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               2019 ел, 20 сентябрь 853 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2014 – 2022 елларга 
Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 
хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән 
тәэмин итү» дәүләт программасын 
раслау турында» 2014 ел, 30 апрель,  
289 нчы карары белән расланган «2014 – 
2022 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак һәм торак-
коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү 
белән тәэмин итү» дәүләт 
программасының «2014 – 2022 елларга 
Татарстан Республикасында яшь 
гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 
ярдәмче программасына үзгәрешләр 
кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында»  

2014 ел, 30 апрель, 289 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 13 декабрь, 985 нче; 2015 ел, 20 март, 179 нчы; 2015 ел,  

15 сентябрь, 677 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 931 нче; 2016 ел, 31 май, 362 нче; 2016 ел, 

21 сентябрь, 669 нчы; 2016 ел, 20 декабрь, 954 нче; 2017 ел, 18 февраль, 102 нче; 

2017 ел, 30 май, 322 нче; 2017 ел, 26 июнь, 434 нче; 2017 ел, 27 сентябрь, 728 нче; 

2017 ел, 6 октябрь, 765 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 9 нчы; 2018 ел, 30 март, 198 нче; 

2018 ел, 11 июнь, 450 нче; 2018 ел, 22 сентябрь, 840 нчы; 2018 ел, 24 сентябрь,             

841 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1183 нче; 2019 ел, 6 февраль, 79 нчы; 2019 ел, 29 март, 
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240 нчы; 2019 ел, 16 апрель, 300 нче; 2019 ел, 6 июнь, 475 нче; 2019 ел, 9 август,           

670 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 

2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» дәүләт программасының                

«2014 – 2022 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» ярдәмче программасына (алга таба –Ярдәмче программа) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Ярдәмче программага теркәлгән 3 нче кушымтаның 15 нче пунктындагы «з» 

пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«з) гаиләнең һәр балигъ булган әгъзасының шәхси (шәхсиләштерелгән) исәпкә 

алу системасында теркәлүен раслый торган документ күчермәсен.»; 

Ярдәмче программага теркәлгән 5 нче кушымтаның 10 нчы пунктын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

«10) гаиләнең һәр балигъ булган әгъзасының шәхси (шәхсиләштерелгән) 

исәпкә алу системасында теркәлүен раслый торган документ күчермәсен;». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


