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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «2014 – 2020 елларга Татар-

стан Республикасында җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы 

тору» дәүләт программасын раслау ту-

рында» 2013 ел, 16 октябрь, 764 нче кара-

ры белән расланган «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында җәмәгать 

тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә 

каршы тору» дәүләт программасының 

«2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында юл хәрәкәте иминлеген 

арттыру» ярдәмче программасына 

кушымтага үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга Та-

тарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы 

тору» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 16 октябрь, 764 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 14 июнь,  

492 нче, 2014 ел, 25 сентябрь, 678 нче, 2014 ел, 9 декабрь, 962 нче, 2014 ел, 31 де-

кабрь, 1090 нчы, 2015 ел, 2 февраль, 54 нче; 2015 ел, 24 апрель, 279 нчы; 2015 ел,  

7 август, 576 нчы; 2015 ел, 24 август, 619 нчы, 2015 ел, 26 август, 620 нче; 2015 ел, 

16 октябрь, 771 нче; 2015 ел, 11 ноябрь, 844 нче; 2016 ел, 19 гыйнвар, 19 нчы;  

2016 ел, 11 февраль, 85 нче; 2016 ел, 30 апрель, 274 нче; 2016 ел, 14 май, 315 нче; 

2016 ел, 25 май, 346 нчы; 2016 ел, 21 июнь, 420 нче; 2016 ел, 22 август, 580 нче;  

2016 ел, 29 август, 597 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләне исәпкә алып) 

расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт программасының «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру» ярдәмче про-

граммасына кушымтага түбәндәге үзгәрешне кертергә: 
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3.3 нче пунктта 1 графада «С» классындагы» сүзләрен «В», «С» 

классларындагы» сүзләренә алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                             А.В.Песошин 
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