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Гражданнарның аерым категорияләре өчен
торак урыны мәйданының хисап нормасы турында
«Ветераннар турында» 1995 елның 12 гыйнварындагы 5-ФЗ номерлы, 2003 елның 06
октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның
гомуми принциплары турында» Федераль законнар нигезендә, Бөек Ватан сугышы
ветераннарына лаеклы яшәү шартларын тәэмин итү максатларында Буа муниципаль
районының Иске Тинчәле авыл җирлеге Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Буа муниципаль районы Иске Тинчәле авыл җирлеге территориясендә торак урыны
мәйданының 36 кв. метр күләмендә һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән
федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә торган Татарстан
Республикасы буенча торакның 1 квадрат метр гомуми мәйданының уртача базар
бәясенең түбәндәге категорияләрен исәпкә алу нормасын билгеләргә:
Бөек Ватан сугышы инвалидлары;
1941 елның 22 июненнән 1945 елның 3 сентябренә кадәрге чорда хәрәкәттәге армия
составына кермәгән хәрби частьларда, учреждениеләрдә, хәрби-укыту йортларында
кимендә алты ай хәрби хезмәт узган хәрби хезмәткәрләр, күрсәтелгән чорда хезмәт иткән
өчен СССР орденнары һәм медальләре белән бүләкләнгән хәрби хезмәткәрләр;
Бөек Ватан сугышы чорында һава һөҗүменә каршы оборона объектларында, җирле
һава һөҗүменә каршы оборона объектларында, оборона корылмалары, хәрби-диңгез
базалары, аэродромнар һәм хәрәкәттәге фронтларның тыл чикләре, хәрәкәттәге
флотларның операция зоналары эчендә булган башка хәрби объектлар төзелешендә,
тимер юл һәм автомобиль юлларының фронт яны участокларында эшләүче затлар, шулай
ук Бөек Ватан сугышы башланганда башка дәүләтләр портларында интернировать ителгән
транспорт флоты суднолары экипажлары әгъзалары;
«Блокадалы Ленинградта яшәүче» билгесе белән бүләкләнгән затларга һәм
«Камалган Севастопольдә яшәүче» билгесе белән бүләкләнгән затларга;
Бөек Ватан сугышы инвалидларының һәм Бөек Ватан сугышында катнашучыларның
гаилә әгъзалары, Бөек Ватан сугышында һәлак булган кешеләрнең гаилә әгъзалары,
җирле һава һөҗүменә каршы оборонаның объект һәм авария командалары шәхси
составыннан булган затларның гаилә әгъзалары, шулай ук һәлак булган госпитальләр һәм
хастаханәләр хезмәткәрләренең гаилә әгъзалары.
2. Әлеге карарның 1 пунктында күрсәтелгән категория гражданнарны торак
шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә алганда, аларның мохтаҗлык дәрәҗәсен
алар өчен билгеләнгән торак урыны мәйданының (36 квадрат метр) нормасыннан чыгып
билгеләргә кирәк.
3. Әлеге гражданнарны торак белән тәэмин итү «Ветераннар турында» 1995 елның 12

гыйнварындагы 5-ФЗ номерлы ел Федераль закон һәм башка законнар нигезендә
федераль бюджет акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.
4. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Иске Тинчәле авыл җирлеге
башкарма комитетының 2010 елның 04 гыйнварындагы 1 номерлы «Гражданнарның аерым
категорияләре өчен торак урыны мәйданының хисап нормасы турында» карарын үз көчен
югалткан дип танырга.
5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан
Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru/, шулай
ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Интернет мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча урнаштырылырга
тиеш.
6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.
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