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”2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында Яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту” муниципаль программасын

Россия Федерациясе Хекумэтенец «Россия Федерациясе гражданнарын 

Ьэркем очен момкин булган Ьэм уцайлы торак Ьэм коммуналь хезмэтлэр 

белэн тээмин иту» ("Россия Федерациясе гражданнарын утемле Ьэм уцайлы 

торак Ьэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту") 2017 елцыц 30 

декабрендэге 1710 номерлы карары белэн расланган" Россия Федерациясе 

гражданнарын Ьэркем очен момкин булган Ьэм уцайлы торак Ьэм коммуналь 

хезмэтлэр белэн тээмин иту " ("Россия Федерациясе гражданнарын Ьэркем 

алырлык Ьэм уцайлы торак Ьэм коммуналь хезмэт курсэтулэр белэн тээмин 

иту") Россия Федерациясе дэулэт программаларыныц аерым чараларын 

гамэлгэ ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетыныц 2014 елныц 30 апрелендэге "2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хуж;алык 

хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту "дэулэт программасын раслау турында" 

289 номерлы, «Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак- 

коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту "дэулэт 

программасын раслау турында" 2019 елныц 3 октябрендэге 888 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белэн расланган 

"2014-2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм 

торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту" карары 

нигезендэ Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

раслау турында»



1.Кушымта нигезендэ «2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль 

районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасын расларга.

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматынын, 

рэсми порталында бастырып чыгарырга .http://pravo.tatarstan.ru/ Татарстан 

Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштыру 

юлы белэн халыкка игълан итэргэ. http://menzelinsk.tatarstan.ru/).

3 Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Минзэлэ муниципаль 

районы башкарма комитеты ж;итэкчесе урынбасары Д.А.Чухланцевка 

йеклэргэ.
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Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитет житэкчесе 

Карарына 
кушымта 

О2 2019 елньщ £<?/ номерлы

“2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне
торак белэн тээмин иту”

ПРОГРАММАСЫ

Программаныц
атамасы

"2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" (алга таба -  
Программа).

Программаны 
эшлэу очен 
нигезлэр

Татарстан Республикасында "Россия гражданнарына - 
Ьэркем алырлык Ьэм уцайлы торак" остенлекле милли 
проекты;

Россия Федерациясе Хекумэтенец «Россия 
Федерациясе гражданнарын утемле Ьэм уцайлы торак Ьэм 
коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин иту" 2017 елныц 30 
декабрендэге 1710 номерлы карары;

Россия Федерациясе Хекумэтенец "Россия 
Федерациясе гражданнарын Ьэркем ечен мемкин булган 
Ьэм уцайлы торак Ьэм коммуналь хезмэтлэр белэн тээмин 
иту" 2010 елныц 17 декабрендэге 1050 номерлы карары";

"Торак шартларын яхшыртуда яшь гаилэлэргэ дэулэт 
ярдэме турында" 1999 елныц 21 октябрендэге 2443 номерлы 
Татарстан Республикасы законы";

Татарстан Республикасы Министрлар кабинетыныц 
30.04.2014 елдагы Карары "2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак- 
коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту 
"дэулэт программасын раслау турында" 289 нчы карары" ;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын 
2015 елныц 9 декабрендэге Карары Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц "2014 елныц 30 апрелендэге 931 
нче карарына узгэрешлэр керту турында" 2014 ел, 30 
апрель, 931 нче карары "2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак- 
коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту 
"дэулэт программасын раслау турында" 289 нчы карары" ;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
2018 елныц 22 сентябрендэге карары № 840 "Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2014 елныц 30



апрелендэге карарына узгэрешлэр керту турында" "2014- 
2020 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы 
торак Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту 
белэн тээмин иту "дэулэт программасын раслау турында" 
289 нчы карары" ;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
2009 елныц 16 апрелендэге Карары "Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2014 елныц 30 
апрелендэге 300 номерлы карарына узгэрешлэр керту 
турында" карары Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц "2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хужалык 
хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту "дэулэт 
программасын раслау турында" 289 нчы карары";

«2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасы халкын 
сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре 
белэн тээмин иту" Дэулэт программасын раслау турында" 
2014 елныц 30 апрелендэге 289 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белэн 
расланган "2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасында 
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче 
программасына узгэрешлэр керту хакында" 2019 елныц 20 
сентябрендэге 853 номерлы Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карары;

«Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 
Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин 
иту" дэулэт программасын раслау турында" 2019 елныц 3 
октябрей дэге 888 номерлы Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карары нигезендэ.

Муниципаль 
заказ бируче 
Программалар

Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты;
Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
яшьлэр эшлэре, спорт Ьэм туризм булеге.

Программаныц 
теп максаты

Билгелэнгэн тэртиптэ торак шартларын яхшыртуга мохтаж 
дип танылган яшь гаилэлэргэ торак проблемасын хэл итудэ 
дэулэт ярдэменец естэмэ чараларын курсэту.

Программаныц 
топ бурычлары

- яшь гаилэлэргэ - (подпрограммада катнашучыларга) 
стандарт торак сатып алу яки стандарт индивидуаль торак 
йорт тезу ечен социаль тулэулэр бируне тээмин иту; яшь 
гаилэлэргэ уз акчаларын, банкларныц Ьэм башка 
оешмаларныц естэмэ финанс чараларын жэлеп иту ечен 
шартлар тудыру, шул исэптэн ипотека торак кредитлары 
Ьэм шэхси торак сатып алу яки тезу ечен кредитлар биру.

Программаныц 
топ чараларын 
башкаручылар

- Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты;
- Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
структур булекчэлэре;



- стандарт торак биру буенча вэкалэтле оешмалар
- федераль дэрэжэдэ билгелэнгэн критерийлар нигезендэ 
сайлап алынган банклар.

Программаны 
гамэлгэ ашыру 
сроклары Ьэм 
этаплары

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2020 -2025 еллар.

Программаны 
финанслау 
кулэмнэре Ьэм 
чыганаклары

Чараларны финанслау кулэме ел саен Россия Федерациясе 
Тезелеш Ьэм торак-коммуналь хужалык министрлыгында 
конкурс нигезендэ сайлап алу нэтижэлэре буенча 
ачыкланырга тиеш.

I. Программаныц максатлары, бурычлары, принциплары Ьэм 
сроклары

Программа Татарстан Республикасында милли проектныц естенлекле 
юнэлешлэренец берсе булган, ул гражданнарныц аерым категориялэренэ 
торак сатып алуда яки индивидуаль торак йорт тезудэ дэулэт ярдэме 
системасын устеруне куздэ тота.

Программаныц максаты - билгелэнгэн тэртиптэ торак шартларын 
яхшыртуга мохтаж дип танылган яшь гаилэлэргэ торак проблемасын хэл 
итудэ дэулэт ярдэменец естэмэ чараларын курсэту.

Программаныц бурычлары:
стандарт торак сатып алу яки стандарт индивидуаль торак йорт тезу 

(алга таба - социаль тулэулэр) очен социаль тулэулэр программасында 
катнашучы яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр бируне тээмин иту;

- яшь гаилэлэрнец уз акчалары, торак кредитлары Ьэм займнар, шул 
исэптэн ипотека кредитлары бируче естэмэ финанс чаралары, торак сатып 
алу яки индивидуаль торак тезу очен шартлар тудыру.

Яшь гаилэлэр - Программада катнашучылар стандарт торак урыны алу 
очен вэкалэтле оешмаларга мерэжэгать итэ ал ал ар.

Программаны тормышка ашыруныц теп принциплары булып тора:
- яшь гаилэлэр Программасында катнашуныц иреклелеге;
- законнар нигезендэ торак шартларын яхшыртуга мохтаж яшь гаилэне

тану;
- яшь гаилэнец торакныц исэп-хисап (уртача) бэясен социаль тулэу 

кулэменнэн артып киткэн елешендэ тулэу очен житэрлек акчалары булу;
- яшь гаилэлэр очен программа кысаларында федераль бюджеттан, 

Россия Федерациясе субъектлары бюджетларыннан Ьэм (яки) жирле 
бюджетлардан торак шартларын яхшырту очен бирелэ торган акчалар 
исэбеннэн ярдэм алу хокукын гамэлгэ ашыру мемкинлеге бары тик бер 
тапкыр гына бирелэ.

Программада яисэ торак шартларын яхшыртуда дэулэт ярдэме 
курсэтуне куздэ тоткан башка программада (ярдэмче программада) катнашу 
хокукы яшь гаилэгэ бирелэ.



Программаны тормышка ашыру вакыты: 2020 -2025 еллар.

II. Программа чаралары системасы

Программа чаралары системасын гамэлгэ ашыру федераль, тобэк Ьэм 
муниципаль дэрэжэлэрдэ гамэлгэ ашырыла.

Федераль Ьэм региональ дэрэщэлэрдэге оештыру чаралары "Россия 
Федерациясе гражданнарын утемле Ьэм уцайлы торак Ьэм коммуналь 
хезмэтлэр белэн тээмин иту" федераль дэулэт программасы составына 
керуче "Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче программасы Ьэм 
"2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак 
белэн тээмин иту" дэулэт программасыныц" 2014-2022 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче 
программасы чараларын гамэлгэ ашыруны куздэ тота.

Минзэлэ муниципаль районында оештыру чараларын куздэ тота:
- законда билгелэнгэн тэртиптэ яшь гаилэлэрне торак шартларын 

яхшыртуга мохтаж дип тану;
- узенэ йоклэнгэн вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыру очен норматив-хокукый 

актлар кабул иту;
- программада катнашучы яшь гаилэлэрне исэпкэ алуны оештыру;
- социаль тулэулэр алуга яшь гаилэлэр исемлеклэрен ел саен 

формалаштыру;
- Программа чараларын тормышка ашыру очен я^ирле бюджеттан 

булеп бирелэ торган акчалар кулэмен ел саен билгелэу;
- массакулэм мэгълумат чараларында программаныц максатларын Ьэм 

бурычларын яктыртуны тээмин иту;
- яшь гаилэлэргэ билгелэнгэн тэртиптэ торак алу очен таныклыклар

биру;
социаль тээминатныц бердэм дэулэт мэгълумат системасында (алга 

таба-ЕГИСО) торак шартларын яхшырту очен яшь гаилэлэргэ бирелэ торган 
социаль тулэулэр турындагы мэгълуматны Россия Федерациясе Хекумэте 
билгелэгэн тэртип Ьэм кулэм буенча Ьэм ЕГИССО операторы билгелэгэн 
форматларга туры китереп урнаштыруны тээмин иту.

Шулай ук уз вэкалэтлэре кысаларында муниципаль дэрэжэдэ оештыру 
чаралары да куздэ тотыла:

- программада катнашучылар турында мэгълуматларныц мэгълумати- 
аналитик базасын формалаштыру;

- программа чараларын тормышка ашыру очен федераль бюджет Ьэм 
Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын булеп биругэ гариза 
формалаштыру;

- программаны тормышка ашыру барышын тикшереп тору;
- программаны гамэлгэ ашыру максатларын, бурычларын Ьэм 

нэтиж;элэрен массакулэм мэгълумат чараларында яктырту;
- программаны тормышка ашыру мониторинга уткэру, Татарстан 

Республикасы Яшьлэр эшлэре, спорт Ьэм туризм министрлыгына -



республика программасыныц дэулэт заказчысына тапшыру ечен 
мэгълумати-аналитик Ьэм хисап материаллары эзерлэу.

III. Программаны ресурслар белэн тээмин иту

Программаны финанслауныц теп чыганаклары булып тора:
- билгелэнгэн тэртиптэ жэлеп ителэ торган Татарстан Республикасы 

бюджеты акчалары:
- федераль бюджет акчалары (Ярдэмче программа чараларын 

финанслашу);
- яшь гаилэлэргэ торак урыны алу яки индивидуаль торак йорт тезу 

ечен кредит Ьэм кредитлар бируче кредит Ьэм башка оешмалар акчалары, 
шул исэптэн ипотека торак кредитлары;

- сатып алына торган торак урыны бэясен елешчэ тулэу яки 
индивидуаль торак йорт тезу ечен файдаланыла торган яшь гаилэлэр 
акчалары.

Программаны федераль бюджет Ьэм Татарстан Республикасы бюджеты 
акчалары исэбеннэн финанслауньщ факттагы кулэме дэулэт заказчысы - 
Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре министрлыгы тарафыннан булу 
нэтижэлэре буенча билгелэнэ.

