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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-
бинетының «2015 елда Татарстан Респуб-
ликасының дәүләт сәламәтлек саклау 
учреждениеләренә эшкә кабул ителгән 
клиника-лаборатория диагностикасы та-
биб-белгечләренә, табибларына Татарстан 
Республикасы Хөкүмәте грантлары турын-
да» 2014 ел, 25 февраль, 120 нче карарына 
үзгәрешләр кертү һәм «Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 
«2014 елда Татарстан Республикасының 
дәүләт сәламәтлек саклау 
учреждениеләренә эшкә кабул ителгән 
клиника-лаборатория диагностикасы 
табиб-белгечләренә, табибларына 
Татарстан Республикасы Хөкүмәте 
грантлары хакында» 2014 ел, 25 февраль, 
120 нче карарына үзгәрешләр кертү 
хакында» 2015 ел, 16 май, 349 нчы карары 
үз көчен югалткан дип санау турында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 елда Татарстан 
Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән 
клиника-лаборатория диагностикасы табиб-белгечләренә, табибларына Татарстан 
Республикасы Хөкүмәте грантлары турында» 2014 ел, 25 февраль, 120 нче карарына 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 16 май, 349 нчы 
карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

карарның исемендә һәм 1 нче һәм 3 нче пунктларында: 
«2015 елда» сүзләрен «2015 – 2016 елларда» сүзләренә алмаштырырга; 
әлеге карар белән расланган 2015 елда Татарстан Республикасының дәүләт 

сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән клиника-лаборатория 
диагностикасы табиб-белгечләренә, табибларына 2015 елда Татарстан Республикасы 
Хөкүмәте грантларын бирү тәртибенең исемендә һәм 1 нче пунктында: 
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«2015 елда» сүзләрен «2015 – 2016 елларда» сүзләренә алмаштырырга; 
әлеге карар белән расланган 2015 елда Татарстан Республикасының дәүләт 

сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән клиника-лаборатория 
диагностикасы табиб-белгечләренә, табибларына Татарстан Республикасы Хөкүмәте 
грантларын бирү чыгымнарын финанслар белән тәэмин итү тәртибенең исемендә 
һәм 1 нче пунктында: 

«2015 елда» сүзләрен «2015 – 2016 елларда» сүзләренә алмаштырырга. 
2. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 елда Татарстан 

Республикасының дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләренә эшкә кабул ителгән 
клиника-лаборатория диагностикасы табиб-белгечләренә, табибларына Татарстан 
Республикасы Хөкүмәте грантлары турында» 2014 ел, 25 февраль, 120 нче карарына 
үзгәрешләр кертү хакында» 2015 ел, 16 май, 349 нчы карары үз көчен югалткан дип 
санарга. 
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