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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    КАРАР                                                      
 

 «16» гыйнвар 2020 ел                                                                                                   № 7 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының 2017 елның 29 декабрендәге  331 

номерлы «2017-2020 елларга Азнакай муниципаль 

районы авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» 

муниципаль программасы турында» карары белән 

расланган «2017-2020 елларда Азнакай муниципаль 

районының авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү» муниципаль программасына үзгәрешләр 

кертү турында (22.02.2019 ел №46 карар 

редакциясендә) 

 

Муниципаль программа чараларын гамәлгә ашыруга чыгымнар һәм 

күрсәткечләрне тӛгәлләштерү максатыннан, карар бирә: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 29 

декабрендәге  331 номерлы «2017-2020 елларга Азнакай муниципаль районы 

авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» муниципаль программасы турында» 

карары белән расланган «2017-2020 елларда Азнакай муниципаль районының 

авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» муниципаль программасына 

(22.02.2019 ел №46 карар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. исемендә һәм 1 пунктта «2017-2021 елларга» саннарын «2017-2022 

елларга» сүзләренә алмаштырырга; 

1.2. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2017 елның 29 

декабрендәге  331 номерлы «2017-2020 елларга Азнакай муниципаль районы 

авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» муниципаль программасы турында» 

карары белән расланган «2017-2020 елларда Азнакай муниципаль районының 

авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» муниципаль программасында 

(22.02.2019 ел №46 карар редакциясендә)(алга таба-Программа): 

- программа исемендә һәм тексты буенча «2017-2021 елларга» сүзләрен 

«2017-2022 елларга» сүзләренә алмаштырырга;  

1.3. программа паспортында: 

- «программасының исеме» юлында «2017-2021» саннарын «2017-2022» 

саннарына  алмаштырырга; 

-  «программаның максатчан индикаторлары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

mailto:adm-aznakay@mail.ru
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Программаның 

максатчан 

индикаторлары 

Программа буенча 3735 кв. метр торак файдалануга 

тапшырылган, шул исәптән: 

- авыл җирлегендә яшәүче гражданнар ӛчен-2257 кв. 

метр; 

- яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр ӛчен-1478 кв. 

метр; 

- авыл җирлекләрендә газ белән тәэмин итү 

челтәрләрен проектлау һәм тӛзү. 

- авыл торак пунктларында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен проектлау, тӛзү, капиталь ремонтлау, 

реконструкцияләү; 

- социаль объектларны тӛзү һәм капиталь ремонтлау. 

-  «Программаны финанслау күләме  һәм чыганаклары» юлын түбәндәге  

редакциядә бәян итәргә: 

Программаны 

финанслау күләме  

һәм чыганаклары 

Программаны финанслауның гомуми күләме 155 

613,77 мең сум тәшкил итә, шул исәптән: 

-федераль бюджет акчалары - 27 136,57 мең сум; 

- республика бюджеты акчалары – 92 758,30 мең 

сум; 

- җирле бюджет акчалары-400,00 мең сум; 

- бюджеттан тыш чыганаклардан-35318,90 мең сум. 

- «программаны гамәлгә ашыруның кӛтелгән нәтиҗәләре һәм аның 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

программаны гамәлгә 

ашыруның кӛтелгән 

нәтиҗәләре һәм аның 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

- 40 авыл гаиләсе, шул исәптән 20 яшь гаилә һәм яшь 

белгечләрнең торак шартларын яхшырту ; 

- 12 торак пунктта инженерлык җиһазланышы 

дәрәҗәсен күтәрү; 

- шәхси торак тӛзелеше ӛчен билгеләнгән 100 дән 

артык участокны газ белән тәэмин итү; 

- 5 авыл җирлегендә су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау, 5 авыл җирлегендә 

су белән тәэмин итү челтәрләрен реконструкцияләү, 

6 авыл җирлегендә суүткәргечләргә капиталь ремонт 

ясау; 

- 19 социаль инфраструктура объектын тӛзү, 

капиталь ремонтлау. 

 

- «II.Тӛп максатлар һәм бурычлар, программаны тормышка ашыру 

вакыты, максатчан индикаторлар һәм күрсәткечләре» бүлегендә 3 абзацта 

«2021» санын «2022» санына алмаштырырга; 

1.4. «2017-2022 елларга Азнакай муниципаль районы авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү» муниципаль программасына 1-6 нчы 

кушымталарны яңа редакциядә бәян итәргә.  

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-



телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемдә калдырам. 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                А.Х.Шәмсетдинов



“2017-2022 елларга Азнакай 

муниципаль районының авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү " 

муниципаль программасына 

1 нче кушымта 

 

«2017-2022 елларга Азнакай муниципаль районында авыл территорияләрен тотрыклы үстерү»  муниципаль 

программасында катнашучылар исемлеге 

№ 

п/

п 

Фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме 

Эш урыны (уку), 

вазыйфасы 

Мәшгул

ьлек 

өлкәсе 

(АПК, 

социаль 

өлкә, 

башкал

ар) 

Гаилә 

состав

ы, 

кеше. 

Торакн

ың 

гомуми 

мәйдан

ы 

күләме, 

кв. м 

Торакн

ың 

гомуми 

мәйдан

ы 1 кв. 

м бәясе, 

сум. 

Торак (сатып алу )өчен каралган акчалар күләме, сум . 

барлыгы 

Шул исәптән: 

социаль 

түләү 

чаралары 

шулардан : 
бюджетта

н тыш 

чыганакл

ар 

акчалары 

федераль 

бюджета 

РФ 

субъекты 

бюджеты 

җирле 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2017 ЕЛ 
Гражданнар 

1 

Харисова 

Лилия 

Рифкатовна  

( 2016 елда 

катнашучы) 

ТР Азнакай 

районы һәм 

Азнакай 

шәһәренең 1-3 нче 

суд участоклары 

җәмәгать 

судьялары 

аппараты, 

җыештыручы 
башка 4 72 23000  419200 293440 125760 0,00 486800 

2 

Сәләхова Лилия 

Атласовна 

"Азнакай шәһәре 

халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәге" 

ДКУ, ӛлкән 

инспектор башка 4 72 24300 1749600 354469,98 248093,54 106376,44 0,00 524880 

3 

Хурамшин 

Марат 

Шәмсуллович 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

социальс

фера 3 
54 24 300 1312200,00 354469,98 248093,54 106376,44 0,00 393660,00 



комитетының 

мәдәният идарәсе 

" балетмейстер 

4 

Сәхәпов Руслан 

Разифович 

Крестьян (фермер) 

хуҗалыгы 

башлыгы АПК 
4 72 24 300 1749600,00 354469,98 248093,54 106376,44 0,00 524880 

5 

Газизуллин 

Нәфис 

Хантимерович 

ООО Агрофирма 

"Азнакай",трактор

ист АПК 
4 72 24 300 1749600,00 354470,03 248051,65 106418,38 0,00 524880 

Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

1 

Якупов Артур 

Ленарович 

(ӛлешчә 2016 ел 

акчалары 

хисабына 

финансланды) 

ООО "Союз -

Агро", терлекче АПК 3 54 23 000  483000 338100 144900 0,00 372600 

2 

Шамгуллин 

Руслан 

Радикович 

ООО "Союз-

Агро",  хезмәтне 

саклау һәм 

сәнәгать 

куркынычсызлыг

ы буенча инженер АПК 4 72 24 300 1749600,00 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 524880 

3 

Шаяхмәтова 

Алина 

Дамировна 

ООО "Агрофирма 

"Азнакай", 

бухгалтер АПК 3 54 24 300 1312200,00 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 393660 

4 

Гумирова 

Минзиля 

Гамировна 

ООО "Агрофирма 

"Азнакай", 

зоотехник АПК 4 72 24 300 1749600,00 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 524880 

5 

Юсупова 

Разиля 

Рамилевна 

ООО "Союз-

Агро", ветврач АПК 4 72 24 300 1749600,00 378769,98 265101,11 113668,87 0,00 524880 

6 

Ихсанов 

Рамиль 

Шарифуллович 

КФХ 

Габдрахманов, 

механизатор АПК 2 42 24 300 1020600,00 378770 271439 107331 0,00 306180 

7 

Сахапов 

Марсель 

ООО Агрофирма 

"Азнакай", 

механизатор АПК 4 72 24 300 1749600,00 378770,04 258714,97 120055,07 0,00 524880 



Хамитович 

 

Катначучылар 

барлыгы (12 

кеше)   43 780  15892200,00 4592699,93 3214430,68 1378269,25 0,00 5627060,00 

 

Барлыгы яшь 

гаиләләр(7 

кеше)   24 438  9331200,00 2755619,96 1928658,41 826961,55 0,00 3171960,00 

2018 ЕЛ 

Гражданнар 

1 

Музагитов 

Рамиль 

Музагитович 

(2016 ел 

катнашучысы, 

алып бетерә) 

 КФХ Башлыгы АПК 6 108 23000  839847,00 487111,26 352735,74 0,00  

2 

Сәләхова Лилия 

Атласовна ( 

2017 ел, алып 

бетерә) 

«Азнакай шәһәре 

халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәге» 

ДКУ, ӛлкән 

инспектор башка 4 72 24 300  672321,00 389946,18 282374,82 0,00  

3 

Хурамшин 

Марат 

Шәмсуллович 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәдәният идарәсе 

" балетмейстер 

социаль 

сфера 3 54 24 300  277321,00 160846,18 116474,82 0,00  

4 

Сәхәпов Руслан 

Разифович 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

Крестьян (фермер) 

хуҗалыгы 

башлыгы АПК 4 72 24 300  277321,03 160846,20 116474,83 0,00  

5 

Газизуллин 

Нафис 

Хантимерович 

(2017 ел, алып 

ООО Агрофирма 

"Азнакай",трактор

ист АПК 4 72 24 300  870249,97 504744,98 365504,99 0,00  



бетерә) 

Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

1 

Шәмгуллин 

Руслан 

Радикович 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

ООО "Союз-

Агро",  хезмәтне 

саклау һәм 

сәнәгать 

куркынычсызлыг

ы буенча инженер АПК 4 72 24 300  593313,98 344122,11 249191,87 0,00  

2 

Шаяхмәтова 

Алина 

Дамеровна 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

ООО "Агрофирма 

"Азнакай", 

бухгалтер АПК 3 54 24 300  539770,02 313066,61 226703,41 0,00  

3 

Гумирова 

Минзиля 

Гамировна 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

ООО "Агрофирма 

"Азнакай", 

зоотехник АПК 4 72 24 300  539770,02 313066,61 226703,41 0,00  

4 

Юсупова 

Рәзиля 

Рамилевна 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

ООО "Союз-

Агро", ветврач АПК 4 72 24 300  566547,00 328597,26 237949,74 0,00  

5 

Ихсанов 

Рамиль 

Шарифуллович 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

КФХ 

Габдрахманов, 

механизатор АПК 2 42 24 300  335714,00 194714,12 140999,88 0,00  

6 

Сахапов 

Марсель 

Хәмитович 

(2017 ел, алып 

бетерә) 

ООО Агрофирма 

"Азнакай", 

механизатор АПК 4 72 24 300  566542,00 328594,36 237947,64 0,00  

7 

Кутлыкаева 

Зинира 

ООО Агрофирма 

"Азнакай", АПК 5 90 24300 2187000,00 566542,00 328594,36 237947,64 0,00 656100,00 