IV. Программаны тормышка ашыру механизмы

Программаны тормышка ашыру механизмы социаль тулэулэр биру 
юлы белэн яшь гаилэлэргэ торак шартларын яхшыртуда естэмэ дэулэт 
ярдэме чараларын курсэтуне куздэ тота.

Яшь гаилэгэ торак урыны сатып алу (тезу) ечен социаль тулэу 
Программаныц 1 нче Ьэм 4 нче кушымталарында китерелгэн кагыйдэлэр 
нигезендэ бирелэ Ьэм кулланыла.

Социаль тулэуне биру шарты булып яшь гаилэнец торак сатып алу 
(тезу) ечен, шул исэптэн торак урыны ечен тулэу яки сатып алу ечен 
кирэкле ипотека буенча кредит килешуе (заем) буенча алынган естэмэ 
акчалары яки акчалары булу тора. 0стэмэ акча сыйфатында яшь гаилэ 
тарафыннан шулай ук ана (гаилэ) капиталы акчалары (бер елеше) кулланыла 
ала.

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты торак шартларын яхшыртуга мохтаж яшь гаилэне билгелэу Ьэм 
торак сатып алу (тезу) ечен естэмэ уз акчалары яки торак сатып алуга (тезу) 
кредит шартнамэсе (заем килешуе) буенча алынган акчалары, шул исэптэн, 
ипотека торак шартнамэсе буенча алынган естэмэ акчалары яки акчалары 
булу ечен, Программага 3 нче кушымтада китерелгэн документлар 
исемлегенэ таяна.

Программада катнашу Ьэм социаль тулэу биру шарты булып яшь 
гаилэнец балигъ булмаган эгъзаларыныц жирле узидарэ органнары, 
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, федераль



башкарма хакимият органнарыньщ территориаль органнары тарафыннан яшь 
гаилэ эгъзалары турында персональ мэгълуматларны эшкэртугэ ризалыгы 
тора.

Килешу "Шэхси мэгълуматлар турында" 2006 елныц 27 июлендэге 
152-ФЗ номерлы Федераль законный 9 статьясы нигезендэ
рэсмилэштерелергэ тиеш.

Яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) торак сатып алуга 
(тозугэ) естэмэ социаль тулэу Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц 2015 елныц 9 декабрендэге карары белэн расланган "2014- 
2020 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн 
тээмин иту" ярдэмче программасы кагыйдэлэре нигезендэ яшь гаилэгэ бер 
бала туганда (уллыкка алганда) естэмэ социаль тулэу бирелэ йэм кулланыла. 
"2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак йэм 
торак - коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин иту "дэулэт
программасын раслау турында" Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц 2014 елныц 30 апрелендэге 289 номерлы карарына (алга таба - 
Ярдэмче программа) узгэрешлэр керту хакында" 931 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар кабинеты карары.

Яшь гаилэнец бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артык
елешендэ торак сатып алуга яки тозугэ тулэу очен торак сатып алуга (тозугэ) 
кредит (заем) алуга житэрлек керемнэре яки естэмэ акчалата уз чаралары 
булу социаль тулэу бирунец шарты булып тора, встэмэ акча сыйфатында 
яшь гаилэ тарафыннан шулай ук ана (гаилэ) капиталы акчалары (бер елеше) 
кулланыла ала.

Килешу "Шэхси мэгълуматлар турында" 2006 елныц 27 июлендэге 
152-ФЗ номерлы Федераль законныц 9 статьясы нигезендэ
рэсмилэштерелергэ тиеш.

Социаль тулэуне яшь гаилэгэ житкеру механизмы буларак торак 
урыны яки шэхси торак йорт тозугэ социаль тулэу алу хокукы турында 
таныклык (алга таба -  таныклык) кулланылачак, ул яшь гаилэнец 
Программаны тормышка ашыруда катнашуы турында Карар кабул иткэн 
Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты тарафыннан бирелэ. 
Алынган таныклык аныц хужасы тарафыннан социаль тулэулэр биругэ 
каралган акчаларга хезмэт курсэту очен республика программасыныц дэулэт 
заказчысы тарафыннан сайлап алынган банкка тапшырыла, анда яшь гаилэ 
эгъзасы исеменэ социаль тулэу кучеру очен билгелэнгэн банк счеты ачыла. 
Яшь гаилэ -  таныклыкныц хужасы торак сатып алу урыны буенча банк белэн 
банк счеты килешуе твзи.

Яшь гаилэ -  таныклык хужасы республика программасыныц дэулэт 
заказчысы тарафыннан банк счеты ачылган программада катнашу очен 
сайлап алынган банктагы ипотека торак кредитын алырга мемкин.

Оешмаларныц Программада катнашу , шул исэптэн, шэхси торак 
тезелеше яки торак сатып алу очен заем бируче оешмаларныц узенчэлеклэре 
республика программасыныц дэулэт заказчысы тарафыннан билгелэнгэн 
тэртип нигезендэ билгелэнэ.



Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц яшьлэр эшлэре, 
спорт йэм туризм булеге - программаныц координаторы гамэлгэ ашыра: 

программада катнашучыларныц эшен координациялэу; 
программаны тормышка ашыруны методик яктан тээмин иту; 
республика программасыныц дэулэт заказчысы, вэкалэтле оешмалар, 

банк белэн узара хезмэттэшлекне тээмин иту;
Минзэлэ муниципаль районыныц республика программасында катнашу 

очен гаризасын яклау;
программа чараларыныц нэтижэлелеген мониторинглау Бэм бэялэу; 
дэулэт заказчысына республика программасын тэкъдим иту очен 

мэгълумати-аналитик йэм хисап материалларын эзерлэу.

V. Социаль-икътисадый нэтиярлелекне бэялэу 
программаны тормышка ашыру

Программаны тормышка ашыру йэм аны тормышка ашыру очен 
федераль бюджет, Татарстан Республикасы бюджеты йэм Татарстан 
Республикасы муниципаль берэмлеклэре бюджетлары акчаларын куллану 
нэтия^лелеге, ярдэмче программада каралган критерийларны Ьэм 
индикаторларны исэпкэ алып, тээмин ителэчэк.



Минзэлэ муниципаль районында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" 
муниципаль программасына 1 нче 
кушымта
Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты карары белэн 2020-2025 
елларга расланган

дата ""2019 ел №

КАГЫЙДЭЛЭР
"2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне 

торак белэн тээмин иту" программасын гамэлгэ ашыру кысаларында, 
яшь гаилэлэргэ торак сатып алу очен социаль тулэулэр биру

1. Элеге Кагыйдэлэр "2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль 
районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" Программасын гамэлгэ 
ашыруда катнашу ечен яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр торак сатып алуга 
яки тезугэ шэхси торак йорт аша вэкалэтле оешмалар Ьэм сайлап алынган 
банклар ала торган тулэу ечен сату-алу килешуен торак урыны (тулэу сату- 
алу килешуен куздэ тотыла составында бэялэр белэн килешу вэкалэтле 
оешмасы сатып алуга стандарт торакньщ беренчел базарында торак) (алга 
таба - торак бинага шартнамэ) ечен тулэу бэялэре килешу буенча тезелеш 
подряд тезу ечен торак йорт; тормышка ашыру ечен, соцгы тулэу хисабына 
тулэу пай кертемнэрен тулы кулэмдэ тулэгэн очракта яшь гаилэ яки бер 
эгъзалы гаилэ (ире яки хатыны гына) бу яшь гаилэ эгъзасы булып тора, 
торак, торак-тезелеш, тупланма торак кооперативы (алга таба - кооператив), 
аннан соц тулэу, аны торак бина милкенэ кучэ элеге яшь гаилэ ечен тулэу 
килешу белэн вэкалэтле оешмасы сатып алуга мэнфэгатьлэрендэ яшь гаилэ 
стандарт торакньщ беренчел базарында торак, шул исэптэн тулэу бэясе сату- 
алу килешуен торак урыны (бу килешулэрдэ каралган очракларда) Ьэм (яки) 
хезмэтлэре курсэтелгэн оештыру; бу тулэмнэренэ взнос алуда, торак, кредит, 
шул исэптэн ипотека, яки торак займ торак сатып алуга яки тезугэ торак 
йорт; тулэу ечен теп бурыч суммасын Ьэм тулэу буенча процент торак 
кредитлары (шул исэптэн ипотека кредитын яки торак заемнар сатып алу 
ечен торак урыны тезу яки торак йортлар (алга таба - бурычны кредитлар 
буенча), гайре бутэн процентка, штрафлар, комиссия Ьэм вакытында 
тулэмэгэн ечен пенялар тулэу йеклэмэлэре буенча бу кредитлар яки заемнар 
ечен тулэу бэялэре, елешлэп тезудэ катнашу килешуенец, ул куздэ тота 
сыйфатында объектын елешлэп торак бина, керту юлы белэн тиешле акчалар 
исэбенэ эскроу (алга таба - тулэу бэялэре, елешлэп тезудэ катнашу килешуе).

Олеге кагыйдэлэр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
2014 елныц 30 апрелендэге 289 номерлы карары белэн расланган "2014-2020 
елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту"



дэулэт программасыныц "2014-2020 елларга Татарстан Республикасында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче программасын гамэлгэ ашыру 
кысаларында яшь гаилэлэргэ торак сатып алу (тезу) ечен социаль тулэулэр 
биру кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн чараларны гамэлгэ ашыруга 
юнэлдерелгэн .

2. Социаль тулэу алу программасында катнашучы яшь гаилэнец хокукы 
кыйммэтле кэгазь булып тормаган торак урыны алу яки индивидуаль торак 
йорт тезу ечен социаль тулэу алу хокукы турындагы таныклык (алга таба - 
таныклык) исемле документ белэн раслана.

3. Федераль дэулэт программасында билгелэнгэн форма буенча 
таныклык биру Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты тарафыннан гамэлгэ ашырыла, аныц карары нигезендэ 
яшь гаилэ планлаштырылган елда социаль тулэу алырга телэк белдергэн яшь 
гаилэлэр исемлегенэ кертелгэн.

4. Таныклыкныц гамэлдэ булу вакыты таныклыкта курсэтелгэн бирелгэн 
датадан 7 айдан да артмый.

5. Программаны гамэлгэ ашыру кысаларында социаль тулэу алуга 
дэгъва итуче яшь гаилэ, шул исэптэн бер Бэм аннан кубрэк баласы булган, ир 
белэн хатынныц берсе Россия Федерациясе гражданины булмаган яшь гаилэ, 
шулай ук Россия Федерациясе гражданины булган бер яшь ата-анадан Бэм 
аннан кубрэк баладан торган тулы булмаган яшь гаилэ булырга мемкин, шул 
ук вакытта балалар тубэндэге шартларга туры килэ торган ир белэн хатын 
Бэм ата-ана тэрбиясендэ булырга тиеш.:

а) Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре министрлыгы тарафыннан 
яшь гаилэне планлаштырыла торган елда ир белэн хатынныц яисэ тулы 
булмаган гаилэдэ бер ата-ананыц яше 35 елдан артмаган социаль тулэу алуга 
дэгъва итучелэр исемлегенэ керту турында Карар кабул иткэндэ.;

б) яшь гаилэ элеге Кагыйдэлэрнец 6 пункты нигезендэ торак урынына 
мохтаж дип танылды;

в) гаилэдэ кредит алырга мемкинлек бирэ торган керемнэрнец яки 
торакньщ исэп-хисап (уртача) хакын тулэу ечен житэрлек, бирелэ торган 
социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ кредит алырга мемкинлек 
бирэ торган бутэн акчаларныц булуы.

Яшь гаилэ программада катнашучы булып таныклык бирелгэн кеннэн 
йэм банк белэн эш итученец банк счетына сатып алына торган торак урыны 
ечен тулэу, торак кредиты алганда беренчел взносны тулэу яки торак урыны 
алу яки торак йорт тезу, вэкалэтле оешма белэн килешу, торак сатып алу яки 
торак йорт тезу ечен ипотека кредитлары яки заемнары буенча бурычныц 
теп суммасын тулэу яки торак йорт тезу яки кооператив эгъзасыныц пай 
кертеменец калган елешен тулэу турындагы курсэтмэсен утэгэнчегэ кадэр 
таныла.

6. Элеге кагыйдэлэргэ карата 2005 елныц 1 мартына кадэр торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлар буларак исэпкэ куелган яшь гаилэлэр, 
шулай ук 2005 елныц 1 мартыннан соц даими яшэу урыны буенча 
программада (торак шартларын яхшыртуда) катнашу ечен Татарстан



Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан 
танылган яшь гаилэлэр, социаль наем шартнамэлэре буенча бирелэ торган 
торак урыннарына мохтажлар дип тану ечен, Россия Федерациясе Торак 
кодексыныц 51 статьясында билгелэнгэн нигезлэр буенча, торак урыннарына 
мохтажлар буларак исэпкэ куелу-булмауга карамастан.

