатып алынган (тҿзелгҽн) торак урынына милек хокукын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кагыйдҽнең П.3 п.16  
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дҽҥлҽт теркҽве турында таныклык кҥчермҽсе яисҽ 
кҥчемсез мҿлкҽтнең бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ 
(торак йорт тҿзелгҽндҽ Подпрограмма заказчысы 
тарафыннан расланган тҿзелешкҽ документлар 
тапшырыла); 

6) кредит килешҥе кҥчермҽсе (кредит килешҥе); 
7) яшь гаилҽнең кредит килешҥе (займ килешҥе) 

тҿзелгҽн вакытка Кагыйдҽлҽрнең 6 пункты нигезендҽ 
торак урынына мохтаҗ булуын раслаучы документ; 

8) кредитордан (заемчы) тҿп бурычның калган 
суммасы һҽм торак ипотека кредитыннан (займнан) 
файдаланган ҿчен процентларны тҥлҽҥ буенча бурыч 
суммасы турында белешмҽ. Муниципаль хезмҽт алу ҿчен 
гариза бланкын гариза бирҥче Башкарма комитетта шҽхси 
мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ ала. Бланкның электрон формасы 
Башкарма комитетның рҽсми сайтында урнаштырыла. 

Гариза һҽм кушып бирелҽ торган документлар гариза 
бирҥче тарафыннан кҽгазьдҽ тҥбҽндҽге ысулларның 
берсе белҽн тапшырылырга (җибҽрелергҽ) мҿмкин: 

шҽхсҽн (гариза бирҥче исеменнҽн ышаныч кҽгазе 
нигезендҽ эш итҥче зат); 

почта аша җибҽрелҽ. 
Гариза һҽм документлар шулай ук гариза бирҥче 

тарафыннан кҿчҽйтелгҽн квалификацияле электрон имза 
белҽн кул куелган электрон документ рҽвешендҽ, гомуми 
керҥнең мҽгълҥмати-телекоммуникацион челтҽрлҽре, шул 
исҽптҽн «Интернет» мҽгълҥмат-телекоммуникация 
челтҽре һҽм дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 
бердҽм порталы аша да тапшырылырга (җибҽрелергҽ) 
мҿмкин 

2.6. Дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм мҿрҽҗҽгать 
итҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
башка оешмалар карамагында 

Ведомствоара хезмҽттҽшлек кысаларында килеп 
чыга: 

Яшь гаилҽнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ 
булуын раслаучы документ (аның кҥчермҽсе), ҽгҽр яшь 
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булган һҽм муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ҿчен норматив хокукый 
актлар нигезендҽ кирҽкле 
документларның тулы исемлеге, 
шулай ук аларны алу ысуллары, 
шул исҽптҽн электрон формада, 
аларны тапшыру тҽртибе; дҽҥлҽт 
органы, җирле ҥзидарҽ органы яисҽ 
ҽлеге документлар алар 
карамагында булган оешма 

гаилҽ ҽлеге документны ҥз инициативасы буенча 
тапшырмаган булса, җирле ҥзидарҽ органы тарафыннан 
соратып алына. 

Мҿрҽҗҽгать итҥче тҽкъдим итҽргҽ хокуклы 
документларны алу ысуллары һҽм тапшыру тҽртибе ҽлеге 
регламентның 2.5 пункты белҽн билгелҽнгҽн. 

Мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн дҽҥлҽт органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм башка оешмалар карамагында 
булган югарыда аталган документларны талҽп итҥ тыела. 

Гариза бирҥченең югарыда кҥрсҽтелгҽн 
мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган документларны 
тапшырмавы гариза бирҥченең хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 
тартуына нигез булып тормый 

2.7. Норматив хокукый актларда 
каралган очракларда килештерҥ 
хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен талҽп ителгҽн 
һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
орган тарафыннан гамҽлгҽ 
ашырыла торган дҽҥлҽт хакимияте 
органнары (җирле ҥзидарҽ 
органнары) һҽм аларның структур 
бҥлекчҽлҽре Исемлеге 

Килешҥ талҽп ителми  

2.8. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле документларны кабул 
итҥдҽн баш тарту ҿчен нигезлҽрнең 
тулы исемлеге 

1) тиешле зат тарафыннан документлар тапшырмау; 
2) тапшырылган документларның ҽлеге регламентның 

2.5 пунктында кҥрсҽтелгҽн документлар исемлегенҽ туры 
килмҽве; 

3) гаризада һҽм гаризага кушып бирелҽ торган 
документларда килешенмҽгҽн тҿзҽтҥлҽр, аларның 
эчтҽлеген берҿзлексез аңлатырга мҿмкинлек бирми 
торган җитди зыяннар бар; 

4) документларны тиешле органга тапшырмау 

 

2.9. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн 
ҿчен алына торган дҽҥлҽт 
пошлинасы яки башка тҥлҽҥ алу 

Хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору ҿчен нигезлҽр 
каралмаган. 

Нигезлҽр баш тарту ҿчен: 

 
 
Кагыйдҽнең П.3 п.19  
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тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре а) Кагыйдҽлҽрнең 5 пунктында кҥрсҽтелгҽн 
талҽплҽргҽ туры килмҽҥ, шул исҽптҽн бер яки һҽр ир 
белҽн хатынның яки бер ата-ананың тулы булмаган 
гаилҽдҽ 35 яшьтҽн арткан очракта; 

б) Кагыйдҽлҽрнең 15 һҽм 16 пунктларында 
кҥрсҽтелгҽн документларны тапшырмау яки тулысынча 
тапшырмау.; 

в) тапшырылган документлардагы белешмҽлҽрнең 
дҿреслеге; 

г) ана (гаилҽ) капиталы акчаларыннан (акчаларының 
бер ҿлеше) тыш, федераль бюджет акчалары исҽбеннҽн 
социаль тҥлҽҥдҽн яисҽ дҽҥлҽт ярдҽменең башка 
рҽвешеннҽн файдаланып, торак шартларын яхшыртуга 
элегрҽк гамҽлгҽ ашырылган хокук 

2.10. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽн 
ҿчен алына торган дҽҥлҽт 
пошлинасы яки башка тҥлҽҥ алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

Муниципаль хезмҽт тҥлҽҥсез нигездҽ кҥрсҽтелҽ  

2.11. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҿчен кирҽкле һҽм мҽҗбҥри булган 
хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр ҿчен, шул 
исҽптҽн мондый тҥлҽҥ кҥлҽмен 
исҽплҽҥ методикасы турында 
мҽгълҥматны да кертеп тҥлҽҥ алу 
тҽртибе, кҥлҽме һҽм нигезлҽре 

Кирҽкле һҽм мҽҗбҥри хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽп ителми  

2.12. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында сорау биргҽндҽ һҽм 
мондый хезмҽт кҥрсҽтҥ 
нҽтиҗҽлҽрен алганда чиратның 
максималь вакыты 

Чират булганда муниципаль хезмҽт алуга гариза бирҥ-
15 минуттан да артмаска тиеш. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсен алган очракта 
чиратта кҿтҥнең максималь вакыты 15 минуттан артмаска 
тиеш 

 

2.13. Мҿрҽҗҽгать итҥченең 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында 
соравын, шул исҽптҽн электрон 
формада да теркҽҥ вакыты 

Гариза кергҽн вакыттан бер кҿн эчендҽ. 
Электрон формада кергҽн запрос ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ 

икенче ялдан (бҽйрҽм) соң эш кҿненҽ теркҽлҽ 
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2.14. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтелҽ 
торган биналарга, гариза 
бирҥчелҽрне кҿтҥ һҽм кабул итҥ 
урынына, шул исҽптҽн ҽлеге 
объектларның инвалидлар ҿчен 
ҥтемлелеген тҽэмин итҥгҽ, 
инвалидларны социаль яклау 
турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендҽ, мондый 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ тҽртибе турында 
визуаль, текст һҽм мультимедияле 
мҽгълҥмат урнаштыру һҽм 
рҽсмилҽштерҥгҽ талҽплҽр 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ янгын системасы һҽм 
янгын сҥндерҥ системасы белҽн җиһазландырылган 
биналарда, документларны рҽсмилҽштерҥ ҿчен кирҽкле 
җиһазлар, мҽгълҥмати стендлар белҽн башкарыла. 

Инвалидларның муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ урынына 
тоткарлыксыз керҥ мҿмкинлеге тҽэмин ителҽ (уңайлы 
керҥ-бинага чыгу һҽм алар чиклҽрендҽ хҽрҽкҽт итҥ). 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында визуаль, 
текст һҽм мультимедиа мҽгълҥматы гариза бирҥчелҽр 
ҿчен уңайлы урыннарда, шул исҽптҽн инвалидларның 
чиклҽнгҽн мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, урнаштырыла 

 

2.15. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
һҽркем ҿчен мҿмкин булуы һҽм 
сыйфаты кҥрсҽткечлҽре, шул 
исҽптҽн мҿрҽҗҽгать итҥченең 
вазыйфаи затлар белҽн ҥзара 
хезмҽттҽшлеге һҽм аларның 
дҽвамлылыгы, дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ Муниципаль 
хезмҽт алу мҿмкинлеге, Дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерактан 
урнашкан эш урыннарында, 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең 
барышы турында мҽгълҥмат алу 
мҿмкинлеге, шул исҽптҽн 
мҽгълҥмати-коммуникацион 
технологиялҽр кулланып 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрнең һҽркем ҿчен 
мҿмкин булуы кҥрсҽткечлҽре булып тора: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
бинасының җҽмҽгать транспортыннан файдалану 
мҿмкинлеге зонасында урнашуы; 

кирҽкле сандагы белгечлҽр, шулай ук гариза 
бирҥчелҽрдҽн документлар кабул ителҽ торган биналар 
булу; 

мҽгълҥмати стендларда, «Интернет» челтҽрендҽге 
мҽгълҥмат ресурсларында, дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽрнең бердҽм порталында Муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ ысуллары, тҽртибе һҽм сроклары турында тулы 
мҽгълҥмат булу; 

башка затлар белҽн беррҽттҽн, инвалидларга хезмҽт 
кҥрсҽтҥгҽ комачаулаучы киртҽлҽрне җиңеп чыгарга ярдҽм 
кҥрсҽтҥ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең сыйфаты булмау белҽн 
характерлана: 

мҿрҽҗҽгать итҥчелҽргҽ документлар кабул итҥ һҽм 
бирҥ чиратлары; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срокларын бозу; 
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муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) 
карата шикаять; 

муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең гариза бирҥчелҽргҽ карата ҽдҽпсез, 
игътибарсыз мҿнҽсҽбҽтенҽ карата шикаятьлҽр. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында сорау биргҽндҽ 
һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе алган очракта 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затның һҽм 
мҿрҽҗҽгать итҥченең бер тапкыр ҥзара хезмҽттҽшлеге 
кҥздҽ тотыла. Хезмҽттҽшлекнең озынлыгы регламент 
белҽн билгелҽнҽ. 

Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽгендҽ (алга таба – КФҤ) муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ, КФҤ ерак урнашкан эш урыннарында 
консультация бирҥне, документлар кабул итҥне һҽм 
бирҥне КФҤ белгече башкара. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең барышы турында 
мҽгълҥмат дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм 
порталында, КФҤ мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан алына 
ала 

2.16. Электрон формада 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
ҥзенчҽлеклҽре 

Муниципаль хезмҽтлҽрне электрон формада алу 
тҽртибе турында консультацияне Интернет аша яисҽ 
Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин.  

Ҽгҽр закон нигезендҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
турында гариза электрон формада бирҥ каралган булса, 
гариза Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (http://uslugi. tatar.ru/) яки 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең бердҽм порталы 
(функциялҽре)(http:// www.gosuslugi.ru/) аша бирелҽ 

 

http://www.gosuslugi.ru/


3. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һҽм ҥтҽҥ сроклары, аларны 
ҥтҽҥ тҽртибенҽ карата талҽплҽр, шул исҽптҽн электрон формада административ 

процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре, шулай ук дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең кҥпфункцияле ҥзҽгенең ерак урнашкан эш урыннарында административ 

процедураларны башкару ҥзенчҽлеклҽре 
 

3.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр тҽртибен тасвирлау 
 
3.1.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҥбҽндҽге процедураларны ҥз эченҽ ала: 
    1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҥ; 
     2) гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
     3) җҽмҽгать фикер алышуларын яки халык тыңлаулары ҥткҽрҥ һҽм бҽялҽмҽ 

ҽзерлҽҥ; 
      4) муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ; 
       5) гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽлҽрен җибҽрҥ. 
  3.2. Гариза бирҥчегҽ консультация бирҥ 
  3.2.1. Мҿрҽҗҽгать итҥче Бҥлеккҽ шҽхсҽн, телефоны буенча һҽм (яки) электрон 

почта аша муниципаль хезмҽт турында консультациялҽр алу ҿчен мҿрҽҗҽгать итҽргҽ 
хокуклы. 