Миннимагсумо

вна (2017 ел, 

алып бетерә) 

экономист 

8 

Ямаева Регина 

Рӛстәмовна 

СХПК «Таллы-

Буляк», бухгалтер АПК 4 72 24300 1749600,00 463050,00 268569,00 194481,00 0,00 524880,00 

9 

Миргасимова 

Гүзәл 

Нәфисовна 

ООО Агрофирма 

"Азнакай", 

бухгалтер АПК 4 72 24 300 1749600,00 566481,98 328559,55 237922,43 0,00 524880,00 

 

Райое буенча 

барлыгы (_14_
3
) х х 55(8) 996 х 5686200,00 7674791,00 4451378,78 3223412,22 0,00 1705860 

 

Шул исәптән 

яшь гаиләләр 

һәм белгечләр 

(_9_
3
) 

 х х 34(8) 

474 

(144) х 5686200,00 4737731,00 2747883,98 1989847,02 0,00 1705860 

2019 ЕЛ 

Гражданнар 

1 

Салахова Лилия 

Атласовна 

(алып бетерә, 

2017 ел 

катнашучысы) 

 

Азнакай шәһәре 

халыкны эш белән 

тәэмин итү 

үзәге»,баш 

инспектор башка 4 72 24 300 1 749 600 197 929,01 114 798,83 83 130,18 0,00 524 880,00 

2 

Хурамшин 

Марат 

Шәмсуллович ( 

алып бетерә, 

2017 ел 

катнашучысы .) 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәдәният Идарәсе 

« МКУ» 

балетмейстер 

Социаль 

сфера 

3 

 

54 

 

24 300 

 

1 312 200 

 

286 749,01 

 

166 314,43 

 

120 434,58 

 

0,00 

 

524 880,00 

 

3 

Сахапов Руслан 

Разифович  

алып бетерә, 

2017 ел 

катнашучысы ) 

Крестьян (фермер) 

хуҗалыгы 

башлыгы АПК 

4 

 

72 

 

24 300 

 

1 749 600 

 

592 928,98 

 

343 898,81 

 

249 030,18 

 

0,00 

 

524 880,00 

 



4 

 

Метальников 

Павел 

Викторович 

 

Азнакай үзәк 

район 

хастаханәсе, ш.т. 

б.Актүбә, ашыгыч 

ярдәм табибы 

Социаль 

сфера 

 

1 

 

33 

 

27 700 

 

914 100 

 

639 870 

 

371 124,60 

 

268 745,40 

 

0,00 

 

274 230,00 

 

5 

 

Шәмсетдинова 

Зилә 

Зиннатулловна  

МДОУ «Детский 

сад»Чулпан» 

с.Чалпы, кече 

тәрбияче 

Социал 

сфера 

 4 72 27 700 1 994 400 199 440 115 675,20 83 764,80 0,00 1 794 960 

6 

Хәмидуллина 

Резеда 

Марсовна КФХ башылгы АПК 7 126 27 700 3 490 200 1 224 263 710 072,54 514 190,46 0,00 1 047 060 

 

Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

1 

 

Шамгуллин 

Руслан 

Радикович  

(алып бетерә, 

2017 ел 

катнашучысы) 

ООО "Союз-

Агро",  хезмәтне 

саклау һәм 

сәнәгать 

куркынычсызлыг

ы буенча инженер АПК 4 72 24 300 1 749 600 252 636,04 146 528,90 106 107,14 0,00 524 880,00 

2 

 

Котлыкаева 

Зинира 

Миннимагсумо

вна (алып 

бетерә, 2017 ел 

катнашучысы) 

ООО Агрофирма 

"Азнакай", 

экономист 

АПК 

 5 90 24 300 2 187 000 353 887,99 205255,04 148 632,96 0,00 656 100,00 

3 

 

Юсупова 

Рәзиля 

Рамилевна 

(алып бетерә, 

2017 ел 

катнашучысы) 

ООО "Союз-

Агро", ветврач 

 

АПК 

 4 72 24 300 1 749 600 279 403,01 162 053,75 117 349,27 0,00 524 880,00 

4 

 

Сахапов 

Марсель 

Хамитович 

ООО Агрофирма 

"Азнакай", 

механизатор 

АПК 

 

4 

 

72 

 

24 300 

 

1 749 600 

 

279 407,96 

 

162 056,62 

 

117 351,34 

 

0,00 

 

524 880,00 

 



(алып бетерә, 

2017 ел 

катнашучысы) 

 

5 

 

Миргасимова 

Гүзәл  

Нәфисовна 

 

ООО "Агрофирма 

"Азнакай" 

бухгалтер 

 

АПК 

 

4 

 

72 

 

24 300 

 

1 749 600 

 

251 888,02 

 

146 095,05 

 

105 792,97 

 

0,00 

 524 880 

6 

 

 

 

 

 

Баграмов Ильяс  

Илдусович 

 

 

 

"Актүбә ш. т. б. 3 

нче урта гомуми 

белем бирү 

мәктәбе" 

муниципаль 

бюджет гомуми 

белем бирү 

учреждениесе, 

укытучы 

Социаль

сфера 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

27 700 

 

 

 

 

1 994 400 

 

 

 

 

1 396 080 

 

 

 

 

809 726,40 

 

 

 

 

586 353,60 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

598 320 

 

 

 

 

7 

 

Ким Эльвира 

Мирхазияновна 

 

Балтач 

авылының» 

Чулпан «балалар 

бакчасы, кече 

тәрбияче 

Социаль 

сфера 

 5 90 27 700 2 493 000 137 115 79 526,70 57 588,30 0,00 2 355 885 

8 

 

Вәлиева 

Любовь 

Альбертовна 

 

«Район-шәһәр 

Мәдәният сарае " 

МБУ филиалы 

Карамалы авыл 

мәдәният йорты» 

Социаль 

сфера 

 5 90 27 700 2 493 000 1 237 821,98 717 936,75 519 885,23 0,00 1 246 500 

 

Барлыгы район 

буенча (14_) х х 58(14) 1077  27375900,00 7 329 420 

 

4251063,62 3 078 356,41 0 11647215,00 

 

шул исәптән 

яшь гаиләләр 

һәм яшь 

белгечләр (_8_) х х 35(8) 630  16165800,00 4 188 240 2429179,21 1 759 060,81 0 6956325,00 

2020 ЕЛ 

 

Гражданнар 



1 

Мәүлетова 

Анжела 

Альбертовна 

 

Азнакай РҮХ, 

бухгалтер 

Социаль

сфера 2 42 27 700 1163400,00 814380,00 342039,60 472340,40 0,00 349020,00 

2 

Мальцева 

Ирина 

Викторовна 

Азнакай картлар 

һәм инвалидлар 

интернат-йорты, 

юрисконсульт 

Социаль

сфера 3 54 27 700 1495800,00 1047060,00 607294,80 439765,20 0,00 448740,00 

3 

Низамиева 

Голфина 

Илкамовна 

Урсай фельдшер-

акушерлык 

пункты, акушерка 

Социаль

сфера 4 72 27 700 1994400,00 1396080,00 809726,40 586353,60 0,00 524880 

Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

1 

Хәдиуллина 

Алина 

Рабитовна 

"Звездочка» 

балалар бакчасы, 

педагог-психолог 

Социаль

сфера 5 90 27 700 1994400,00 797760,00 462700,80 335059,20 0,00 797760,00 

2 

Әшрәпова 

Айгӛл 

Марлезовна 

1 нче номерлы 

"Кыңгырау" 

балалар бакчасы, 

тәрбияче 

Социаль

сфера 4 72 27 700 1994400,00 1396080,00 809726,40 586353,60 0,00 524880 

3 

Бәйрәмов Рүзил 

Хәмитович 

(2019 ел 

катнашучысы) 

 КФХ башлыгы АПК 5 90 27 700  370163,02 214694,55 155468,47 0,00  

 

Район буенча 

барлыгы (_6_) х х 23 420  8642400 5821523,02 3246182,55 2575340,47 0,00 2645280 

 

шул исәптән 

яшь гаиләләр 

һәм яшь 

белгечләр (_3_) х х 14 252  3988800 2564003,02 1487121,75 1076881,27 0,00 1322640 

2021 ЕЛ 

 

Гражданнар 

1 

Галиева Резеда 

Ринатовна 

КФХ Сәләхов, 

терлекче АПК 6 108 27 700 2991600,00 2094120,00 1214589,60 879530,40 0,00 897480,00 



2 

Газетдинова 

Роза 

Владимировна 

КФХ 

Габдрахманов, 

савымчы АПК 2 42 27 700 1163400,00 814380,00 342039,60 472340,40 0,00 349020,00 

3 

Хасаншина 

Айгӛл 

Дамировна  КФХ башлыгы АПК 4 72 27 700 1994400,00 1396080,00 809726,40 586353,60 0,00 524880 

4 

Кәлимуллина 

Гӛлнара 

Равилевна 

Актүбә 

бистәсенең 4 

Каенкай "балалар 

бакчасы, пешекче 

Социал 

сфера 4 72 27 700 1994400,00 1396080,00 809726,40 586353,60 0,00 524880 

 

Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

1 

Миннеханова 

Лилия 

Ришатовна 

КФХ 

Габидуллина,  

машина белән 

сыер саву 

операторы АПК 3 54 27 700 1495800,00 1047060,00 607294,80 439765,20 0,00 448740,00 

2 

Курбиева 

Лилия 

Радифовна Шәхси эшмәкәр 

Социаль

сфера 4 72 27 700 1994400,00 1396080,00 809726,40 586353,60 0,00 524880 

 

Район буенча 

барлыгы (_6_) х х 23 420  11634000,00 8143800,00 4593103,20 3550696,80 0,00 3269880,00 

 

шул исәптән 

яшь гаиләләр 

һәм яшь 

белгечләр (_2_) х х 7 126  3490200,00 2443140,00 1417021,20 1026118,80 0,00 973620,00 

2022 ЕЛ 

 

Гражданнар 

1 

Музипов Илдар 

Амералиевич 

КФХ Курбанов, 

механизатор АПК 4 72 27 700 1994400,00 1396080,00 809726,40 586353,60 0,00 524880 

2 

Гәйнетдинов 

Марат 

Әнвәрович 

ООО «Агрофирма 

«Азнакай», 

каравылчы АПК 5 90 27 700 1994400,00 797760,00 462700,80 335059,20 0,00 797760,00 

3 Шәехов Урал  КФХ башлыгы АПК 6 108 27 700 2991600,00 2094120,00 879530,40 1214589,60 0,00 897480,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нәсихович 

4 

Садыкова 

Альбина 

Маратовна 

ООО «Союз-

Агро», терлекче АПК 5 90 27 700 1994400,00 797760,00 462700,80 335059,20 0,00 797760,00 

 

 

 

 

Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр 

1 

Гӛмаров Илнур 

Әхәтович 

ООО «Союз-

Агро», тракторист АПК 5 90 27 700 1994400,00 797760,00 462700,80 335059,20 0,00 797760,00 

2 

Мустафаева 

Турана 

Ганзафар кызы 

ООО «Союз-

Агро», специалист  АПК 3 54 27 700 1495800,00 1047060,00 607294,80 439765,20 0,00 448740,00 

3 

Маликова 

Елена 

Илшатовна 

ООО «Агрофирма 

«Азнакай», 

терлекче АПК 2 42 27 700 1163400,00 814380,00 472340,40 342039,60 0,00 349020,00 

 

