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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
2014 елның 19 ноябрендәге 634 
номерлы боерыгы белән 
расланган Торак урын һәм 
коммуналь хезмәтләр өчен 
түләүгә субсидия-ташлама 
билгеләү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ 
регламентына үзгәрешләр кертү 
турында 

 
«Ветераннар турында» 1995 елның 12 гыйнварындагы 5-ФЗ номерлы 

Федераль законга үзгәрешләр кертү белән бәйле рәвештә боерык бирәм: 
 

1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының «Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә 
субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентын раслау турында» 2014 елның 19 ноябрендәге 634 номерлы боерыгы 
(Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының 20.07.2016 № 420, 28.11.2016 № 668, 27.02.2017 № 104, 08.06.2017 
№ 349,  28.05.2018 № 401, 18.09.2018 № 857, 04.02.2019 № 77, 07.05.2019 № 322 
боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган Торак урын 
һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентына кушымтада бирелгән 
үзгәрешләрне (алга таба – Үзгәрешләр) кертергә. 

2. Әлеге боерык, Үзгәрешләрнең 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә 
торган 1 пунктындагы икенче һәм өченче абзацларыннан тыш, рәсми басылып 
чыккан көненнән үз көченә керә. 

 
Министр          Э.Ә. Зарипова 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының 
_10.09.2019__ № _689_____ 
боерыгы белән расланды 

 
 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм  
социаль яклау министрлыгының «Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр 

 өчен түләүгә субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» 2014 елның 19 ноябрендәге 634 
номерлы боерыгы белән расланган Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен 

түләүгә субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

 
1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының «Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен 
түләүгә субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» 2014 елның 19 ноябрендәге 634 
номерлы боерыгы (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының 20.07.2016 № 420, 28.11.2016 № 668, 
27.02.2017 № 104, 08.06.2017 № 349,  28.05.2018 № 401, 18.09.2018 № 857, 
04.02.2019 № 77, 07.05.2019 № 322 боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре 
белән) белән расланган Торак урын һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә 
субсидия-ташлама билгеләү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына (алга таба – Регламент) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.2 пунктның 5 пунктчасына түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
«Дагыстан Республикасы башкарма хакимияте органнары карарлары 

нигезендә Дагыстан Республикасының үз-үзеңне саклау отрядлары составында 
сугыш хәрәкәтләрендә 1999 елның августыннан 1999 елның сентябренә кадәр 
Дагыстан Республикасы территориясендә террорчылыкка каршы операцияләр 
барышында катнашкан затлар;»; 

4.2 пунктның 1 абзацында «(алга таба – Идарә (бүлек)» сүзләрен төшереп 
калдырырга; 

Регламентның 5.1 пунктының өченче абзацында «министр исеменә» сүзләрен 
төшереп калдырырга; 

Регламентка 3 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Торак урын һәм коммуналь 
хезмәтләр өчен түләүгә субсидия-
ташлама билгеләү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ 
регламентына 3 нче кушымта 
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«Республика матди ярдәм 
(компенсация түләүләре) үзәге» ДКУ 
№ ___ бүлегенә  
_______________________________ 
муниципаль районында (шәһәр округында) 

 
Социаль ярдәм чаралары билгеләү (бирү) турында  

карар 
 

№ _________                                                                     «__» _________ 
 
Алучының Ф.И.А.:_____________________________________________ 
Алучының адресы ______________________________________________ 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә субсидия-ташламалар бирү турында» 2006 елның 
24 мартындагы 126 номерлы карары нигезендә билгеләргә (бирергә) 
 
но

мер
ы 

Социаль ярдәм чаралары 
Билгеләү датасы Түләү вакыты 

___башлап____кадәр 

1 Субсидия-ташлама   ___башлап____кадәр 
 
Түләү ысулы 
________________________________________________________________________ 
Бүлек җитәкчесе                 _______________          _________________ 
                                                      (Ф.И.А.)                            имза 
мөһер урыны 
 
Бүлек белгече                          ________________ _________________ 
                                                         (Ф.И.А.)                         имза 
Мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителде: 
Язмача ______________________________________________ 
                         почта адресына 
sms-хәбәр белән _________________________ 
                                          телефон № 
электрон почта аша ____________________________ 
                                                    электрон почта адресы 
Татарстан Республикасының 
Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 
бүлек белгече _____________________              ___________ 
                                                         (Ф.И.А.)            имза 
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«Республика матди ярдәм 
(компенсация түләүләре) үзәге» ДКУ 
№ ___ бүлегенә  
_______________________________ 
муниципаль районында (шәһәр округында) 

 
Социаль ярдәм чаралары билгеләүдән (бирүдән) баш тарту турында  

карар 
 

№ _____                                                                 «__» ___________ 
 
Алучының Ф.И.А.:_____________________________________________ 
Алучының адресы _____________________________________________ 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында гражданнарның аерым категорияләренә торак һәм коммуналь 
хезмәт күрсәтүләр өчен түләүгә субсидия-ташламалар бирү турында» 2006 елның 
24 мартындагы 126 номерлы карары нигезендә субсидия-ташлама билгеләүдән 
(бирүдән) баш тартырга.  
 
Баш тарту сәбәбе:________________________________________________________ 
 
Бүлек җитәкчесе _____________________________ _________________ 
                                                           (Ф.И.А.)                            имза 
мөһер урыны 
 
Бүлек белгече _____________________________ _________________ 
                                                          (Ф.И.А.)                         имза 
Мөрәҗәгать итүчегә хәбәр ителде: 
Язмача ______________________________________________ 
                       почта адресына 
sms-хәбәр белән _________________________ 
                                              телефон № 
электрон почта аша ____________________________ 
                                                   электрон почта адресы 
Татарстан Республикасының 
Дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша 
бүлек белгече __________________________ ___________ 
                                                      (Ф.И.А.)            (имза)». 

 