     Бҥлек белгече мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ консультация бирҽ, шул исҽптҽн 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка 
мҽсьҽлҽлҽр буенча да, кирҽк булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм кҥрсҽтҽ. 

    Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедуралар мҿрҽҗҽгать итҥ кҿнендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

    Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар составы буенча консультациялҽр, 
тапшырыла торган документлар формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр алуга рҿхсҽт. 

3.3. Гариза кабул итҥ һҽм теркҽҥ 
3.3.1. Гариза бирҥче ҥзе, ышанычлы зат яки КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында язмача гариза бирҽ һҽм ҽлеге регламентның 2.5 пункты нигезендҽ 
документларны бҥлеккҽ тапшыра. Документлар еракта урнашкан  эш урыны аша 
тапшырылырга мҿмкин. Читтҽн торып эш урыннары исемлеге № 5 Кушымтада 
китерелгҽн. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ турында электрон формада гариза бҥлеккҽ электрон 
почта яки Интернет-кабул итҥ бҥлмҽсенҽ җибҽрелҽ. Электрон формада кергҽн гаризаны 
теркҽҥ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ - айга 2 тапкыр-хезмҽт КФҤ АИС тоташтырылган очракта 
башкарыла; 

- документларны кабул итҥ вакытыннан соң килҽсе эш кҿне дҽвамында - хезмҽт 
КФҤ АИС тоташтырылмаган очракта. 

3.3.2. Бҥлек белгече, гаризалар кабул итҽ, башкара: 
мҿрҽҗҽгать итҥченең шҽхесен билгелҽҥ;  
гариза бирҥченең вҽкалҽтлҽрен тикшерҥ (ышаныч кҽгазе буенча эш иткҽн 

очракта); 
ҽлеге регламентның 2.5 пунктында каралган документларның булу-булмавын 

тикшерҥ;  
тапшырылган документларның билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥен тикшерҥ 

(документларның кҥчермҽлҽрен тиешле рҽсмилҽштерҥ, документларда подчисткалар, 
припискалар, ябык сҥзлҽр һҽм башка тҿзҽтҥлҽр булмау). 

Кисҽтҥлҽр булмаган очракта, бҥлек белгече башкара: 
махсус журналда гаризаны кабул итҥ һҽм теркҽҥ; 
мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ тапшырылган документларның кҥчермҽлҽрен, керҥче номерга 

бирелгҽн документларны кабул итҥ датасы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең датасы һҽм 
вакыты турындагы тамга белҽн тапшыру; 

гаризаны Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карау ҿчен җибҽрҥ. 
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Документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек белгече, 
документларны кабул итҥне алып баручы мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ гаризаны теркҽҥ ҿчен 
киртҽлҽр булуы турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны кабул итҥдҽн баш тарту ҿчен 
ачыкланган нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, документларны кире кайтара. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнгҽн процедуралар гамҽлгҽ ашырыла: 
гаризалар һҽм документлар 15 минут эчендҽ кабул ителҽ; 
гаризаны гариза кергҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ теркҽҥ. 
Процедураларның нҽтиҗҽсе: Башкарма комитет җитҽкчесенҽ карап тикшерҥгҽ 

җибҽрелгҽн кабул ителгҽн һҽм теркҽлгҽн гариза яки гариза бирҥчегҽ кире кайтарылган 
Документлар. 

3.3.3. Башкарма комитет җитҽкчесе гаризаны карый, башкаручыны билгели һҽм 
бҥлеккҽ гариза җибҽрҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура гаризаны теркҽгҽннҽн соң бер кҿн 
эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: башкаручыга җибҽрелгҽн гариза. 
3.4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽ катнашучы органнарга ведомствоара 

мҿрҽҗҽгатьлҽрне Формалаштыру һҽм җибҽрҥ 
3.4.1. Бҥлек белгече ведомствоара электрон хезмҽттҽшлек системасы аша 

электрон формада гариза бирҥ турындагы сорауны җибҽрҽ: 
Яшь гаилҽнең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булуын раслаучы документ 

(аның кҥчермҽсе). 
Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 

турында гариза кергҽннҽн соң бер эш кҿне эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: җибҽрелгҽн запрос. 
3.4.2. Белешмҽлҽр белҽн тҽэмин итҥчелҽр белгечлҽре ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша кергҽн гарызнамҽ нигезендҽ соратып алына торган 
документларны (мҽгълҥматны) тапшыра яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документ һҽм (яки) мҽгълҥматның булмавы турында хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрҽ (алга таба – 
баш тарту турында белдерҥ кҽгазе). 

Ҽлеге пунктчада билгелҽнҽ торган процедуралар, ҽгҽр дҽ ведомствоара запрос 
ҽзерлҽҥ һҽм ведомствоара талҽпкҽ җавап җибҽрҥнең федераль законнар, Россия 
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең хокукый актлары һҽм федераль законнар нигезендҽ кабул 
ителгҽн Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнмҽгҽн 
булса, документ һҽм мҽгълҥмат бирҥче органга яисҽ оешмага ведомствоара гарызнамҽ 
кергҽн кҿннҽн биш кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: документлар (белешмҽлҽр) яисҽ бҥлеккҽ 
җибҽрелгҽн баш тарту турында хҽбҽрнамҽ. 

3.5. Мҽгълҥматларның дҿреслеген тикшерҥ. 
 
3.5.1. Бҥлек белгече башкара:  
тапшырылган документлардагы мҽгълҥматларның дҿреслеген тикшерҥ; 
исҽп эшен рҽсмилҽштерҥ (барлык документларны аерым папкага туплау); 
ҽлеге Регламентның 2.9 пунктында каралган муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 

тарту ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын тикшерҥ. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 
тарту ҿчен нигез булган очракта, бҥлек белгече муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш 
тарту турында бҽялҽмҽ ҽзерли. Бҽялҽмҽ исҽпкҽ алу эшенҽ кушыла; 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар запросларга җаваплар кергҽннҽн 
соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураларның нҽтиҗҽсе: хисап эшен рҽсмилҽштерҥ. 
3.6. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽрен ҽзерлҽҥ 
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3.6.1. Исҽпкҽ алу эшлҽре бҥлеге белгече мҿрҽҗҽгать итҥчене субсидия алу ҿчен 
чиратта торучылар исемлегенҽ кертҽ яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту 
турында хат ҽзерли.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: документ проектын раслауга юнҽлдерелгҽн. 
3.6.2. Башкарма комитет җитҽкчесе исемлеклҽрне раслый яки баш тарту турында 

хат имзалый һҽм бҥлеккҽ җибҽрҽ. 
3.6.1, 3.6.2 кече пунктлары белҽн билгелҽнгҽн процедуралар алдагы 

процедуралар тҽмамланганнан соң бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
Процедураның нҽтиҗҽсе: расланган документ. 
3.6.3. Бҥлек белгече расланган исемлекне алып, гариза бирҥченең 

мҽгълҥматларын сертификат алуга вҽкалҽтле Республика башкарма органына җибҽрҽ. 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарткан очракта, гариза бирҥчегҽ почта аша 
җибҽрелгҽн хат җибҽрҽ.  

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура узган процедураны тҽмамлаганнан соң 
бер кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан җибҽрелгҽн 
мҽгълҥматлар яки баш тарту турында хат. 

3.7. Гариза бирҥчегҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең нҽтиҗҽсен бирҥ. 
 
3.7.1. Бҥлек белгече, кергҽн белешмҽлҽр нигезендҽ, субсидия алуга дҽгъва итҥче 

яшь гаилҽлҽрнең исемлеге белҽн билгелҽнгҽн чират тҽртибендҽ субсидия алу турында 
таныклык рҽсмилҽштерҽ. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедура Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субсидиялҽр бирҥ ҿчен билгелҽнгҽн акчалар кергҽннҽн соң ун кҿн эчендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: субсидия алуга таныклык бирҥ. 
3.7.2. Яшь гаилҽнең ҽлеге таныклыкны алыштыруны талҽп иткҽн шартлары 

туганда, яшь гаилҽ таныклык биргҽн органга, аны алыштыруны талҽп иткҽн шартларны 
кҥрсҽтеп, аны алыштыру турында гариза һҽм ҽлеге шартларны раслаучы документлар 
белҽн тапшыра. 

Ҽлеге пунктта билгелҽнҽ торган процедуралар 3.1 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырыла. – 3.6. ҽлеге административ регламент. 

Процедураларның нҽтиҗҽсе: яңа таныклык бирҥ. 
3.8.     КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ 
3.8.1.  Мҿрҽҗҽгать итҥче КФҤ муниципаль хезмҽт алу ҿчен, КФҤ ерактан урнашкан 

эш урынына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ хокуклы. 
3.8.2. КФҤ аша муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ КФҤ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
3.8.3. КФҤдҽн муниципаль хезмҽт алуга документлар кергҽндҽ процедуралар 

ҽлеге Регламентның 3.3 – 3.5 пунктлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Муниципаль 
хезмҽт нҽтиҗҽсе КФҤ җибҽрелҽ. 

 
3.9 Техник хаталар тҿзҽтҥ. 

3.9.1. Документтагы техник хаталар ачыкланган очракта, гариза бирҥче бҥлеккҽ 

тапшыра: 

техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гариза (Кушымта №1); 

гариза бирҥчегҽ техник хата булган муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе буларак би-

релгҽн документ; 

техник хаталар булуны раслаучы юридик кҿчкҽ ия документлар. 

Документта кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽрдҽ техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гари-

за гариза бирҥче (вҽкалҽтле вҽкил) шҽхсҽн, яисҽ почта аша (шул исҽптҽн электрон 
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почта аша), йҽ дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең бердҽм порталы яисҽ 

кҥпфункцияле ҥзҽге аша бирелҽ. 

3.9.2. Документлар кабул итҥ ҿчен җаваплы белгеч техник хаталарны тҿзҽтҥ ту-

рында гариза кабул итҽ, документлар белҽн гариза яза һҽм аларны Бҥлеккҽ тапшыра. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура гариза теркҽлгҽннҽн соң бер 

кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла.  

Процедураның нҽтиҗҽсе: Бҥлек белгеченҽ карауга юнҽлдерелгҽн кабул ителгҽн 

һҽм теркҽлгҽн гариза. 

3.9.3. Бҥлек белгече документларны карый һҽм хезмҽт нҽтиҗҽсе булган доку-

ментка тҿзҽтмҽлҽрне кертҥ максатларында ҽлеге Регламентның 3.5 пунктында карал-

ган процедураларны гамҽлгҽ ашыра һҽм мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ (вҽкалҽтле вҽкилгҽ) тех-

ник хата булган документның оригиналын тартып алу белҽн шҽхсҽн имза сала яисҽ 

мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ почта аша (электрон почта аша) анда техник хата булган доку-

мент тапшыру мҿмкинлеге турында хат җибҽрҽ. 

Ҽлеге пункт белҽн билгелҽнҽ торган процедура техник хаталар ачыкланганнан 

яки телҽсҽ кайсы кызыксынган заттан җибҽрелгҽн хата турында гариза алганнан соң 

ҿч кҿн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Процедураның нҽтиҗҽсе: гариза бирҥчегҽ бирелгҽн (җибҽрелгҽн) документ. 

 
4. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне контрольдҽ тоту тҽртибе һҽм формалары 
4.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥнең тулылыгын һҽм сыйфатын контрольдҽ тоту 

гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу очракларын ачыклау һҽм бетерҥ, муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен тикшерҥ, җирле ҥзидарҽ органы вазыйфаи 
затларының гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмауларына) карарлар ҽзерлҽҥне ҥз эченҽ ала. 

Административ процедураларның ҥтҽлешен контрольдҽ тоту формалары булып 
тора: 

1) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча документлар проектларын тикшерҥ һҽм 
килештерҥ. Тикшерҥ нҽтиҗҽсе булып проектларны визалау тора; 

2) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла торган эшлҽр башкаруын тикшерҥ; 
3) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процедураларының ҥтҽлешен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тикшереп тору. 
Контроль тикшерҥлҽр план нигезендҽ (җирле ҥзидарҽ органы эшчҽнлегенең ярты 

еллык яки еллык планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла) һҽм планнан тыш булырга 
мҿмкин. Тикшерҥлҽр уздырганда муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ (комплекслы тикшерҥлҽр) 
белҽн бҽйле барлык мҽсьҽлҽлҽр дҽ карала ала, яисҽ мҿрҽҗҽгать итҥченең конкрет 
мҿрҽҗҽгате буенча. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ гамҽллҽр кылуга контрольне гамҽлгҽ ашыру һҽм 
карарлар кабул итҥ максатларында Башкарма комитет җитҽкчесенҽ муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре турында белешмҽлҽр тапшырыла. 

4.2. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча административ процедураларда 
билгелҽнгҽн гамҽллҽр ҥтҽлешен агымдагы контрольдҽ тоту Башкарма комитет 
җитҽкчесенең инфраструктура ҥсеше буенча урынбасары, шулай ук инфраструктура 
ҥсеше бҥлеге белгечлҽре тарафыннан башкарыла. 

