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Кабинетының кайбер карарлары үз 

көчен югалткан дип санау турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип санарга:  

«Эш бирүчегә җәмәгать эшләрендә катнашучы, вакытлыча эшкә урнашкан, эш 

тәҗрибәсе туплау максатларыннан чыгып стажировка үтүче гражданнарга хезмәт 

өчен түләү һәм стажировка оештырганда остазлык өчен түләүләр чыгымнарының 

бер өлешен компенсацияләү тәртибен раслау турында» 2009 ел, 10 март, 133 нче 

карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Эш бирүчегә җәмәгать 

эшләрендә катнашучы гражданнарга хезмәт өчен түләү чыгымнарының бер өлешен 

компенсацияләү тәртибен раслау турында» 2009 ел, 10 март, 133 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2009 ел, 25 май, 331 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Эш бирүчегә җәмәгать 

эшләрендә катнашучы, вакытлыча эшкә урнашкан, эш тәҗрибәсе туплау 

максатларыннан чыгып, стажировка үтүче гражданнарга хезмәт өчен түләү 

чыгымнарының бер өлешен компенсацияләү тәртибен раслау турында» 2009 ел, 10 

март, 133 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 ел, 27 август, 582 нче 

карары; 

«Пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы һава транспорты (гражданнар 

авиациясе) оешмаларына әлеге оешмалар үзгәртеп оештырылуга һәм (яки) заманча 

һава судноларыннан файдалануга күчүгә бәйле рәвештә эштән азат ителә торган 

штурманнарга һәм бортинженерларга алдан һөнәр белеме бирү буенча өстәмә 

чараны тормышка ашыру өчен субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2010 ел, 

11 май, 336 нчы карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Эш бирүчегә җәмәгать 

эшләрендә катнашучы, вакытлыча эшкә урнашкан, эш тәҗрибәсе туплау 

максатларыннан чыгып стажировка үтүче гражданнарга хезмәт өчен түләү 

чыгымнарының бер өлешен компенсацияләү тәртибен раслау турында» 2009 ел, 10 
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март, 133 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2010 ел, 11 май, 339 нчы 

карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Эш бирүчегә җәмәгать 

эшләрендә катнашучы, вакытлыча эшкә урнашкан, эш тәҗрибәсе туплау 

максатларыннан чыгып стажировка үтүче гражданнарга хезмәт өчен түләү һәм 

стажировка оештырганда остазлык өчен түләүләр чыгымнарының бер өлешен 

компенсацияләү тәртибен раслау турында» 2009 ел, 10 март, 133 нче карары белән 

расланган Эш бирүчегә җәмәгать эшләрендә катнашучы, вакытлыча эшкә урнашкан, 

эш тәҗрибәсе туплау максатларыннан чыгып стажировка үтүче гражданнарга 

хезмәт өчен түләү һәм стажировка оештырганда остазлык өчен түләүләр 

чыгымнарының бер өлешен компенсацияләү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» 

2011 ел, 13 май, 385 нче карары. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                         И.Ш.Халиков 
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