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Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2016 елның 5 декабрендәге 1168 

номерлы карары белән расланган «2016-2021 елларга 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районында 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» программасына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

  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 расланган «2014 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» дәүләт 

программасының 2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы 

торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү» 

ярдәмче программасына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 20.09.2009 елдагы 853 номерлы карары нигезендә, 

Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

 1. «2016-2021 елларга Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» максатчан программасы 

турында» Татарстан Республикасы Нурлат муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 5 декабрендәге 1168 номерлы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

 1.1. программа атамасында «2014 - 2021 елларга» сүзләрен «2014 - 2022 

елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

1.2. программа паспортында һәм программаның бӛтен тексты буенча: 

«Дәүләт программасының исеме» юлында «2014 - 2021 елларга» сүзләрен "2014 - 

2022 елларга" "сүзләренә алмаштырырга; 

1.3. «Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

  Программаны 

тормышка 

ашыру вакыты 

һәм этаплары 

2014 - 2022 еллар. 

I этап: 2014 - 2016 еллар; 

II этап: 2017 - 2022 еллар. 

 1.4. «Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

       



«Ярдәмче 

программа

ны 

финанслау 

күләмнәре 

һәм 

чыганаклар

ы», еллар 

һәм 

чыганаклар 

буенча 

бүленеп 

Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме 1 452 329,2 

мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

(мең сум) 

 Год Барлык 

чыганакл

ар 

Чыганаклар, шул исәптән 

   Татарста

н 

Республ

икасы 

бюджет

ы 

җәлеп 

итәргә 

планлашт

ырылган 

федераль 

бюджет 

җәлеп 

итүгә 

планла

штырыл

а торган 

җирле 

бюджет 

акчалар

ы 

җәлеп 

итүгә 

планлашты

рыла 

торган 

бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

акчалары 

 2014 172665,2 48881,1 10291,29 - 113492,8 

 2015 150616,3 48407,5 11958,04 - 90250,8 

 2016 221114,6 49907,58 16701,23 - 154505,8 

 2017 167497,6 48711,78 5137,99 - 113647,8 

 2018 216550,2 49165,0 14685,98 - 152699,2 

 2019 136885,3 50000,0 7885,3 - 79000,0 

 2020 129000,0 50000,0 <*> - 79000,0 

 2021 129000,0 50000,0 <*> - 79000,0 

 2022 129000,0 50000,0 <*> - 79000,0 

 Итог

о 

1452329,

2 

445073,0 66659,8 - 940596,4 

 -------------------------------- 

<*> Россия Федерациясе Тӛзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгында конкурс нигезендә сайлап алуны узу нәтиҗәләре 

буенча чараларны финанслау күләмнәре ел саен 

тӛгәлләштерелергә тиеш  

1.5. Ярдәмче программаның 5 бүлегендәге сигезенче абзацында «мохтаҗ 

булган 461 яшь гаилә» сүзләрен «мохтаҗ булган 473 яшь гаилә» сүзләренә 

алмаштырырга; 



1.6. «2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь 

гаиләләргә торак сатып алу ӛчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләренә 1 нче һәм 2 

нче кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

1.7. «2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында торак 

сатып алу (тӛзү) ӛчен бирелә торган социаль түләү күләменнән артып китә торган 

ӛлешендә яшь гаиләне тиешле керемнәре яисә исәп-хисап (уртача) бәясен түләү 

ӛчен башка акчалар яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

1.8. «2014 - 2021 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» ярдәмче программасы катнашучысына бер бала туганда 

(уллыкка алынганда) ӛстәмә социаль түләү бирү кагыйдәләренә 1 - 3 номерлы 

кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә); 

1.9. ярдәмче программага 3 нче кушымтаның 15 пунктындагы «з» 

пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«з) гаиләнең һәр балигъ булган әгъзасына индивидуаль 

(персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне раслаучы документ 

күчермәсе»; 

1.10. 5 нче кушымтаның 10 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

«10) гаиләнең һәр балигъ булган әгъзасына шәхси (шәхси) исәпкә алу 

системасында теркәлүне раслаучы документ күчермәсе;». 