4.3. Агымдагы контрольне гамҽлгҽ ашыручы вазыйфаи затлар исемлеге җирле 
ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽлҽре һҽм вазыйфаи регламентлар турында 
нигезлҽмҽлҽр белҽн билгелҽнҽ. 

Ҥткҽрелгҽн тикшерҥлҽр нҽтиҗҽлҽре буенча гариза бирҥчелҽрнең хокукларын бозу 
очраклары ачыкланган очракта, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары 
нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 
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4.4. Җирле ҥзидарҽ органы җитҽкчесе мҿрҽҗҽгать итҥчелҽрнең мҿрҽҗҽгатьлҽрен 
вакытында карап тикшермҽгҽн ҿчен җаваплылык тота. 

Җирле ҥзидарҽ органының структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе (җитҽкчесе урынбасары) 
ҽлеге Регламентның 3 бҥлегендҽ кҥрсҽтелгҽн административ гамҽллҽрнең вакытында 
һҽм (яки) тиешенчҽ башкарылмавы ҿчен җавап бирҽ. 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ барышында кабул ителҽ торган (гамҽлгҽ ашырыла 
торган) карарлар һҽм гамҽллҽр (гамҽл кылмау) ҿчен вазыйфаи затлар һҽм башка 
муниципаль хезмҽткҽрлҽр законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ җаваплы. 

4.5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне гражданнар, аларның берлҽшмҽлҽре һҽм 
оешмалары тарафыннан контрольдҽ тоту муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ Башкарма 
комитет эшчҽнлеге ачыклыгы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ тҽртибе турында тулы, 
актуаль һҽм ышанычлы мҽгълҥмат алу һҽм муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ процессында 
мҿрҽҗҽгатьлҽрне (шикаятьлҽрне) судка кадҽр карап тикшерҥ мҿмкинлеге аша гамҽлгҽ 
ашырыла. 

 
5. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органнарның, шулай ук аларның вазыйфаи 

затларының, муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең карарларына һҽм гамҽллҽренҽ (гамҽл 
кылмавына) шикаять белдерҥнең судка кадҽр (судтан тыш) тҽртибе 

 
    5.1. Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн файдаланучылар муниципаль хезмҽт 
кҥрсҽтҥдҽ катнашучы Башкарма комитет яки муниципаль берҽмлек советына Башкарма 
комитет хезмҽткҽрлҽренең гамҽллҽрен (гамҽл кылмауларын) судка кадҽр тҽртиптҽ 
шикаять бирергҽ хокуклы. 
Мҿрҽҗҽгать итҥче шикаять белҽн, шул исҽптҽн тҥбҽндҽге очракларда да мҿрҽҗҽгать итҽ 
ала: 
1) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге №210-ФЗ   Федераль законның 15.1 статьясында кҥрсҽтелгҽн муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥ турындагы запросны теркҽҥ вакытын бозу; 
2) дҽҥлҽт яки муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 
итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять 
бирҥ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
3) мҿрҽҗҽгать итҥчедҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы, Югары Ослан муниципаль районының норматив хокукый актлары белҽн 
каралмаган документларны яисҽ мҽгълҥматны гамҽлгҽ ашыру яисҽ гамҽллҽрне башкару 
талҽбе; 
4) мҿрҽҗҽгать итҥченең муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль 
хокукый актлары белҽн каралган документларны кабул итҥдҽн баш тарту; 
5) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн каралмаган очракта муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥдҽн баш тарту. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан кҥп 
функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ «Дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль 
законның 16 статьясындагы 1.3 ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
6) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн Россия Федерациясе норматив 
хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, муниципаль 
хокукый актлар белҽн кҥздҽ тотылмаган тҥлҽҥ алу; 
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7) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 
затының, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең, 
«Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-
ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган оешмаларның яисҽ 
аларның хезмҽткҽрлҽренең Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽсендҽ бирелгҽн 
документларда бастырылган опечаткалар һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ баш тартуы яисҽ 
мондый тҿзҽтмҽлҽрнең билгелҽнгҽн срогын бозу. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать итҥче 
тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ судка 
кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 
оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 
ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 
йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
8) муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ нҽтиҗҽлҽре буенча документлар бирҥ вакытын яки 
тҽртибен бозу; 
9) федераль законнар һҽм алар нигезендҽ кабул ителгҽн Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив 
хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белҽн кҥздҽ тотылмаган очракта дҽҥлҽт 
яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥне туктатып тору. Кҥрсҽтелгҽн очракта мҿрҽҗҽгать 
итҥче тарафыннан кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ, кҥп функцияле ҥзҽк хезмҽткҽренҽ 
судка кадҽр (судтан тыш) шикаять бирҥ «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне 
оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.3 
ҿлешендҽ билгелҽнгҽн тҽртиптҽ тиешле муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ функциясе 
йҿклҽнсҽ мҿмкин; 
10) муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар яисҽ мҽгълҥмат 
булмау һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен кирҽкле 
документларны кабул итҥдҽн баш тартканда яисҽ муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿлкҽсендҽ 
кҥрсҽтҥлҽрдҽн баш тартканда кҥрсҽтелмҽгҽн яисҽ, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 
7 статьясындагы 1 ҿлешенең 4 пунктында каралган очраклардан тыш, кҥрсҽтелгҽн 
документларның булмавы һҽм (яисҽ) дҿрес булмавы. 
  5.2. Шикаять кҽгазьдҽ яки электрон формада язмача бирелҽ. 
Шикаять почта аша, КФҤ аша, "Интернет" мҽгълҥмати-телекоммуникация челтҽре, 
Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтыннан файдаланып җибҽрелҽ ала 
(http://www.verhniy-uslon.tatarstan.ru), Татарстан Республикасы дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр бердҽм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽрнең 
бердҽм порталы (функциялҽре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мҿрҽҗҽгать итҥченең 
шҽхси кабул итҥе вакытында кабул ителергҽ мҿмкин. 
  5.3. Шикаятьне карау срогы-теркҽлгҽн кҿннҽн алып унбиш эш кҿне эчендҽ. Муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның вазыйфаи затына 
мҿрҽҗҽгать итҥчедҽн документлар кабул итҥдҽн баш тартуы яисҽ җибҽрелгҽн мҿһер 
һҽм хаталарны тҿзҽтҥдҽ яисҽ билгелҽнгҽн срокта мондый тҿзҽтмҽлҽргҽ шикаять биргҽн 
очракта - аны теркҽгҽн кҿннҽн соң биш эш кҿне эчендҽ.  
  5.4. Шикаятьтҽ тҥбҽндҽге мҽгълҥматлар булырга тиеш: 
1) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган муниципаль 
хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи затының яисҽ 
муниципаль хезмҽткҽренең, аның җитҽкчесенең һҽм (яки) хезмҽткҽрнең, оешмаларның 
исеме, аларның җитҽкчелҽре һҽм (яисҽ) хезмҽткҽрлҽренең, карарларына һҽм 
гамҽллҽренҽ (гамҽл кылмавына) шикаять белдерелҽ торган; 
2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мҿрҽҗҽгать итҥченең 
яшҽҥ урыны турында мҽгълҥмат - физик зат яисҽ исеме, мҿрҽҗҽгать итҥченең урнашу 
урыны турында мҽгълҥмат - юридик зат, шулай ук элемтҽ ҿчен телефон номеры 
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(номеры), электрон почта адресы (булган очракта) һҽм җавап бирҥчегҽ җибҽрелергҽ 
тиеш почта адресы; 
3) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 2010 елның 27 
июлендҽге №210-ФЗ   Федераль законның 16 статьясындагы 1.1 ҿлешендҽ каралган 
муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче вазыйфаи 
затының, кҥпфункцияле ҥзҽк хезмҽткҽренең шикаять белдерелҽ торган карарлары һҽм 
гамҽллҽре (гамҽл кылмау) турында мҽгълҥматлар; 
4) «Дҽҥлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне оештыру турында» 27.07.2010 ел, № 
210-ФЗ Федераль законның 16 статьясындагы 1 ҿлешендҽ каралган оешмалар 
хезмҽткҽренең, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче органның, муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥче 
вазыйфаи затының карары һҽм гамҽле (гамҽл кылмавы) белҽн килешмҽгҽн дҽлиллҽр. 
Мҿрҽҗҽгать итҥче тарафыннан гариза бирҥченең дҽлиллҽрен раслаучы документлар 
(булганда) яки аларның кҥчермҽлҽре тапшырылырга мҿмкин.  
5.5. Шикаятькҽ шикаятьтҽ бҽян ителгҽн хҽллҽрне раслаучы документларның 
кҥчермҽлҽре куелырга мҿмкин. Бу очракта шикаятьтҽ аңа кушып бирелҽ торган 
документлар исемлеге китерелҽ. 
5.6. Шикаять аның муниципаль хезмҽт алучысы тарафыннан имзалана. 
5.7. Шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре буенча Башкарма комитет җитҽкчесе (муниципаль 
район Башлыгы) тҥбҽндҽге карарларның берсен кабул итҽ: 
1) мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан 
Республикасы норматив хокукый актлары белҽн каралмаган акчаларны кире кайтару, 
шулай ук башка рҽвешлҽрдҽ хезмҽт кҥрсҽтҥче орган тарафыннан кабул ителгҽн карарны 
юкка чыгару, җибҽрелгҽн актларны тҿзҽтҥ рҽвешендҽ дҽ канҽгатьлҽндерҽ; 
2) шикаятьне канҽгатьлҽндерҥдҽн баш тарта. 
Ҽлеге пунктта кҥрсҽтелгҽн карар кабул ителгҽн кҿннҽн соң килҥче кҿннҽн дҽ соңга 
калмыйча мҿрҽҗҽгать итҥчегҽ язма рҽвештҽ һҽм мҿрҽҗҽгать итҥченең телҽге буенча 
электрон формада шикаятьне карау нҽтиҗҽлҽре турында дҽлиллҽнгҽн җавап җибҽрелҽ. 
5.8. Шикаятьне карау барышында яисҽ карап тикшерҥ нҽтиҗҽлҽре буенча 
административ хокук бозу составы билгелҽре яки җинаять билгелҽре билгелҽнгҽндҽ, 
шикаять карау буенча вҽкалҽтлҽр бирелгҽн хезмҽткҽр булган материалларны 
кичекмҽстҽн прокуратура органнарына юллый



Кушымта №1           
 
                                                                                                   
__________________________________ 
                                                                                                                  
 
   (җирле ҥзидарҽ органына) 
 

Гариза 
 

2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасын һҽм "2014 - 2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасын (алга 
таба - Ярдҽмче программа) гамҽлгҽ ашыруда катнашу ҿчен торак шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ дип яшь гаилҽне тҥбҽндҽге составта табуны сорыйм: 
ир: _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 

___________________________________________________ "___" ____________ ел., 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 

хатын: ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., туган кҿне) 

паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
__________________________________________________ "___" _____________ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 

балалар: _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., туган кҿне) 

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)______ 
__________________________________________________________________________ 

(кирҽклесен сызырга) 
серия __________ N __________, _____________________________ 

_______________________________________________ "____" _______________ел., 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)серия __________ N 

__________, _____________________________ 
_______________________________________________ "____" _______________ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
Ел саен документлар тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр ителде, 

"2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итҥ" ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып 

алу ҿчен социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ кагыйдҽлҽренең 21 пункты нигезендҽ (ярдҽмче 
программага №3 Кушымта) планлаштырылган елның 1 августына кадҽр һҽм 

планлаштырылган елда социаль тҥлҽҥлҽр алуга дҽгъва итҥче яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ 
керткҽндҽ кирҽк. 



17 

 

2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасында катнашу шартлары һҽм ярдҽмче 
программа белҽн таныштым (таныштык) һҽм аларны ҥтҽргҽ вҽгъдҽ (бирҽбез) бирҽм: 
1) _______________________________________  _____________  ______________; 

(Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)     (имза)                 (дата) 
2) _______________________________________  _____________  ______________; 

(Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)          (имза)              (дата) 
3) _______________________________________  _____________  ______________; 

(Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)     (имза)              (дата) 
 

Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
1) ______________________________________________________________________; 

           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
2) ______________________________________________________________________; 

           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
3) ______________________________________________________________________. 

           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
 

Гариза һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар исемлек буенча кабул ителде 
    "____" _______________ 20__ ел. 