Район буенча 

барлыгы (_7_) х х 30 546  13628400,00 7744920,00 4156994,40 3587925,60 0,00 4613400,00 

 

шул исәптән 

яшь гаиләләр 

һәм яшь 

белгечләр (_3_) х х 10 186  4653600,00 2659200,00 1542336,00 1116864,00 0,00 1595520,00 



 

 
“2017-2022 елларга Азнакай муниципаль 

районының авыл территорияләрен тотрыклы 

үстерү " муниципаль программасына 

2 нче кушымта 

   
 

2017-2022 елларга Азнакай муниципаль районы Авыл җирлегендә урнашкан торак пунктларны социаль һәм инженерлык ягыннан 

төзекләндерү объектлары реестры  

 

№ Чара исеме Күрсәткечләр 2017-2022 елларга финанаслау күләме, мең сумнарда 

 

Барлыгы шул исәптән: 

Федераль

бюджет 

РФ 

субъекты 

бюджеты  

Җирле  

бюджет 

Бюджеттан 

тыш 

чыганаклар 

  6 9 10 11 12 13 

 2018       

1 Мәдәни билгеләнештәге объектларны төзү, 

капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

      

 Якты Күл авылында авыл мәдәният йорты 

тӛзелеше, Үчәлле авыл җирлеге 

1 берәмлек 
6 653,20 

 
6 653,20 

  

 Җиңү бистәсе мәдәният йортына капиталь ремонт 1 берәмлек 8 179,30  8 179,30   

2 ФАПлар төзелеше, шул исәптән       

 Мәнәвез авылы 1 берәмлек 2904,1  2904,1   

3 Авыл җирлекләре советлары биналарын төзү 

һәм капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

 
 

 
 

  

 Тымытык авылы 1 берәмлек 4228,2  4228,2   

4 Социаль билгеләнештәге объектларда 

җылылык (котельный) ремонтлау 

программасы, шул исәптән: 

 

 

 

 

  



 Тымытык авылы Мәдәният йорты 1 берәмлек 600  600   

 Тымытык авылы , балалар бакчасы 1 берәмлек 600  600   

5 Авылда су белән тәэмин итү       

 Тымытык авылында челтәрләрне капиталь 

ремонтлау 

1 берәмлек 
1 200,00 

 
1 200,00 

  

 Буралы авылында челтәрләрне капиталь 

ремонтлау 

1 берәмлек  
1 200,00 

 
1 200,00 

  

 Чубар-Абдул  авылында челтәрләрне капиталь 

ремонтлау 

1 берәмлек 
1 200,00 

 
1 200,00 

  

 
Туйкә авылында челтәрләрне реконструкцияләү 

1 берәмлек 
2501,6 

 
1 200,00 

 1301,6 

 Камышлы авылында суүткәргечне капиталь 

ремонтлау 

1,2 км. 750,5    750,5 

 Урсай авылында  суүткәргечне капиталь 

ремонтлау 

0,1 км 139,2    139,2 

 Урманай авылында суүткәргечне капиталь 

ремонтлау 

1,4 км 1635,9    1635,9 

 Әгер авылында  суүткәргечне капиталь ремонтлау 0,9 км 1148    1148 

 Чемодурово авылында суүткәргечне капиталь 

ремонтлау 

0,2 км 209    209 

 Чалпы авылында суүткәргечне капиталь 

ремонтлау 

0,1 км 126    126 

 2018 елга БАРЛЫГЫ  33275 0 27964,8 0 5310,2 

 2019       

1 ФАПлар төзелеше, шул исәптән       

2  Сарлы авылы 1 берәмлек 2900  2900   

 Авыл җирлекләре советлары биналарын төзү 

һәм капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

      

3  Урсай авылы 1 берәмлек 1809  1809   

 Социаль билгеләнештәге объектларда 

җылылык (котельный) ремонтлау 

программасы, шул исәптән: 

      

4 Чемодурово авылы, мәктәп 1 берәмлек 600  600   



 н.п. Чемодурово, детский сад берәмлек 600  600   

 Авылда су белән тәэмин итү       

5 Чубар Абдул авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен капиталь ремонтлау 

1,2 км 2 400,00  2 400,00   

 Туйкә авылында челтәрләрне реконструкцияләү 4,4 6 308,00  6 308,00   

 Камышлы-Күл авылын су белән тәэмин итү 

(капиталь ремонт) 

1,1 км 500    500 

6 Спорт мәйданчыклары төзелеше:       

 Кәкре Елга авылы, тер.мәктәпләр 

(баскетбол/волейбол) 

1 берәмлек 2032,5  2032,5   

7 Халыкка һәм торак пунктларның бюджет 

учреждениеләренә эчәргә яраклы су җибәрүгә 

бәйле рәвештә алынмаган керемнәрне кайтару 

      

 2019 елга БАРЛЫГЫ  17149,50 0 16649,5 0,00 500,00 

 2020       

1 ФАПлар төзелеше, шул исәптән       

 Зур Сукаеш авылы 1 берәмлек 2900  2900   

        

2 Авыл җирлекләре советлары биналарын төзү 

һәм капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

      

 Урманай авылы 1 берәмлек 2000  2000   

3 Социаль билгеләнештәге объектларда 

җылылык (котельный) ремонтлау 

программасы, шул исәптән: 

 2 берәмлек 1200  1200   

4 Водообеспечение на селе       

 Реконструкция сетей водоснабжения с. Тойкино 2,9 км 3500  3500   

 Реконструкция сетей водоснабжения с. 

Чемодурово 

1,6 км 1950  1950   

        

  2020 елга БАРЛЫГЫ  11550 0 11550 0 0 

 2021       

1 Торак пунктларны газ белән тәэмин итү       



 Әгерҗе авылында газ белән тәэмин итүне 

проектлау һәм тӛзү 

47 йорт 100   100  

 Сәпәй авылында газ белән тәэмин итүне 

проектлау һәм тӛзү 

25 йорт 100   100  

2 ФАПлар төзелеше, шул исәптән       

 Илбәк авылы 1 берәмлек 2900  2900   

3 Авыл җирлекләре советлары биналарын 

капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

      

 Әлкәй авылы 1 берәмлек 2000  2000   

4 Социаль билгеләнештәге объектларда 

җылылык (котельный) ремонтлау 

 1200   1200   

5 Авылда су белән тәэмин итү       

 Чемодурово авылында су белән тәэмин итү 

челтәрләрен реконструкцияләү 

2,9 км 3500  3500   

 2021 елга БАРЛЫГЫ  9800 0 9600 200 0 

 2022       

1 Торак пунктларны газ белән тәэмин итү       

 Әгерҗе авылында газ белән тәэмин итүне 

проектлау һәм тӛзү 

47 йорт 100   100  

 Сәпәй авылында газ белән тәэмин итүне 

проектлау һәм тӛзү 

25 йорт 100   100  

2 ФАПлар төзелеше, шул исәптән 1 берәмлек 2900  2900   

3 Авыл җирлекләре советлары биналарын 

капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

1 берәмлек 2000  2000   

4 Авыл җирлекләре советлары биналарын 

капиталь ремонтлау, шул исәптән: 

2 берәмлек 1200   1200   

5 Авылда су белән тәэмин итү 3 км 3500  3500   

 2022 елга БАРЛЫГЫ  9800,00 0 9600,00 200,00 0,00 

 2018-2022 елга БАРЛЫГЫ  81 574,50 0 75364,3 400,00 5810,20 



 

 

“2017-2022 елларга Азнакай 

муниципаль районының авыл 

территорияләрен тотрыклы 

үстерү " муниципаль 

программасына 

3нче кушымта 

 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләр һәм яшь белгечләрнең 

торак шартларын яхшырту ӛчен Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре бюджетларына субсидияләр бирү һәм бүлү  

кагыйдәләре 

 

1. Әлеге кагыйдәләр авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән авыл 

җирендә яшәүче яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең (алга таба – субсидияләр) торак 

шартларын яхшырту чараларына Татарстан Республикасы бюджетыннан Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре бюджетларына субсидияләр бирү тәртибен һәм 

шартларын билгели. 

Әлеге Кагыйдәләрдә кулланыла торган «авыл җирлеге» тӛшенчәсенә муниципаль 

район чикләрендә гомуми территориягә берләшкән авыл җирлекләре яки авыл җирлекләре, 

шулай ук Татарстан Республикасы шәһәр округлары составына керүче, авыл хуҗалыгы 

продукциясен җитештерү һәм эшкәртү белән бәйле эшчәнлек ӛстенлек иткән шәһәр 

тибындагы бистәләр, әлеге кагыйдәләргә 1 нче кушымта нигезендә авыл хуҗалыгы 

продукциясен җитештерү һәм эшкәртү белән бәйле эшчәнлек ӛстенлек иткән авыл 

җирлекләре керә. 

2. Субсидияләр гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең 

торак шартларын яхшырту чараларын гамәлгә ашыруга бәйле чыгым йӛкләмәләрен 

финанслашу максатларында муниципаль берәмлекләр бюджетларына, түбәндәгеләр ӛчен  

бирелә: 

а) гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак тӛзү (сатып 

алу) ӛчен социаль түләүләр (алга таба – социаль түләүләр) авыл җирендә яшәүче 

гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак тӛзү (сатып алу) ӛчен 

социаль түләүләр бирү турында типлаштырылган нигезләмә белән билгеләнгән тәртиптә һәм 

шартларда бирү (алга таба-социаль түләүләр) әлеге кагыйдәләрнең 2 нче пункты нигезендә, 

әлеге кагыйдәләрнең 2 нче пункты нигезендә, гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә 

һәм яшь белгечләргә торак тӛзү (сатып алу) ӛчен социаль түләүләр; 

б) әлеге кагыйдәләргә 3 нче кушымта нигезендә яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә 

торак урыны наймы шартнамәсе буенча бирелә торган торак тӛзелеше (сатып алу). 

Субсидияләр бирү тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Республикасы 

бюджеты турында Татарстан Республикасы Законында каралган бюджет ассигнованиеләре 

һәм билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык – тӛлек 

министрлыгына (алга таба-Министрлык) бюджет акчаларын алучы буларак, әлеге 

Кагыйдәләрнең 1 пунктында күрсәтелгән максатларга җиткерелгән бюджет йӛкләмәләре 

лимитлары чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

3. Субсидияләр түбәндәге шартларда муниципаль берәмлекләр бюджетларына бирелә: 

а) әлеге кагыйдәләрнең 2 пунктында күрсәтелгән чараларны күздә тоткан муниципаль 

программаның булуы; 

б) муниципаль берәмлекне субсидияләр бирү нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен үтәү ӛчен 

кирәкле күләмдә җәлеп итү: 

социаль түләүләр бирү очрагында – гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең 

һәм яшь белгечләрнең үз (заем) акчаларын алу, шул исәптән социаль түләүләр бирү 

очрагында; 

эш бирүчеләр акчалары-яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак урыны наймы 

шартнамәсе буенча бирелә торган торак тӛзү (сатып алу) буенча муниципаль 

берәмлекләрнең чыгым йӛкләмәләрен финанслашуга субсидияләр бирү очрагында; 



в) Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан расланган 

формалар буенча социаль түләүләр алучы һәм торак алучылар чараларында 

катнашучыларның (алга таба – җыелма исемлекләр) башлангыч исемлекләре булу. 

