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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан 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 декабрь, 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 һәм 2016 ел, 3 октябрь, 703 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

җинаятьчелеккә каршы тору» программасының «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында хокук бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген 

оештыру» ярдәмче программасына кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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1.1 пунктта 1 графаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.1. Халык белән җәмәгать иминлеген, Татарстан Республикасы хокук саклау 

органнары эшчәнлеген һәм Татарстан Республикасының социаль-икътисадый хәлен 

бәяләү буенча социологик тикшеренүләр үткәрүне оештырырга»; 

1.18 пунктта 15 графада «11,4» саннарын «-» билгесенә алмаштырырга; 

1.19 пунктта 15 графада «8,5» саннарын «-» билгесенә алмаштырырга; 

4.2 пунктта 15 графаның «күчмә һәм йөртелә торган трекерлар белән;» 

юлында «0,3» саннарын «-» билгесенә алмаштырырга; 

4.3 пунктта 15 графада «13,84» саннарын «14,14» саннарына алмаштырырга; 

4.16 пунктта 15 графада «8,7» саннарын «12,15» саннарына алмаштырырга; 

4.17 пунктта 15 графада «0,93» саннарын «-» билгесенә алмаштырырга; 

4.18 пунктта: 

1 графаны түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

«4.18. ТР буенча ЭЭМ бүлекчәләрендә автоматлаштырылган эш урыннары 

булдырырга»; 

15 графада «1,0» саннарын «18,38» саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      И.Ш.Халиков 
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