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[2019 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында авария хэлендэге 
торак фондыннан гражданнарны кучеру буенча 
муниципаль аареслы программаны раслау турында

«Торак-коммуналь хужалыкны узгэртеп коруга ярдэм иту фонды турында» 
2007 елныц 21 июлендэге 185-ФЗ номерлы Федераль законны, “2019 елга авария 
хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кучеру буенча республика адреслы 
программасын раслау турында” 2019 елныц 29 мартындагы 242 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарын утэу йозеннэн Ьэм 2019
2025 елларга Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц авария 
хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кучеруне тээмин иту очен 
Республикасы Тезелеш, архитектура Ьэм торак-коммуналь хуж;алык министрлыгы 
тарафыннан булеп бирелэ торган финанслау кулэмнэрен билгелэу максатыннан, 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты,

КАРАР БИРЭ:

1. Кушымта итеп бирелгэн 2019-2025 елларга Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районыныц авария хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кучеру 
буенча муниципаль адреслы программаны расларга.

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц 
рэсми сайтында Ьэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында бастырып чыгарырга.

3. Карарныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе урынбасары И.И. 
Шэмсетдиновка йеклэргэ.

КАРАР

№! 420

Житэкчесе А. С. Авдеев



РАСЛАНГАН
Татарстан Республикасы Эгерще 
муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
2019 елныц 28 октябрь, № 420 
номерлы Карары белэн

2019-2025 елларга Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районыныц 
авария хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кучеру буенча 

муниципаль адреслы программа 
Программа паспорты

Программаныц
исеме

2019-2025 елларга Татарстан Республикасы Эгерще 
муниципаль районыныц авария хэлендэге торак фондыннан 
гражданнарны кYчерY буенча муниципаль адреслы программа 
(алга таба -Программа)

Муниципаль 
заказчы -  
Программаныц 
координаторы

Татарстан Республикасы Тезелеш, архитектура hэм торак- 
коммуналь хущалыгы министрлыгы

Программаныц 
теп эшлэYчесе

Татарстан Республикасы Тезелеш, архитектура hэм торак- 
коммуналь хущалыгы министрлыгы
Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы 
Башкарма комитеты

Бюджет 
акчаларын теп 
бYЛYче

Татарстан Республикасы Тезелеш, архитектура hэм торак- 
коммуналь хущалыгы министрлыгы

Программаныц 
теп чараларын 
башкаручылар

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы 
Башкарма комитеты

Программа белэн 
идарэ ^ y hэм 
аны тормышка 
ашыруны 
контрольдэ 
тотуны оештыру 
системасы

Программаны гамэлгэ ашыруда гомуми контрольне Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты башкара;
Татарстан Республикасы тезелеш, архитектура hэм торак- 
коммуналь хущалык министрлыгы программаны YтэYчелэр 
белэн Yзара хезмэттэшлекне, Программа чараларын тормышка 
ашырганда аларныц эшчэнлеген координациялэYне hэм 
тикшереп торуны оештыра

Программа 
эшлэY ечен нигез

"Торак фондын тотрыклы кыскартуны тээмин итYм федераль 
проектын тормышка ашыру;
«Торак-коммуналь хущалыкны Yзгэртеп коруга ярдэм итY 
фонды турында» 2007 елныц 21 июлендэге 185-ФЗ номерлы 
Федераль закон (алга таба-185-ФЗ номерлы Федераль закон)

Программаныц Авария хэлендэ дип танылган авария хэлендэге кYпфатирлы



максаты йортлардан (алга таба - МКД) гражданнарны кYчерYне финанс 
hэм оештыру ягыннан тээмин итY (185-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезендэ)

Программаныц
бурычы

Авария хэлендэге hэм яшэY ечен яраксыз дип танылган торак 
фондыннан гражданнарны кYчерY (185-ФЗ номерлы Федераль 
закон нигезендэ)

Программада
катнашучылар
(Татарстан
Республикасы
муниципаль
районнары hэм
берэмлеклэре)