4. Тиешле финанс елына(Сi)  Татарстан Республикасы i-муниципаль берәмлеге 

бюджетына субсидияләр күләме түбәндәге формула буенча билгеләнә:  

 

 
 

кайда :  

Vo – гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең торак 

шартларын яхшыртуга чыгым йӛкләмәләрен финанс белән тәэмин итүгә Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләренең гомуми күләме;  

Koi – i-муниципаль берәмлектә тиешле финанс чорына җыелма исемлеккә кертелгән 

чараларда катнашучылар саны; 

Ko – барлык муниципаль берәмлекләргә дә тиешле финанс чорына җыелма 

исемлекләргә кертелгән чараларда катнашучыларның гомуми саны; 

Kапк – i-муниципаль берәмлегендә тиешле финанс чорына агросәнәгать комплексында 

эшләүче чараларның җыелма исемлегенә кертелгән катнашучылар саны; 

Kоапк – барлык муниципаль берәмлекләр буенча җыелма исемлеккә кертелгән 

агросәнәгать комплексында эшләүче чараларда катнашучыларның гомуми саны. 

Әлеге исәп-хисап нигезендә билгеләнә торган субсидия күләме тиешле финанс елына 

чараларда катнашучылар – социаль түләүләрне алучылар һәм торак урынын найм 

шартнамәсе буенча торак алучыларның алдан бирелгән исемлекләре нигезендә тәгаенләнә. 

Әлеге исәп-хисап нигезендә билгеләнә торган субсидия күләме тиешле финанс елына 

алдан җыелма исемлектә соралган акчалар күләменнән күбрәк булса, субсидия күләме 

исемлектә күрсәтелгән акчалар күләменә кадәр киметелергә тиеш. 

Азат ителә торган акчалар әлеге Кагыйдәләр нигезендә субсидияләр алу хокукына ия 

башка муниципаль берәмлекләр арасында әлеге исәп-хисап нигезендә билгеләнгән 

субсидияләр күләменә пропорциональ рәвештә бүленә. 

Яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән 

субсидияләр күләме муниципаль берәмлек бюджетына каралган субсидиянең гомуми 

күләменнән кимендә 70 процентын тәшкил итә. 

5. Субсидияләр Министрлык тарафыннан муниципаль берәмлекләр бюджетларына 

федераль казначылыкның территориаль органнарында ачылган шәхси счетларга биш эш 

кӛне эчендә күчерелә. 

6. Субсидияләрне куллануның нәтиҗәлелеге Министрлык тарафыннан ел саен 

субсидияләр бирү нәтиҗәлелегенең түбәндәге күрсәткечләре нигезендә бәяләнә: 

а) Ярдәмче программа кысаларында торак тапшыруның (сатып алу) гомуми күләме; 

б) Ярдәмче программа кысаларында яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр ӛчен торак 

тапшыру (сатып алу) күләме; 

в) Ярдәмче программа кысаларында торак шартларын яхшырткан гаиләләрнең 

гомуми саны; 

г) Ярдәмче программа кысаларында торак шартларын яхшырткан яшь гаиләләр һәм 

яшь белгечләр саны. 

7. Субсидияләрдән файдалануның нәтиҗәлелеген бәяләү, килешүләрдә каралган 

субсидияләрне куллануның нәтиҗәлелек күрсәткечләре белән, тиешле ел ӛчен 

субсидияләрне куллануның факттагы ирешелгән күрсәткечләрен чагыштыру юлы белән 

башкарыла. 

8. Агымдагы финанс елының 1 гыйнварына файдаланылмаган субсидияләр федераль 

бюджетка һәм Татарстан Республикасы бюджетына кире кайтарылырга тиеш. 

9. Министрлыкка тапшырыла торган белешмәләрнең дӛреслеге һәм субсидияләрдән 

максатчан файдалану ӛчен җаваплылык муниципаль районнарның башкарма комитетларына 

йӛкләнә. 



10. Максатчан билгеләнеше буенча кулланылмаган очракта Субсидия федераль 

бюджет һәм Татарстан Республикасы бюджеты кеременә Россия Федерациясе Бюджет 

законнары нигезендә кире кайтарылырга тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“2017-2022 елларга Азнакай 

муниципаль районының авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү 

" муниципаль программасына 

4 нче кушымта 

 

 

Авыл җирендә яшәүче гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә торак 

шартларын яхшырту ӛчен тӛзелешкә (сатып алуга) социаль түләүләр бирү турында 

типлаштырылган нигезләмә 

I. Гомуми нигезләмә 

 

1. Әлеге типлаштырылган нигезләмә авыл җирендә яшәүче Россия Федерациясе 

гражданнарына, шул исәптән авылда яшәүче һәм эшләүче яшь гаиләләргә һәм яшь 

белгечләргә, авыл җирлегенә даими яшәү урынына күчәргә һәм анда эшләргә теләк 

белдерүчеләргә (алга таба – социаль түләүләр, гражданнар, яшь гаиләләр, яшь белгечләр) 

торак тӛзү (сатып алу) ӛчен социаль түләүләр бирү тәртибен билгели. 

2. Гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә социаль түләүләр 

федераль бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яки) җирле бюджет акчалары 

исәбеннән бирелә. 

Федераль бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты һәм (яки) җирле бюджет 

акчалары исәбеннән бирелә торган социаль түләүләр торак тӛзүнең (сатып алу) хисап 

бәясенең 70 проценттан да артмаган ӛлешен тәшкил итә. Гражданнарның үз (шул исәптән 

заем) акчалары ӛлеше кимендә  

Торак тӛзелеше (сатып алу) буенча исәп-хисап бәясенең 30 проценты. 

3. Социаль түләүләр гражданнарга, шул исәптән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә, 

шулай ук элек социаль түләүләр акчаларыннан файдаланып, авыл җирендә торак шартларын 

яхшырту хокукына ия булган аларның гаилә әгъзаларына бирелми. 

Авыл җирендә торак шартларын яхшыртуга социаль түләүләр бирү Россия 

Федерациясе законнары нигезендә торак белән тәэмин итү буенча дәүләт йӛкләмәсенә ия 

булган Россия Федерациясе гражданнарына каралмаган. 

 

II. Гражданнарга социаль түләүләр бирү тәртибе 

 

4. Граждан түбәндәге шартларны үтәгәндә социаль түләү алу хокукына ия: 

а) авыл җирендә даими яшәү (яшәү урыны буенча теркәлү); 

б) авыл җирендә хезмәт шартнамәсе буенча эш яки индивидуаль эшкуарлык 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру (эшнең тӛп урыны) (социаль түләүләрне алучыларның һәм торак 

урыннарын найм шартнамәләре буенча торак алучыларның җыелма исемлегенә кертелгән 

кӛнгә (алга таба – җыелма исемлек) бер елдан да ким булмаган вакытка (даими рәвештә – 

җыелма исемлек) (алга таба-җыелма исемлек); 

в) әлеге типик Нигезләмәнең 12 пункты нигезендә билгеләнә торган торак тӛзелеше 

(сатып алу) буенча исәп-хисап бәясенең кимендә 30 проценты күләмендә үз һәм (яисә) заем 

акчалары, шулай ук әлеге типик нигезләмәнең 16 пунктында каралган очракта торак тӛзү 

(сатып алу) ӛчен кирәкле акчалар булу. Граждан үз һәм (яки) заем акчалары булмау 

(җитмәве) очракта, билгеләнгән тәртиптә ана (гаилә) капиталы средстволары (бер ӛлеше) 

кулланылырга мӛмкин  

Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 2007 елның 12 декабрендәге 862 номерлы  

«Ана (гаилә) капиталы акчаларын (бер ӛлешен) торак шартларын яхшыртуга юнәлтү 

кагыйдәләре турында» карары; 

г) Россия Федерациясе Торак кодексының 51 статьясында билгеләнгән нигезләр 

буенча даими яшәү урыны буенча җирле үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла 

торган торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану. Торак шартларын намуслы рәвештә 

начарайткан гражданнар күрсәтелгән гамәлләр кылган кӛннән алып биш елдан да соңга 

калмыйча торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип танылырга мӛмкин. 



5. Гражданнарга социаль түләүләр бирү киләсе чират нигезендә гамәлгә ашырыла: 

а) авыл җирендә агросәнәгать комплексында хезмәт килешүләре буенча эшләүче яисә 

индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыручы, торак йорт тӛзү яки торак йортларны 

(фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу юлы белән торак шартларын яхшыртырга теләк 

белдергән гражданнарга); 

б) авыл җирендә социаль ӛлкәдә индивидуаль эшмәкәрлек эшчәнлеге алып баручы, 

торак йорт тӛзү яки торак йортларны (фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу юлы белән 

торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән гражданнарга хезмәт шартнамәләре буенча 

эшләүче яисә торак ӛлкәсендә индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыручы 

гражданнарга); 

в) авыл җирендә агросәнәгать комплексында хезмәт шартнамәләре буенча эшләүче 

яисә индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыручы, торак урыннары алу юлы белән 

торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән гражданнарга; 

г) авыл җирендә социаль ӛлкәдә хезмәт шартнамәләре буенча эшләүче яисә 

индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыручы, торак урыннары алу юлы белән 

торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән гражданнарга; 

д) авыл җирендә хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыручы гражданнарга (әлеге пунктның 

«а» – «г» пунктчаларында күрсәтелгән гражданнардан тыш) торак шартларын торак йорт 

тӛзү яисә торак йортларны (фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу юлы белән яхшыртырга 

теләк белдергән гражданнарга (әлеге пунктның " а " - " г " пунктчаларында күрсәтелгән 

гражданнардан тыш)); 

е) авыл җирендә хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыручы гражданнарга (әлеге пунктның 

«а» – «г» пунктчаларында күрсәтелгән гражданнардан тыш) торак шартларын торак 

урыннары алу юлы белән яхшыртырга теләк белдергән гражданнарга. 

6. Әлеге типлаштырылган Нигезләмәнең 5 пунктында күрсәтелгән гражданнар 

тӛркемнәренең һәр пунктында чират, социаль түләүләрне беренче чиратта бирүне исәпкә 

алып, әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 16 пункты нигезендә гариза бирү датасы буенча 

хронологик эзлеклектә билгеләнә.: 

а) ӛч һәм аннан күбрәк баласы булган гражданнар; 

б) Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең 2002 елның 3 декабрендәге 858 номерлы карары 

белән расланган " 2013 елга кадәр авылны социаль үстерү» федераль максатчан программасы 

кысаларында социаль түләүләрне файдаланып, торак шартларын яхшыртырга теләк 

белдергән гражданнар исемлегенә кертелгән гражданнар  

«2013 елга кадәр авылны социаль үстерү" федераль максатчан программасы 

турында»; 

в) компактлы торак тӛзелеше ӛчен мәйданчыкларны комплекслы тӛзекләндерү 

проектларын гамәлгә ашыру территориясендә торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән 

гражданнар; 

г) торак йортларны (фатирларны) тӛзи башлаган гражданнар, шул исәптән ӛлешләп 

тӛзүдә катнашу юлы белән, үз (заем) акчалары хисабына (әлеге Нигезләмәнең 5 пунктындагы 

«а», «б» һәм «д» пунктчаларында күрсәтелгән гражданнар). 