 
    ________________   _________________  ________________________________ 

(зат вазыйфасы) (имза, дата) (гаризаны кабул итеп алган кешенең  
имзасын расшифовкалау) 
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Башкарма комитет җитҽкчесе 
__________________________________________ 
_________________________________________ 

(Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлеге исеме) 
__________________________________________ 

(Ф.И.О. (булганда) җитҽкче) 
_______________________________________ 
(Ф.И.О. (булганда) гариза бирҥче тулысынча) 

_________________________________________, 
Тҥбҽндҽге  адрес буенча яшҽҥче:_____________ 

__________________________________________ 
(почта адресы тулысынча) 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

(элемтҽ ҿчен телефон) 

 
                                                         Гариза 
 
    "2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасының "2014-2021 
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче 
программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алу ҿчен соци-
аль тҥлҽҥлҽр бирҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, бер бала туганда (уллыкка) ҿстҽмҽ социаль 
тҥлҽҥ бирҥегезне сорыйм. ____________________________ 
(_____________________________________________________________) уллыкка алу 
турындагы таныклыкның (яисҽ баланы уллыкка алуга хокук бирҥче документларның) но-
тариаль расланган кҥчермҽсе нигезендҽ торак сатып алу яки торак тҿзҥ ҿчен (ассыз-
ыкларга кирҽк) ______мең сум кҥлҽмендҽ акча каралган. 
    Мҽгълҥмат: 
1. Социаль тҥлҽҥ алуга таныклык номеры: __________________. 
2. Социаль тҥлҽҥ алуга таныклык бирҥ датасы: _____ 20__ ел 
3. Бала туу турында таныклык: серия ________ N ______________ муниципаль берҽмлек 
Башкарма комитеты ГХАТ бҥлегенҽ бирел-
де_________________________________________________________________________
______________________________. 
                               (бирҥ вакыты) 
4. Ф.И.О. (булганда) бала: __________________________________________ 
5. Баланың туган кҿне: _________________________________________________ 
 
__________________  __________________ 
     (дата)                                       (имза) 
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_______________________________ 
                                       

                                                                                                   (җирле ҥзидарҽ органы) 
 

Гариза 
 
    2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасын һҽм "2014 - 2020 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасының 
"2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итҥ" ярдҽмче программасын (алга таба - Ярдҽмче программа) гамҽлгҽ ашыруда катнашу 
ҿчен торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны сорыйм: 
    ир:_____________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
___________________________________________________ "___" ____________ ел, 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 
   хатын: ____________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
__________________________________________________ "___" _____________ ел., 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 
    балалар: _______________________________________________________________, 
                              (Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)серия ______ 
__________________________________________________________________________ 
                          (кирҽклесен сызырга) 
серия __________ N __________, _____________________________ 
_______________________________________________ "____" _______________ ел, 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________, 
                         (Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)серия ______ 
серия __________ N __________, _____________________________ 
_______________________________________________ "____" _______________ ел 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
"2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итҥ" ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып 
алу ҿчен социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ кагыйдҽлҽренең 21 пункты (ярдҽмче программага №3 
Кушымта) нигезендҽ планлаштырылган елга кадҽр һҽм планлаштырылган елда социаль 
тҥлҽҥлҽр алуга дҽгъва итҥче яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ кертелгҽндҽ, ел саен бирелҽ 
торган документлар тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр ителде. 
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    2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасында катнашу шартлары һҽм ярдҽмче 
программа белҽн таныштым(таныштык) һҽм аларны ҥтҽргҽ йҿклҽмҽ бирҽм (бирҽбез): 
1) _______________________________________  _____________  ______________; 
   (Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)                          (имза)         (дата) 
2) _______________________________________  _____________  ______________; 
   (Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)                          (имза)             (дата) 
3) _______________________________________  _____________  ______________; 
   (Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)                          (имза)      (дата) 
 
Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
1) ______________________________________________________________________; 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
2) ______________________________________________________________________; 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
3) ______________________________________________________________________. 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
 
    Гариза һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар исемлек буенча кабул ителде 
    "____" _______________ 20__ ел. 
 
    ________________   _________________  ________________________________ 
(зат вазыйфасы) (имза, дата) (гаризаны кабул итеп алган кешенең имзасын шифрлау) 
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ЯШЬ ГАИЛҼНЕ ТОРАК ШАРТЛАРЫН ЯХШЫРТУГА МОХТАҖ ДИП ТАНУ ҾЧЕН 
КИРҼКЛЕ ҺҼМ КЕРЕМНҼРЕ ЯИСҼ ТОРАКНЫҢ ИСҼП-ХИСАП (УРТАЧА)  

БҼЯСЕН АРТТЫРУ ҾЛЕШЕНДҼ СОЦИАЛЬ ТҤЛҼҤЛҼР 
ҾЧЕН ҖИТҼРЛЕК БАШКА АКЧАЛАР БУЛГАН  

ДОКУМЕНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ 
 
      Яшь гаилҽне торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану ҿчен һҽм керемнҽре яисҽ 
торакның исҽп-хисап (уртача) бҽясе бирелҽ торган социаль тҥлҽҥ кҥлҽменнҽн артып 
киткҽн ҿлешендҽ җитҽрлек башка акчалар тҥлҽҥ ҿчен тҥбҽндҽге документлар 
тапшырыла: 
    1) мҿрҽҗҽгать итҥченең һҽм аның гаилҽ ҽгъзаларының шҽхесен таныклаучы 
документларның кҥчермҽлҽре (паспорт, бала туу турында таныклык, хҽрби билет һ. б.); 
   2) ҿйлҽнешҥ турында таныклык кҥчермҽсе (аерылышу турында); 
   3) торак бинаның гомуми мҽйданы кҥрсҽтелгҽн финанс-хисп счеты; 
   4) бирҥ датасын кҥрсҽтеп, йорт кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ (оригинал); 
   5) теркҽлҥ урыны буенча билҽп торган торак урынына хокук билгелҽҥ 
документларының кҥчермҽлҽре, шулай ук милектҽге башка торак урыннарга (социаль 
наем шартнамҽсе, хосусыйлаштыру шартнамҽсе, сату-алу шартнамҽсе, бҥлҽк итҥ 
шартнамҽсе, милек хокукын теркҽҥ турында таныклык яки кҥчемсез милекнең Бердҽм 
дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ һ. б.), индивидуаль торак тҿзелеше объектларында яшҽҥче 
ҿчен ҽлеге объектка техник паспорт һ. б.;  
(2016 елның 20 декабрендҽге №954 карары редакциясендҽ, 5 п.) 

6) 1991 елдан алып, элеккеге теркҽҥ урыннарыннан, аның адресын, пропискасын, 
чыгарылу датасын, торак бинаның гомуми мҽйданын һҽм яшҽҥчелҽр санын кҥрсҽтеп, 
архив белешмҽлҽре; 

7) булган кҥчемсез мҿлкҽт объектларына аерым зат хокуклары турында бердҽм 
дҽҥлҽт кҥчемсез мҿлкҽт реестрыннан ҿземтҽлҽр, Россия Федерациясе территориясендҽ 
аны читлҽштерҥ буенча алыш - бирешлҽрне гамҽлгҽ ашыру турында (Татарстан 
Республикасы буенча дҽҥлҽт теркҽве, кадастр һҽм картография федераль хезмҽте 
Идарҽсеннҽн белешмҽлҽр) 2000 елның 1 гыйнварыннан-торак урынында теркҽлгҽн 
барлык гражданнарга; 

8) 2000 елның 1 гыйнварына булган мҽгълҥматлар буенча барлык капиталь 
тҿзелеш объектларына граждан ҿчен теркҽлгҽн хокукларның булуын (булмавын) раслый 
торган техник инвентаризация бюросыннан белешмҽ, торак урынында теркҽлгҽн барлык 
гражданнарга ; 

9) ИНН кҥчермҽлҽре-барлык ҽгъзалары яшь гаилҽ; 
10) иминият таныклыкларының кҥчермҽлҽре - барлык яшь гаилҽ ҽгъзаларына; 
11) оешма реквизитлары белҽн эшлҽҥ урыныннан белешмҽ, ҥз эченҽ гражданның 

эш урыны, аның вазыйфасы, оешма җитҽкчесе яисҽ аның урынбасары тарафыннан 
имзаланган һҽм оешманың мҿһере белҽн расланган, яшь гаилҽнең барлык ҽгъзаларына; 
   12) хезмҽт кенҽгҽсенең кҥчермҽсе (оешма җитҽкчесе яки кадрлар бҥлеге башлыгы 
имзасы белҽн расланган барлык битлҽр, "хҽзерге вакытта эшли" билгесе белҽн) - яшь 
гаилҽнең барлык ҽгъзаларына; 
  13) алдагы һҽм агымдагы еллар ҿчен хезмҽт хакы турында белешмҽ (яшҽҥ адресын 
кҥрсҽтеп, 2-НДФЛ формасы буенча) - яшь гаилҽнең барлык ҽгъзаларына; 
   14) стипендия алу турында белешмҽ (студентлар ҿчен), пособиелҽр, пенсиялҽр, 
алиментлар (ҽгҽр бар икҽн)); 
   15) яшь гаилҽнең керткҽн ҿлешен раслаучы документлар (яшь гаилҽ ҽгъзаларының 
берсенҽ рҽсмилҽштерелгҽн банк кертеменең яки яшь гаилҽ ҽгъзаларының тупланма 
счетларыннан ҿземтҽ) һҽм (яки) кредит оешмасының ир белҽн хатынга кредит (займ) 
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бирҥ мҿмкинлеге турындагы документы (кредитның максималь кҥлҽмен кҥрсҽтеп, 
аларның берсенҽ кредит) бирҥ мҿмкинлеге турындагы документы); 
   16) алдагы календарь елы һҽм агымдагы календарь елының алдагы хисап чоры ҿчен 
салым инспекциясе тамгасы белҽн декларация (эшкуар ҿчен) яисҽ вакытлыча керемне 
тҥлҽҥгҽ кҥчкҽн эшкуарлар ҿчен алдан исҽплҽнгҽн керемгҽ салым тҥлҽҥ турында 
таныклык (соңгы алты ай эчендҽ). 



 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ буенча гамҽллҽр эзлеклелеге Блок-схемасы 

Заявитель подает заявление о 

предоставлении 

муниципальной услуги и 

предоставляет документы в 

соответствии с п. 2.5

Заявление и 

документы

Специалист Отдела проверяет 

документы в соответствии с 

пунктом 2.5 настоящего 

Регламента. Проверяет наличия 

оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п. 2.8 настоящего Регламента. Документы 

соответствуют 

требованиям

Специалист Отдела 

регистрирует заявления и 

документы 15 мин. (в день 

поступления)

Да

Зарегистрирова

нное заявление 

и документы

Специалист Отдела проверяет 

наличие оснований для отказа в 

предоставлении услуги, 

предусмотренных в п. 2.9 

настоящего регламента 

Основания для 

отказа 

отсутствуют?
Специалист Отдела направляет 

посредством сети 

межведомственного  

электронного взаимодействия 

запросы 

Отсутствуют

Специалист Отдела готовит 

проект письма об отказе в 

предоставлении услуги

Имеются

Специалист, ведущий прием 

заявлений уведомляет  заявителя 

о наличии препятствий для 

регистрации заявления и 

возвращает ему документы 15 

мин. (в день поступления)

Нет

Возвращенные 

заявителю 

документы

Письмо об 

отказе в 

предоставлени

и услуги

Документы 

или сведения

Специалист Отдела 

подготавливает учетное дело и 

направление в комиссию

Учетное дело

Комиссия.

Проведение акта обследования 

и принятие решения  

Протокол 

комиссии

Специалист Отдела 

комплектует документы и  

направляет в Республиканский 

орган. Письмо об отказе выдает 

заявителю

Республиканский орган 

рассматривает списки  
Решение о выдаче свидетельства или 

отказ в выдаче с указанием причин

Специалист Отдела оформляет 

свидетельство, утверждает в 

установленном порядке и 

выдает свидетельство 

Выдача 

свидетельства 

Запрос о 

предоставлени

и сведений 

Специалисты поставщиков 

данных обрабатывают запрос

Предоставляют 

данные?

Специалист поставщиков 

данных предоставляет сведения

Да

Специалист 

поставщиков данных 

готовит уведомление 

об отказе 

Нет

Уведомление 

об отказе

Решение 

комиссии

Специалист отдела готовит 

списки (проект документа)

Положительное

Специалист 

Отдела готовит 

письмо об 

отказе

Письмо об 

отказе

Проект 

документа

Начальник Отдела 

согласовывает проект

Согласованный 

проект 

документа 

Руководитель Исполкома 

подписывает документ 

Подписанный 

документ 

Отрицательное

Документы 

направленные в 

Республиканский орган 

или выданное письмо об 

отказе заявителю
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Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

 Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

___________________________________                            

 

Техник хаталар тҿзҽтҥ турында 

Гариза 

 

Муниципаль хезмҽт кҥрсҽткҽндҽ җибҽрелгҽн хата турында хҽбҽр итҽм 

________________________________________________________ 

(хезмҽт кҥрсҽтҥ исеме) 

Язылган:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Дҿрес мҽгълҥматлар:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Кертелгҽн техник хатаны тҿзҽтергҽ һҽм муниципаль хезмҽт нҽтиҗҽсе булган 

документка тиешле ҥзгҽрешлҽр кертҥегезне сорыйм.  