Яшь гаилэ очен торак урыныныц гомуми мэйданы белэн тээмин ителеш 
дэрэжэсен билгелэгэндэ яшь гаилэ эгъзалары тарафыннан социаль наем 
шартнамэлэре буенча яшэу очен яраклы барлык торак урыннарыньщ Ьэм 
(яисэ) торак урыннарыньщ Ьэм (яисэ) торак урыныныц Ьэм (яисэ) торак 
урыннарныц (торак урыннарныц) бер елешенец гомуми мэйданыныц милек 
хокукында булган суммар кулэме исэпкэ алына.

7. Яшь гаилэне тиешле керемнэре булган дип тану тэртибе Ьэм 
шартлары программаны гамэлгэ ашыру кысаларында торакньщ исэп-хисап 
(уртача) хакына бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн 
елешендэ кредит алырга мемкинлек бирэ торган яки башка акчалата акчалар 
Программаныц 2 нче кушымтасында билгелэнгэн.

8. Социаль тулэулэрдэн файдаланып, торак шартларын яхшырту хокукы 
яшь гаилэгэ Программа кысаларында бер генэ тапкыр бирелэ. Программада 
катнашу ирекле булып тора.

9. Социаль тулэу тубэндэге кулэмдэ бирелэ:
Элеге Кагыйдэлэр нигезендэ билгелэнэ торган торак бэясенен 

исэплэнгэн (уртача) 30 проценты - балалары булмаган яшь гаилэлэр очен.;
Элеге Кагыйдэлэр нигезендэ билгелэнэ торган торакньщ исэп-хисап 

(уртача) бэясенец 35 проценты - бер баласы Ьэм аннан кубрэк баласы булган 
яшь гаилэлэр, шулай ук бер яшь ата-анадан, бер баладан Ьэм аннан кубрэк 
булган тулы булмаган яшь гаилэлэр ечен.

Соцгы тулэу ечен социаль тулэудэн файдаланган очракта, пай взносын 
тулэу хисабына аныц кулэме элеге пункт нигезендэ билгелэнэ Ьэм пай 
калдыгын тулэу буенча бурычныц калган суммасы белэн чиклэнэ.

Социаль тулэулэр торак кредитлары, шул исэптэн ипотека яки торак 
йорт тезу ечен бурычньщ теп суммасын тулэу Ьэм процентларны тулэу ечен 
кулланылган очракта, бу кредитлар яисэ заемнар буенча йеклэмэлэрне 
утэуне кичектергэн очен башка процентлардан, штрафлардан, 
комиссиялэрдэн Ьэм пенялардан тыш, социаль тулэу кулэме элеге пункт 
нигезендэ билгелэнэ Ьэм ипотека торак кредитыннан яки займнан 
файдаланган ечен теп бурычныц Ьэм бурычныц калдыгы суммасы белэн 
чиклэнэ, башка процентлардан, штрафлардан, комиссиялэрдэн пенялардан 
тыш Ьэм элеге кредитлар яисэ заемнар буенча йеклэмэлэрне утэуне 
кичектергэн ечен.

10. Социаль тулэу кулэмен исэплэу элеге Кагыйдэлэрнец 12 пункты 
нигезендэ билгелэнгэн торак урыныныц гомуми мэйданы кулэменнэн, яшь 
гаилэ эгъзалары саныннан Ьэм яшь гаилэ торак шартларын яхшыртуга 
мохтаж дип танылган муниципаль берэмлек буенча гомуми торак 
мэйданыныц 1 кв.метры нормативыннан чыгып башкарыла. Социаль тулэу 
кулэмен исэплэу ечен муниципаль берэмлек буенча торакньщ 1 кв.метр



гомуми мэйданыныц нормативы Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан Россия Федерациясе 
Хекумэте вэкалэтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан 
билгелэнэ торган Татарстан Республикасы буенча гомуми торак мэйданыныц 
1 кв. метрыныц уртача базар бэясеннэн артмаган кулэмдэ билгелэнэ.

11. Ир белэн хатынныц берсе Россия Федерациясе гражданы булмаган 
яшь гаилэ очен социаль тулэу кулэмен исэплэу элеге Кагыйдэлэрнец 10 
пункты нигезендэ, Россия Федерациясе гражданнары булган гаилэ 
эгъзаларын исэпкэ алып, торле сандагы гаилэлэр ечен билгелэнгэн торак 
урыны гомуми мэйданы кулэменнэн чыгып башкарыла.

12. Социаль тулэу кулэме билгелэнэ торган торак урыныныц гомуми 
мэйданы кулэме тубэндэгечэ:

ике кешедэн торган гаилэ ечен (яшь ир белэн хатын, бер яшь ата - ана 
Ьэм бала) - 42 кв. метр;

еч Ьэм аннан да кубрэк кеше яшэгэн гаилэ ечен, яшь ир белэн хатыннан 
тыш, бер Ьэм аннан да кубрэк бала (яисэ бер яшь ата-анадан Ьэм ике Ьэм 
аннан кубрэк баладан торган гаилэ) - бер кешегэ 18эр кв. метр.

13. Социаль тулэу кулэмен исэплэгэндэ кулланыла торган торакньщ 
исэп-хисап (уртача) хакы формула буенча билгелэнэ:

СтЖ = Н х РЖ,
биредэ:
СтЖ-социаль тулэу кулэмен исэплэгэндэ кулланыла торган торакньщ 

исэп-хисап (уртача) бэясе;
Н-элеге Кагыйдэлэрнец 10 пунктында билгелэнгэн талэплэр нигезендэ 

билгелэнэ торган торакньщ гомуми мэйданы 1 кв. метрыныц нормативы;
РЖ-элеге Кагыйдэлэрнец 12 пункты нигезендэ билгелэнэ торган торак 

урыны гомуми мэйданы кулэме.
14. Социаль тулэу кулэме Ярдэмче программаныц дэулэт заказчысы 

тарафыннан социаль тулэу алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлеклэрен 
раслау датасына исэплэнэ, таныклыкта курсэтелэ Ьэм аныц гамэлдэ булу 
срогы дэвамында узгэрешсез кала.

15. Программада катнашу ечен элеге Кагыйдэлэрнец 1 пункты нигезендэ 
социаль тулэуне куллану максатларында, торак кредитлары, шул исэптэн 
ипотека яки торак йорт тезу ечен торак урыны сатып алу яки торак заемнары 
буенча бурычныц теп суммасын тулэу Ьэм процентларны тулэу очен социаль 
тулэуне кулланудан тыш, яшь гаилэ, элеге кредитлар яисэ заемнар буенча 
йеклэмэлэрне утэуне срогы чыккан ечен башка процентлардан, 
штрафлардан, комиссиялэрдэн Ьэм пенялардан тыш, Татарстан 
Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына тубэндэге 
документларны тапшыра:

а) Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты тарафыннан федераль программаны Ьэм Программаны тормышка 
ашыруда катнашу мемкинлеге ечен торак шартларын яхшыртуга мохтаж яшь 
гаилэне элеге Кагыйдэлэргэ 1нче номерлы кушымта нигезендэ ике несхэдэ



тану турында гариза (бер носхэ гариза кабул иту датасын Ьэм ана кушып 
бирелгэн документларны курсэтеп, мерэжэгать итучегэ кире кайтарыла);

б) гаилэнен, Ьэр эгъзасына шэхесне раслаучы документлар кучермэлэре;
в) никах турында таныклык кучермэсе (бу тулы булмаган гаилэгэ 

кагылмый);
г) элеге Кагыйдэлэргэ 2 нче кушымта нигезендэ планлаштырыла торган 

елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегенэ 
кертелугэ, торак шартларын яхшыртуга мохтажлыкны раслау очен кирэкле 
документлар Ьэм тулэу сэлэтен раслау ечен кирэкле документлар кушып, ике 
несхэдэ гариза (гаризаныц бер несхэсе гариза кабул иту датасын Ьэм ана 
кушып бирелгэн документларны курсэтеп, мерэжэгать итучегэ кире 
кайтарыла);

д) "Шэхси мэгълуматлар турында" Федераль законныц 9 статьясы 
нигезендэ яшь гаилэ эгъзаларыныц жирле узидарэ органнары, Татарстан 
Республикасы башкарма хакимияте органнары, федераль башкарма хакимият 
органнарыныц территориаль органнары, яшь гаилэ эгъзалары турында 
персональ мэгълуматларны эшкэртугэ язмача ризалыгы;

е) элеге Кагыйдэлэрнец 6 пункты нигезендэ яшь гаилэне торак 
шартларын яхшыртуга мохтаж дип тануны раслаучы документ;

ж) гаилэдэ кредит алырга мемкинлек бирэ торган керемнэрнец яки 
торакньщ исэп-хисап (уртача) хакын тулэу ечен житэрлек булган бутэн 
акчаныц бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ 
булуын раслый торган документ;

з) гаилэнец балигъ булмаган Ьэр эгъзасына мэжбури пенсия 
иминиятенец иминият таныклыгы кучермэсе.

Яшь гаилэнен элеге Кагыйдэлэрнец 6 пункты нигезендэ торак 
шартларын яхшыртуга мохтаж буларак танылуын раслаучы документы 
булганда, элеге пунктныц "а" пунктчасында курсэтелгэн гариза бирелми.

Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип тануны раслаучы 
документ (аныц кучермэсе), эгэр Яшь гаилэ элеге документны уз 
инициативасы белэн тапшырмаган булса, ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты тарафыннан закон нигезендэ соратып алына.

Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип тануны раслаучы 
документ булып Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц тиешле Карары тора.

Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип тану Ьэм яшь 
гаилэнец торакньщ исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен житэрлек 
керемнэр яисэ башка акчалар булуын раслау очен кирэкле документлар 
исемлеге Программаныц 3 нче кушымтасында китерелгэн.

16. Программада катнашу ечен, торак кредитлары, шул исэптэн ипотека 
яки торак йорт тезу очен бурычныц топ суммасын тулэу Ьэм процентларны 
тулэу максатларында, бу кредитлар яисэ заемнар буенча йеклэмэлэрне утэу 
вакыты чыккан ечен башка процентлардан, штрафлардан, комиссиялэрдэн 
Ьэм пенялардан тыш, яшь гаилэ яшэу урыны буенча Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына элеге Кагыйдэлэрнец 15



пунктындагы "б" - "г", "е" Ьэм "з" пунктчалары нигезендэ документлар, 
шулай ук элеге Кагыйдэлэрнец 15 пунктындагы " б " - "г", " е " Ьэм "з":

ипотека торак кредиты (займ) чараларын кулланып сатып алынган 
(тозелгэн) торак бинага милек хокукын дэулэт теркэве турында таныклык 
кучермэсе яки кучемсез мелкэткэ Ьэм аныц белэн алыш-бирешлэргэ 
хокукларныц бердэм дэулэт реестрыннан оземтэ (торак йортны тезелеше 
тэмамланмаганда, Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча 
министрлыгы тарафыннан расланган тозелешкэ документлар тапшырыла);

кредит килешуе кучермэсе (заем килешуе);
кредит килешуе (заем килешуе) тезегэндэ элеге Кагыйдэлэрнец 6 

пункты нигезендэ яшь гаилэ торак урынына мохтаж; дип танылуын раслый 
торган документ;

теп бурычныц калган суммасы Ьэм ипотека торак кредитыннан 
(заемнан) файдаланган очен процентларны тулэу буенча бурыч суммасы 
турында кредитор (заем бируче) белешмэсе.

17. Яшь гаилэ исеменнэн элеге Кагыйдэлэрнец 15 Ьэм 16 пунктларында 
каралган документлар, тиешенчэ рэсмилэштерелгэн вэкалэтлэр булганда, 
аныц балигъ булмаган эгъзаларыныц берсе яисэ башка вэкалэтле зат 
тарафыннан тапшырылырга момкин.

18. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты элеге Кагыйдэлэрнец 15 Ьэм 16 пунктларында курсэтелгэн 
документлардагы белешмэлэрне тикшеру буенча эшне оештыра Ьэм 
календарь кеннэрендэ исэплэнэ торган 10 конлек срокта, элеге 
документларны тапшырганнан соц, яшь гаилэне планлаштырыла торган елда 
программаны тормышка ашыруда катнашу максатында торак шартларын 
яхшыртуга мохтаж дип тану яисэ танудан баш тарту турында Карар кабул 
итэ. Кабул ителгэн карар турында яшь гаилэ, тиешле карар кабул ителгэннэн 
соц, календарь коннэрендэ исэплэнэ торган 5 конлек срокта, ТР Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан язмача хэбэр ителэ.

19. Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип танудан Ьэм 
(яки) планлаштырылган елда социаль тулэу алуга дэгъва итуче яшь гаилэлэр 
исемлегенэ кертудэн баш тарту очен нигез булып тора:

а) яшь гаилэнец элеге Кагыйдэлэрнец 5 пунктында курсэтелгэн 
талэплэргэ туры килмэве, шул исэптэн, ир белэн хатынныц яисэ бер ата- 
ананыц тулы булмаган гаилэдэ 35 яше тулганда;

б) элеге Кагыйдэлэрнец 15 Ьэм 16 пунктларында курсэтелгэн 
документларны тапшырмау яисэ тапшыру;

в) тапшырылган документлардагы мэгълуматларныц дерес булмавы;
г) элек, ана (гаилэ) капиталы акчаларыннан (бер елеше) тыш, федераль 

бюджет акчалары исэбеннэн социаль тулэу яисэ дэулэт ярдэменец башка 
рэвешлэрен кулланып, торак шартларын яхшыртуга хокук гамэлгэ 
ашырылган.

20. Программада катнашу турында гариза белэн кабат мерэжэгать иту 
элеге кагыйдэлэрнец 19 пунктында каралган нигезлэрне бетергэннэн соц 
рохсэт ителэ.



21. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты ел саен, 1 майдан 1 июньгэ кадэр,планлаштырылган елда социаль 
тулэу алырга телэк белдергэн яшь гаилэлэрнец исемлеген формалаштыра, 
планлаштырылган елдан алдан килуче елньщ 1 июненэ кадэр Ьэм 
Программада катнашу очен торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак 
исэптэ торучы яшь гаилэлэрнец торак шартларын яхшыртуга мохтажлыгы 
Ьэм торак шартларын яхшыртуга мохтажлыгына тикшеру уздыра. Ьэм элеге 
исемлеклэрне Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре министрлыгы 
соратуы буенча тапшыра.

Яшь гаилэ торак шартларын яхшыртуга мохтажлыгын Ьэм тулэу сэлэтен 
раслау очен 1 майга кадэр элеге Кагыйдэлэрнец 15 пунктындагы "г" Ьэм "ж" 
пунктчаларында, шулай у к программага 3 нче кушымтаныц 3, 4, 11, 1 3 - 1 6  
пунктларында курсэтелгэн документларны Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитетына тапшыра.

ТР Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына элеге 
Кагыйдэлэрнец 15 Ьэм 16 пунктларында каралган документларны 
тапшырганда яшь гаилэ тарафыннан курсэтелгэн мэгълуматларда 
узгэрешлэр булган очракта (шул исэптэн гаилэ составын, даими яшэу 
урынын, милек хэлен узгэрту), яшь гаилэ календарь коннэрендэ исэплэнэ 
торган 10 конлек срокта, язма рэвештэ мондый узгэрешлэр барлыкка килу 
турында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына хэбэр итэ. 
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты, 
календарь коннэрендэ исэплэнэ торган 10 конлек срокта, хэбэр ителгэн 
коннэн алып, элеге яшь гаилэнец торак шартларын яхшыртуга мохтажлыгын 
Ьэм тулэу сэлэтен билгелэу буенча кабат эш алып бара.

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты карары буенча программада катнашу очен торак шартларын 
яхшыртуга мохтажлар буларак аерылышу очрагында, аныц торак шартларын 
яхшыртуга мохтажлыгы Ьэм тулэу сэлэте расланган очракта, тулы булмаган 
яшь гаилэ кала.

Ел саен уткэрелэ торган тикшеру яки кабат торак шартларын яхшыртуга 
мохтаждык Ьэм тулэу сэлэтен билгелэу барышында яшь гаилэ торак 
шартларын яхшыртуга мохтажлык Ьэм программада катнашу очен тулэу 
сэлэтен расламаса Ьэм (яки) яшь гаилэне Программада катнашу очен торак 
шартларын яхшыртуга мохтаж буларак исэптэн тошеру очен нигезлэрнец 
берсе ачыкланса, ТР Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты 
календарь коннэрендэ исэплэнэ торган 30 конлек срокта, мондый тикшеру 
тэмамланганнан соц яисэ тиешле нигезлэрне ачыклаганнан соц, яшь гаилэне 
Программада катнашу очен торак шартларын яхшыртуга мохтажлар 
исэбеннэн тошеру турында Карар кабул итэ. Программада катнашу ечен 
торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак яшь гаилэне исэпкэ алудан 
тошеру турындагы карар мондый исэптэн тошеру нигезлэре булырга тиеш. 
Программада катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак 
яшь гаилэне исэпкэ алудан тошеру турында Карар кабул ителгэн коннэн соц 
3 кон эчендэ элеге карар кабул ителгэн яшь гаилэгэ бирелэ яки жибэрелэ.



Учеттан тошерелгэннэн соц яшь гаилэнец торак шартларын яхшыртуга 
мохтаж; буларак Программада катнашуга исэпкэ кую хокукы яцадан 
барлыкка килсэ, учетка кабат кую гомуми тэртиптэ Ьэм исэпкэ алуныц яца 
датасы белэн башкарыла.

22. Программада катнашу очен торак шартларын яхшыртуга мохтаж 
буларак яшь гаилэне исэптэн тошеру очен тубэндэгелэр нигез булып тора:

а) яшь гаилэнец аны исэптэн тошеру турында гариза бируе;
б) яшь гаилэгэ элеге Кагыйдэлэрнец 5 пунктында каралган социаль 

тулэу алу хокукын бирэ торган нигезлэрнен берсен югалту, шул исэптэн ир 
белэн хатынныц яисэ тулы булмаган гаилэдэ бер ата-ананыц 36 яшькэ житуе;

в) башка муниципаль берэмлеккэ даими яшэргэ киту;
г) тапшырылган яки сорату буенча алынган документларда чынбарлыкка 

туры килми торган Ьэм исэпкэ алу очен нигез булган мэгълуматларны, шулай 
ук, исэпкэ алу мэсьэлэсен хэл иткэндэ, жирле узидарэ органындагы 
вазыйфаи затларныц хокуксыз гамэллэрен ачыклау;

д) социаль тулэу яки федераль бюджет акчалары исэбеннэн дэулэт 
ярдэменец башка рэвешлэрен файдаланып, торак шартларын яхшырту 
буенча гамэлгэ ашырылган хокук.

23. Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы 
соратуы буенча Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
башкарма комитеты:

а) календарь коннэрендэ исэплэнэ торган 30 конлек срокта элеге 
Кагыйдэлэрнец 21 пункты нигезендэ мохтажлык Ьэм тулэу сэлэтен раслаган 
яшь гаилэлэр игътибарына, планлаштырыла торган елда социаль тулэулэр 
алуга дэгъва итуче яшь гаилэлэр исемлеген формалаштыру турында 
мэгълумат житкерэ;

б) элеге Кагыйдэлэрнец 21 пункты нигезендэ яцартылган 
документлардагы белешмэлэрне тикшеруне гамэлгэ ашыра Ьэм календарь 
коннэрендэ исэплэнэ торган 10 конлек срокта планлаштырыла торган елда 
социаль тулэулэр алуга дэгъва итуче яшь гаилэлэрне исемлеккэ керту яки 
кертудэн баш тарту турында карар кабул итэ.

в) Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы 
тарафыннан курсэтелгэн срокларда, торак шартларын яхшыртуга 
мохтажлыкны раслаган программаны гамэлгэ ашыру кысаларында 
планлаштырыла торган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь 
гаилэлэр исемлеген, бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн 
олешендэ торакньщ исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу очен житэрлек 
керемнэре булган яки башка акчалары булган, Ьэм планлаштырыла торган 
елда социаль тулэуне алырга телэк белдергэн (алга таба - тиешле елда 
социаль тулэу алырга телэк белдергэн), элеге Кагыйдэлэргэ 2 нче кушымта 
нигезендэ тези Ьэм тапшыра.

Социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлеге формасы 
планлаштырылган елда Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре 
министрлыгы тарафыннан билгелэнэ.

24. Планлаштырылган елда социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь



гаилэлэр исемлеге яшь гаилэне Россия Федерациясе Торак кодексы 
нигезендэ торак шартларын яхшыртуга мохтаж; дип тану датасын исэпкэ 
алып тезелэ . Беренче чиратта курсэтелгэн исемлеклэргэ 2005 елныц 1 
мартына кадэр торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак исэпкэ куелган 
яшь гаилэлэр, шулай ук оч Ьэм аннан кубрэк баласы булган яшь гаилэлэр 
кертелэ.

25. Яшь гаилэлэр планлаштырылган елда тубэндэге нигезлэр буенча 
социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегеннэн тешереп 
калдырыла:

а) яшь гаилэ исэпкэ алу урыны буенча планлаштырылган елда социаль 
тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегеннэн тешереп калдыру 
турында гариза бирелгэн;

б) элеге Кагыйдэлэрнец 22 пунктында курсэтелгэн нигезлэр буенча;
в) бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ 

торакньщ исэп-хисап (уртача) хакын тулэу ечен житэрлек керемнэр йэ башка 
акчалар булмау;

г) яшь гаилэнец элеге Кагыйдэлэрнец 6 пунктында каралган талэплэргэ 
туры килмэвенэ китергэн аерылышуы;

д) элеге Кагыйдэлэрнец 30 пункты нигезендэ таныклык алу ечен яшь 
гаилэгэ кирэкле документлар тапшырмау.

Элеге пунктныц "а" Ьэм "в" - "д" пунктчалары программада катнашу 
ечен торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак исэптэн тошеру ечен 
нигез булып тормый.

26. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты квартал саен, хисап кварталыннан соц килэ торган айныц 10 
числосына кадэр, Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча 
министрлыгына Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэре Ьэм 
Татарстан Республикасы бюджеты акчаларыннан социаль тулэулэр биругэ 
булеп бирелгэн Татарстан Республикасы бюджеты акчаларыннан файдалану 
турында Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы 
тарафыннан билгелэнгэн формада хисап бирэ.

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты тарафыннан Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча 
министрлыгына курсэтелгэн хисап тапшырмаган очракта, социаль тулэу 
биру очен тиешле муниципаль берэмлек бюджетына Татарстан 
Республикасы бюджеты акчаларын кучеру алдагы хисап чорына хисап 
тапшырганчы туктатыла.

27. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты хэбэр иту фактын Ьэм датасын расларга мемкинлек бирэ торган 
ысул белэн, Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялэр биру очен 
каралган бюджет йеклэмэлэре лимитлары турында хэбэрнамэ алганнан сон, 
биш эш коне эчендэ, таныклык алу очен документлар тапшыру зарурлыгы 
турында яшь гаилэлэргэ хэбэр жибэрэ, шулай ук элеге таныклык буенча 
бирелэ торган социаль тулэуне алу Ьэм куллану тэртибен Ьэм шартларын 
ацлата.



28. Татарстан Республикасы бюджетыннан социаль тулэулэр биру ечен 
билгелэнгэн бюджет ассигнованиелэре лимитлары турында хэбэр 
алынганнан соц ике ай эчендэ Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районы Башкарма комитеты Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча 
министрлыгы тарафыннан расланган социаль тулэулэр алуга дэгъва итуче 
яшь гаилэлэр исемлеге нигезендэ социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь 
гаилэлэргэ таныклыклар рэсмилэштерэ йэм аларны бирэ.

29. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты 10 эш коне дэвамында, социаль тулэулэр биру очен билгелэнгэн 
бюджет акчалары кергэннэн соц, 10 эш коне эчендэ, Татарстан Республикасы 
Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы тарафыннан расланган социаль 
тулэулэр алуга дэгъва итуче яшь гаилэлэр исемлеге белэн билгелэнгэн чират 
тэртибендэ социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэргэ 
таныклыклар рэсмилэштеру йэм аларны бируне башкара.

Яшь гаилэгэ бирелэ торган социаль тулэу кулэме таныклык бируне 
гамэлгэ ашыручы Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты тарафыннан раслана Бэм аныц гамэлдэ булу срогына 
узгэрешсез булып тора. Социаль тулэу кулэмен исэплэу таныклык 
бланкында курсэтелгэн таныклыкны биру датасына башкарыла.