7. Гражданның гаилә әгъзаларына әлеге типовой нигезләмәгә карата аның белән бергә 

даими яшәүче аның хатыны (ире), шулай ук балалары һәм ата-аналары керә. Башка 

туганнары һәм эшкә сәләтсез иждивенцлар, әгәр алар гаилә әгъзалары буларак яшәү урыны 

буенча торак урынына күчерсәләр һәм аның белән уртак хуҗалык алып барсалар, 

гражданның гаилә әгъзалары булып таныла. Аерым очракларда башка затлар әлеге 

гражданның гаилә әгъзалары булып суд тәртибендә танылырга мӛмкин. 

8. Социаль түләү бирелә торган граждан (алга таба – социаль түләү алучы) аны 

кулланырга хокуклы: 

а) авыл җирлегендә торак урыны алуга. Социаль түләү якын туганнарыннан 

(хатыныннан), бабаларыннан (әбиләреннән), оныкларыннан, әти-әниләреннән (шул исәптән 

уллыкка алучылардан), балаларыннан (шул исәптән уллыкка алынганнардан), тулы тулы һәм 

тулы булмаган бертуган энеләреннән һәм сеңелләреннән) торак урыны сатып алуга, шулай 

ук гражданин даими яши торган торак урыны сатып алуга кулланыла алмый.; 



б) авыл җирендә торак йорт тӛзүгә (индивидуаль торак тӛзелеше яисә булган торак 

йортка карата тӛзелгән торак бина тӛзү), шул исәптән элек башланган торак йортны тӛзүне 

тәмамлау ӛчен.); 

в)авыл җирлегендә торак йортларны (фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу. 

9. Тӛзү (сатып алу) ӛчен социаль түләү бирелә торган торак бина (Торак йорт) 

булырга тиеш: 

а) яраклы ӛчен даими яшәү; 

б) үзәкләштерелгән яки автоном инженер системалары (электр яктырту, су белән 

тәэмин итү, су бүлү, җылылык, шулай ук газлаштырылган районнарда газ белән тәэмин итү); 

в) гаиләнең бер әгъзасына исәпләгәндә торак урыны мәйданының исәпкә алу 

нормасына тигез күләмнән дә ким түгел. 

10. Граждан торак кредитын (займ) финанслау чыганагы буларак торак тӛзү (сатып 

алу) ӛчен, шул исәптән ипотека кредиты белән бергә торак тӛзү (сатып алу) ӛчен, социаль 

түләү беренчел взносны түләүгә, шулай ук гражданны тиешле кредит килешүе (займ 

килешүе) тӛзү датасына тиешле кредит шартнамәсе (займ килешүе) тӛзү датасына һәм аны 

әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 4 пункты нигезендә социаль түләү алу хокукына ия 

булган, кредит (заем) буенча тӛп бурычны һәм процентларны түләүгә юнәлдерелергә 

мӛмкин., муниципаль район башкарма комитеты формалаштыра торган социаль түләүләрне 

файдаланып, торак шартларын яхшыртырга теләк белдерүчеләр бар. 

Бу кредитлар (заемнар) буенча йӛкләмәләрне үтәүне кичектергән ӛчен башка 

процентларны, штрафларны, комиссияләрне һәм пеняларны түләүгә социаль түләүне 

куллану рӛхсәт ителми. 

Торак тӛзүгә (сатып алуга) кредит (заем) буенча бурычның тӛп суммасын түләүгә һәм 

процентларны түләүгә социаль түләү күләме тӛп бурыч һәм кредиттан (займнан) 

файдаланган ӛчен процентларны түләү буенча бурыч калдыгы суммасы белән чикләнә. 

Торак тӛзүгә (сатып алуга) кредит (заем) буенча тӛп бурычны түләүгә һәм 

процентларны түләүгә социаль түләү кредит (заем) биргән кредит оешмасы (заем) белешмәсе 

нигезендә, тӛп бурыч суммасының калдыгы һәм кредиттан (займнан) файдаланган ӛчен 

процентларны түләү буенча бурычның калдыгы турында башкарыла. 

11. Гражданнарның социаль түләү алу хокукы авыл җирендә торак тӛзү (сатып алу) 

ӛчен социаль түләү бирү турындагы таныклык белән әлеге типлаштырылган нигезләмәгә 1 

нче кушымта нигезендә раслана, ул кыйммәтле кәгазь булып тормый (алга таба – таныклык). 

Таныклыкның гамәлдә булу срогы таныклыкта күрсәтелгән бирелгән датадан бер ел тәшкил 

итә. 

Социаль түләү алучыга таныклык бирү Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык – тӛлек министрлыгы (алга таба-Министрлык) тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

12. Социаль түләү күләмен хисаплап чыгару ӛчен кулланыла торган торак тӛзүнең 

(сатып алу) хисап бәясе тӛрле сандагы гаиләләр ӛчен билгеләнгән торак урыны гомуми 

мәйданы күләменнән чыгып билгеләнә (33 квадрат метр – ялгыз яшәүче гражданнар ӛчен, 42 

квадрат метр – һәм чираттагы финанс елына Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан расланган Татарстан Республикасы территориясендә авыл җирендәге торакның 

гомуми мәйданының 1 кв. метр бәясенең, инфляцияне исәпкә алып, алдагы ел ӛчен торак 

тӛзүнең (сатып алу) факттагы бәясеннән чыгып, ләкин Татарстан Республикасы буенча 

торакның гомуми мәйданының 1 кв. метрының уртача базар бәясеннән артмаган күләменнән 

чыгып, Татарстан Республикасы буенча торак тӛзүнең (сатып алуның) факттагы бәясеннән 

чыгып, Россия Федерациясе Тӛзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

тарафыннан чираттагы финанс елының I кварталына билгеләнә. 

13. Тӛзелгән (сатып алынган) торакның гомуми мәйданының 1 кв.метрының факттагы 

бәясе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган гомуми торак 

мәйданының 1 кв. метрыннан кимрәк булган очракта, социаль түләү күләме торакның 

гомуми мәйданының 1 кв. метрының факттагы бәясеннән чыгып исәпләнергә тиеш. 

Тӛзелә торган (сатып алына торган) торакның гомуми мәйданы тӛрле сандагы 

гаиләләр ӛчен билгеләнгән күләмнән ким булса, әмма җирле үзидарә органы билгеләгән 

торак урыны мәйданының хисап нормасыннан күбрәк булса, социаль түләү күләме торак 

мәйданының факттагы мәйданыннан чыгып билгеләнә. 



14.Тӛзелгән (сатып алынган) торакның гомуми мәйданы 1 кв.м. тәшкил итә. торакның 

гомуми мәйданының бер квадрат метрыннан кимрәк. торакның факттагы бәясеннән чыгып. 

Әгәр тӛзелә торган (сатып алына торган) торакның гомуми мәйданы тӛрле гаиләләр 

ӛчен билгеләнгән күләмнән кимрәк булса, ләкин җирле үзидарә органы тарафыннан 

билгеләнгән торак урыны мәйданының исәп-хисап нормасыннан артып китсә, социаль түләү 

күләме торак мәйданының факттагы мәйданыннан чыгып билгеләнә. 

16. Социаль түләү алучы, үз һәм (яки) заем акчалары хисабына түләү шарты белән, 

әлеге типлаштырылган Нигезләмәнең 12 пунктында билгеләнгән торак урыны гомуми 

мәйданы күләменнән тыш, торак тӛзелешен (сатып алуны) гамәлгә ашырырга хокуклы.)  

күрсәтелгән күләмнән артып киткән торак ӛлешенең бер ӛлеше. 

17. Социаль түләү алу хокукына ия граждан даими яшәү урыны буенча муниципаль 

район башкарма комитетына авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь 

гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең торак шартларын яхшырту чараларында катнашучылар 

составына кертү турында гариза бирә, әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә әлеге 

типлаштырылган нигезләмәгә 2 нче кушымта нигезендә, гариза бирә: 

а) мӛрәҗәгать итүченең һәм аның гаилә әгъзаларының шәхесен таныклаучы 

документлар күчермәләре; 

б) гаилә әгъзалары буларак гаризада күрсәтелгән затлар арасында туганлык 

мӛнәсәбәтләрен раслаучы документлар күчермәләре; 

в) мӛрәҗәгать итүченең һәм (яисә) аның гаилә әгъзаларының үз һәм (яки) заем 

акчалары булуын раслый торган документларның күчермәләре, шулай ук, кирәк булганда, 

мӛрәҗәгать итүченең (мӛрәҗәгать итүче белән теркәлгән никахта торучы затның) ана (гаилә) 

капиталы алуга хокукы. Мондый документлар исемлеге, аларны тапшыру сроклары һәм 

тәртибе Министрлык тарафыннан билгеләнә; 

г) гражданны торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануны раслаучы документ; 

д) хезмәт кенәгәсенең (хезмәт килешүләре буенча эшләүчеләр ӛчен) яисә индивидуаль 

эшкуар буларак физик затның дәүләт теркәвенә алу турында белешмәләре булган 

документларның күчермәләре; 

е) торак тӛзүгә рӛхсәтне күздә тоткан һәм тӛзелешкә (сатып алуга) планлаштырылган 

торак бәясен раслый торган башка документлар. Мондый документлар исемлеге, аларны 

бирү вакыты һәм тәртибе Министрлык тарафыннан билгеләнә. 

18. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 17 пунктында күрсәтелгән документларның 

күчермәләре йә аларның тәңгәллеген таныклык ӛчен оригиналлар белән бергә тапшырыла 

(бу хакта документларны кабул итүне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан билге ясала), йә 

законнарда билгеләнгән тәртиптә расланган. 

19. Муниципаль районнарның башкарма комитетлары 20 эш кӛне дәвамында әлеге 

Нигезләмәнең 17 пунктында күрсәтелгән гражданнар тарафыннан бирелгән документларны 

рәсмиләштерүнең дӛреслеген һәм аларда булган белешмәләрнең дӛреслеген тикшерәләр, 

Чираттагы финанс елына һәм план чорына социаль түләүләрне файдаланып, торак 

шартларын яхшыртырга теләк белдергән гражданнар исемлекләрен формалаштыралар һәм, 

әлеге максатлар ӛчен җирле бюджет акчаларын җәлеп итү турындагы белешмәләрне кушып, 

аларны министрлыкка җибәрәләр. Бу документларда булган дӛрес булмаган мәгълүмат 

ачыкланганда, муниципаль районнарның башкарма комитетлары, кире кайтару сәбәпләрен 

күрсәтеп, аларны мӛрәҗәгать итүчегә кире кайтаралар. 

20. Министрлык әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 19 пунктында күрсәтелгән 

муниципаль районнарның башкарма комитетлары тарафыннан тапшырылган исемлекләр һәм 

документлар нигезендә чираттагы финанс елына җыелма исемлекне раслый һәм план чорына 

җыелма исемлекне формалаштыра, шулай ук гражданнарга аларны әлеге җыелма 

исемлекләргә кертү турында мәгълүмат җиткерү ӛчен кабул ителгән карар турында 

муниципаль районнарның башкарма комитетларына хәбәр итә. 

Әгәр субсидия күләме бер кешегә социаль түләү бирү ӛчен җитәрлек булмаган 

очракта, әлеге субсидиянең әлеге күләменә туры килә торган күләмдә социаль түләүне 

ӛлешчә бирү шартларында (аның ризалыгы белән) катнашучының җыелма исемлегенә 

кертелә. Тиешле финанс елына киләсе җыелма исемлекне формалаштырганда күрсәтелгән 

катнашучы социаль түләүнең калган ӛлешен бирү ӛчен 1 номерлы исемлеккә кертелә. 