 2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 

урынбасарына йӛкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                         Л.Н. Маняпов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«2014-2022 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт 

программасының «2014-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районында 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь 

гаиләләргә торак сатып алу ӛчен социаль 

түләүләр бирү кагыйдәләренә 1 нче кушымта 
                                                         

                                                         Форма 

_____________________________________ 

(җирле үзидарә органы) 

гариза. 

 

       "Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин итү" Россия Федерациясе дәүләт программасының "Торак һәм торак-коммуналь 

хезмәтләр ӛчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү" ведомство максатчан 

программасының яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү "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 программасы (алга таба - Программа) чарасында 

катнашу ӛчен яшь гаиләне түбәндәге составта торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип табуны 

сорыйм 

    хәләл җефете (ир): _____________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

хәләл җефете (хатын):_______________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

балалар: ________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала ӛчен)_____________________________ 

(кирәкмәсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

________________________________________________________________________ 

              (Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

       туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала ӛчен)_________________________  

(кирәкмәсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________. 



    "2014-20222 елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" 

ярдәмче программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу ӛчен 

социаль түләүләр бирү кагыйдәләренең 21 пункты нигезендә (ярдәмче программага 3 нче 

кушымта) ихтыяҗны һәм түләү сәләтен раслау ӛчен кирәкле документларны ел саен тапшыру 

зарурлыгы турында хәбәр ителде. 

    "Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин итү" Россия Федерациясе дәүләт программасының "Торак һәм торак-коммуналь 

хезмәтләр ӛчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү" ведомство максатчан 

программасының һәм ярдәмче программаның яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү чарасында 

катнашу шартлары белән таныштым һәм аларны үтәргә йӛкләмә бирәм: 

1) ______________________________________________________ _________ ___________; 

(Ф. И. А.и (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)                (имза)   (дата) 

2) ____________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. А.и (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)              (имза)     (дата) 

3) ____________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. А.и (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)              (имза)  (дата) 

    Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

1) ____________________________________________________ ; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

2) ____________________________________________________; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

3) ____________________________________________________ . 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

    

 Гариза һәм исемлек нигезендә аңа кушып бирелә торган документлар кабул ителде: 

    ________________ _________________ __________________________________________ 

      (зат вазыйфасы)                 (имза, дата)                  (гариза кабул итүченең имза аңлатмасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«2014-2022 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү» дәүләт 

программасының «2014-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Нурлат муниципаль районында 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» 

программасын гамәлгә ашыру кысаларында яшь 

гаиләләргә торак сатып алу ӛчен социаль 

түләүләр бирү кагыйдәләренә 2 нче кушымта 
 

Форма 

____________________________________ 

(җирле үзидарә органы) 

гариза. 

 

    "Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин итү" Россия Федерациясе дәүләт программасының "торак һәм торак-коммуналь хезмәтләр 

ӛчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү" ведомство максатчан программасын "2014 - 

2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык 

хезмәтләре белән тәэмин итү" дәүләт программасының "2014 - 2022 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче программасы һәм "2014-2022 

елларга Татарстан Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче 

программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү буенча 

чараларны тормышка ашыру кысаларында социаль түләүләр алуга дәгъва итүче яшь гаиләләр 

исемлегенә түбәндәге составта кертүегезне сорыйм: 

хәләл җефете (ир): _____________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

хәләл җефете (хатын):_______________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

балалар: ________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

        туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала ӛчен)_______________________ 

(кирәкмәсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

       туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала ӛчен)_________________________  

(кирәкмәсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 



түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________. 

 

 

    "Россия Федерациясе гражданнарын арзан һәм уңайлы торак һәм коммуналь хезмәтләр белән 

тәэмин итү "Россия Федерациясе дәүләт программасының" торак һәм торак-коммуналь хезмәтләр 

ӛчен түләүдә гражданнарга дәүләт ярдәме күрсәтү "ведомство максатчан программасының Яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү чарасында катнашу шартлары белән һәм "2014 - 2022 елларга 

Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре 

белән тәэмин итү" дәүләт программасының "2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче программасы белән таныштым  һәм аларны үтәргә 

йӛкләмә бирәм(-ебез): 

1) )___________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)               (имза)  (дата) 

2)___________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)               (имза)  (дата) 

3)___________________________________________________ __________________. 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)               (имза)   (дата) 

Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һәм гаризага түләү сәләтен раслау ӛчен 

түбәндәге документлар теркәлә: 

  

1) ___________                                                                                     _______________ ; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

  

2) ___________                                                                                     _______________; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

  

3) ___________                                                                                     _______________. 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

Гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге нигезендә кабул ителде 

  

"__"____________ 20__ ел. 