Программа чараларын финанслауга булеп бирелгэн Бэм социаль 
тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр биру очен 
билгелэнгэн акчалардан азат ителгэн очракта, бушаган акчаларга 
таныклыкны Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгы 
тарафыннан расланган социаль тулэулэр алуга резервка кертелгэн яшь 
гаилэлэр исемлегеннэн яшь гаилэлэргэ чират тэртибендэ бирергэ тиеш.

30. Социаль тулэу алу хокукы турында таныклык алу очен тиешле елда 
социаль тулэу алуга дэгъва кылучы яшь гаилэ, социаль тулэугэ хокук 
турында таныклык алу очен документлар тапшыру кирэклеге турында хэбэр 
алынганнан соц, 15 эш коне эчендэ, мондый таныклыкны биру турында 
гариза (ирекле рэвештэ) Ьэм Программаныц 3 нче кушымтасында китерелгэн 
документларны Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитетына жибэрэ.

Гаризада яшь гаилэ мерэжэгатьтэ курсэтелгэн тэртиптэ Ьэм шартларда 
социаль тулэу алуга язма ризалык бирэ.

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты курсэтелгэн документлардагы мэгълуматларны тикшеру эшен 
оештыра.

31. Таныклыкны бирудэн баш тарту очен тубэндгелэр нигез булып тора:
элеге Кагыйдэлэрнец 30 пунктында билгелэнгэн таныклыкны алу очен

кирэкле документларны тапшыру срогын бозу;
элеге Кагыйдэлэрнец 30 пунктында курсэтелгэн документларны 

тапшырмау яисэ тапшыру;
тапшырылган документлардагы белешмэлэрнен дерес булмавы;
заем чаралары ярдэмендэ сатып алынган (тозелгэн) торак бинаныц 

(торак йортныц) элеге Кагыйдэлэрнец 35 пункты талэплэренэ туры килмэве.



32. Яшь гаилэлэр программада катнашучылар исемлегеннэн тубэндэге 
нигезлэр буенча тешереп калдырыла:

а) яшь гаилэ исэпкэ алу урыны буенча аны программада катнашучылар 
исемлегеннэн тешереп калдыру Ьэм социаль тулэу алу хокукы турында 
таныклыкны кире кайтару турында гариза бирелгэн;

б) элеге Кагыйдэлэрнец 25 пунктындагы "в" Ьэм "д" пунктчаларында 
Ьэм 22 пунктныц "в" Ьэм "г" пунктчаларында курсэтелгэн нигезлэр буенча.

33. Программада катнашучы яшь гаилэнец бирелгэн таныклыкны 
алыштыруны талэп иткэн шартлар туганда, яшь гаилэ, мондый алмашуны 
талэп иткэн шартларны курсэтеп, аны алмаштыру турында таныклык, гариза 
биргэн органга Ьэм элеге шартларны раслаучы документлар кушып тапшыра.

Курсэтелгэн хэллэргэ таныклыкны югалту (урлау) яки бозу, яшь гаилэгэ 
таныклыкны билгелэнгэн срокта банкка тапшырырга мемкинлек бирмэгэн 
меЬим сэбэплэр керэ.

Гариза алган кеннэн соц 30 календарь кон эчендэ таныклыкны биргэн 
орган яца таныклык бирэ, анда алмаштырылган таныклыкта каралган 
социаль тулэу кулэме Ьэм калган гамэлдэ булу срогына тэцгэл срок 
курсэтелэ.

34. Социаль тулэу хужасына тиешле акчаларны банк счетына кучеру 
юлы белэн, программада катнашучы яшь гаилэлэргэ - Программада 
катнашучыларга булеп бирелэ торган социаль тулэулэр сыйфатында бирелэ 
торган акчаларга хезмэт курсэту ечен алынган банк счетына (алга таба - 
банк) кучеру юлы белэн акчасыз рэвештэ бирелэ.

Таныклык хужасы аны биргэн кеннэн бер ай эчендэ банкка тапшыра.
Банкка бирелгэн таныклык аны биру датасыннан соц бер ай вакыт 

узгач, банк тарафыннан кабул ителми. Элеге вакыт узганнан соц 
таныклыкныц хужасы элеге Кагыйдэлэрнец 33 пунктында каралган тэртиптэ 
таныклыкны алыштыру турында гариза белэн ТР Минзэлэ муниципаль 
районы Башкарма комитетына мерэжэгать итэргэ хокуклы.

Банк таныклыкта курсэтелгэн белешмэлэрнец, таныклык хужасыныц 
шэхесен таныклаучы документтагы белешмэлэрнец туры килуен, шулай ук 
таныклыкны банкка тапшыруныц уз вакытында булуын тикшерэ.

Таныклыкта, тапшырылган документларда курсэтелгэн 
мэгълуматларныц туры килмэве ачыкланган очракта, банк банк счеты 
килешуен тозудэн баш тарта Ьэм аныц хужасына таныклыкны кире кайтара, э 
калган очракларда банк счеты таныклыгын този Ьэм аныц исеменэ социаль 
тулэу сыйфатында бирелгэн акчаларны исэпкэ алу очен банк счетын ача.

35. Счетны булуче телэсэ нинди физик Ьэм (яки) юридик затлардан бер 
(берничэ) торак урыны (торак урыннары) сатып алу яки ярдэмче 
программаныц дэулэт заказчысы тарафыннан билгелэнгэн санитар Ьэм 
техник талэплэргэ жавап бируче, даими яшэу ечен сайланган торак пункты 
шартларына карата билгелэнгэн тэртип (норматив документ) нигезендэ торак 
тезелеше объектын тезу очен социаль тулэуне банктан ипотека кредиты 
жэлеп иту юлы белэн файдаланырга хокуклы.

Сатып алына торган торак бина (шул исэптэн елешлэп тезу объекты



булып тора) яки тезелэ торган торак тезелеше объекты ТР Арча муниципаль 
районы территориясендэ булырга тиеш.

Социаль тулэу кулэмен исэплэгэндэ исэпкэ алынган яшь гаилэнец hap 
эгъзасына исэплэгэндэ сатып алына торган торак урыныныц (тезелэ торган 
торак тезелеше объектыныц) гомуми мэйданы, гражданнарны торак сатып 
алу (тезу) урынында торак урыннарына мохтажлар буларак исэпкэ алу 
максатларында, Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты тарафыннан билгелэнгэн торак урыны гомуми 
мэйданыныц хисап нормасыннан ким була алмый.

Торак урыны, шул исэптэн ипотека яки торак йорт тезелеше ечен 
бурычныц теп суммасын тулэу Ьэм процентларны тулэу очен социаль тулэу 
кулланылган очракта, бу кредитлар яисэ заемнар буенча йеклэмэлэрне 
утэуне кичектергэн очен бутэн процентлардан, штрафлардан, 
комиссиялэрдэн Ьэм пенялардан тыш, торак урынын елешлэп тезу объекты 
буларак елешлэп тезудэ катнашу шартнамэсенец бэясен тулэу ечен, яшь 
гаилэнец Ьэр эгъзасына карата мондый торак урынына (торак йортка) милек 
хокукын дэулэт теркэве датасына исэплэгэндэ эскроу хисабына тиешле 
акчалар керту юлы белэн гражданнарны торак урыны алу яки торак йорт тезу 
урынында торак урыннарына мохтажлар буларак исэпкэ алу максатларында, 
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты 
тарафыннан билгелэнгэн торак урыны гомуми мэйданыныц исэп 
нормасыннан ким була алмый.

Подпрограммада катнашучы яшь гаилэлэр торак урыны сатып алу 
максатларында (торак тезелеше объектын тезу, елешлэп тезудэ катнашу 
килешуе бэясен тулэу) уз акчаларын, ана (гаилэ) капиталы акчаларын, шулай 
ук тиешле лицензиясе булган оешмалар Ьэм (яки) физик затлар тарафыннан 
бирелэ торган кредитлар яки заемнар акчаларын жэлеп итэ алалар.

Сатып алына торган торак урынын (тезелэ торган торак тезелеше 
объекты проектын) сайлаганнан соц, программада катнашучы яшь гаилэ - 
Программада катнашучы, Ярдэмче программаныц дэулэт заказчысы 
тарафыннан расланган Торак урынын (торак тезелеше объектын тезу) сатып 
алу (торак тезелеше объектын тезу) турында Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты белэн килешу тези.

36. Сатып алына торган торак урыны (торак йорт тезелеше) ечен тулэу 
ечен счетныц банк счеты шартнамэсе, торак урыны ечен килешу яки тезелеш 
подряды килешуе, сатып алына торган торак бинага (тозелгэн торак йорт) 
милек хокукын дэулэт теркэве турында таныклык яки кучемсез мелкэткэ Ьэм 
аньщ белэн алыш-бирешлэргэ хокукларныц бердэм дэулэт реестрыннан 
еземтэ Ьэм сатып алына торган торак урынына (тезелэ торган торак йорт) 
тулэу ечен тиешле акчалар булуын раслаучы документлар тапшыра.

Торак урынына яисэ тезелеш подряды килешуендэ таныклыкныц 
реквизитлары (серия, номер, биру датасы, таныклыкны биргэн орган) Ьэм 
килешу нигезендэ сатып алына торган (тезелэ торган) торак урынына (торак 
йортка) тулэу буенча операциялэр башкарылачак банк счетлары (банк 
счетлары) курсэтелэ, шулай ук бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн



артып киткэн сумманы тулэу тэртибе билгелэнэ.
37. Вэкалэтле оешмадан стандарт торак сатып алган очракта, счет белэн 

идарэ итуче банкка банк счеты шартнамэсе Ьэм югарыда курсэтелгэн оешма 
белэн килешу тапшыра.

Программада катнашучы яшь гаилэлэр ечен хезмэт курсэтуне гамэлгэ 
ашыручы вэкалэтле оешма белэн килешудэ таныклыкныц реквизитлары 
(серия, номер, биру датасы, таныклык биргэн орган) Ьэм аныц банк счеты 
(банк счетлары) курсэтелэ, шулай ук стандарт торак сатып алу очен кирэк 
булган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн сумма тулэу тэртибе 
билгелэнэ.

38. Торак кредитын (заем) алганда беренчел кертемне, шул исэптэн 
ипотека кредитын, торак урыны сатып алу яки торак йорт тезу ечен беренчел 
взносны тулэу ечен социаль тулэуне кулланган очракта, счетны башкаручы 
вэкалэтле вэкил банкка тубэндэгелэрне тапшыра:

а) банк счеты килешуе;
б) кредит килешуе (заем килешуе);
в) торак урыны сатып алган очракта-торак бинага сату-алу шартнамэсе;
г) торак йорт тезелеше очрагында - тезелеш подряды килешуе.
39. Бурычныц теп суммасын тулэу Ьэм торак кредитлары, шул исэптэн 

ипотека, яки торак йорт тезу ечен торак заемнары буенча процентларны 
тулэу ечен социаль тулэудэн файдаланган очракта, бу кредитлар яисэ 
заемнар буенча йеклэмэлэрне утэуне кичектергэн ечен башка 
процентлардан, штрафлардан, комиссиялэрдэн Ьэм пенялардан тыш, хисапчы 
вэкалэтле банкка тубэндгелэрне тапшыра.:

а) банк счеты килешуе;
б) кредит килешуе (заем килешуе);
в) сатып алынган торак урынга милек хокукын дэулэт теркэве турында 

таныклык яки кучемсез мелкэткэ Ьэм аныц белэн алыш-бирешлэргэ 
хокукларныц бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ, яисэ торак йорт тезелеп 
бетмэгэн очракта-тозелешкэ документлар;

г) кредиторныц теп бурычыныц калган олеше Ьэм ипотека торак 
кредитыннан (заемнан) файдаланган ечен процентларны тулэу буенча бурыч 
суммасы турында белешмэсе.

40. Сатып алына торган торак бина (тезелгэн торак тезелеше объекты) 
таныклыкта курсэтелгэн яшь гаилэнец барлык эгъзаларыныц гомуми 
милкенэ рэсмилэштерелэ.