Чараларда катнашучылар исемлекләрен формалаштыру һәм раслау тәртибе һәм 

таныклыклар бирү тәртибе Министрлык боерыгы белән билгеләнә. 

21. Министрлык кредит оешмалары белән социаль түләүләргә хезмәт күрсәтү тәртибе 

турында килешүләр тӛзи, аларда банк счеты шартнамәсен алучылар белән социаль түләүләр 

тӛзү ӛчен нигезләр, социаль түләүләрне банк счетларына күчерү һәм аларны исәптән тӛшерү 

шартлары, шулай ук социаль түләүләргә хезмәт күрсәтү буенча ачык һәм ябык банк 

счетларының саны турында квартал саен мәгълүмат бирү карала. 
22. Министрлык ӛч эш кӛне дәвамында социаль түләү алучыга акча керү турында 

хәбәр итәргә тиеш. 
23. Социаль түләү алучы, Министрлык тарафыннан билгеләнгән срокта, банк счеты 

килешүе тӛзү һәм социаль түләү күчерү ӛчен билгеләнгән банк счетын ачу ӛчен, кредит 
оешмасына таныклык тапшыра. 

24. Социаль түләүләр алучыларның банк счетларыннан кредит оешмасы тарафыннан 
күчерелә: 

а) сату-алу килешүендә күрсәтелгән сатучыга, аның нигезендә сатып алына торган 
торак урынына милек хокукын дәүләт теркәвенә алу гамәлгә ашырылды; 

б) подрядчы килешүендә күрсәтелгән башкаручыга (подрядчыга) яисә социаль түләү 
алучы ӛчен торак йорт тӛзү ӛчен хуҗалык ысулы белән тӛзелеш шартнамәсе; 

в) «Күпфатирлы йортларны һәм башка күчемсез милек объектларын ӛлешле тӛзүдә 
катнашу һәм Россия Федерациясенең кайбер закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 
2004 елның 30 декабрендәге 214-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләренә туры китереп 
рәсмиләштерелгән торак йортларны (фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу килешүендә 
күрсәтелгән тӛзүчегә.»; 

г) торак йорт тӛзү ӛчен материаллар, җайланмалар сату-алу килешүендә күрсәтелгән 
сатучыга социаль түләү алучының үз кӛче белән; 

д) гражданга торак тӛзү (сатып алу), шул исәптән ипотека буенча кредит (займ) 
бирүгә кредит килешүендә (займ килешүендә) күрсәтелгән кредит оешмасы яисә юридик 
затка. 

25. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 24 пунктында күрсәтелгән шартнамәләр, 
аларны кредит оешмасына тапшырганчы, Министрлыкта аларда күрсәтелгән 
белешмәләрнең, таныклыклардагы белешмәләргә туры килү-килмәүне тикшерү уза. 

26. Социаль түләүне әлеге типик нигезләмәнең 24 пунктында күрсәтелгән затларга 
социаль түләү алучының банк счетыннан күчергәннән соң, кредит оешмасы, башкарылган 
түләү турында таныклык, таныклык тӛп нӛсхәсен биргән министрлыкка җибәрә. 

Таныклык 5 ел дәвамында сакланырга тиеш. 
27. Торак бина барлык әгъзаларның гомуми милкенә рәсмиләштерелә  
таныклыкта күрсәтелгән гаиләләргә социаль түләү күчерелгән кӛннән бер ел эчендә 

бирелә. 

Ипотека кредиты (займ) торак тӛзүне (сатып алуны) финанслашу ӛчен ир белән 

хатынның берсе яки икесенең дә милкенә тӛзелгән (сатып алынган) торак бинаны 

рәсмиләштерү рӛхсәт ителә. Бу чакта исеме торак бинага милек хокукы рәсмиләштерелгән 

зат (зат) Россия Федерациясе законнары нигезендә таныклыкта күрсәтелгән барлык гаилә 

әгъзаларының гомуми милкенә тӛзелгән (сатып алынган) торак бинаны яңадан 

рәсмиләштерү бурычын ӛч ай дәвамында муниципаль район башкарма комитетына тапшыра. 

Ана (гаилә) капиталы акчаларын (бер ӛлешен) тӛзүне (сатып алуны) финанслашу ӛчен 

тӛзелгән (сатып алынган) торак бинаны милек итеп рәсмиләштерү Россия Федерациясе 

Хӛкүмәтенең «ана (гаилә) капиталы акчаларын (бер ӛлешен) торак шартларын яхшыртуга 

юнәлтү кагыйдәләре турында»2007 елның 12 декабрендәге 862 номерлы карары белән 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

Министрлык социаль түләү алучыдан торак урынын милек итеп рәсмиләштерү ӛчен 

билгеләнгән срокны үтәмәгән очракта бирелгән социаль түләү күләмендә акчаны суд 

тәртибендә соратып алырга хокуклы. 

28. Министрлык Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 

расланган форма буенча бирелгән таныклыклар реестрын алып бара. 

29. Муниципаль районнарның башкарма комитетлары социаль түләүләр бирүгә бәйле 

чараларны тормышка ашыру буенча Министрлык белән тӛзелгән килешүләр нигезендә 

түбәндәге функцияләрне башкара: 



а) социаль түләүләр алучыларга министрлык тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 

рәсмиләштерелгән таныклыклар тапшыру; 

б) халыкка, шул исәптән массакүләм мәгълүмат чараларын, социаль түләүләрне алу 

һәм алардан файдалану шартларын һәм тәртибен кулланып, аңлату; 

в) кредит оешмалары белән әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 21 пунктында 

каралган килешүләр тӛзү һәм Федераль казначылыкның территориаль органына социаль 

түләүләрне алучыларның күрсәтелгән килешүдә билгеләнгән срокта банк счетларына күчерү 

ӛчен түләү йӛкләмәләрен бирү, тиешле муниципаль берәмлек бюджетына субсидияләр 

күчерелгән очракта, тиешле муниципаль берәмлек бюджетына социаль түләүләр 

алучыларның банк счетларына күчерүгә түләү йӛкләмәләрен бирү.; 

г) әлеге типик нигезләмәнең 24 пунктында күрсәтелгән шартнамәләрнең кредит 

оешмасына тапшырганчы аларның аларда күрсәтелгән белешмәләрнең таныклыклардагы 

белешмәләргә туры килүен тикшерү; 

д) бирелгән таныклыклар реестрын алып бару; 

е) тиешле муниципаль берәмлек бюджетына субсидияләр күчергән очракта, аларны 

банк счетларына акча керү турында социаль түләүләр алучыларга хәбәрнамә; 

ж) авыл җирендә яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына, шул исәптән яшь 

гаиләләргә һәм яшь белгечләргә, Россия Федерациясе Хӛкүмәте билгеләгән тәртип һәм 

күләм нигезендә һәм ЕГИСО операторы билгеләгән форматларга туры китереп, социаль 

тәэминатның Бердәм дәүләт мәгълүмат системасын (алга таба – ЕГИСО) куллану юлы белән 

һәм торак тӛзү (сатып алу) ӛчен социаль түләү бирү турында мәгълүмат бирүне тәэмин итү. 

Авыл җирендә яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына, шул исәптән яшь 

гаиләләргә һәм яшь белгечләргә социаль ярдәм чаралары турында мәгълүмат, Россия 

Федерациясе Хӛкүмәте билгеләгән тәртип һәм күләм буенча, егисо операторы билгеләгән 

форматларга туры китереп, ЕГИСОНЫ куллану юлы белән алынырга мӛмкин. 

 

 

III. Яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә социаль түләүләр бирү тәртибе 

 
30. Әлеге бүлектә каралган шартларда социаль түләүләр алу хокукына ия: 
а) әлеге типик нигезләмәнең 35 пункты нигезендә гариза биргән кӛнгә теркәлгән 

никахта торучы затлар 35 яшьтән дә ӛлкәнрәк булмаган яисә гариза бирү датасына яше 35 
елдан артмаган бер ата-анадан торган, яисә бер яки аннан күбрәк баладан, шул исәптән 
уллыкка алынганнардан торган тулы булмаган гаилә, Әгәр яшь гаилә тулаем алганда 
түбәндәге шартларны үтәсә: 

авыл җирлегендә агросәнәгать комплексында яки социаль ӛлкәдә (тӛп эш урыны) 
шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару яки хезмәт килешүе буенча Яшь гаилә 
әгъзаларының берсе булса да эш яки шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару (тӛп эш 
урыны); 

яшь гаилә әгъзаларының берсе булса да агросәнәгать комплексында яки социаль 
ӛлкәдә шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бара торган авыл җирендә даими яшәү (яшәү 
урыны буенча теркәү); 

әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 4 пункты нигезендә торак шартларын 
яхшыртуга мохтаҗ яшь гаиләне тану; 

яшь гаиләнең әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 4 пункты нигезендә үз һәм (яки) 
заем акчалары булуы; 

б) гариза бирү датасына 35 яшьтән ӛлкәнрәк булмаган, тӛгәлләнгән югары (урта 
һӛнәри) белеме булган ялгыз яшәүче яисә никахта торучы зат аңлаган яшь белгеч, әгәр дә 
түбәндәге шартлар үтәлсә: 

алынган квалификация нигезендә авыл җирендә агросәнәгать комплексында яисә 
социаль ӛлкәдә (тӛп эш урыны) хезмәт килешүе буенча эш яки шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге 
алып бару (тӛп эш урыны); 

яшь белгечнең (һәм аның гаилә әгъзаларының) авыл җирендә даими яшәүләре, анда 
яшь белгеч агросәнәгать комплексында яки социаль ӛлкәдә шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеге 
алып бара.; 

әлеге Нигезләмәнең 4 пунктындагы «г» пунктчасы нигезендә яшь белгечне (һәм аның 
гаилә әгъзаларын) торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тану; 



яшь белгечнең (һәм аның гаилә әгъзаларының) үз һәм (яки) заем акчалары булуы 

әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 4 пункты нигезендә. 

31. Социаль түләү алу хокукына шулай ук яшь гаиләләр һәм хезмәт килешүе буенча 

даими яшәргә һәм эшләргә теләк белдергән яшь белгечләр дә ия. 

32. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 31 пунктында күрсәтелгән яшь гаиләләр һәм 

яшь белгечләр астында аңлашыла: 

а) түбәндәге шартларга туры килә торган яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр (һәм 

аларның гаилә әгъзалары): 

авыл җирлегенә тиешле муниципаль район (шәһәр округы) чикләрендә күчтеләр, анда 

яшь гаилә әгъзаларының берсе яки яшь белгеч агросәнәгать комплексында яисә социаль 

ӛлкәдә, башка муниципаль районнан яки шәһәр округыннан (территориясендә тиешле 

муниципаль районның административ үзәге урнашкан шәһәр округыннан тыш) шәхси 

эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бара.); 

күрсәтелгән муниципаль район (шәһәр округы) территориясендә найм, аренда, 

түләүсез файдалану шартларында йә Россия Федерациясе законнарында каралган башка 

нигезләрдә яшиләр; 

Россия Федерациясе законнары нигезендә яшәү урыны буенча теркәлгән; 

тиешле муниципаль район (шәһәр округы) чикләрендә торак урыны (торак йорт) 

милкендә, шул исәптән муниципаль берәмлекнең административ үзәген дә кертеп, 

агросәнәгать комплексында яисә социаль ӛлкәдә яшь гаилә әгъзаларының берсе яисә яшь 

белгеч эшли яисә индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыра; 

б) авыл җирендә эшкә урнаштыру турында эш бирүче (җирле үзидарә органы) белән 

килешүләр тӛзегән һӛнәри белем бирү оешмасының яки югары белем бирү оешмасының 

соңгы курс укучылары, анда әлеге белем бирү оешмасыннан соң агросәнәгать комплексында 

яки социаль ӛлкәдә даими рәвештә яшәргә һәм эшләргә (индивидуаль эшмәкәрлек эшчәнлеге 

алып барырга) теләк белдерделәр. 