Тҥбҽндҽге документларны терким: 

_________________________________________________________________________ 

 

Техник хаталарны тҿзҽтҥ турында гаризаны кире кагу турында Карар кабул ителгҽн 

очракта мондый карарны җибҽрҥегезне сорыйм: 

электрон документны адреска җибҽрҥ юлы белҽн  

E-mail:_____; 

расланган кҥчермҽ рҽвешендҽ кҽгазьдҽ почта җибҽрҥендҽ тҥбҽндҽге адрес 

буенча:___________________________________________________________________. 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ (җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау 

(ҥзгҽртҥ), куллану, тарату (шул исҽптҽн тапшыру), блоклау, шҽхси мҽгълҥматларны юк 

итҥ, шулай ук муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны 

эшкҽртҥ ҿчен кирҽкле бҥтҽн гамҽллҽр кабул итҥне дҽ кертеп) мин тҽкъдим итҽ торган 

затның ризалыгын, шул исҽптҽн автоматлаштырылган режимда, муниципаль хезмҽт 

кҥрсҽтҥ максатларында алар нигезендҽ карарлар кабул итҥне дҽ кертеп, раслыйм. 

Минем шҽхесемҽ кагылышлы һҽм минем затка тҽкъдим ителгҽн, шулай ук миңа 

тҥбҽндҽ кертелгҽн мҽгълҥматлар дҿрес дип саныйм. Гаризага кушып бирелгҽн 

документлар (документларның кҥчермҽлҽре) Россия Федерациясе законнары белҽн 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҽ, гариза биргҽн вакытта бу документлар гамҽлдҽ һҽм 

анда дҿрес мҽгълҥматлар бар. 

Миңа телефон аша бирелгҽн муниципаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын бҽялҽҥ буенча 

сораштыруда катнашырга ризалык бирҽм: 

 

_________    ____________________  

    (дата)                                                      (Ф.И.О.) 

(________________) 

          (имза)           



 
Кушымта  

(белешмҽ) 
Муниципаль хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен җаваплы һҽм аның ҥтҽлешен контрольдҽ тотучы вазыйфаи 

затлар реквизитлары 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башкарма комитет җитҽкчесе 84379-21267 V.Timiryaev@tatar.ru 

Башкарма комитет эшлҽре 
идарҽчесе 

84379-22613 Alfiya.Mingasova @tatar.ru 

Бҥлек башлыгы 84379-21659 Zakiulla.Mingazov@tatar.ru 

  
 
 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 
 

Вазифа Телефон Электрон адрес 

Башлык 84379-21839 Sovet.Uslon@tatar.ru 
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Кушымта №2 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү»  ярдҽмче 

программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында исҽпкҽ кую һҽм 

таныклык бирү» муниципаль хезмҽт күрсҽтүнең технологик схемасы 

 

1 Бүлек «Муниципаль хезмҽтлҽр турында гомуми мҽгълүмат» 

№  Параметр Параметр ҽһҽмияте / торышы 

1 Хезмҽт күрсҽтүче орган атамасы Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

(шҽһҽр округы) Башкарма комитеты1 

2 Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

реестры «Дҽүлҽт мҽгълүмат 

системасында хезмҽт күрсҽтү 

номеры» 

23480 

3 Хезмҽтлҽрнең тулы исеме  «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь 

гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы 

буенча торак сатып алу (тҿзү) ҿчен социаль түлҽү алу 

хокукы турында исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» 

4 Хезмҽтлҽрнең кыскартылган 

исеме 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь 

гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы 

буенча торак сатып алу (тҿзү) ҿчен социаль түлҽү алу 

хокукы турында исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» 

5 Хезмҽт күрсҽтүнең административ 

регламенты 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы (шҽһҽр округы) Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

«___» ______ 2018ел, № _____  «2014-2020 елларга 

Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн 

тҽэмин итү»  ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу 

(тҿзү) ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында исҽпкҽ кую 

һҽм таныклык бирү» карары  

6  «Подуслуга» исемлеге юк 

7 Хезмҽтлҽр күрсҽтү сыйфатын 

бҽялҽү ысуллары 

Радиотелефон элемтҽ (смс-сораштыру, телефон 

сораштыру); 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр 

порталы; 

Җирле үзидарҽ органнарының рҽсми сайты 
 
1
Алга таба кыскартулар кертелде – ЮМР БК
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                2 Бүлек «Подуслугалар» турында гомуми мҽгълүмат» 

Шартлар нигезендҽ 

бирү вакыты 

Документлар кабул 

итүдҽн баш тарту 

нигезлҽре 

 «Подуслуга» күрсҽтүдҽ 

баш тарту ҿчен нигез 

«
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у
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о
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«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) 

ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында   исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

18 кҿн  

Яшь гаилҽне 

торак шарт-

ларын 

яхшыртуга 

мохтаҗ дип 

танудан баш 

тарту/карар 

кабул итү - 8 

кҿн. Чират 

тҽртибендҽ 

субсидия 

алуга танык-

лыкны 

рҽсмилҽштер

ү-ТР бюдже-

тыннан акча 

кергҽннҽн 

соң 10 кҿн. 

Чират 

18 кҿн  

Подпро-

граммада 

катнашу 

максаты 

белҽн 

яшь 

гаилҽне 

торак 

шартла-

рын 

яхшырту-

га 

мохтаҗ 

дип тану-

дан баш 

тарту 

яисҽ ка-

рар кабул 

итү. Суб-

1.Документларны ти-

ешле дҽрҽҗҽдҽ 

тапшырмау. 

2.Тҽкъдим ителгҽн до-

кументларның 2.5 АР 

пунктында күрсҽтелгҽн 

документлар исемле-

генҽ туры килмҽве . 

3.Гаризада һҽм гаризага 

теркҽлеп бирелҽ торган 

документларда ки-

лешмҽгҽн тҿзҽтүлҽр, 

аларның эчтҽлеген 

тҿгҽл аңлатырга 

мҿмкинлек бирми тор-

ган җитди зыяннар бар. 

4.Тиешле органга до-

кументлар тапшыру 

1. Яшь гаилҽнең Ка-

гыйдҽлҽрнең 5 пунк-

тында күрсҽтелгҽн 

талҽплҽргҽ, шул 

исҽптҽн бер яки һҽр ир 

яки бер ир яки бер ата-

ананың тулы булмаган 

гаилҽдҽ 35 яшьтҽн уз-

ган очракта туры 

килмҽве. 

2. Кагыйдҽлҽрнең 15 

һҽм 16 пунктларында 

күрсҽтелгҽн доку-

ментларны тапшырмау 

яки тулысынча 

тапшырмау. 

3. Тапшырылган доку-

ментлардагы 

белешмҽлҽрнең 

дҿреслеге. 

юк юк юк - - 1.Шҽхсҽн яисҽ 

вҽкалҽтле 

вҽкил аша 

хезмҽт 

күрсҽтүче ор-

ганга яки КФҮ.  

2.Почта аша 

җибҽрелгҽн. 

3. Кҿчҽйтелгҽн 

квалификацияле 

электрон имза 

белҽн кул куел-

ган электрон до-

кумент рҽве-

шендҽ, гомуми 

керүнең 

мҽгълүмати-

телекоммуника-

цион 

челтҽрлҽре, шул 

1.Шҽхсҽ

н яисҽ 

хезмҽт 

күрсҽтүч

е ор-

гандагы 

вҽкалҽтл

е вҽкил 

яисҽ 

КФҮ 

аша. 

2.Почта 

яки 

элек-

трон 

юллау 

аша 
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җитүне кҿтү 

вакыты му-

ниципаль 

хезмҽт 

күрсҽтү ва-

кытына 

керми. 

сидия 

алуга та-

ныклык-

ны чират 

тҽрти-

бендҽ 

рҽсмилҽш

терү – 

яңалыкла

р-ТР 

бюдже-

тыннан 

акча 

кергҽннҽ

н соң 10 

кҿн. 

Чират 

җитүне 

кҿтү ва-

кыты 

муници-

паль 

хезмҽт 

күрсҽтү 

вакыты-

на кер-

ми. 

4. Ана (гаилҽ) капиталы 

акчаларыннан (акчала-

рының бер ҿлешеннҽн) 

тыш, федераль бюджет 

акчалары исҽбеннҽн 

социаль түлҽүдҽн яисҽ 

дҽүлҽт ярдҽменең баш-

ка тҿреннҽн файдала-

нып, торак шартларын 

яхшырту хокукы эле-

грҽк гамҽлгҽ ашы-

рылган 

исҽптҽн «Ин-

тернет» 

мҽгълүмати - 

телекоммуника-

ция челтҽре һҽм 

дҽүлҽт һҽм му-

ниципаль 

хезмҽтлҽрнең 

бердҽм порталы 

аша 
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3 Бүлек «Подуслуга» гариза бирүчелҽре турында мҽгълүматлар» 

№   «Подуслуга» 

алу хокукына 

ия затлар 

категориялҽре 

Мҿрҽҗҽгать 

итүченең 

«подуслуга» алу 

ҿчен тиешле 

категориядҽге 

хокуклылыгын 

раслый торган 

документ  

Мҿрҽҗҽгать 

итүченең 

«подуслуга» алу 

ҿчен тиешле 

категориядҽге 

хокуклылыгын 

раслый торган 

документка 

билгелҽнгҽн 

талҽплҽр 

Мҿрҽҗҽгать 

итүче вҽкиллҽре 

тарафыннан 

«подуслуга» 

алуга гариза бирү 

мҿмкинлеге булу 

Мҿрҽҗҽгать 

итүче исеменнҽн  

гариза бирү 

хокукына ия 

затларның тулы 

исемлеге 

 Мҿрҽҗҽгать итүче 

исеменнҽн  гариза 

бирү хокукын 

раслаучы 

документ исеме 

Мҿрҽҗҽгать итүче 

исеменнҽн гариза 

бирү хокукын 

раслый торган 

документка 

билгелҽнгҽн 

талҽплҽр 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) 

ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында   исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

1. Физик затлар  Гариза бирүченең 

яки вҽкилнең 

шҽхесен 

таныклаучы 

Документ:  

- паспорт;  

- вакытлыча шҽхес 

таныклыгы 

Документ бҿтен 

Россия 

Федерациясе ҿчен 

рус телендҽ Бердҽм 

бланкта 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта 

гамҽлдҽ булырга 

тиеш 

 каралган 18 яшькҽ җиткҽн, 

ышаныч кҽгазе 

булган эшкҽ 

яраклы телҽсҽ 

кайсы физик зат 

Ышанычнамҽ Нотариус белҽн 

расланган 

ышанычнамҽсенең 

күчермҽсе. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта 

гамҽлдҽ булырга 

тиеш 
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                                   4 Бүлек «Гариза бирүче тарафыннан «подуслуга» алу ҿчен бирелҽ торган документлар» 

№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) 

ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында  исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

1 Гариза Федераль ярдҽмче 

программаны 

гамҽлгҽ ашыруда 

катнашу мҿмкинлеге 

ҿчен яшь гаилҽне 

торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ 

дип тану турында 

гариза. 

2 нҿсхҽ 

оригинал (бер 

нҿсхҽ гариза 

кабул итү 

датасын һҽм 

аңа кушып 

бирелгҽн 

документларны 

күрсҽтеп 

мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ кире 

кайтарыла) 

Кагыйдҽлҽрнең 1 

пункты нигезендҽ 

социаль түлҽүдҽн 

файдалану 

максатларында, 

ярдҽмче 

программада 

катнашканда, 

торак кредитлары, 

шул исҽптҽн 

ипотека, яки 

торак йорт сатып 

алу яки торак 

йорт тҿзү ҿчен 

бурычның тҿп 

суммасын түлҽү 

һҽм 

процентларны 

түлҽү ҿчен 

социаль түлҽүдҽн 

тыш, ҽлеге 

кредитлар һҽм 

заемнар буенча 

йҿклҽмҽлҽрне 

үтҽүне 

Рус телендҽ тутырыла. Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге 

бланкта 

АР Кушымта  

№ 1 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

кичектергҽн ҿчен 

башка 

процентлардан, 

штрафлардан, 

комиссиялҽрдҽн 

һҽм пенялардан 

тыш 

2 Гариза бирүче яки 

вҽкилнең, шулай ук 

һҽр гаилҽ 

ҽгъзасының шҽхесен 

таныклаучы 

Документ 

Паспорт 

Шҽхеснең вакытлы 

таныклыгы 

Һҽр 

документның 1 

нҿсхҽ 

оригиналы, 

1нҿсхҽ 

күчермҽсе 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 

3 Вҽкил вҽкалҽтлҽрен 

раслый торган 

Документ 

 Гариза бирүче 

исеменнҽн гамҽллҽр 

башкаруга 

ышанычнамҽ 

1 нҿсхҽ 

(билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ 

расланган 

оригинал яки 

күчермҽсе) 

Мҿрҽҗҽгать итүче 

исеменнҽн эш-

гамҽллҽрне 

гамҽлгҽ ашырган 

очракта 

Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 

4 Никахлашу турында 

таныклык 

Никахлашу турында 

таныклык 

1 нҿсхҽ 

оригиналы, 

1нҿсхҽ 

күчермҽсе 

Гаилҽ тулы булса Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 

5 Гариза Торак шартларын 2 нҿсхҽ. юк Документ билгелҽнгҽн Билгелҽнгҽн  
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