Вэкалэтле оешмалар Ьэм ипотека торак кредиты (заем) буенча сайлап 
алынган банклар аша беренчел взносны тулэугэ, торак кредиты (заем), шул 
исэптэн ипотека кредиты (заем), торак урыны сатып алуга яки торак йорт 
тезугэ беренчел взносны тулэугэ, торак кредитлары, шул исэптэн ипотека 
яисэ торак йорт тезугэ бурычныц теп суммасын Ьэм процентларны тулэу 
ечен, торак урыны сатып алуга яки торак йорт тезугэ, башка процентлардан, 
штрафлардан, комиссиялэрдэн Ьэм пенялардан тыш, торак урыны яки 
заемнар буенча ир белэн хатын арасында бер яки ике ир белэн хатын 
арасында. Шул ук вакытта исеме торак бинага милек хокукы



рэсмилэштерелгэн зат (затлар) Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитетына социаль тулэу ярдэмендэ сатып 
алынган торак бинаны яки торак йортны таныклыкта курсэтелгэн гаилэнец 
барлык эгъзаларыныц гомуми милкенэ эйлэндеру буенча нотариаль 
расланган йеклэмэне торак бинадан яисэ торак йорттан йоклэнештэн 
тешерелгэннэн соц 6 ай эчендэ тапшыра (тапшыра).

влешлэп тозудэ катнашу килешуе бэясен тулэу ечен социаль тулэу 
акчаларыннан файдаланган очракта, ул торак бинаны елешлэп тезу объекты 
буларак, эскроу счетына тиешле акчалар керту юлы белэн елешлэп тезудэ ир 
белэн хатынныц берсен яки ир белэн хатынныц икесенец дэ олешле тозудэ 
катнашучы (катнашучылар) сыйфатында катнашу килешуендэ катнашу 
рвхсэт ителэ. Бу чакта елешлэп тезудэ катнашучы зат (зат) Татарстан 
Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына елешлэп 
тезу объекты булган торак бинаны социаль тулэу алу хокукы турындагы 
таныклыкта курсэтелгэн гаилэнец барлык эгъзаларыныц гомуми милкенэ 
елешлэп тезу объекты кабул ителгэннэн соц 6 ай эчендэ яцадан 
рэсмилэштерергэ нотариаль расланган йеклэмэне тапшыра.

4.1. влешлэп тезудэ катнашу килешуенец бэясен тулэу ечен социаль 
тулэу жибэргэн очракта, счет житэкчесе банкка банк счеты шартнамэсен, 
елешлэп тезудэ катнашу килешуен Бэм елешлэп тезудэ катнашу килешуе 
бэясен тулэу ечен бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн 
олештэ тиешле акчалар булуын раслаучы документларны тапшыра.

влешлэп тезудэ катнашу килешуендэ социаль тулэу алу хокукы 
турында таныклык реквизитлары (номеры, биру датасы, таныклыгын биргэн 
орган) йэм елешлэп тезудэ катнашу килешуе бэясен тулэу буенча 
операциялэр башкарылачак банк счеты (банк счетлары), шулай у к бирелэ 
торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн сумманы тулэу тэртибе 
билгелэнэ.

42. Торак йорт тезелешенэ тезелеш подряды килешуе бэясен тулэу ечен 
социаль тулэу жибэргэн очракта, счетны башкаручы банкка тапшыра:

а) жир кишэрлегенэ милек, даими (сроксыз) файдалану яисэ яшь гаилэ 
эгъзаларыныц гомерлек мирас итеп билэу хокукын раслаучы документлар;

б) яшь гаилэнец бер эгъзасына бирелгэн тезелешкэ рехсэт;
в) тезелеш подряды килешуе, ул тезелешкэ планлаштырыла торган 

торак йортныц гомуми мэйданы турында мэгълуматны Бэм торак йорт 
тезелеше буенча башкарыла торган эшлэрнец хакын исэп-хисаплауны куздэ 
тота.

43. Социаль тулэу сыйфатында пай взносын тулы кулэмдэ тулэу 
хисабына соцгы тулэу сыйфатында жибэрелгэн очракта, элеге торак бина 
кооператив эгъзасы булган яшь гаилэ милкенэ кучэ (яки яшь гаилэ 
эгъзаларыныц берсе - кооператив эгъзасы), счетны башкаручы банкка 
тапшырырга тиеш:

а) кооператив тарафыннан аньщ файдалануга тапшырылган торак бинага 
милек хокукы алу ечен кирэкле пай кертеменец тулэнмэгэн калган суммасы 
турында белешмэ;



б) кооператив уставы кучермэсен;
в) кооператив эгъзалары реестрыннан аныц кооперативта эгъза булуын 

раслаучы оземтэ;
г) кооперативный торак бинага милек хокукын дэулэт теркэве турында 

таныклык кучермэсе яисэ программада катнашучы яшь гаилэ очен сатып 
алынган кучемсез молкэткэ Ьэм анын; белэн алыш-бирешлэргэ хокукларньщ 
бердэм дэулэт реестрыннан оземтэ;

д) торак бинаны кооператив эгъзасына файдалануга тапшыру турындагы 
карарньщ кучермэсен.

44. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты банктан жирле бюджеттан акча кучеругэ гариза алынганнан соц 14 
эш коне эчендэ аны банк счетына бирелгэн социаль тулэу алу хокукы 
турындагы таныклыкларныц туры килу-килмэвен тикшерэ Ьэм алар 
нигезендэ, бирелгэн документларныц элеге кагыйдэлэргэ туры килмэве 
шартында, банкка социаль тулэу сыйфатында бирелэ торган акчаларны 
кучерэ. Гаризага туры килмэсэ, социаль тулэу алу хокукы турындагы 
таныклыкларга туры килмэсэ яки элеге кагыйдэлэргэ туры килмэсэ, 
курсэтелгэн акчаларны кучеру башкарылмый, бу хакта Татарстан 
Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты курсэтелгэн 
вакытта банкка язмача хэбэр итэ.

45. Программада катнашучы яшь гаилэгэ, программада катнашучы 
балага туу (уллыкка алу) вакытында торак бэясенец кимендэ 5 проценты 
кулэмендэ, программада катнашучы таныклыгын биргэн кеннэн алып, 
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн, банк тарафыннан 
сатып алына торган торак урыны очен тулэу исэбенэ алынган акчаларны 
банк тарафыннан утэу датасына кадэр, Программаныц 4 нче кушымтасы 
нигезендэ билгелэнэ торган тэртиптэ кучеру турында исэп-хисап счетын 
башкару датасына кадэр естэмэ социаль тулэу бирелэ.

46. Социаль тулэу программада катнашучыга банк тарафыннан счет 
белэн идарэ итученец банк счетына элеге Кагыйдэлэрнец 1 пунктында 
каралган максатларга кучерелгэн акчаларны кучеру турындагы боерыгын 
утэгэннэн сон бирелгэн дип санала. Элеге акчаларны кучеру программада 
катнашучы яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж буларак 
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты 
тарафыннан исэптэн тошеру ечен нигез булып тора.

Программада катнашучы яшь гаилэлэрнец торак шартларын яхшырту 
соцыннан Россия Федерациясе законнары нигезендэ гомуми нигезлэрдэ 
гамэлгэ ашырыла.

1 нче Кушымта
"2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак

белэн тээмин иту” ярдэмче программасын 
"2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын торак-коммуналь 

хужалык хезмэтлэре Ьэм сыйфатлы торак белэн тээмин иту " дэулэт



программасыныц яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр биру кагыйдэлэре буенча 
программаны тормышка ашыру кысаларында торак сатып алуга

ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитет житэкчесенэ

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Гариза
"2014-2022 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче 

программасыныц (алга таба - Программа) Ьэм "2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче программасын" 2014-2022 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин иту" ведомство максатчан 
программасыныц яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту буенча чарада катнашу ечен торак шартларын 
яхшыртуга мохтаж дип тануыгызны утенэм.

и р:_____________________________________________________________________
(Ф. И. О. (булганда), туган кене)
паспорт: серия___________ N ____________ , бирелгэн ______

и м

шэЬэр,

тубэндэге адрес буенча яш и:_____________________________________________________________________ ;

хатын:_____________________________________________________________________ ,

(Ф. И. О. (булганда), туган кене)

паспорт: серия___________ N ____________ , бирелгэн_____________________________________________

___________________________________________________________________ "___ "   ел,

тубэндэге адрес буенча яш и:_____________________________________________________________________ ;

балалар:_____________________________________________________________________ ,

(Ф. И. О. (булганда), туган кене)

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ житкэн бала еч ен )____________________________

(кирэкмэгэнне сызарга)

серия____________N ____________, бирелгэн)

шэЬэр,

тубэндэге адрес буенча яши:



(Ф. И. О. (булганда), туган кене)

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ житкзн бала очен) 

серия  N ___________ , бирелгэн)_________________

шэЬэр,

тубэндэге адрес буенча яши:

"2014-2022 елларга Татарстан Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче 
программасын гамэлгэ ашыру кысаларында яшь гаилэлэргэ торак сатып алу очен социаль тулэулэр биру 
кагыйдэлэренец 21 пункты (программаныц I нче кушымтасы) нигезендэ Ьэм планлаштырыла торган елда 
социаль тулэулэр алуга дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегенэ кертелгэндэ, ел саен документлар тапшыру 
зарурлыгы турында хэбэрдармын.

"Россия Федерациясе гражданнарын Ьэркем алырлык Ьэм уцайлы торак Ьэм коммуналь хезмэт 
курсэтулэр белэн тээмин иту" Россия Федерациясе дэулэт программасыныц "Торак Ьэм торак-коммуналь 
хезмэтлэр курсэтудэ гражданнарга дэулэт ярдэме курсэту" ведомство максатчан программасыныц яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту чарасында катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм аларны утэргэ 
йоклэмэ алам:

1 )  ;

(Ф. И. О. (булганда) балигь булмаган гаилэ эгъзасы) (имза) (дата)

2)  ;

(Ф. И. О. (булганда) балигь булмаган гаилэ эгъзасы) (имза) (дата)

3) ___________________________________________________________________________ ;

(Ф. И. О. (булганда) балигь булмаган гаилэ эгъзасы) (имза) (дата)

Гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:
1 )  ;

(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

2) ________________________________________________________________________________ ;

(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

3) ___________________________________________________________________________ •

(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

Гариза Ьэм исемлек буенча аныц белэн бергэ тапшырыла торган документлар кабул ителде

20 ел.

(вазыйфаи зат) (имза, дата) (гариза кабул итученец тулысынча имзасы)

2 нче Кушымта



"2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту” ярдэмче программасын 

"2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын торак-коммуналь 
хужалык хезмэтлэре Ьэм сыйфатлы торак белэн тээмин иту " дэулэт 

программасыныц яшь гаилэлэргэ социаль тулэулэр биру кагыйдэлэре буенча 
программаны тормышка ашыру кысаларында торак сатып алуга

ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитет житэкчесенэ

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Гариза
"2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак - коммуналь хужалык 

хезмэтлэре белэн тээмин иту "дэулэт программасыныц" 2014-2022 елларга Татарстан Республикасында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту "ярдэмче программасыныц" торак Ьэм торак - коммуналь хезмэтлэр очен 
тулэугэ дэулэт ярдэме курсэту" ведомство максатчан программасыныц" Яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин 
иту Ьэм торак-коммуналь хезмэтлэр очен тулэугэ дэулэт ярдэме курсэту" Ьэм "2014-2022 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту " ярдэмче программаларын гамэлгэ ашыру
кысаларында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту буенча чараларны гамэлгэ ашыру кысаларында______
елда социаль тулэугэ дэгъва кылучы яшь гаилэлэр исемлегенэ кертуегезне утенэм.

и р:_____________________________________________________________________ ,

(Ф. И. О. (булганда), туган коне)

паспорт: серия_____________ N ____________ , бирелгэн

и II ел.

