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2017 елның 16 октябрендәге 261 нче номерлы  «2017 

- 2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районында яшь гаиләләрне торак белән 

тәэмин итү» муниципаль программасы турында» 

карары беләрн расланган, "2017-2020 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин 

итү»муниципаль программасына үзгәрешләр кертү 

турында (2018 елның 13 июлендәге 142 нче номерлы, 

2018 елның 29 декабрендәге 378 нче номерлы 

карарлар редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 30 

апрелендәге 289 нче номерлы «2014-2021 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак – коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү 

белән тәэмин итү» дәүләт программасын раслау турында» карары белән 

расланган,Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 20 

сентябрендәге 853 номерлы карары "2014-2021 елларга Татарстан Республикасы 

халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин 

итү» дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турында» карары, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 9 августындагы 670 

номерлы «2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 

һәм торак-коммуналь хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү»  дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү хакында»    карары, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2009 елның 16 апрелендәге 300 номерлы "2014-2021 

елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак-коммуналь 

хуҗалык хезмәтләре белән тәэмин итү" дәүләт программасына үзгәрешләр кертү 

турында» карарлары нигезендә, карар итә:  

 

1. 2017 елның 16 октябрендәге 261 нче номерлы  «2017 - 2020 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү» муниципаль программасы турында» карары беләрн расланган, 

"2017-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү»муниципаль программасына (2018 елның 

13 июлендәге 142 нче номерлы, 2018 елның 29 декабрендәге 378 нче номерлы 

карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. 1 пунктта "2014-2021» санын 2014-2022 " санына алмаштырырга;  

mailto:adm-aznakay@mail.ru
mailto:adm-aznakay@mail.ru


         1.2. программа паспортында: 

- программа атамасында "2014-2020" саннарын "2014-2022" санына 

алмаштырырга; 

         - Программаның исеме юлында «2017-2021» саннарын   «2014-2022» санына 

алмаштырырга; 

 «Программаны эшләү өчен нигез» юлында Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 елның 24 сентябрендәге 841 нче номерлы «2014 

- 2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак һәм торак - 

коммуналь хуҗалык хезмәтләре күрсәтү белән тәэмин итү "дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү турында" карары сүзләрен «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 9 августындагы 670 

номерлы «2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 

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

программасына үзгәрешләр кертү турында"  карары сүзләренә алмаштырырга. 

          - "Программаны гамәлгә ашыру сроклары" юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

Программаны тормышка ашыру 

вакыты һәм этаплары 

 

2014-2022 еллар 

I этап: 2014-2016 еллар; 

II этап:2017-2022 еллар»; 

       - "Программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 

  

Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Программаны финанслауның төп чыганаклары булып тора: 

- федераль бюджет акчалары; 

- Татарстан Республикасы бюджеты акчалары; 

- банклар һәм башка оешмалар акчалары, шул исәптән яшь 

гаиләләргә ипотека буенча торак кредитлары һәм торак сатып 

алу яки индивидуаль торак төзү өчен кредитлар бирә торган 

оешмалар акчалары; 

- сатып алына торган торак яки төзелә торган индивидуаль 

торак бәясен өлешчә түләү өчен файдаланыла торган яшь 

гаиләләр акчалары 

ел Фаразланган акчалар күләме,  

мең сум 

Татарстан 

Республикас

ы бюджеты 

Федераль 

бюджет 

Бюджеттан тыш 

чыганаклар 

2017 0,0 0 0 

2018 0,0 0 0 

2019 0,0 0 0 

2020 400,0 0 0 

2021 400,0 0 0 

2022 400,0 0 0 

Искәрмә: Финанслау күләме төрле дәрәҗәдәге бюджетларны 

эшләгәндә ел саен ачыкланырга тиеш 

 



 - башлыгында I. тугызынчы абзацның "Программаның максатлары, бурычлары, 

принциплары һәм сроклары"  юлында  «2014-2021" саннарын "2014-2022 " 

санына алмаштырырга; 

1.3. "2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" муниципаль программасына 

1 нче кушымта: 

- исемендә «2017-2021» санын "2017-2022" санына алмаштырырга; 