яхшырту һҽм түлҽү 

сҽлҽтен раслау ҿчен 

кирҽкле 

документлар белҽн 

бергҽ, социаль 

түлҽүлҽр алуга 

дҽгъва итүче яшь 

гаилҽлҽр исемлегенҽ 

кертү турында 

гариза 

оригинал 

(гаризаның бер 

нҿсхҽсе гариза 

кабул итү 

датасын һҽм 

аңа кушып 

бирелгҽн 

документларны 

күрсҽтеп 

мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ кире 

кайтарыла) 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

үрнҽктҽге 

бланкта 

6 Шҽхси 

мҽгълүматларны 

эшкҽртүгҽ ризалык 

"Шҽхси 

мҽгълүматлар 

турында" Федераль 

законның 9 статьясы 

нигезендҽ җирле 

үзидарҽ органнары, 

Татарстан 

Республикасы 

башкарма хакимияте 

органнары, федераль 

башкарма хакимият 

органнарының 

территориаль 

органнары 

тарафыннан яшь 

гаилҽ ҽгъзалары 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

Балигъ булмаган 

яшь гаилҽ 

ҽгъзалары ҿчен 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

турында персональ 

мҽгълүматларны 

эшкҽртүгҽ язма 

ризалык  

7 Документ Кагыйдҽлҽрнең 6 

пункты нигезендҽ 

торак шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ 

булган яшь гаилҽнең 

танылуын раслаучы 

Документ 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

8 Гаилҽдҽ керем 

булуын раслаучы 

Документ 

Гаилҽнең кредит 

алырга мҿмкинлек 

бирҽ торган 

керемнҽре, яисҽ 

торакның исҽп-

хисап (уртача) 

бҽясен бирелҽ торган 

социаль түлҽү 

күлҽменнҽн артып 

киткҽн ҿлешендҽ 

түлҽү ҿчен җитҽрлек 

башка акча булуын 

раслый торган 

Документ 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

9 Финанс-хисап счеты  

 

торак бинаның 

гомуми мҽйданы 

күрсҽтелгҽн финанс-

1 нҿсхҽ 

оригинал 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

хисап счеты  

 

 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш услуги 

10 Йорт кенҽгҽсеннҽн 

ҿземтҽ 

Бирү датасын 

күрсҽтеп, йорт 

кенҽгҽсеннҽн ҿземтҽ 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

юк  Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн.. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 

 

11 Теркҽлү урыны 

буенча билҽп торган 

торак урынына 

хокук билгелҽүче 

документлар 

Соңгы 5 ел эчендҽ 

теркҽлү урыны 

буенча билҽп торган 

торак урынына, 

шулай ук милектҽге 

башка торак 

урыннарга хокук 

билгели торган 

документлар 

(социаль наем 

шартнамҽсе, 

хосусыйлаштыру 

килешүе, сату-алу 

килешүе, бүлҽк итү 

килешүе, милек 

хокукын теркҽү 

турында таныклык 

1 нҿсхҽ 

күчермҽ 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

яки күчемсез 

мҿлкҽткҽ 

хокукларның һҽм 

аның белҽн алыш - 

бирешлҽрнең бердҽм 

дҽүлҽт реестрыннан 

ҿземтҽ һ. б.), 

индивидуаль торак 

тҿзелеше 

объектларында 

яшҽүче гражданнар 

ҿчен-ҽлеге объектка 

техник паспорт; 

(5 пункт, Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 2016 

елның 20 

декабрендҽге №954 

карары 

редакциясендҽ) 

12 Элеккеге теркҽү 

урыннарыннан 

архив белешмҽлҽре 

1991 елдан бирле 

теркҽлгҽн элеккеге 

урыннардан архив 

белешмҽлҽре, аның 

адресын, 

пропискасы датасын, 

чыгарылу датасын, 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

юк  Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

гомуми торак 

мҽйданы һҽм 

яшҽүчелҽр санын 

күрсҽтеп 

13 Күчемсез мҿлкҽткҽ 

хокукларның һҽм 

аның белҽн алыш-

бирешлҽрнең 

бердҽм дҽүлҽт 

реестрыннан 

ҿземтҽлҽр 

Күчемсез мҿлкҽткҽ 

хокукларның һҽм 

аның белҽн алыш-

бирешлҽрнең бердҽм 

дҽүлҽт реестрыннан 

үзендҽ булган 

күчемсез милек 

объектларына аерым 

зат хокуклары 

турында ҿземтҽлҽр, 

Россия Федерациясе 

территориясендҽ 

аны читлҽштерү 

буенча алыш-

бирешлҽрне гамҽлгҽ 

ашыру турында 

(Дҽүлҽт теркҽве, 

кадастр һҽм 

картография 

федераль хезмҽтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча идарҽсеннҽн 

белешмҽ); 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

2000 елның 1 

гыйнварыннан 

бирле чор эчендҽ 

-торак урынында 

теркҽлгҽн барлык 

гражданнарга 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

14 Техник 

инвентаризация 

бюросыннан 

Белешмҽ 

2000 елның 1 

гыйнварына булган 

мҽгълүматлар 

буенча, барлык 

капиталь тҿзелеш 

объектларына 

граждан ҿчен 

теркҽлгҽн 

хокукларның 

булуын (булмавын) 

раслый торган 

теркҽлгҽн күчемсез 

мҿлкҽт булу 

(булмавы) турында 

техник 

инвентарьлаштыру 

бюросыннан 

белешмҽ-барлык 

гражданнарга 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

Торак урынында 

теркҽлгҽн барлык 

гражданнарга 

 - - 

 

15 ИНН  Салым түлҽүченең 

шҽхси номеры 

1 нҿсхҽ копия Барлык гаилҽ 

ҽгъзаларына 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

 

16 Иминият 

таныклыгы  

Шҽхси исҽп-хисап 

счеты иминият 

номеры 

1 нҿсхҽ копия  Барлык гаилҽ 

ҽгъзаларына 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

 

17 Эш урыныннан 

белешмҽ 

Оешма 

реквизитлары белҽн 

эшлҽү урыныннан 

1 нҿсхҽ копия  Барлык гаилҽ 

ҽгъзаларына 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

белешмҽ, ул 

гражданның эш 

урыны, аның 

вазыйфасы, оешма 

җитҽкчесе яисҽ аның 

урынбасары 

тарафыннан 

имзаланган һҽм 

оешманың мҿһере 

белҽн расланган 

белешмҽ 

18 Хезмҽт эшчҽнлеге 

турында мҽгълүмат 

Хезмҽт кенҽгҽсенең 

күчермҽсе оешма 

җитҽкчесе яки 

кадрлар бүлеге 

начальнигы имзасы 

белҽн расланган 

барлык битлҽрне 

«хҽзерге вакытта 

эшли» тамгасы 

белҽн 

1 нҿсхҽ 

күчермҽ  

Барлык гаилҽ 

ҽгъзаларына 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

 

19 Хезмҽт хакы 

турында белешмҽ 

Алдагы һҽм 

агымдагы еллар ҿчен 

хезмҽт хакы турында 

белешмҽ (2-НДФЛ 

формасы буенча, 

яшҽү адресы 

күрсҽтеп) 

1 экз. оригинал  Барлык гаилҽ 

ҽгъзаларына 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

20 Стипендия, 

пособиелҽр, 

пенсиялҽр, 

алиментлар алу 

турында 

белешмҽлҽр 

Стипендия алу ту-

рында (студентлар 

ҿчен), пособиелҽр, 

пенсиялҽр, али-

ментлар (ҽгҽр бар 

икҽн) белешмҽ 

1 нҿсхҽ 

оригинал  

Стипендия, 

пенсия, 

алиментлар 

алганда 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

 

21 Кертемнең булуын 

раслаучы 

документлар 

Яшь гаилҽнең 

керткҽн ҿлешен 

раслаучы 

документлар (яшь 

гаилҽ ҽгъзаларының 

берсенҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн 

банк кертеме яки 

яшь гаилҽ 

ҽгъзаларының 

тупланма 

счетларыннан 

Ҿземтҽ) һҽм (яки) 

кредит оешмасының 

ир белҽн хатынга 

кредит (займ) бирү 

мҿмкинлеге 

турындагы 

документы 

(кредитның 

максималь күлҽмен 

күрсҽтеп, аларның 

1 нҿсхҽ 

оригинал  

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

берсенҽ кредит 

(займ) бирү 

мҿмкинлеге 

турындагы 

документы). 

22 Декларация Узган календарь елы 

һҽм агымдагы 

календарь елының 

алдагы хисап чоры 

ҿчен салым 

инспекциясе 

тамгасы белҽн 

Декларация яки 

вакытлыча керемне 

түлҽүгҽ күчкҽн 

эшкуарлар ҿчен 

алдан исҽплҽнгҽн 

керемгҽ салым түлҽү 

турында таныклык 

(соңгы алты ай 

эчендҽ) 

1 нҿсхҽ 

оригинал  

Для предприни-

мателя 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

 

23 Гариза Планлаштырылган 

елда социаль 

түлҽүлҽр алуга 

дҽгъва кылучы яшь 

гаилҽлҽр исемлегенҽ 

кертү ҿчен гариза 

2 экз. оригинал 

(гаризаның бер 

нҿсхҽсе гариза 

кабул итү 

датасын һҽм 

аңа кушып 

бирелгҽн 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

Хезмҽт күрсҽтүне 

сорап мҿрҽҗҽгать 

иткҽн вакытта гамҽлдҽ 

булырга тиеш 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге 

бланкта 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

документларны 

күрсҽтеп 

мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ кире 

кайтарыла) 

24 Документ Кагыйдҽлҽрнең 6 

пункты нигезендҽ 

яшь гаилҽнең торак 

шартларын 

яхшыртуга мохтаҗ 

булуын раслаучы 

Документ 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

юк Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 

25 Милек хокукын 

дҽүлҽт теркҽве 

турында таныклык / 

күчемсез милекнең 

Бердҽм дҽүлҽт 

реестрыннан ҿземтҽ 

Ипотека торак 

кредиты (займ) 

акчаларын кулланып 

сатып алынган 

(тҿзелгҽн) торак 

урынына милек 

хокукын дҽүлҽт 

теркҽве турында 

таныклык яки 

күчемсез мҿлкҽтнең 

бердҽм дҽүлҽт 

реестрыннан ҿземтҽ 

(торак йорт 

тҿзелгҽндҽ, 

подпрограмма 

заказчысы 

1 нҿсхҽ 

күчермҽ 

Программада 

торак кредитлары, 

шул исҽптҽн 

ипотека, яки 

торак йорт сатып 

алу яки торак 

йорт тҿзү ҿчен 

(башка 

процентлардан, 

штрафлардан, 

комиссиялҽрдҽн 

һҽм ҽлеге 

кредитлар яки 

заемнар буенча 

йҿклҽмҽлҽрне 

үтҽүне 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

тарафыннан 

расланган тҿзелешкҽ 

документлар 

тапшырыла); 

кичектергҽн ҿчен 

пенялардан тыш) 

бурычның тҿп 

суммасын түлҽү 

һҽм 

процентларны 

түлҽү ҿчен 

социаль түлҽүдҽн 

файдалану 

максатларында 

катнашуда 

26 Кредит килешүе   Кредит килешүе      1 нҿсхҽ 

күчермҽ 

Программада 

торак кредитлары, 

шул исҽптҽн 

ипотека, яки 

торак йорт сатып 

алу яки торак 

йорт тҿзү ҿчен 

(башка 

процентлардан, 

штрафлардан, 

комиссиялҽрдҽн 

һҽм ҽлеге 

кредитлар яки 

заемнар буенча 

йҿклҽмҽлҽрне 

үтҽүне 

кичектергҽн ҿчен 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 



43 

 

№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

пенялардан тыш) 

бурычның тҿп 

суммасын түлҽү 

һҽм 

процентларны 

түлҽү ҿчен 

социаль түлҽүдҽн 

файдалану 

максатларында 

катнашуда 

27 Документ Яшь гаилҽнең 

кредит килешүе 

(займ килешүе) 

тҿзелгҽн вакытка 

Кагыйдҽлҽрнең 6 

пункты нигезендҽ 

торак урынына 

мохтаҗ булуын 

раслаучы Документ 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

Программада 

торак кредитлары, 

шул исҽптҽн 

ипотека, яки 

торак йорт сатып 

алу яки торак 

йорт тҿзү ҿчен 

(башка 

процентлардан, 

штрафлардан, 

комиссиялҽрдҽн 

һҽм ҽлеге 

кредитлар яки 

заемнар буенча 

йҿклҽмҽлҽрне 

үтҽүне 

кичектергҽн ҿчен 

пенялардан тыш) 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 



44 

 

№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

бурычның тҿп 

суммасын түлҽү 

һҽм 

процентларны 

түлҽү ҿчен 

социаль түлҽүдҽн 

файдалану 

максатларында 

катнашуда 

28 Документ Кредитор (заим  

бирүче) тҿп 

бурычның калган 

суммасы һҽм 

ипотека торак 

кредитыннан 

(займнан) 

файдаланган ҿчен 

процентларны түлҽү 

суммасы турында 

белешмҽ) 

1 нҿсхҽ 

оригинал 

Программада 

торак кредитлары, 

шул исҽптҽн 

ипотека, яки 

торак йорт сатып 

алу яки торак 

йорт тҿзү ҿчен 

(башка 

процентлардан, 

штрафлардан, 

комиссиялҽрдҽн 

һҽм ҽлеге 

кредитлар яки 

заемнар буенча 

йҿклҽмҽлҽрне 

үтҽүне 

кичектергҽн ҿчен 

пенялардан тыш) 

бурычның тҿп 

Документ билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ рус телендҽ 

рҽсмилҽштерелгҽн. 