33. Әлеге типлаштырылган нигезләмәдә: 

а) агросәнәгать комплексы астында «авыл хуҗалыгын үстерү турында» 2006 елның 29 

декабрендәге 264-ФЗ номерлы Федераль законның 3 статьясы нигезендә, шәхси ярдәмче 

хуҗалык алып баручы гражданнардан тыш, авыл хуҗалыгы продукциясен беренчел һәм 

(яки) алга таба (сәнәгать) эшкәртүне һәм аны Россия Федерациясе Хӛкүмәте раслаган 

исемлек нигезендә гамәлгә ашыручы оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр дә шундый дип 

танылган Авыл хуҗалыгы товар җитештерүчеләре, шулай ук авыл хуҗалыгы продукциясен 

башлангыч һәм (яки) алга таба (сәнәгать) эшкәртүне һәм аны гамәлгә ашыруны, әлеге 

продукцияне реализацияләүдән кергән керемнең гомуми ӛлеше әлеге оешмалар һәм 

күрсәтелгән шәхси эшкуарлар керемнәрендә календарь елына 70 проценттан да ким 

булмаган күләмдә тәшкил итә; 

б) социаль ӛлкә буларак, аларның оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, авыл 

җирлегендә Сәламәтлек саклау, шул исәптән авыл хуҗалыгы хайваннары, мәгариф, социаль 

хезмәт күрсәтү, мәдәният, физик культура һәм спорт ӛлкәсендә эшләр башкаручы яисә 

хезмәт күрсәтүче оешмалар (шәхси эшмәкәрләр) аңлана. 
34. Яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә социаль түләүләр киләсе чират нигезендә 

гамәлгә ашырыла: 
а) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 31 пунктында күрсәтелгән яшь гаиләләргә һәм 

яшь белгечләргә, хезмәт килешүе буенча эшләргә яки агросәнәгать комплексында 
индивидуаль эшмәкәрлек эшчәнлеге алып барырга, торак йорт тӛзү яки торак йортларны 
(фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу юлы белән торак шартларын яхшыртырга теләк 
белдергән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә.); 

б) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 31 пунктында күрсәтелгән яшь гаиләләргә 
һәм яшь белгечләргә, хезмәт килешүе буенча эшләргә яки социаль ӛлкәдә индивидуаль 
эшмәкәрлек эшчәнлеге алып барырга һәм торак йорт тӛзү яисә торак йортларны 
(фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә катнашу юлы белән торак шартларын яхшыртырга теләк 
белдергән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә); 

в) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 30 пунктында күрсәтелгән, хезмәт 
шартнамәләре буенча эшләүче яисә агросәнәгать комплексында индивидуаль эшкуарлык 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы, торак йорт тӛзү яисә торак йортларны (фатирларны) ӛлешләп 



тӛзүдә катнашу юлы белән торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән яшь гаиләләргә 
һәм яшь белгечләргә;); 

г) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 30 пунктында күрсәтелгән, хезмәт 
шартнамәләре буенча эшләүче яисә социаль ӛлкәдә индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген 
гамәлгә ашыручы, торак йорт тӛзү яисә торак йортларны (фатирларны) ӛлешләп тӛзүдә 
катнашу юлы белән торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән яшь гаиләләргә һәм яшь 
белгечләргә); 

д) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 31 пунктында күрсәтелгән яшь гаиләләргә 
һәм яшь белгечләргә, хезмәт килешүе буенча эшләргә яки агросәнәгать комплексында 
индивидуаль эшмәкәрлек эшчәнлеге алып барырга теләк белдергән яшь гаиләләргә һәм торак 
урыннары алу юлы белән торак шартларын яхшыртырга; 

е) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 31 пунктында күрсәтелгән яшь гаиләләргә һәм 
яшь белгечләргә, хезмәт килешүе буенча эшләргә яки социаль ӛлкәдә индивидуаль 
эшмәкәрлек эшчәнлеге алып барырга теләк белдергән һәм торак урыннары алу юлы белән 
торак шартларын яхшыртырга; 

ж) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 30 пунктында күрсәтелгән, хезмәт 
шартнамәләре буенча эшләүче яисә агросәнәгать комплексында индивидуаль эшкуарлык 
эшчәнлеген гамәлгә ашыручы, торак урыннары алу юлы белән торак шартларын 
яхшыртырга теләк белдергән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә; 

з) әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 30 пунктында күрсәтелгән, хезмәт 

шартнамәләре буенча эшләүче яисә социаль ӛлкәдә индивидуаль эшкуарлык эшчәнлеген 

гамәлгә ашыручы, торак урыннары алу юлы белән торак шартларын яхшыртырга теләк 

белдергән яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә;; 

35. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 34 пунктында күрсәтелгән тӛркемнәрнең 

һәрберсендә чират әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 36 пункты нигезендә, яшь 

гаиләләргә һәм яшь белгечләргә беренчел социаль түләүләр бирүне исәпкә алып, гариза бирү 

датасы буенча хронологик эзлеклелектә билгеләнә: 

а) ӛч һәм аннан күбрәк баласы булган; 

б) «авылны социаль үстерү» федераль максатчан программасы турында «2002 елның 3 

декабрендәге 858 номерлы Россия Федерациясе Хӛкүмәте карары белән расланган «2013 елга 

кадәр авылны социаль үстерү " федераль максатчан программасы кысаларында социаль 

түләүләрне файдаланып, торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән яшь гаиләләр һәм 

яшь белгечләр исемлегенә кертелгәннәр»; 

в) компактлы торак тӛзелеше ӛчен мәйданчыкларны комплекслы тӛзекләндерү 

проектларын гамәлгә ашыру территориясендә торак шартларын яхшыртырга теләк белдергән 

гражданнарга; 

г) торак йортларны (фатирларны) тӛзи башлаган, шул исәптән ӛлешләп тӛзүдә 

катнашу юлы белән, үз (заем) акчалары хисабына (әлеге Нигезләмәнең 34 пунктындагы «а» – 

«г» пунктчаларында күрсәтелгән тӛркемнәрдә). 

36. Яшь гаиләләр һәм яшь белгечләр муниципаль районнарның башкарма 

комитетларына әлеге типлаштырылган нигезләмәгә 2 нче кушымта нигезендә гариза 

тапшыра, кушымта белән: 

а) мӛрәҗәгать итүченең һәм аның гаилә әгъзаларының шәхесен таныклаучы 

документлар күчермәләре; 

б) яшь белгечне белем алу турындагы документның яисә әлеге белем бирү 

оешмасыннан соңгы курста укуы турында белешмә күчермәләре; 

в) күчермәләре никах турында таныклык (затлар ӛчен, состоящих никахта); 

г) туу турында яки уллыкка алу турында таныклык күчермәләре); 

д) эш бирүче (хезмәт килешүләре буенча эшләүчеләр ӛчен) белән хезмәт килешүе яки 

индивидуаль эшкуар буларак физик затны дәүләт теркәвенә алу турында белешмәләре 

булган документ күчермәләре; 

е) белем бирү оешмасын тәмамлаганнан соң (белем бирү оешмаларының соңгы 

курсларында укучылар ӛчен) авыл җирендә эшкә урнаштыру турында эш бирүче (җирле 

үзидарә органы) белән килешү күчермәләре); 

ж) мӛрәҗәгать итүченең торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ дип тануын раслаучы 

документлар (авыл җирендә даими яшәүче затлар ӛчен) яисә әлеге типик нигезләмәнең 31 



пунктында билгеләнгән шартларга туры килүен раслый торган документлар күчермәләре 

(авыл җирендә даими яшәргә теләк белдергән затлар ӛчен)); 

з) мӛрәҗәгать итүченең үз һәм (яисә) заем акчалары булуын раслый торган 

документлар күчермәләре әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 4 пункты нигезендә. 

Министрлык мондый документлар исемлеген, аларны тапшыру срокларын һәм тәртибен 

билгели; 

37. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 36 пункты нигезендә документларның 

күчермәләре йә аларның шәхес таныклыгы ӛчен оригиналлары белән бергә тапшырыла  

(документларны кабул итүне гамәлгә ашыручы зат тарафыннан билге ясала) йә Россия 

Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә расланган. 

38. Яшь гаиләләргә һәм яшь белгечләргә социаль түләүләр бирү һәм аларны куллану 

әлеге типлаштырылган Нигезләмәнең 8 – 17 һәм 19 – 29 пунктларында каралган тәртиптә 

гамәлгә ашырыла. 

39. Яшь гаиләгә (яшь белгечкә) социаль түләүләр бирелгән очракта, муниципаль 

район башкарма комитеты, Яшь гаилә әгъзасы (яшь белгеч) һәм эш бирүче әлеге максатларга 

социаль түләү кулланып, яшь гаиләне (яшь белгеч) торак белән тәэмин итү турында ӛч яклы 

килешү тӛзи. 

Социаль тулеулер алучысы булып индивидуаль эшкуар, шул исептен крестьян 

(фермер) худалыгы башлыгы булса, оч яклы килешү (муниципаль район башкарма комитеты 

катнашында) яки ике яклы килешү (тиешле муниципаль беремлек бюджетына субсидиялер 

кучерген очракта) тозеле. 

40. Шартнамәнең мӛһим шартлары булып тора: 

а) яшь гаилә әгъзасының (яшь белгеч) хезмәт килешүе буенча эш бирүчедә 

(муниципаль берәмлектә индивидуаль эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару) социаль түләү 

алган кӛннән кимендә биш ел эшләү йӛкләмәсе; 

б) башкарма хакимият органының (муниципаль район башкарма комитеты) әлеге 

пунктның «а» пунктчасында каралган йӛкләмәне яшь гаилә әгъзасыннан (яшь белгечтән) 

бирелгән социаль түләү күләмендә суд тәртибендә акча таләп итү хокукы. 

41. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 39 пунктында күрсәтелгән ӛч яклы 

(икеяклы) Шартнамәнең бер шарты җирле үзидарә органы яисә эш бирүче тарафыннан, 

күрсәтелгән максатларга социаль түләүдән файдаланганда, яшь гаиләгә (яшь белгечкә) торак 

йорт тӛзү чорында вакытлыча торак бирү йӛкләмәсе булырга мӛмкин. 

42. Хезмәт шартнамәсе вакытыннан алда ӛзелгән очракта (шәхси эшмәкәрлек 

эшчәнлеге туктатылган очракта), яшь гаилә әгъзасының (яшь белгеч), алты айдан артык 

вакыт эчендә, башка эш бирүче белән хезмәт килешүе тӛзегән яки авыл җирендә 

агросәнәгать комплексында яки социаль ӛлкәдә (тӛп эш урыны) башка шәхси эшмәкәрлек 

эшчәнлеге оештырган очракта, социаль түләүгә хокукы саклана. 