- 1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «1. Әлеге кагыйдәләр "2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" прграммасын 

(алга таба -Программа), «2014-2021 елларга Татарстан Республикасы халкын 

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

дәүләт программасының «2014-2021 елларга Татарстан Республикасында яшь 

гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасын (алга таба-ярдәмче 

программа) вәкаләтле оешмалар аша торак сатып алу яки индивидуаль торак 

йорт төзү өчен яшь гаиләләргә социаль түләүләр бирү тәртибен билгели, алар 

ипотека кредиты яки торак сатып алуга займ алганда беренчел взносны түләүгә 

юнәлдерелергә мөмкин; өлешләп төзүдә катнашу килешүе бәясен түләү өчен, ул 

торак бинаны өлешләп төзү объекты буларак, эскроу счетына тиешле акчалар 

кертү юлы белән башкарыла (алга таба - өлешләп төзүдә катнашу килешүе бәясен 

түләү)»; 

6 пунктта "җирле үзидарә органнары тарафыннан танылган " сүзләрен 

җирле үзидарә органнары ярдәмче программада катнашу өчен танылган " 

сүзләренә алмаштырырга; 

14 пунктны түбәндәге эчтәлекле з) пунктчасы белән өстәргә: 

з) гаиләнең һәр балигъ булмаган һәр әгъзасына индивидуаль 

(шәхсиләштерелгән) исәпкә алу системасында теркәлүне раслаучы документ 

күчермәсе.»; 

15 пунктның беренче абзацында «14 пунктның «б» - «г», «е» пунктчалары 

нигезендә» сүзләрен «14 пунктның «б» - «г», «е» һәм «з» пунктчалары нигезендә 

" сүзләренә алмаштырырга»; 

1.4.  «2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү " программасын тормышка 

ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү 

кагыйдәләренә 1 нче кушымта: 

- барлык текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» саннарын «2017-2022» 

һәм «2014-2022 " саннары белән алмаштырырга; 

1.5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017-2021 елларга 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында Яшь гаиләләрне торак 

белән тәэмин итү " программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаиләләргә 

торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү кагыйдәләренә 2 нче кушымта»: 

- барлык текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» саннарын «2017-2022» 

һәм «2014-2022 " саннары белән алмаштырырга; 

1.6.  «2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү " программасын тормышка 

ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү 

кагыйдәләренә 3 нче кушымта: 

- тәртип атамасында һәм бөтен текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» 

саннарын "2017-2022» һәм «2014-2022" саннарына алмаштырырга;   

1.7. "2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасын гамәлгә 



ашыру кысаларында торак сатып алу (төзү) өчен бирелә торган социаль түләү 

күләменнән артып киткән өлешендә торакның исәп-хисап (уртача) бәясен түләү 

өчен тиешле керемнәре булган яшь гаиләне тану тәртибенә һәм шартларына 

кушымтада:  

- барлык текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» саннарын «2017-2022» 

һәм «2014-2022 " саннары белән алмаштырырга; 

1.8. «2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасын тормышка 

ашыру кысаларында яшь гаиләләргә торак сатып алу өчен социаль түләүләр бирү 

кагыйдәләренә кушымтада: 

- барлык текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» саннарын «2017-2022» 

һәм «2014-2022 " саннары белән алмаштырырга; 

- 10 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

10) гаиләнең һәр балигъ булмаган һәр әгъзасына индивидуаль 

(персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне раслаучы документ 

күчермәсе;»; 

1.9. "2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" муниципаль программасына 

2 нче кушымта: 

- тәртип атамасында һәм бөтен текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» 

саннарын "2017-2022» һәм «2014-2022" саннарына алмаштырырга;   

1.10. "2017-2021 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү" программасында катнашучы 

яшь гаиләгә бер бала туганда (уллыкка алганда) өстәмә социаль түләү бирү 

кагыйдәләренә 1, 2, 3 нче кушымтада: 

- барлык текст буенча «2017-2021» һәм «2014-2021» саннарын «2017-2022» 

һәм «2014-2022»саннарына алмаштырырга. 

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. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

  

 

Җитәкче                                                                              А. Х. Шәмсетдинов 