  

___________________________ __________________________________________ 

(зат вазыйфасы)                 (имза, дата)        (гариза кабул итүченең имза расшифровкасы) 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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 программасын гамәлгә ашыру 

кысаларында торак сатып алу (тӛзү) ӛчен 

бирелә торган социаль түләү күләменнән 

артып китә торган ӛлешендә яшь гаиләне 

торак белән тәэмин итү тәртибенә һәм 

шартларына җитәрлек керемнәре йә 

торакның исәп-хисап (уртача) бәясен 

түләү ӛчен башка акчалары бар дип яшь 

гаиләне тану тәртибенә кушымта 

 

                                                        Форма 

 

"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 программасын 

гамәлгә ашыру кысаларында торак сатып алу (тӛзү) ӛчен бирелә торган социаль түләү 

күләменнән артып китә торган ӛлешендә торакның исәп-хисап (уртача) бәясен түләү ӛчен 

җитәрлек керемнәре йә башка акчалары булган яшь гаилә гаризасы  

Киләсе составта яшь гаилә: 

хәләл җефете (ир): _____________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

хәләл җефете (хатын):_______________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

паспорт: сериясе ________ N ______________, тапшырылган ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

балалар: ________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (булганда), туган кӛне) 

        туу турында таныклык (паспорт-14 яшькә җиткән бала ӛчен)_______________________ 

(кирәкмәсне сызарга) 

сериясе_________ N ___________, тапшырылган ______________________________ 

____________________________________________ "__" __________________ ___ ел., 

түбәндәге адрес буенча яши: _____________________________________________________; 

________________________________________________________________________, 

"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 программасы 

кысаларында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану һәм (яисә) социаль түләү алуга 

дәгъва кылучы буларак танылу турында һәм____________________ исәп-хисап бәясе белән торак 

сатып алу ӛчен_______________ гомуми мәйданы ____________ кв. метр һәм 1 кв. метр бәясе 



нормативы белән торакның гомуми мәйданы метры _____________ торак бәясен түләү ӛчен 

бирелә торган социаль түләү күләменнән артып киткән ӛлештә җитәрлек керемнәр яисә башка 

акчалар булу турында белдерә (______________сум). 

1)___________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)               (имза)  (дата) 

2)___________________________________________________ __________________; 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)               (имза)  (дата) 

3)___________________________________________________ __________________. 

(Ф. И. О. (булган очракта) балигъ булган гаилә әгъзасы)               (имза)   (дата) 

Торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлыкны һәм гаризага түләү сәләтен раслау ӛчен 

түбәндәге документлар теркәлә: 

  

1) ___________                                                                                     _______________ ; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

  

2) ___________                                                                                     _______________; 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

  

3) ___________                                                                                     _______________. 

(документның исеме һәм номеры, кем һәм кайчан бирелгән) 

Гариза һәм аңа кушып бирелә торган документлар исемлеге нигезендә кабул ителде 

  

"__"____________ 20__ ел. 

  

___________________________ __________________________________________ 

(зат вазыйфасы)                 (имза, дата)        (гариза кабул итүченең имза расшифровкасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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 программасы 

катнашучысына бер бала туганда (уллыкка 

алынганда) ӛстәмә социаль түләү бирү 

кагыйдәләренә 1 нче кушымта 

 

                                                                 Форма 

 

                                 Башкарма комитет җитәкчесенә 

                                 ___________________________________________ 

                                                          (Татарстан  Республикасы 

                                 __________________________________________ 

                                                       муниципаль  берәмлеге  исеме) 

                                 ___________________________________________ 

                                            (Җитәкченең Ф.И.А.и (булган очракта) 

                                  ________________________________________ 

                                       (гариза бирүченең тулы Ф.И.А.и (булган      

очракта) 

                                 _________________________________________, 

                                    адресы буенча  яшәүче: _______________ 

                                 ___________________________________________ 

                                                      (тулысынча почта адресы) 

                                 ___________________________________________ 

                                 ___________________________________________ 

                                                            (контакт телефоннары) 

 

гариза 

 

"2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү" дәүләт программасының "2014 - 2022 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче программасын гамәлгә 

ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу ӛчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләре 

нигезендә___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, бала туу 

турында таныклыкның (яисә баланы уллыкка алуга хокук бирүче документларның) нотариаль 

расланган күчермәсе нигезендә торак сатып алуга яки торак тӛзүгә (кирәген сайларга) бер бала 

туганда (уллыкка алынганда) ӛстәмә социаль түләү бирүегезне сорыйм.. 