Шул ук вакытта элеккеге эш бирүченең хезмәт эшчәнлеге чоры (элекке шәхси 

эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару чоры) яшь гаилә әгъзасы (яшь белгеч) пунктта 

күрсәтелгән ӛч яклы (ике яклы) Шартнамәдә каралган йӛкләмәне үтәгәндә исәпкә алына- 

әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 39 статьясы. 

Күрсәтелгән шартларны үтәмәгән очракта Министрлык (муниципаль район башкарма 

комитеты) Яшь гаилә әгъзасыннан (яшь белгечтән) бирелгән социаль түләү күләмендә суд 

тәртибендә акча таләп итү хокукын саклый, бу күрсәтелгән ӛчьяклы тәртиптә 

чагылдырылырга тиеш.  

43. Әлеге типлаштырылган нигезләмәнең 36 пункты нигезендә документлар 

тапшырган очракта, эш бирүче яшь гаилә әгъзасына (яшь белгечкә) торак тӛзү (сатып алу) 

бәясенең тулы күләмдә финанслануы белән тәэмин ителмәгән ӛлеше күләмендә займ бирергә 

хокуклы. Займ килешүенең мӛһим шарты-яшь гаилә әгъзасының (әгъзаларының) әгъзасының 

(яшь белгечнең) хезмәт килешүе буенча эш бирүчедән заем йӛкләмәләрен тулысынча түләүгә 

кадәр эшләргә, ләкин займ килешүе тӛзелгәннән соң биш елдан да ким булмаган күләмдә 

займ бирүче-заем акчаларын кулланып тӛзелгән (сатып алынган) торакны яшь гаилә (яшь 

белгеч) займ килешүе буенча йӛкләмәләрне түләүгә кадәр бирергә ризалыгы. 

 

 

 



 

 

 

 

“2017-2022 елларга Азнакай 

муниципаль районының авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү 

" муниципаль программасына 

5 нче кушымта 

 

Авыл җирлегендә торак тӛзелеше (сатып алу) ӛчен социаль түләү бирү турында 

ТАНЫКЛЫК 

                                                         № _____________ 

Әлеге таныклык белән _________________________ 

                                                                                                                         . 

________________________________________________________________________ 

(таныклык хуҗасы булган гражданның  Ф.И.О,  

________________________________________________________________________ 

шәхесне раслаучы документның исеме, сериясе һәм номеры, кем тарафыннае  һәм кайчан 

бирелгән)  

 

“2013-2021 елларга авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм 

азык – тӛлек базарларын җайга салу дәүләт программасының” авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү» ярдәмче программасы кысаларында торак шартларын яхшырту 

чараларында катнашуын раслый. (алга таба – ярдәмче программа). 

Ярдәмче программа шартлары нигезендә аңа 

_______________________________________ сум 

                         (цифрлар һәм  язмача) 

  _____________________________________________________________________ 

(торак сатып алу, торак йорт тӛзелеше,  

_ социаль түләү 

бирелә_____________________________________________________________________ 

 торак йортларны һәм фатирларны ӛлешләп тӛзүгә ктнашуга – кирәклесенә сызарга) 

________________________________________________________________________ 

(муниципаль берәмлек исеме) 

 ______________________   __________________   _____________________________ 

               (вазифа)                          (имза)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 

************************************************************************ 

кисү линиясе 

 

Авыл җирлегендә торак тӛзелеше (сатып алу) ӛчен социаль түләү бирү турында 

ТАНЫКЛЫК ӚЗЕМТӘСЕ 

                                                       № ____________ 

Әлеге таныклык белән _________________________ 

________________________________________________________________________ 

таныклык хуҗасы булган гражданның  Ф.И.О, шәхесне раслаучы документның исеме,  

________________________________________________________________________ 

сериясе һәм номеры, кем тарафыннае  һәм кайчан бирелгән) 

“2013-2021 елларга авыл хуҗалыгын үстерү һәм авыл хуҗалыгы продукциясе, чимал 

һәм азык – тӛлек базарларын җайга салу дәүләт программасының” авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү» ярдәмче программасы кысаларында торак шартларын яхшырту 

чараларында катнашуын раслый. (алга таба – ярдәмче программа). 

Ярдәмче программа шартлары нигезендә аңа 

_______________________________________ сум күләмендә субсидия бирелә, 



                                                           

шул исәптән: 

 федераль бюджеттан _______________                                                                                 

_________________________________________________________________ сум күләмендә, 

  

Татарстан Республикасы бюджетыннан ______________________________________ 

                                                                                      (цифрлар белән һәм язмача) 

_________________________________________________________________ сум; 

  

җирле бюджет акчалары ________________________________________ 

                                                           (цифрлар белән һәм язмача) 

_________________________________________________________________ сум. 

  

Таныклык Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек министрлыгы 

тарафыннан бирелде. ______________________          ___________________       

______________________ 

             (вазифа)                                                  (имза)                                         (Ф.И.О.) 

  

М.П. 

 

Таныклыкның икенче ягы 

Таныклык гражданга таныклык бирү урыны 

буенча Россия Федерациясе субъекты 

территориясендә кредит оешмасында банк счеты 

ачу хокукын бирә һәм бирелү датасыннан 1 

елдан да артык гамәлдә була. 

Граждан гаиләсенең  составы 

__________________________кеше. 

Гаилә әгъзалары: 

__________________________________________; 

(ф.и.о., туганлык дәрәҗәсе) 

__________________________________________;

(ф.и.о., туганлык дәрәҗәсе) 

__________________________________________. 

(ф.и.о., туганлык дәрәҗәсе) 

 

Тӛзелешнең исәп-хисап бәясе 

(торак сатып алу) ________________ сум. 

Таныклык бирү датасы _________ 

_____________ ___________________ 

   (вазифа)              (ф.и.о.) 

_____________ М.П. 

    (имза) 

 

      ТҮЛӘҮ ТУРЫНДА БИЛГЕ 

(кредит оешмасы белән тутырыла) 

Түләү датасы ___________________ 

Килешү реквизитлары нигезендә 

аның ӛчен түләү башкарылган 

_______________________________ 

_______________________________ 

Килешү буенча сумма _____________ 

_______________________________ 

Социаль түләү 

алучы________________________ 

(ф.и.о.) 

 

Күчерелгән акча 

суммасы__________________________

_____ 

(җаваплы хезмәткәр имзасы 

кредит оешмасы) 

М.П. 

 

 

 
************************************************************************ 

Кисү линиясе 
 

Бирелгән социаль түләү түбәндәгегә җибәрелә: ____________________ 

                                                                                                   торак сатып алу 

________________________________________________________________________ 

 торак йортларны һәм фатирларны ӛлешләп тӛзүгә ктнашуга – кирәклесенә сызарга  

  

Граждан гаиләсенең  составы ________ кеше. 

Гаилә әгъзалары:: ____________________________________________________________; 

(Ф.И.О., туганлык дәрәҗәсе) 



_______________________________________________________________________________; 

(Ф.И.О., туганлык дәрәҗәсе) 

_______________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., туганлык дәрәҗәсе) 

  

Таныклык бирү датасы ______________________ 

  

Таныклык хуҗасы имзасы ________________________________________ 

Таныклык Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-тӛлек министрлыгы 

тарафыннан бирелде. 

 ______________________   __________________   _____________________________ 

              (вазифа)                                 (имза)                                             (Ф.И.О.) 

  

М.П. 

 
Тӛзелгән (сатып алынган) торак урын турында билге: 
тӛзелгән (сатып алынган) торакның күләме ____________________________, 
тӛзелгән (сатып алынган) торакның адресы _____________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“2017-2022 елларга Азнакай 

муниципаль районының авыл 

территорияләрен тотрыклы үстерү 

" муниципаль программасына 

6 нчы кушымта 

 

_____________________________________ 

(җирле үзидарә органы исеме) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

___________________________________, 

 

адресы буенча яшәүче:_________ 

____________________________________ 

 

ГАРИЗА 

Мине _____________________________________________________, 

                                                                                  (Ф.И.О.) 

 паспорт ________________, бирелгән _____________________________________________ 

                 (серия, номер)                                             (кем тарафыннан һәм кайчан) 

 ______________________________________________________________ «___»_________ ел, 

авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең 

торак шартларын яхшырту чараларында катнашучылар составына авыл территорияләрен 

тотрыклы үстерү «ярдәмче программасы кысаларында 2013-2021 елларга авыл хуҗалыгы 

продукциясе, чимал һәм азык – тӛлек базарларын җайга салу буенча дәүләт 

программасының» авыл территорияләрен тотрыклы үстерү " ярдәмче программасы 

кысаларында авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь 

белгечләрнең торак шартларын яхшырту чараларында катнашучылар исемлегенә 

 «__________________________________________________________________». 

               (гражданин, яшь гаилә, яшьбелгеч – кирәклесен күрсәтергә) 

категориясендә исемлеккә кертүегезне үтенәм. 

Торак шартларын түбәндәгеләр нигезендә  яхшыртырга ниятлим 

_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(торак сатып алу, торак йортларны һәм фатирларны ӛлешләп тӛзүгә ктнашуга – кирәклесенә 

сызарга) 

______________________________________________________________________________. 

(граждан торак бина сатып алырга (тӛзергә) тели торган муниципаль берәмлек исеме 

 

Гаилә составы: 

хатын (ир)           ________________________________                   _______________________ 

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

 _____________________________________________________адресы буенча яши; 

балалар: 

                _____________________________________________      ________________________ 

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

___________________________________________________ адресы буенча яши; 

                  _____________________________________________    _______________________ 

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

____________________________________________________ адресы буенча яши. 

 

Моннан тыш, минем белән даими рәвештә гаилә әгъзалары буларак яшиләр: 

 ____________________________________________________  ________________________; 



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

____________________________________________________  _________________________; 

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

 ___________________________________________________   _________________________. 

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

   

Авыл җирендә яшәүче гражданнарның, шул исәптән яшь гаиләләрнең һәм яшь белгечләрнең 

торак шартларын яхшырту чараларында катнашу шартлары белән, 2013-2021 елларга авыл 

хуҗалыгы продукциясе, чимал һәм азык-тӛлек базарларын җайга салу дәүләт 

программасының «авыл территорияләрен тотрыклы үстерү» ярдәмче программасы 

кысаларында таныштым һәм аларны үтәргә йӛклим. __________________________   

____________________________  ____________ 

(гариза бирүченең Ф.И.О. )                                      (гариза бирүченең имзасы)                             

(дата) 

  

Балигъ булмаган гаилә әгъзалары: 

 1) __________________________________________________________ _______________; 

                                         (Ф.И.О., имза)                                                     (дата) 

 2) __________________________________________________________ _______________; 

                                        (Ф.И.О., имза)                                                     (дата) 

 3) __________________________________________________________ _______________; 

                                         (Ф.И.О., имза)                                                     (дата) 

 4) __________________________________________________________ _______________. 

                                            (Ф.И.О., имза)                                                     (дата) 

 

Гаризага түбәндәге документлар теркәлә: 

 1) ____________________________________________________________________; 

(документ исеме һәм аның реквизитлары) 

 2) ____________________________________________________________________; 

(документ исеме һәм аның реквизитлары) 

 3) ____________________________________________________________________; 

(документ исеме һәм аның реквизитлары) 

 4) ____________________________________________________________________. 

(документ исеме һәм аның реквизитлары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