- - 
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№ 

 

Документ 

категориясе 

Гариза бирүче 

«подуслуга» алу 

ҿчен тҽкъдим итҽ 

торган документлар 

исемлеге 

Кирҽкле 

документның 

тҿп 

нҿсхҽлҽренең 

/күчермҽсе 

күрсҽтелгҽн 

саны 

Документны бирү 

шартлары 

Документка карата 

куелган талҽплҽр 

Документның 

формасы 

(шаблон) 

Документның 

үрнҽге / 

документны 

тутыру 

суммасын түлҽү 

һҽм 

процентларны 

түлҽү ҿчен 

социаль түлҽүдҽн 

файдалану 

максатларында 

катнашуда) 
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Бүлек 5 «Ведомствоара мҽгълүмати хезмҽттҽшлек аша алына торган документлар һҽм мҽгълүматлар» 
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о
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л
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«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) ҿчен 

социаль түлҽү алу хокукы турында   исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

 Яшь гаилҽнең торак 

шартларын яхшыртуга 

мохтаҗ булуын 

раслаучы документ 

Яшь гаилҽнең 

торак шартларын 

яхшыртуга 

мохтаҗ булуын 

раслаучы 

Документ 

 ОМС БК ОМС БК  5 кҿн  - - 
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Бүлек 6 «Подуслуга» нҽтиҗҽлҽре 

№   «Подуслуга» 

нҽтиҗҽсе 

булган 

документ/ 

документлар 

 

«Подуслуга» 

нҽтиҗҽсе булган 

документ/ 

документларга 

талҽплҽр 

Нҽтиҗҽнең 

характеристикасы 

(Уңай/ Тискҽре) 

«Подуслуга» 

нҽтиҗҽсе булган 

документ/ 

документлар 

формасы 

 

«Подуслуг» 

нҽтиҗҽсе 

булган 

документ/ 

документлар

ның үрнҽге 

Нҽтиҗҽ алу ысулы Мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан 

соралмаган  

«подуслуга» 

нҽтиҗҽлҽрен 

саклау вакыты 

 органда КФҮ 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) 

ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында   исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

1 Субсидия алу 

ҿчен чиратта 

торучылар 

исемлегенҽ 

гариза бирүчене 

кертү турында 

расланган 

исемлек 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге 

бланктагы исемлек 

ОМС БК җитҽкчесе 

тарафыннан 

раслана 

уңай юк юк 

1.Хезмҽт 

күрсҽтүче 

органдагы вҽкиле 

аша яисҽ шҽхсҽн 

үзе аша. 

2.Почта яки 

электрон җибҽрү.  

3.Шҽхсҽн яисҽ 

КФҮ вҽкиле аша 

1 ел 1 ел 

1.1 Торак урын 

сатып алу яки 

торак йорт тҿзү 

ҿчен социаль 

түлҽү 

(субсидия) алу 

хокукы 

турында 

таныклык 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге бланкта 

рҽсмилҽштерелҽ, 

ОМС БК җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 

уңай юк юк 

2 Муниципаль 

хезмҽт 

күрсҽтүдҽн баш 

тарту турында 

карар 

Билгелҽнгҽн 

үрнҽктҽге бланкта 

рҽсмилҽштерелҽ, 

ОМС БК җитҽкчесе 

тарафыннан 

имзалана 

тискҽре юк юк  
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                                                Бүлек 7 «Подуслуга» күрсҽтүнең технологик процесслары» 

 

№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 

үзенчҽлеклҽре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтҽү вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтҽү 

ҿчен кирҽкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтҽү ҿчен 

кирҽкле 

документлар 

формалары 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) 

ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында  исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

 Мҿрҽҗҽгать 

итүчегҽ 

консультациялҽр 

күрсҽтү 

Бүлек белгече мҿрҽҗҽгать итүчегҽ, шул 

исҽптҽн муниципаль хезмҽт алу ҿчен 

тҽкъдим ителҽ торган документларның 

составы, формасы һҽм башка мҽсьҽлҽлҽр 

буенча консультациялҽр бирҽ һҽм кирҽк 

булганда гариза бланкын тутыруда ярдҽм 

итҽ. 

Мҿрҽҗҽгать 

иткҽн кҿнне 

Орган белгече Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

юк 

 1 Гариза һҽм 

документлар 

кабул итү 

Бүлек белгече, документларны кабул 

итүне алып баручы башкара: 

мҿрҽҗҽгать итүченең шҽхесен 

билгелҽү;  

гариза бирүченең вҽкалҽтлҽрен 

тикшерү (ышаныч кҽгазе буенча эш 

иткҽн очракта); 

хезмҽт алу ҿчен бирелҽ торган 

документларның булу-булмавын 

тикшерү;  
тапшырылган документларның 

билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килүен 

тикшерү (документларның күчермҽлҽрен 

тиешле рҽсмилҽштерү, документларда 

подчисткалар, припискалар, ябык сүзлҽр һҽм 

башка тҿзҽтүлҽр булмау). 

Кисҽтүлҽр булмаган очракта, бүлек 

белгече башкара: 

махсус журналда гаризаны кабул итү 

15 минут Орган белгече  

КФҮ белгече 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

АР Кушымта 

№1 
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№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 

үзенчҽлеклҽре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтҽү вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтҽү 

ҿчен кирҽкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтҽү ҿчен 

кирҽкле 

документлар 

формалары 

һҽм теркҽү; 

мҿрҽҗҽгать итүчегҽ тапшырылган 

документларның күчермҽлҽрен, керүче 

номерга бирелгҽн документларны кабул 

итү датасы, муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүнең датасы һҽм вакыты 

турындагы тамга белҽн тапшыру; 

гаризаны Башкарма комитет 

җитҽкчесенҽ карау ҿчен җибҽрү. 

Документларны кабул итүдҽн баш 

тарту ҿчен нигез булган очракта, бүлек 

белгече, документларны кабул итүне 

алып баручы мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 

гаризаны теркҽү ҿчен киртҽлҽр булуы 

турында хҽбҽр итҽ һҽм документларны 

кабул итүдҽн баш тарту ҿчен ачыкланган 

нигезлҽрнең эчтҽлеген язмача аңлатып, 

документларны кире кайтара. 

КФҮ аша муниципаль хезмҽт күрсҽтү 

КФҮ эше регламенты нигезендҽ 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ расланган.  

- аена 2 тапкыр - хезмҽт КФҮ АИС 

тоташтырылган очракта; 

- документларны кабул итү 

вакытыннан соң килҽсе эш кҿне 

дҽвамында - хезмҽт КФҮ АИС 

тоташтырылмаган очракта. 

 2 Гариза теркҽү Бүлек белгече документлар 

комплекты, электрон документ ҽйлҽнеше 

1 кҿн Орган белгече Технологик тҽэмин 

итү 

юк 
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№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 

үзенчҽлеклҽре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтҽү вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтҽү 

ҿчен кирҽкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтҽү ҿчен 

кирҽкле 

документлар 

формалары 

системасында һҽм журналда теркҽлүне 

терки. 

 Орган белгече электрон документ һҽм 

электрон документлар комплектын 

алганда мҿрҽҗҽгать итүчегҽ 

документларның комплектлылыгын 

тикшерҽ, шулай ук электрон документлар 

рҽвешендҽ бирелгҽн файлларның 

исемлеклҽрен, аларның күлҽмен 

күрсҽтеп, терки, шуннан соң электрон 

документ ҽйлҽнеше системасында 

теркҽлҽ.  

Ял (бҽйрҽм) кҿнендҽ электрон 

формада алынган соратып алу ял 

(бҽйрҽм) кҿненнҽн соң икенче ял 

(бҽйрҽм) кҿнендҽ теркҽлҽ. 

Почта аша җибҽрелергҽ тиешле гариза 

эш башкару инструкциясе нигезендҽ 

электрон ҽйлҽнеш документы 

системасында теркҽлҽ. 

3 Бүлеккҽ 

(башкаручыга) 

документлар керү 

Башкарма комитет җитҽкчесе 

гаризаны карый, башкаручыны билгели 

һҽм бүлеккҽ (башкаручыга) гариза 

җибҽрҽ 

1кҿн Башкарма комитет 

Җитҽкчесе 

Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

4 Ведомствоара 

соратуны 

Формалаштыру 

һҽм җибҽрү 

Бүлек белгече ведомствоара электрон 

хезмҽттҽшлек системасы аша тиешле 

документлар бирү турындагы сорауларны 

электрон формада җибҽрҽ 

1 кҿн Орган белгече Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

5 Ведомствоара Мҽгълүмат белҽн тҽэмин итүче 5 кҿн эчендҽ Мҽгълүмат белҽн Технологик тҽэмин юк 



51 

 

№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 

үзенчҽлеклҽре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтҽү вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтҽү 

ҿчен кирҽкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтҽү ҿчен 

кирҽкле 

документлар 

формалары 

сорауга җавап 

җибҽрү 

белгечлҽр соратып алуга җавап 

җибҽрҽлҽр яки документ һҽм (яки) 

мҽгълүмат булмавы турында хҽбҽрнамҽ 

җибҽрҽлҽр 

тҽэмин итүче 

белгеч 

итү 

6 Хисап эшен 

рҽсмилҽштерү 

Бүлек белгече башкара:  

тапшырылган документлардагы 

мҽгълүматларның дҿреслеген тикшерү; 

исҽп эшен рҽсмилҽштерү (барлык 

документларны аерым папкага туплау); 

2.9 АР пунктында каралган 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 

ҿчен нигезлҽрнең булу-булмавын 

тикшерү. Муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту ҿчен нигез булган очракта, 

бүлек белгече муниципаль хезмҽт 

күрсҽтүдҽн баш тарту турында бҽялҽмҽ 

ҽзерли. Бҽялҽмҽ хисап эшенҽ кушыла. 

1 кҿн Орган белгече Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

юк 

7 Мҿрҽҗҽгать 

итүченең 

субсидия алуга 

чиратта 

торучылар 

исемлегенҽ 

кертелүе, 

муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽн 

баш тарту 

турында раслау / 

хат 

Исҽпкҽ алу эшлҽре бүлеге белгече 

мҿрҽҗҽгать итүчене субсидия алу ҿчен 

чиратта торучылар исемлегенҽ кертҽ яки 

муниципаль хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарту 

турында хат ҽзерли.  

Башкарма комитет җитҽкчесе 

исемлеклҽрне раслый яки баш тарту 

турында хат имзалый һҽм бүлеккҽ 

җибҽрҽ. 

1 кҿн Орган белгече  

Башкарма комитет 

Җитҽкчесе 

Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

юк 
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№ 

 

Процесс 

процедурасы 

атамасы 

Процесс процедурасын үтҽү 

үзенчҽлеклҽре 

Процедуран

ы 

(процессны) 

үтҽү вакыты 

 

Процесс 

процедурасын 

башкаручы 

Процесс 

процедурасын үтҽү 

ҿчен кирҽкле 

ресурслар 

Процесс 

процедурасын 

үтҽү ҿчен 

кирҽкле 

документлар 

формалары 

8 Расланган 

исемлекне 

сертификат 

бирүгҽ вҽкалҽтле 

органга җибҽрү 

/баш тарту 

турында хат 

җибҽрү 

Бүлек белгече расланган исемлекне алып, 

гариза бирүченең мҽгълүматларын 

сертификат алуга вҽкалҽтле Республика 

башкарма органына җибҽрҽ. Муниципаль 

хезмҽт күрсҽтүдҽн баш тарткан очракта, 

гариза бирүчегҽ почта аша җибҽрелгҽн 

хат җибҽрҽ. 

1 кҿн Орган белгече Технологик тҽэмин 

итү 

юк 

9 Гариза бирүчегҽ 

субсидия алу ҿчен 

таныклык бирү  

Бүлек белгече, кергҽн белешмҽлҽр 

нигезендҽ, субсидия алуга дҽгъва итүче 

яшь гаилҽлҽрнең исемлеге белҽн 

билгелҽнгҽн чират тҽртибендҽ субсидия 

алу турында таныклык рҽсмилҽштерҽ. 

КФҮ муниципаль хезмҽт алу ҿчен 

документлар килгҽн очракта, муниципаль 

хезмҽт күрсҽтү нҽтиҗҽсе КФҮ җибҽрелҽ. 

КФҮ муниципаль хезмҽт алу ҿчен 

документлар алганда процедуралар 1-8 

пунктлар  нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

Муниципаль хезмҽтнең нҽтиҗҽсе КФҮ 

җибҽрелҽ. 