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы

Программаны 
тормышка ашыру 
вакыты

2019 - 2025 еллар, шул исэптэн:
- 2022 ел этабы -  2023 елныц 31 декабренэ кадэр;
- 2023 ел этабы -  2024 елныц 31 декабренэ кадэр;
- 2024 ел этабы -  2025 елныц 1 сентябренэ кадэр. 
(185-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ)

Финанслау 
кYЛэме hэм 
чыганаклары

Программаны финанслау тYбэндэге акчалар хисабына 
башкарыла:
- ДэYЛэт корпорациясе -  Торак-коммуналь хущалыкны 
Yзгэртеп коруга ярдэм ш у  фонды (алга таба -  Фонд) -  639 583 
205,90 сум;
- Татарстан Республикасы бюджеты -  195 016 445,79 сум. 
Муниципаль программаны финанслауныц гомуми ^лэм е-9  
633 740,00 сум.

Программаны
тормышка
ашыруныц
кетелгэн ахыргы
нэтищэлэре
(нэтищэлэрне
бэялэY
индикаторлары)

Теп чараларныц нэтищэлэрен бэялэY индикаторлары 
муниципаль программаныц 1 нче кушымтасында китерелгэн. 
Муниципаль программаны Yтэyнец планлаштырылган 
^рсэткечлэре №4, №5 кушымтада китерелгэн.



I. ЭГЕРЖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА 
ТОРАК ФОНДЫНЫЦ БУГЕНГЕ ТОРЫШЫ

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы буенча 2017 елныц 1 
гыйнварына кадэр гомуми мэйданы 571,80 кв.метр булган 4 КФЙ авария хэлендэ 
дип табылган, анда 41 кеше яши.

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы тарафыннан, Фондныц 
"ТКХ реформасы" автоматлаштырылган мэгълyмат системасына аварияле торак 
фонды турындагы белешмэлэрнец дереслеген тээмин итY ечен, барлык чаралар 
кYрелэ. КYрсэтелгэн белешмэлэр Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц КФЙны авария хэлендэ hэм яшэY ечен яраксыз дип тану турындагы 
карарлары, шулай ук фотоматериаллар белэн раслана.

II. Проблеманыц эчтэлеге h3M аны программа методлары белэн хэл иту
кирэклеген нигезлэу

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районында дэYЛэт торак 
сэясэтенец гражданнар ечен hэркем ала алырлык торак белэн, анда имин hэм 
уцайлы яшэY шартларын тээмин итэ торган, торак елкэсенец тотрыклы эшлэвенэ 
hэм Yсешенэ кyчY проблемасын комплекслы хэл итyгэ юнэлдерелгэн 
бурычларыныц берсе булып авария хэлендэге торак фондында яшэYче 
гражданнарныц торак шартларын яхшыртуга булган хокукын гамэлгэ ашыруны 
тээмин итY тора.

Программада аварияле торак фонды дигэндэ кyпфатирлы йортларда торак 
урыннары щыелмасы ацлашыла, алар 2017 елныц 1 гыйнварына кадэр 
билгелэнгэн тэртиптэ аларны файдалану барышында физик яктан тузу сэбэпле 
авария хэлендэ hэм сyтелергэ яки реконструкциялэнергэ тиеш дип танылган.

Авария хэлендэге торак фондында яшэуче гражданнарныц кYбесе хэзерге 
вакытта билгелэнгэн талэплэргэ туры килэ торган торак урыннарын местэкыйль 
рэвештэ сатып ала алмый.

Авария хэлендэге торак фондында яшэуче гражданнарны торак урыннары 
белэн тээмин иту проблемасын хэл шуте Эгерще муниципаль районы 
бюджетында курсэтелгэн гражданнарны кучеру ечен щитэрлек акчалар булмау 
каршылык тудыра.

Проблема Фонд hэм Татарстан Республикасы бюджеты акчалары хисабына 
тиешле финанс ярдэме курсэткэндэ хэл ителергэ мемкин.

III. МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫЦ Т 0П  
МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ КЭМ СРОКЛАРЫ

Эгерще муниципаль районы Башкарма комитеты фонд чаралары хисабына 
финанс ярдэме курсэтунец федераль закон белэн билгелэнгэн шартларын утэуне 
тээмин иткэн очракта, программаныц теп максатлары булып авария хэлендэге 
дип танылган купфатирлы йортлардан гражданнарны кучеруне финанс hэм 
оештыру ягыннан тээмин иту тора.