Мәгълүматлар: 

1. Социаль түләү алуга таныклык номеры: ____________________________. 

2. Социаль түләү алуга таныклык бирү датасы: _______ 20__ ел. 

3.  Бала туу турында таныклык: сериясе ________ N _____________ ______________муниципаль 

берәмлеге  Башкарма комитеты ГХАТ бүлеге тарафыннан бирелде. 

                                                                                                                                 (бирелү вакыты) 

4. Баланың Ф.И.А.и (булган очракта): __________________________________________________ 

5. Баланың туган кӛне: ________________________________________________________ 

__________________ ___________________ 

                 (дата)                          (имза) 



"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 программасы 

катнашучысына бер бала туганда (уллыкка 

алынганда) ӛстәмә социаль түләү бирү 

кагыйдәләренә 2  нче кушымта 

 

Форма 

 

"2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак - коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү" дәүләт программасының "2014-2022 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче программасы 

катнашучысына бер бала туганда (уллыкка алынганда) ӛстәмә социаль түләү алуга яшь гаиләләр 

исемлеге                                                                                                 "__" ________ 20__ ел 

 

         N 

т/

с 

Гариза 

бирүченең 

фамилиясе

, исеме, 

атасының 

исеме 

(булган 

очракта) 

Таныклы

к бирү 

датасына, 

социаль 

түләү алу 

ӛчен 

гаилә 

составы 

Таныклыкт

а 

күрсәтелгән 

социаль 

түләү 

күләме, сум 

Социаль 

түләү алуга 

таныклык 

реквизитлар

ы 

яңа 

туган 

(уллыкк

а 

алынган

) 

баланың 

Ф.И.А. 

(булган 

очракта) 

Баланы

ң туган 

кӛне 

Ӛстәмә 

социал

ь түләү 

күләме, 

сум 

    номе

р 

дата    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Дата ___________________ 

 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге 

 башкарма комитеты җитәкчесе                                          ______________ (_________________) 

                                                                                                      (имза)           (имза аңлатмасы) 

М.У. 

Башкаручының  Ф.И.А.и (булганда) ___________________ (контакт телефоннары __________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"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 программасы 

катнашучысына бер бала туганда (уллыкка 

алынганда) ӛстәмә социаль түләү бирү 

кагыйдәләренә 3  нче кушымта 

 

Форма 

 

"2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак - коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү" дәүләт программасының "2014-2022 елларга Татарстан 

Республикасында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" ярдәмче программасы 

катнашучысына бер бала туганда (уллыкка) ӛстәмә социаль түләү бирүгә Татарстан 

Республикасы бюджетыннан алынган акчалардан максатчан файдалану турында хисап     

"__" ________ 20__ ел (мең сум) 

 

          N 

т/

с 

Гариза 

бирүчене

ң 

фамилияс

е, исеме, 

атасының 

исеме 

(булган 

очракта) 

Социаль 

түләү 

алуга 

таныклы

к бирү 

номеры 

һәм 

датасы 

яңа 

туган 

(уллыкк

а 

алынга

н) 

баланы

ң 

Ф.И.А. 

(булган 

очракта

) 

Баланы

ң туган 

кӛне 

Бала туу 

турында 

таныклык 

реквизитлар

ы 

Ӛстәмә 

социаль 

түләү алуга 

күчерелгән 

акча 

Ӛстәмә 

социаль 

түләү 

алучыларны

ң шәхси 

счетларына 

кергән акча 

      дат

а 

сумм

а 

дат

а 

сумм

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

Дата ___________________ 

 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлеге 

 башкарма комитеты җитәкчесе                                          ______________ (_________________) 

                                                                                                      (имза)           (имза аңлатмасы) 

М.У. 

Башкаручының  Ф.И.А.и (булганда) ___________________ (контакт телефоннары __________) 

 
 

 