Татарстан 

Республикас

ы 

бюджетынна

н 

субсидиялҽр 

бирү ҿчен 

билгелҽнгҽн 

акчалар 

кергҽннҽн 

соң 10 кҿн 

эчендҽ 

Орган белгече Документлар белҽн 

тҽэмин итү 

юк 

10 Яңа таныклык бирү 

(яшь гаилҽнең 

бирелгҽн 

таныклыкны 

алыштыруны талҽп 

иткҽн шартлары 

туганда) 

Яшь гаилҽ таныклык биргҽн органга, 

аны алыштыруны талҽп иткҽн шартларны 

күрсҽтеп һҽм ҽлеге шартларны раслаучы 

документлар белҽн тҽкъдим итҽ. 

1-9 пунктлар 

нигезендҽ 
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                                                         Бүлек 8 «Подуслуга»ны электрон формада күрсҽтү үзенчҽлеклҽре » 

 

Мҿрҽҗҽгать итүче 

тарафыннан 

«подуслуга» 

вакыты һҽм 

тҽртибе турында 

мҽгълүмат алу 

ысулы 

 «Подуслуга» 

бирү ҿчен запрос 

бирү турында 

органга, КФҮ 

кабул итүгҽ язылу 

ысулы 

 «Подуслуга» 

турында соратып 

алу ысулы 

Хезмҽт күрсҽтүче 

орган тарафыннан 

«подуслуга» бирү 

һҽм «подуслуга» 

ҿчен кирҽкле башка 

документлар бирү 

турында соратып 

алу кабул итү һҽм 

теркҽү ысулы 

 «Подуслуга» ҿчен 

дҽүлҽт пошлинасын 

түлҽү ысулы һҽм 

Россия Федерациясе 

законнары 

нигезендҽ алына 

торган башка 

түлҽүлҽрне түлҽү 

ысулы 

  «Подуслуга»   

турында 

сорауның 

үтҽлеше 

турында 

мҽгълүмат алу 

ысулы 

«Подуслуга» алу 

барышында 

органның 

карарларына һҽм 

гамҽллҽренҽ (гамҽл 

кылмауларына),  

«подуслуга» алу 

барышында судка 

кадҽр (судтан тыш) 

шикаять бирү ысулы 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү «ярдҽмче программасы буенча торак сатып алу (тҿзү) 

ҿчен социаль түлҽү алу хокукы турында   исҽпкҽ кую һҽм таныклык бирү» хезмҽте 

1.Дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр 

(функциялҽр) 

бердҽм порталы. 

2.Татарстан 

Республикасы 

дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр 

порталы. 

3.Хезмҽт 

күрсҽтүче 

органның рҽсми 

сайты 

1.Порталлар. 

2.Хезмҽт 

күрсҽтүче орган 

телефоны буенча 

Электрон 

документ 

формасындагы 

гариза гариза 

бирүче 

тарафыннан гади 

электрон имза 

кулланып языла.  

 

Электрон 

формада тҽкъдим 

ителгҽн 

документлар 

аларның 

оригиналлары 

белҽн 

чагыштырыла 

Кҽгазь   

чыганакларында 

документлар 

шҽхсҽн почта аша 

яки КФҮ аша кабул 

ителҽ. 

Электрон 

документлар 

органның 

интернет-кабул итү 

яки электрон 

почтасы аша. 

Теркҽлү электрон 

формада һҽм 

документлар кабул 

итү журналларында 

башкарыла 

Хезмҽт бушлай 

бирелҽ 

1.Мҿрҽҗҽгать 

итүченең дҽүлҽт 

хезмҽтлҽре 

порталында 

шҽхси кабинеты. 

2.Мҿрҽҗҽгать 

итүченең 

электрон 

почтасы. 

3.Телефон 

1.Хезмҽт күрсҽтүче 

органның рҽсми 

сайты. 

2.Судтан тыш 

карарларга һҽм 

хезмҽт күрсҽткҽндҽ 

кылынган эшлҽргҽ 

(гамҽл кылмау) 

шикаять белдерү 

процессын тҽэмин 

итҽ торган ФДМС4 

порталы  

дҽүлҽт һҽм 

муниципаль 

хезмҽтлҽр күрсҽтү. 

3.ММИ электрон 

почтасы 

 
 

* Муниципаль хезмҽт күрсҽтүне электрон формада алу тҽртибе турында консультацияне Интернет-кабул итү бүлмҽсе аша, яисҽ Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм 

муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша алырга мҿмкин. Ҽгҽр законда муниципаль хезмҽт күрсҽтү турында электрон документ формасында гариза бирү каралган булса, гариза 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт һҽм муниципаль хезмҽтлҽр Порталы аша бирелҽ (<url>). http://uslugi. tatar.ru/ www.gosuslugi.ru/) 
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Кушымта №1 
                                         
 

"2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасы 
 халкын сыйфатлы торак һҽм торак-коммуналь 

 хуҗалык хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ белҽн тҽэмин итҥ"  
дҽҥлҽт программасының "2014 - 2021 елларга 
 Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне  

торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасын 
 гамҽлгҽ ашыру кысаларында торак сатып алу  

(тҿзҥ) ҿчен бирелҽ торган социаль тҥлҽҥ  
кҥлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлешендҽ  

тиешле керемнҽре яисҽ башка акчалары булган 
 яшь гаилҽне тану тҽртибенҽ һҽм шартларына 

 Кушымта 
Форма 

 
"2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-

коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасының "2014 
- 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" 

ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында торак сатып алу (тҿзҥ) ҿчен бирелҽ 
торган социаль тҥлҽҥ кҥлҽменнҽн артып китҽ торган ҿлешендҽ торакның исҽп-хисап (ур-
тача) бҽясен тҥлҽҥ ҿчен тиешле керемнҽре яисҽ башка акчалары булган яшь гаилҽнең 

Гаризасы 
 
    Яшь гаилҽ составы: 

ир: _____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., туган кҿне) 

паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
___________________________________________________ "___" ____________ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 

хатын: ____________________________________________________________, 
(Ф.И.О., туган кҿне) 

паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
__________________________________________________ "___" _____________ ел., 

тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 

балалар: _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О., туган кҿне) 

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)______ 
__________________________________________________________________________ 

(кирҽклесен сызырга) 
серия __________ N __________, _____________________________ 

_______________________________________________ "____" _______________ел., 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)серия __________ N 

__________, _____________________________ 
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_______________________________________________ "____" _______________ ел., 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
"2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасының "2014 - 2021 
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче 
программасы кысаларында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану ҿчен һҽм (яисҽ) 
социаль тҥлҽҥ алуга дҽгъва кылучы дип танылган _ сум кҥлҽмендҽ гомуми мҽйданы _ кв. 
метр булган торак сатып алуга һҽм _ кв. метр бҽясе нормативларына _  сум кҥлҽмендҽ  
торак бҽясен тҥлҽҥ ҿчен бирелҽ торган социаль тҥлҽҥ кҥлҽменнҽн (_  сум) артып китҽ 
торган ҿлешендҽ тиешле керемнҽр яисҽ башка акчалар булу турында белдерҽ. 

1) _______________________________________  _____________  ______________; 
(Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)     (имза)                 (дата) 

2) _______________________________________  _____________  ______________; 
(Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)          (имза)              (дата) 

3) _______________________________________  _____________  ______________; 
(Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)     (имза)              (дата) 

 
Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 

1) ______________________________________________________________________; 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

2) ______________________________________________________________________; 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

3) ______________________________________________________________________. 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 

 
Гариза һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар исемлек буенча кабул ителде 

    "____" _______________ 20__ ел. 
 

    ________________   _________________  ________________________________ 
(зат вазыйфасы) (имза, дата) (гаризаны кабул итеп алган кешенең  

имзасын расшифовкалау) 
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                                          __________________________________ 

                                                                                                   (җирле ҥзидарҽ органы) 
 

Гариза 
 
    2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасын һҽм "2014 - 2020 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасының 
"2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" 
ярдҽмче программасын (алга таба - Ярдҽмче программа) гамҽлгҽ ашыруда катнашу ҿчен 
торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануыгызны сорыйм.    
ир:_____________________________________________________________, 
                           (Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
___________________________________________________ "___" ____________ ел, 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 
   хатын: ____________________________________________________________, 
                          (Ф.И.О., туган кҿне) 
паспорт: серия __________ N __________, _________________________ 
__________________________________________________ "___" _____________ ел., 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
____________________________________________________; 
    балалар: _______________________________________________________________, 
                              (Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)серия ______ 
__________________________________________________________________________ 
                          (кирҽклесен сызырга) 
серия __________ N __________, _____________________________ 
_______________________________________________ "____" _______________ ел, 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________, 
                         (Ф.И.О., туган кҿне) 
туу турында таныклык (паспорт-14 яшькҽ җиткҽн бала ҿчен)серия ______ 
серия __________ N __________, _____________________________ 
_______________________________________________ "____" _______________ ел 
тҥбҽндҽге адрес буенча яши: 
_____________________________________________________ 
 
Ел саен документлар тапшыру кирҽклеге турында хҽбҽр ителде (- а) , 
"2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин 
итҥ" ярдҽмче программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып 
алу ҿчен социаль тҥлҽҥлҽр бирҥ кагыйдҽлҽренең 21 пункты нигезендҽ (ярдҽмче 
программага №3 Кушымта) планлаштырылган елның 1 августына кадҽр һҽм 
планлаштырылган елда социаль тҥлҽҥлҽр алуга дҽгъва итҥче яшь гаилҽлҽр исемлегенҽ 
керткҽндҽ кирҽк. 
    2015 - 2020 елларга "Торак" федераль максатчан программасының "Яшь гаилҽлҽрне 
торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче программасында катнашу шартлары һҽм ярдҽмче 
программа белҽн таныштым(-лар) һҽм аларны ҥтҽргҽ (обязуемся) йҿклҽмҽ бирҽм: 
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1) _______________________________________  _____________  ______________; 
   (Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)                          (имза)         (дата) 
2) _______________________________________  _____________  ______________; 
   (Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)                          (имза)             (дата) 
3) _______________________________________  _____________  ______________; 
   (Ф.И.О. балигъ булмаган гаилҽ ҽгъзасы)                          (имза)      (дата) 
 
Гаризага тҥбҽндҽге документлар теркҽлҽ: 
1) ______________________________________________________________________; 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
2) ______________________________________________________________________; 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
3) ______________________________________________________________________. 
           (документның исеме һҽм номеры, кем тарафыннан һҽм кайчан бирелгҽн) 
 
    Гариза һҽм аңа кушып бирелгҽн документлар исемлек буенча кабул ителде 
    "____" _______________ 20__ ел. 
 
    ________________   _________________  ________________________________ 
(зат вазыйфасы) (имза, дата) (гаризаны кабул итеп алган кешенең имзасын шифрлау) 
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Башкарма комитет җитҽкчесе 
__________________________________________ 

_________________________________________ 
(Татарстан Республикасы муниципаль  

берҽмлеге исеме) 
__________________________________________ 

(Ф.И.О. (булганда) җитҽкче) 
_______________________________________ 
(Ф.И.О. (булганда) гариза бирҥче тулысынча) 

_________________________________________, 
Тҥбҽндҽге  адрес буенча яшҽҥче:_____________ 

__________________________________________ 
(почта адресы тулысынча) 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

(элемтҽ ҿчен телефон) 
 
 
                                                         Гариза 
 
    "2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һҽм торак-
коммуналь хуҗалык хезмҽтлҽре белҽн тҽэмин итҥ" дҽҥлҽт программасының "2014-2021 
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итҥ" ярдҽмче 
программасын гамҽлгҽ ашыру кысаларында яшь гаилҽлҽргҽ торак сатып алу ҿчен соци-
аль тҥлҽҥлҽр бирҥ Кагыйдҽлҽре нигезендҽ, бер бала туганда (уллыкка) ҿстҽмҽ социаль 
тҥлҽҥ бирҥегезне сорыйм. ____________________________ 
(_____________________________________________________________) уллыкка алу ту-
рындагы таныклыкның (яисҽ баланы уллыкка алуга хокук бирҥче документларның) нота-
риаль расланган кҥчермҽсе нигезендҽ торак сатып алу яки торак тҿзҥ ҿчен (ассызыкларга 
кирҽк) ______мең сум кҥлҽмендҽ акча каралган. 
    Мҽгълҥмат: 
1. Социаль тҥлҽҥ алуга таныклык номеры: __________________. 
2. Социаль тҥлҽҥ алуга таныклык бирҥ датасы: _____ 20__ ел 
3. Бала туу турында таныклык: серия ________ N ______________ муниципаль берҽмлек 
Башкарма комитеты ГХАТ бҥлегенҽ бирелде 
____________________________________________________________________________
___________________________. 
                               (бирҥ вакыты) 
4. Ф.И.О. (булганда) бала: __________________________________________ 
5. Баланың туган кҿне: _________________________________________________ 
 
__________________  __________________ 
     (дата)                                       (имза) 
 
 
 
 
 
 

 