2017 елныц 1 гыйнварына кадэр билгелэнгэн тэртиптэ эксплуатациялэу 
процессында физик тузу сэбэпле авария хэлендэ hэм сутелергэ яки



реконструкциялэнергэ тиешле дип танылган КФЙ исемлеге программаны гамэлгэ 
ашыру кысаларында финанс ярдэме курсэту планлаштырыла торган № 2 
Кушымтада китерелгэн.

Программаныц теп бурычы-гражданнарны авария хэлендэге hэм яшэу ечен 
яраксыз дип танылган торак фондыннан кучеру.

Программа 2022 елдан 2025 елныц 1 сентябренэ кадэр гамэлгэ ашырыла.
Эгерще муниципаль районы буенча муниципаль программаныц гомуми бэясе 

9 633 740,00 сум тэшкил итэ.
Программаныц теп чаралары нэтищэлэрен бэялэу индикаторлары программаныц 
1нче кушымтасында китерелгэн.

IV. Программаны ресурслар белэн тээмин итуне нигезлэу

Г ражданнарны авария хэлендэге торак фондыннан кучеру буенча чараларны 
гамэлгэ ашыру ечен финанс чаралары Фонд hэм Татарстан Республикасы 
бюджеты акчалары исэбеннэн формалаштырыла.

Программаны гамэлгэ ашыруга гомуми чыгымнар барлык финанслау 
чыганаклары хисабына 885 094 660 сум тэшкил итэчэк, шул исэптэн:

Фонд-8 265 396,95 сум (елеш 85,8 процент тэшкил итэ);
Татарстан Республикасында 1 368 343,05 сум (елеш 14,2 процент тэшкил

итэ).
Авария хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кучеру ечен программаны 

елешлэп финанслау чаралары кулэме элеге программага кертелгэн авария хэлендэ 
дип танылган hэм сутелергэ тиешле купфатирлы йортлар исемлеге hэм торак 
биналар тезунец планлаштырылган бэясе нигезендэ билгелэнэ

Эгерще муниципаль районында бер квадрат метрныц сатып алу бэясе бэялэу 
экспертизалары нигезендэ билгелэнэ.

Программаны гамэлгэ ашырганда сатып алу бэясе муниципаль берэмлек 
белэн авария хэлендэге торак урыны милекчесе арасында тезелэ торган якларныц 
килешуе нигезендэ, йэ муниципаль ихтыящлар ечен мелкэтне суд тэртибендэ 
тартып алган очракта, милекченец программа шартлары белэн килешмэгэн 
очракта, узгэртелергэ мемкин.

Торак биналар, Россия Федерациясе Торак кодексыныц 89 статьясы 
нигезендэ, авария хэлендэге торак фондыныц торак урыннарын яллаучыларга 
бирелэ.
2022-2025 елларга гражданнарны авария хэлендэге торак фондыннан кучеру ечен 
финанс ярдэме чараларын булу программаныц 3нче кушымтасында китерелгэн. 
Муниципаль программаны утэунец планлаштырылган курсэткечлэре № 4, №5 
кушымтада китерелгэн.

V. Программа чараларын гамэлгэ ашыру механизмы, Программа белэн 
идарэ итуне оештыру hэм аны гамэлгэ ашыруны контрольдэ тоту

Дэулэт заказчысы программа чараларын финанслашуны тээмин иту ечен 
Фондка гаризалар бирэ, Программа чараларын тормышка ашырганда 
планлаштыруны, программаны утэучелэр белэн хезмэттэшлекне, аларныц 
эшчэнлеген координациялэуне hэм тикшереп торуны оештыра.