тубэндэге адрес буенча яши: ;

хатын:

(Ф. И. О. (булганда), туган коне)

паспорт: серия N , бирелгэн

и п ел,

тубэндэге адрес буенча яши:

балалар:

(Ф. И. О. (булганда), туган коне)

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ житкэн бала ечен)

(кирэкмэгэнне сызарга)

серия N , бирелгэн)

II п ел,

тубэндэге адрес буенча яши:



(Ф. И. О. (булганда), туган кене)

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ житкэн бала ечен) 

серия___________ N _____________ , бирелгэн)________________

тубэндэге адрес буенча яши:

"2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак - коммуналь хужалык 
хезмэтлэре белэн тээмин иту" дэулэт программасыныц "2014-2022 елларга Татарстан Республикасында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче программасы Ьэм "2014 - 20222 елларга Татарстан 
Республикасында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" ярдэмче программасы "торак Ьэм торак- 
коммуналь хезмэтлэр ечен тулэугэ дэулэт ярдэме курсэту" ведомство максатчан программасыныц яшь 
гаилэлэрен торак белэн тээмин иту чарасында катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм аларны утэргэ 
йеклэмэ алам:

1)_______________________________________________________________ ;

(Ф. И. О. (булганда) балигь булмаган гаилэ эгъзасы) (имза) (дата)

2) ________________________________________________________________________________ ;

(Ф. И. О. (булганда) балигь булмаган гаилэ эгъзасы) (имза) (дата)

3)  ;

(Ф. И. О. (булганда) балигь булмаган гаилэ эгъзасы) (имза) (дата)

Торак шартларын яхшыртуга мохтажлыкны Ьэм тули алу сэлэтен раслау ечен гаризага тубэндэге 
документлар теркэлэ:

1 )  ;
(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

2)  ;

(документныц исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

3)  •

(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

Гариза Ьэм исемлек буенча аньщ белэн бергэ тапшырыла торган документлар кабул ителде 

" " 20 ел

(вазыйфаи зат) (имза, дата) (гариза кабул итученец тулысынча имзасы)

2 нче Кушымта
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту " программасы буенча



Минзэлэ муниципаль районында 2020-2025 елларга "

2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак 
белэн тээмин иту " программасын гамэлгэ ашыру кысаларында торак сатып 

алу (тезу) очен бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн 
елешендэ торакныц исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу очен тиешле керемнэре 

булган яшь гаилэне тану тэртибе йэм шартлары

1. Элеге Тэртип "2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" программасын гамэлгэ ашыру кысаларында 
яшь гаилэлэргэ торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру кагыйдэлэре (алга 
таба - Кагыйдэлэр) нигезендэ эшлэнгэн Ьэм торак сатып алу ечен бирелэ торган 
социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ торакныц исэп-хисап (уртача) 
бэясен тулэу ечен тиешле керемнэре яисэ башка акчалары булган яшь гаилэлэрне 
тану кагыйдэлэрен регламентный.

2. "2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак 
белэн тээмин иту" программасында катнашу ечен (алга таба - Программа) яшь 
гаилэ бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елештэ торакныц 
исэп-хисап (уртача) бэясен тулэу ечен житэрлек акчаларга ия булырга тиеш.

3. Яшь гаилэнен торакньщ исэп-хисап (уртача) хакына бирелэ торган социаль 
тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ тулэу ечен житэрлек акча булмаган 
очракта, яшь гаилэ торак урыны сатып алуга кредит яки займ алу яки индивидуаль 
торак тезелеше объектын (шул исэптэн яшь гаилэгэ караган индивидуаль торак 
бина тезу белэн тэмамланмаган рэвештэ) тиешле керемнэргэ ия булырга тиеш.

"Россия Федерациясе гражданнарын Ьэркем алырлык Ьэм уцайлы торак Ьэм 
коммуналь хезмэт курсэтулэр белэн тээмин иту" Россия Федерациясе дэулэт 
программасыныц "торак Ьэм торак-коммуналь хезмэт курсэтулэр ечен тулэугэ 
дэулэт ярдэме курсэту" ведомство максатчан программасыныц яшь гаилэлэрен 
торак белэн тээмин иту чарасында катнашу ечен торак шартларын яхшыртуга 
мохтаж дип танылган Ьэм (яисэ) планлаштырылган елда социаль тулэу алырга 
телэк белдергэн яшь гаилэ элеге Тэртипкэ кушымта нигезендэ кирэкле 
документларны беркетеп гариза тутыра.

Элеге Тэртипкэ кушымта нигезендэ гариза Кагыйдэлэргэ 1 Ьэм 2 номерлы 
кушымталар нигезендэ фор мал ар буенча гаризаларга теркэлэ.

Гаризага кушып бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн 
елештэ гаилэнец керемнэре яисэ торакныц исэп-хисап (уртача) хакын тулэу очен 
житэрлек булган башка акчалары булуын раслый торган документлар исемлеге 
программага 3 нче номерлы кушымтада китерелгэн.

4. Гаризаны тутыру тубэндэге тэртиптэ башкарыла:
1) " ире (хатыны) юлында: фамилия, исем, атасыныц исеме; туу датасы, 

хатыны исеме, атасыныц исеме Ьэм туу датасы саннар белэн курсэтелэ;
2) "паспорт" юлында: булекчэнец сериясе, номеры, подразделение коды, 

Россия Федерациясе гражданиныныц паспорт белешмэлэре курсэтелэ. Шул ук 
вакытта паспортта курсэтелгэн мэгълуматнын гаризага кертелэ торган мэгьлуматка 
катгый туры килуе тээмин ителергэ тиеш;

3) "балалар" юлында: фамилия, исем, этисенец исеме; туу датасы" баланыц 
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме баш килештэ Ьэм туу датасы саннар белэн 
курсэтелэ;



4) " туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ житкэн бала очен): серия, 
бирелгэн номер, 14 яше тулмаган баланыц туу турында таныклыклары, яисэ 14 яше 
тулган баланьщ паспорт белешмэлэре курсэтелэ;

5) "адрес буенча яши" юлында ир белэн хатын Ьэм балаларньщ даими яшэу 
урыны, шул исэптэн шэЬэр исеме, урам, йорт номерлары Ьэм фатир курсэтелэ;

6) "кулэмдэ социаль тулэу алуга дэгъва белдереп" юлында тубэндэге схема 
буенча башкарылган исэп-хисап нэтижэлэре курсэтелэ:

Торак бэясенец исэп-хисап (уртача) 30 проценты - балалары булмаган яшь 
гаилэлэр очен;

Торак бэясенец исэп-хисап (уртача) 35 проценты - бер Ьэм аннан да кубрэк 
баласы булган яшь гаилэлэр очен;

7) "торак сатып алуга исэп-хисап бэясе" юлында торакныц исэп-хисап 
(уртача) бэясе курсэтелэ, ул Кагыйдэлэрнец 12 пункты нигезендэ билгелэнэ;

8) "гомуми мэйданы белэн" юлында Кагыйдэлэрнец 11 пункты нигезендэ 
билгелэнэ торган торак урыныныц гомуми мэйданы кулэме курсэтелэ;

9) "торакныц гомуми мэйданыныц 1 кв. метры нормативы" юлында яшь гаилэ 
торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип танылган муниципаль берэмлек буенча 
торакныц гомуми мэйданыныц 1 кв. метры бэясенец нормативы курсэтелэ Ьэм 
Кагыйдэлэрнец 10 пунктында билгелэнгэн талэплэр нигезендэ билгелэнэ.;

10) "бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн арткан елештэ" юлында 
тубэндэге формула буенча башкарылган исэп-хисап нэтижэсе курсэтелэ:

Смс = Стж-Сжмс,
биредэ:

Смс-торак бэясенец кулэменнэн артып киткэн елеше
бирелэ торган социаль тулэулэрне Ьэм яшь гаилэгэ тулэнергэ тиешле социаль 

тулэуне местэкыйль рэвештэ, шул исэптэн ипотека торак кредиты яки заем 
кулланып, местэкыйль рэвештэ, гамэлгэ ашыра;

Стж-торакныц исэп-хисап (уртача) бэясе;
Сжмс-яшь гаилэгэ торак алу ечен социаль тулэу.

Кушымта
яшь гаилэне тану тэртибенэ Ьэм шартларына житэрлек 

исэп-хисап (уртача) тулэу ечен керемнэр яки башка акчалар)



бирелэ торган торак кулэменнэн артып киткэн елешендэ торак бэясе
социаль тулэу алуга (тезугэ) кысаларында торак

“Минзэлэ муниципаль районында 2020-2025 елларга яшь гаилэлэрне торак
белэн тээмин иту " программасын тормышка ашыру

»»

"2014 - 2025 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 
Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин иту" дэулэт 

программасыныц "2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында 
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" программасын гамэлгэ ашыру 
кысаларында торак сатып алу (тезу) очен бирелэ торган социаль тулэу 

кулэменнэн артып киткэн олешендэ торакныц исэп-хисап (уртача) 
хакын тулэу ечен тиешле керемнэре яисэ башка акчалары булган яшь

гаилэнец гаризасы

Яшь гаилэ, тубэндэге составта:

ир:

(Ф. И. А.и., туган кене) 

паспорт: серия N , бирелгэн

if п

ел,

тубэндэге адрес буенча яши:

хатын:

(Ф. И. А.и., туган кене)

?

паспорт: серия N , бирелгэн

II II ел,

тубэндэге адрес буенча яши:

балалар:

(Ф. И. А.и., туган кене)

туу турында таныклык (паспорт-14 яшькэ житкэн бала ечен) 

серия N , бирелгэн)

II И ел.

тубэндэге адрес буенча яши:

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын "2014 - 20222 елларга Татарстан Республикасы 
халкын сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин иту" дэулэт



программасыныц "2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин 
иту" программасы кысаларында социаль тулэу алуга дэгъва итуче" 2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак-коммуналь хужалык хезмэтлэре курсэту белэн тээмин 
иту" дэулэт программасы кысаларында торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип танылган Ьэм (яисэ)
социаль тулэу алуга дэгъва и туче исэп-хисап бэясе белэн торак сатып алу очен сум
__________________ гомуми_мэйданы ______________ 1 кв. метр гомуми торак мэйданыныц нормативы Ьэм 1 кв.
метры _______________  торак хакын тулэу очен житэрлек керемнэр яисэ башка акчалар булуын курсэтэ
торган социаль тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ белдерэ. (___________________сум).

1 )    _____________________________________________

(Гаилэнен балигь булмаган эгъзасы Ф. И. А ис..) (имза) (дата)

2)  

(Гаилэнен балигь булмаган эгъзасы Ф. И. А ис..) (имза) (дата)

3)  

(Гаилэнен балигь булмаган эгъзасы Ф. И. А ис..) (имза) (дата) 

Гаризага тубэндэге документлар теркэлэ:

1)

(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн) 

2)

(документный исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

3)

(документныц исеме Ьэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

Гариза Ьэм ана кушып бирелэ торган документлар исемлеге буенча кабул ителде " м 20 ел.

(вазыйфаи зат) (имза, дата) (гариза кабул итученец тулысынча имзасы)



Кушымта № 3 
“Минзэлэ муниципаль районында 

2020-2025 елларга яшь гаилэлэрне 
торак белэн тээмин иту" 

программасы буенча

Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж дип тану очен 
кирэкле документлар исемлеге яки торакньщ исэп-хисап (уртача) хакын 

тулэу очен житэрлек, бирелэ торган социаль тулэу кулэменнэн артып 
киткэн елешендэ керемнэре булган яки башка акчалата акчалары

булган документлар исемлеге

Яшь гаилэне торак шартларын яхшыртуга мохтаж Ьэм керемнэре булган дип 
тану ечен яки торакньщ исэп-хисап (уртача) хакына бирелэ торган социаль 
тулэу кулэменнэн артып киткэн елешендэ тулэу ечен житэрлек булган башка 
акчалар тубэндэге документлар тапшырыла:
1) мерэжэгать итученец Ьэм аныц гаилэ эгъзаларыньщ шэхесен таныклаучы 
документлар кучермэлэре (паспорт, бала туу турында таныклык, хэрби билет 
Ь. б.).;
2) никах турында таныклык кучермэсе (аерылышу турында);
3) торак урыныньщ гомуми мэйданын курсэтеп, финанс-лицевой счет;
4) биру датасын курсэтеп, йорт кенэгэсеннэн еземтэ (теп несхэ);
5) теркэлу урыны буенча билэнэ торган торак урынына, шулай у к соцгы 5 
елда милектэге башка торак биналарга хокук билгели торган 
документларныц кучермэлэре (социаль наем шартнамэсе, хосусыйлаштыру 
шартнамэсе, сату-алу шартнамэсе, булэк иту шартнамэсе, милек хокукын 
теркэу турында таныклык яки кучемсез мелкэткэ Ьэм аныц белэн алыш- 
бирешлэргэ хокукларныц бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ Ь. б.), 
индивидуаль торак тезелеше объектларында яшэучелэр ечен - элеге объектка 
техник паспорт;
6) 1991 елдан башлап, элеккеге теркэлу урыннарыннан, адресын, прописка 
датасын, вземтэ датасын, торак бинаныц гомуми мэйданын Ьэм яшэучелэр 
санын курсэтеп, архив белешмэлэре;
7) кучемсез мелкэткэ хокукларныц Ьэм аныц белэн алыш-бирешлэрнец 
бердэм дэулэт реестрыннан аньщ булган кучемсез милек объектларына 
хокуклары турында, Россия Федерациясе территориясендэ аны читлэштеру 
буенча алыш-бирешлэрне гамэлгэ ашыру турында еземтэ (Татарстан 
Республикасы буенча дэулэт теркэве, кадастр Ьэм картография федераль 
хезмэте идарэсеннэн белешмэ) 2000 елньщ 1 гыйнварыннан - торак 
урынында теркэлгэн барлык гражданнарга;
8) Техник инвентаризация бюросыннан 2000 елныц 1 гыйнварына булган 
мэгълуматларга Караганда, гражданин тарафыннан капиталь тезелеш 
объектларына теркэлгэн барлык хокукларныц булуын (булмавын) раслаучы