Программаны башкаручы Программа чараларын тормышка ашыру, аларныц



ахыргы нэтижэлэре, бYлеп бирелгэн финанс чараларын максатчан куллану ечен 
тYбэндэге гамэллэр буенча жавап тота hsM тээмин итэ:

- гражданнарны авария хэлендэге торак фондыннан кYчерY муниципаль
программасын эшлэY hэм раслау;

- 185-ФЗ номерлы Федераль законныц 14 статьясында каралган финанс 
ярдэме кYрсэтY шартларын YтэY;

- муниципаль берэмлек территориясендэ авария хэлендэге торак фондына 
инвентаризация уткэруне hэм алга таба мониторинг уткэруне;

- сатулар уткэруне hэм купфатирлы йортлар (блоклап тезелгэн йортлар) 
тезугэ, торак урыннар сатып алуга муниципаль контрактлар, торак урыннарны 
сатып алуга килешYлэр тезуне;

- гражданнарны авария хэлендэге торак фондыннан ^черугэ  юнэлдерелгэн 
акчаларны тоту турындагы хисапны алып баруны hэм аны Программаныц дэYлэт 
заказчысына тапшыруны;

- гражданнарны авария хэлендэ hэм яшэY ечен яраксыз дип танылган торак 
фондтан кYчерYгэ бэйле рэвештэ, социаль наем килешYлэре hэм торак 
урыннарныц милекчелэре белэн килешYлэр буенча торак урыннар бирYне;

- авария хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кYчерYгэ юнэлдерелгэн 
бюджет акчаларын куллануны контрольдэ тотуны;

Программаныц дэYлэт заказчысы программаны гамэлгэ ашыруны гомуми 
житэкчелек итY hэм контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыра, ул билгелэнгэн вакытта 
программаны тормышка ашыру барышы hэм Фондныц финанс чараларын тоту 
турында Фондка хисап бирэ.

VI. Программа белэн идарэ итуне оештыру, аны тормышка ашыруныц
нэтижэлелеген тикшеру h9M бзялзу

Программаныц дэYлэт заказчысы программаны гамэлгэ ашыру барышына 
гомуми житэкчелек итэ hэм контрольдэ тота, ул билгелэнгэн вакытта Фондка 
программаны тормышка ашыру барышы hэм Фондныц финанс чараларын тоту 
турында хисап тапшыра.

Хисапны формалаштыру максатларында Программаныц дэYлэт заказчысы 
программаны тормышка ашыруныц барышы турында тиешле хисап 
мэгълYматларын Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыннан алуны тээмин итэ.
Муниципаль программаны YтэYнец планлаштырылган кYрсэткечлэре № 4, №5 
кушымтада китерелгэн.



2019 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерще муниципаль районында 

авария хэлендэге торак фондыннан 
гражданнарны кучеру буенча 

муниципаль адреслы программага 
1нче кушымта

2019-2025 елларга Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районыныц авария 
хэлендэге торак фондыннан гражданнарны кучеру буенча муниципаль адреслы

программада
Т0П  ЧАРАЛАРНЫЦ НЭТИЖЭЛЭРЕН БЭЯЛЭУ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Программаны утэу курсэткечлэре

б е р э
л э

е г е

Программаны 
утэудэ ирешелгэн 

нэтищэ

2019-2025 елларга гражданнарны авария хэлендэге торак 
фондыннан кучеру буенча муниципаль адреслы программаны 
утэу нэтищэсендэ кученгэн халык саны (алга таба-Программа)

кеше 41

Программага кертелгэн авария хэлендэге купфатирлы 
йортларда теркэлгэн халыкныц гомуми саныннан 
Программаны утэу кысаларында кучерелгэн халык елеше

процент 100

Программаны утэу кысаларында элеге йортларда яшэучелэр 
кучерелгэн авария хэлендэ дип танылган купфатирлы йортлар 
саны

данэ 4

Программаны утэу кысаларында элеге йортларда яшэучелэр 
кучерелгэн авария хэлендэге купфатирлы йортлар елеше

процент 100

Программаны тормышка ашыру кысаларында торак hэм торак 
булмаган булмэлэр буенча азат ителгэн булмэлэрнец гомуми 
саны (наем, сатып алу буенча суммада hэм алмашу буенча 
берэмлеклэрдэ hэм квадрат метрларда)

данэ Гомуми мэйданы 
571,80 кв. метр 
булган 14 бина

Программаны утэу кысаларында кучерелгэн авария хэлендэге 
барлык купфатирлы йортларга карата, алардан файдалану 
барышында физик яктан тузу сэбэпле, 2017 елныц 1 
гыйнварына кадэр авария хэлендэ дип танылган hэм сутелергэ 
тиешле авария хэлендэге купфатирлы йортларныц елеше

процент 100

Программаны утэу ечен Татарстан Республикасына карата 
Дэулэт корпорациясе - Торак-коммуналь хущалыкны узгэртеп 
коруга ярдэм иту фонды акчалары чик нормасыннан тотылган 
акчалар елеше

процент 100



2019 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында 

авария хэлендэге торак фондыннан 
гражданнарны кYчерY буенча 

муниципаль адреслы программага 
2нче кушымта

2017 ЕЛНЫЦ 1 ГЫЙНВАРЫНА КАДЭР ЭГЕРЖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА АВАРИЯ ХЭЛЕНДЭ ДИП
ТАНЫЛГАН КУПФАТИРЛЫ ЙОРТЛАР 

исемлеге

№
т/б

муниципаль
берэмлек

исеме

К ^ф атирлы  йортныц адресы Йортны
файдалануга

тапшыру
елы

КYпфатирлы 
йортны 
авария 

хэлендэ дип 
тану датасы

2025 елныц 1 
сентябренэ кадэр 

кYчерелергэ тиешле 
авария хэлендэге 

торак фонды турында 
белешмэлэр

КYчерYнец
планлашты

рылган
вакыты

мэйданы, 
кв. метр

кеше
саны

1 2 3 4 5 6 7 8

2019-2025 елларга гражданнарны авария хэлендэге торак фондыннан кYчерY буенча муниципаль адреслы программа буенча 
дэYлэт корпорациясе - торак - коммуналь хужалыкны реформалауга ярдэм фонды акчалары исэбеннэн финанслау каралган:

Эгерже муниципаль районы буенча барлыгы х х 571,80 41 х

1. Эгерже ш. Эгерже ш., Ленин ур, 35А 243,30 18 31.08.2025 18 31.08.2025

2. Эгерже ш. Эгерже ш., ПМС-109 ур., 1 98,90 8 31.12.2024 8 31.12.2024



3. Эгерще ш. Эгерще ш., ПМС-109 ур, 2 106,60 10 31.12.2024 10 31.12.2024

4. Эгерще ш. Эгерще ш., ПМС-109 ур, 3 123,00 5 31.12.2023 5 31.12.2023



2019 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерще муниципаль районында 

авария хэлендэге торак фондыннан 
гражданнарны кучеру буенча 

муниципаль адреслы программага 
3нче кушымта

2019-2025 елларга* Эгерже муниципаль районында гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан кучеру ечен финанс ярдэмен булу

муниципаль 
берэмлек исеме

Субсидия кулэме, сумнарда
БАРЛЫГЫ шул исэптэн:

Торак-коммуналь 
хущалыкны 

реформалаштыруга 
ярдэм иту фонды

Бюджет
Татарстан

Республикасы

Эгерще
муниципаль район 
2022 елга

1 291 500,00 1 113 594,15 177 905,85

Эгерще
муниципаль район 
2023 елга

2 529 960,00 2 264 747,81 265 212,19

Эгерще
муниципаль район 
2024 елга

5 812 280,00 4 887 054,99 925 225,01

Барлыгы 9 633 740,00 8 265 396,95 1 368 343,05



2019 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районында 

авария хэлендэге торак фондыннан 
гражданнарны кYчерY буенча 

муниципаль адреслы программага 
4нче кушымта

Эгерже муниципаль районында 2019-2025 елларга гражданнарны авария хэлендэге торак фондыннан кучеру буенча
муниципаль адреслы программаны утэунец планлаштырылган курсэткечлэре

№
т/
б муниципа

ль
берэмлек

КYчерелгэн торак мэйданы ^ч ер елгэн  
биналар саны

КYченYче яшэYчелэр саны

1
кварт

ал

2
кварта

л

3
кварт

ал

4
кварт

ал

всего
по

году

1
кварт

ал

2
кварт

ал

3
квар
тал

4
квар
тал

Всег 
о по 
году

1
квар
тал

2
кварт

ал

3
кварта

л

4
кварта

л

барлы
гы

кв. м кв. м кв.м кв.м кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Эгерже
МР2022

2023г.
123,00

123,00 2023 
г. 2

2 2023г.
5

5

Эгерже
МР2023

2024г.
205,50

205,50 2024 
г. 4

4 2024г.
15

18

Эгерже
МР2024

2025
г.