теркэлгэн кучемсез мелкэтнец булуы (булмавы) турында белешмэ - торак 
урынында теркэлгэн барлык гражданнарга;
9) ИНН кучермэлэре - барлык яшь гаилэ эгъзаларына;
10) гаилэнец балигь булмаган hap эгъзасына индивидуаль 
(персонификациялэнгэн) исэпкэ алу системасында теркэлуне раслаучы 
документ кучермэсе;
11) оешма реквизитлары белэн эш урыныннан белешмэ, ул гражданныц эш 
урыны, анын вазыйфасы турында оешма житэкчесе яки аныц урынбасары 
тарафыннан имзаланган Ьэм оешманыц моЬере белэн таныкланган белешмэ - 
яшь гаилэнец барлык эгъзаларына;
12) хезмэт кенэгэсенец кучермэсе (оешма житэкчесе яки кадрлар булеге 
башлыгы имзасы белэн расланган барлык битлэр, "хэзерге вакытта эшли" 
тамгасы белэн) - яшь гаилэнен барлык эгъзаларына;
13) алдагы Ьэм агымдагы еллар очен хезмэт хакы турында белешмэ (яшэу 
адресын курсэтеп, 2-НДФЛ формасы буенча) - яшь гаилэнец барлык 
эгъзаларына;
14) стипендия алу турында белешмэ (студентлар очен), пособиелэр, 
пенсиялэр, алиментлар (эгэр булса);
15) яшь гаилэнец кертеме булуын раслаучы документлар (яшь гаилэнен бер 
эгъзасына рэсмилэштерелгэн банк кертеме булу-булмавын раслаучы банк 
документы кучермэсе яисэ яшь гаилэ эгъзаларыныц тупланма счетларыннан 
вземтэ) Ьэм (яки) кредит оешмасыныц ир белэн хатынга кредит (заем) биру 
момкинлеге турында документы яки аларныц берсенэ кредитныц максималь 
кулэмен курсэтеп, кредит (заем) биру момкинлеге турында документы;
16) гаилэнец балигь булмаган Ьэр эгъзасына мэжбури пенсия иминиятенец 
иминият таныклыгы кучермэсе;
17) алдагы календарь елы Ьэм агымдагы елныц алдагы хисап чоры очен, 
салым инспекциясе (эшмэкэр ечен) тамгасы белэн декларация яисэ 
вакытлыча керемгэ кучерелгэн эшкуарлар ечен (соцгы алты айда) салым 
тулэу турында таныклык.



Кушымта № 4 
Минзэлэ муниципаль районында 

2020-2025 елларга яшь гаилэлэрне 
торак белэн тээмин иту" 

программасы буенча

2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне 
торак белэн тээмин иту" программасында катнашучы яшь гаилэгэ бер 

бала туганда (уллыкка алганда) естэмэ социаль тулэу биру Кагыйдэлэре

1. Элеге кагыйдэлэр "2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында 
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" программасында катнашучы яшь 
гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) естэмэ социаль тулэу биру 
механизмын билгели (алга таба - Программа).
Элеге Кагыйдэлэр "2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь 
гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" Программасын тормышка ашыру 
кысаларында яшь гаилэлэргэ торак сатып алу очен социаль тулэулэр биру 
кагыйдэлэре белэн билгелэнгэн чараларны тормышка ашыруга юнэлдерелгэн 
(алга таба - Кагыйдэлэр).
2. Программада катнашучы яшь гаилэгэ торак сатып алу (тезу) ечен социаль 
тулэу алу хокукын алу турында таныклык (алга таба - таныклык) биргэн 
кеннэн алып, банк тарафыннан сатып алына торган торак урыны ечен тулэу 
исэбенэ банк тарафыннан кучерелгэн акчаларны кучеру турындагы 
курсэтмэне утэу датасына кадэр бер бала туганда (уллыкка алганда) 
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн естэмэ социаль тулэу 
бирелэ.
0стэмэ социаль тулэу Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты тарафыннан таныклык биру датасына билгелэнэ торган 
торак бэясенец 5 проценты кулэмендэ бирелэ.
Торакныц исэп-хисап (уртача) бэясе таныклыкны биру датасына кагыйдэлэр 
белэн билгелэнгэн формула буенча билгелэнэ.
3. Яшь гаилэ - Программада катнашучы бер бала туганда (уллыкка алганда) 
программада катнашучы 20 эш коне дэвамында элеге Кагыйдэлэргэ 1 нче 
кушымта нигезендэ гариза, бала туу турында таныклыкньщ (уллыкка алу 
турындагы документный кучермэсе) нотариуста расланган кучермэсе йэм 
элек бирелгэн социаль тулэу алу хокукы турындагы таныклыкньщ 
кучермэсен кушып, ТР Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына 
яшь гаилэ планлаштырылган елда социаль тулэу алырга телэк белдергэн яшь 
гаилэлэр исемлегенэ кертелде.
4. ТР Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты:
бирелгэн документлар нигезендэ ай саен программада катнашучы яшь



гаилэгэ - Программада катнашучыга бер бала туганда (уллыкка алганда) 
естэмэ социаль тулэу алу ечен яшь гаилэлэр исемлеген тези, элеге 
Кагыйдэлэргэ 2 нче кушымта нигезендэ отчет аеннан соц килуче айныц 10 
нчы числосына кадэр форма буенча аны Программаныц дэулэт заказчысы - 
Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре буенча министрлыгына тапшыра.; 
хисаптан соц килуче айныц 5 числосына кадэр программада катнашучы яшь 
гаилэлэргэ элеге Кагыйдэлэргэ 1 нче кушымта нигезендэ форма буенча 
тутырылган гаризаларны карау нэтижэлэре турында хэбэр итэ.
5. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты 
естэмэ социаль тулэуне яшь гаилэнен банк счетына, социаль тулэу 
сыйфатында бирелгэн акчаларны исэпкэ алу очен, муниципаль район йэм 
шэйэр округлары бюджетларына акча кергэн коннэн алып 10 эш коне эчендэ 
акча кучеру юлы белэн башкара.
6. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты 
ай саен, хисаптан соц килэ торган айныц 10 числосына кадэр, программада 
катнашучы яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) естэмэ социаль 
тулэу биру очен Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын максатчан 
файдалану турында Программаныц дэулэт заказчысына элеге Кагыйдэлэргэ 
3 нче кушымта нигезендэ хисап бирергэ тиеш.



1 нче Кушымта
естэмэ социаль тулэу биру Кагыйдэлэре буенча 

яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) -  Программада катнашучы
“Минзэлэ муниципаль районында 

2020-2025 елларга яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" программасы
it

ТР Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитет житэкчесенэ

(житэкченец Ф.И.А.и.)
дата______________________________________________

(Гариза бируче Ф. И. А .ис. тулысынча)

адрес буенча яш эуче:___________

(почта адресы тулысынча)

(элемтэ ечен телефон)

Г ариза
"2014 - 2020 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту" дэулэт 
программасын тормышка ашыру кысаларында яшь гаилэлэргэ торак сатып алу ечен социаль тулэулэр биру 
Кагыйдэлэре нигезендэ, "2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак Ьэм торак - 
коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин иту" дэулэт программасын тормышка ашыру кысаларында 
бер бала туганда (уллыкка алганда) бер балага естэмэ социаль тулэу бируегезне
сорыйм._____________________ (_______________________  )
торак сатып алуга яки торак тезугэ (кирэклеген ассызыкларга), бала туу турында таныклыкньщ нотариаль 
расланган кучермэсе (яисэ баланыц уллыкка алуга хокук билгели торган документлар) нигезендэ торак 
сатып алуга яисэ торак тезугэ (кирэклеген ассызыкларга) мен сум акча каралган.

Мэгълумат:

1. Социаль тулэу алуга таныклык номеры:_____________________ .

2. Социаль тулэу алуга таныклык биру датасы:___________ 20_

3. Туу турында таныклык: серия    бирелде

(биру датасы)

4. Бала Ф. И .А .ис.:___

5. Баланьщ туган кене:

(дата) (имза)



2 нче Кушымта
естэмэ социаль тулэу биру Кагыйдэлэре буенча 

яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) -  Программада катнашучы 
2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында Яшь гаилэлэрне торак

белэн тээмин иту " программасы

2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 
Ьэм торак - коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин иту "дэулэт 

программасыныц" 2020-2025 елларга Минзэлэ муниципаль районында 
яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту "программасында катнашучы 
яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) естэмэ социаль тулэу

алу очен яшь гаилэлэр исемлеге 
торышы буенча "___" _____________ 20___ ел

N
т/б

Мерэжэгат
ь итученец
фамилиясе,
исеме,
атасыныц
исеме

Социаль тулэу 
алу турында 
таныклык 
бирелгэн кенгэ 
гаилэ составы

Социаль тулэу 
алу турында 
таныклыкта 
курсэтелгэн 
социаль тулэу 
кулэме, сум

Социаль тулэу 
алуга таныклык 
реквизитлары

тумыштан 
(уллыкка 
алынган) баланыц 
Ф.И.А.ис.

Баланыц 
туган кене

0 C T

эмэ
соц
иаль
тулэ

Y
кулэ 
ме - 
сум

номеры дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д ата______________________

Башкарма комитет житэкчесе 

Минзэлэ муниципаль районы

Татарстан Республикасы_____________ (_______________________ )

(имза) (имзаны кицэйту)

М.У.

Башкаручыныц Ф.И.А.ис.__________________________ (элемтэ ечен телефон_____________ )



Кушымта № 3
естэмэ социаль тулэу биру Кагыйдэлэре буенча 

яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) -  Программада катнашучы 
“2020-2025 елларга Минзэлэ районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин

иту”программасы

”2014-2022 елларга Татарстан Республикасы халкын сыйфатлы торак 
Ьэм торак - коммуналь хужалык хезмэтлэре белэн тээмин иту "дэулэт 

программасыныц" 2020-2025 елларга Татарстан Республикасы Минзэлэ 
районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту " программасында 

катнашучы яшь гаилэгэ бер бала туганда (уллыкка алганда) естэмэ 
социаль тулэу биру ечен Татарстан Республикасы бюджеты 

акчаларыннан максатчан файдалану турында хисап

торышы буенча "___" ___________  20_ел
(мец сумнарда)

N
т/б

Фамилия Социаль Фамилия
тулэу алуга се, исеме,

исем, таныклык атасыныц
атасыны номеры исеме
И исеме Ьэм датасы (уллыкка
мерэжэга алынган)
ть итуче бала

Дата 
бала туу

Реквизитла

Р
таныклык 

турында 
бала туу

0 С Т ЭМ Э 0 С Т ЭМ Э

социаль алучыла
ярдэм рныц
курсэту очен шэхси
акча счетлар
кучерелде ына
тулэу кергэн

социаль
тулэулэр

дата суммас
ы

8

дата су
м
ма
сы

10

Дата

Башкарма комитет житэкчесе



Минзэлэ муниципаль районы

Татарстан Республикасы_____________ (_______________________ )

(имза) (имзаны кицэйту)

М.У.

Башкаручыньщ Ф .И .А .ис____________________________________ (контакт телефоны



1.Кушымта нигезендэ «2020 - 2025 елларга Минзэлэ муниципаль 

районында яшь гаилэлэрне торак белэн тээмин иту» программасын расларга.

2.Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты карары 

«2019-2020 елларга Минзэлэ муниципаль районында яшь гаилэлэрне торак 

белэн тээмин иту муниципаль программасын раслау турында» 2018 елныц 27 

ноябрендэге 1197 номерлы карары уз кочен югалткан дип танырга.

3. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц 

рэсми порталында бастырып чыгарырга .http://pravo.tatarstan.ru/ Татарстан 

Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштыру 

юлы белэн халыкка игълан итэргэ. http://menzelinsk.tatarstan.ru/).

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Минзэлэ муниципаль 

районы башкарма комитеты житэкчесе урынбасары Д.А.Чухланцевка 

йеклэргэ.

ЖДтэче урынбасары А.Г.Гатина

http://pravo.tatarstan.ru/
http://menzelinsk.tatarstan.ru/