243,30

243,30 2025
г.
8

8 2025г.
18

18

Програм 
ма буенча 
барлыгы:

571,80 14 41



2019 - 2025 елларга Татарстан Республикасы 
Эгерще муниципаль районында 

авария хэлендэге торак фондыннан 
гражданнарны кучеру буенча 

муниципаль адреслы программага 
5нче кушымта

кучеру буенча муниципаль адреслы программаны утзудз 
Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районында 2019-2025 елларга 

азкатлы тезелешне устеруне кирзклеген исзпкз алып, авария хзлендзге торак
фондыннан гражданнарны кучеру буенча 

ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН КУРСЭТКЕЧЛЭР

2019-2025 елларга 
гражданнарны авария 

хэлендэге торак фондыннан 
кYчерY буенча муниципаль 
адреслы программаны y^Y  

^рсэткечлэре

YлчэY
берэмлеге

Программаны YтэYДЭ ирешелгэн 
нэтижэ

Барлыгы
Эгерже

муниципаль
районы

1 2 3 4
2019 -  2025 елларга 
гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан 
кYчерY буенча республика 
адреслы программасын (алга 
таба - Программа) y^ y 
нэтижэсендэ ^чен гэн  халык 
саны

кеше 41 41

Беренче программаны гамэлгэ 
ашыру башлануга теркэлгэн 
йортларнын гомуми саныннан 
2019-2025 елда гражданнарны 
аварияле торак фондыннан 
кYчерY буенча муниципаль 
адреслы программаны y^ y 
кысаларында ^черелгэн 
кешелэр елеше (жыелма 
нэтижэ буенча)

процент 100 100

2019-2025 елларда 
гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан 
кYчерY буенча муниципаль 
адреслы программаны y^ y 
кысаларында ^черелгэн 
аварияле дип танылган 
кYпфатирлы йортлар саны

данэ 4 4

2019-2025 елларда 
гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан 
кYчерY буенча муниципаль

процент 100 100



адреслы программаны утэу 
кысаларында кучерелгэн 
авария хэлендэге кYпфатирлы 
йортларнын елеше (Жыелма 
нэтижэ буенча)
2019-2025 елларда 
гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан 
кYчерY буенча адреслы 
муниципаль программаны 
гамэлгэ ашыру кысаларында 
торак hэм торак булмаган 
биналар буенча аерым 
бушатылган биналарнын 
гомуми саны (яллау, сатып алу 
hэм квадрат метрларда).

данэ Г омуми мэйданы 
571,80 кв. м 

булган 14 бина

Гомуми мэйданы 
571,80 кв. м 

булган 14 бина

2019-2025 елларда 
гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан 
кYчерY буенча муниципаль 
адреслы программаны утэу 
кысаларында кучерелгэн 
авария хэлендэге купфатирлы 
йортларнын барлык 
мэйданнарына карата (Жыелма 
нэтижэ буенча)

процент 100 100

Авария хэлендэге торак 
фондыннан гражданнарны 
авария хэлендэге торак 
фондыннан кучерунен 
планлаштырылган бэясе

сум 2022 елньщ 
этабы буенча -  

10 500,00
2023 ел этабы 

буенча-12 311,24
2024 ел этабы 

буенча сатып алу
-  14 000,00; 
сатып алу-46 

000,00

2022 елнын 
этабы буенча -10 

500,00
2023 ел этабы 

буенча-12 311,24
2024 ел этабы 

буенча сатып алу
-  14 000,00;
сатып алу-46 

000,00
2019-2025 елларда 
гражданнарны авария 
хэлендэге торак фондыннан 
кучеру буенча адреслы 
муниципаль программаны 
утэугэ Татарстан 
Республикасына карата фонд 
чаралары лимитыннан 
тотылган акчалар елеше

процент 100 100


