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Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «Татарстан Республикасының 

дәүләт программалары исемлеген һәм 

Татарстан Республикасының дәүләт 

программаларын, ведомство максатчан 

программаларын эшләү, тормышка ашыру 

һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен 

раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 

нче карары белән расланган Татарстан 

Республикасы дәүләт программалары 

исемлегенә үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан 

Республикасының дәүләт программаларын, ведомство максатчан программаларын 

эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен раслау турында»  

2012 ел, 31 декабрь, 1199 нче карары (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 ел, 26 апрель, 282 нче; 2013 ел, 29 апрель, 294 нче; 2013 ел,  

29 июнь, 454 нче; 2013 ел, 19 июль, 507 нче; 2013 ел, 24 октябрь, 789 нчы; 2013 ел, 

31 декабрь, 1110 нчы; 2014 ел, 15 март, 157 нче; 2014 ел, 14 апрель, 242 нче; 2014 ел, 

11 июнь, 405 нче; 2014 ел, 9 июль, 475 нче; 2014 ел, 5 сентябрь, 644 нче; 2015 ел,  

6 май, 326 нчы; 2015 ел, 16 май, 346 нчы; 2015 ел, 22 июль, 532 нче; 2016 ел,  

17 февраль, 101 нче һәм 2016 ел, 27 апрель, 252 нче; 2016 ел, 12 май, 298 нче;  

2016 ел, 10 июнь, 396 нчы; 2016 ел, 12 октябрь, 740 нчы; 2016 ел, 26 декабрь,  

989 нчы; 2017 ел, 20 апрель, 232 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт программалары 

исемлегенә түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

 

23 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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23. Татарстан 

Республика-

сында газ-мо-

тор ягулыгы 

комплексын 

үстерү   

Татарстан 

Республикасы 

Сәнәгать һәм 

сәүдә министр-

лыгы  

 

Татарстан Республикасы Транспорт 

һәм юл хуҗалыгы министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Төзелеш, 

архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы, Татарстан 

Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек министрлыгы, Татар-

стан Республикасы Экология һәм 

табигый байлыклар министрлыгы, 

Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгы, Татарстан Респуб-

ликасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Татарстан Респуб-

ликасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгы, Татарстан Респуб-

ликасы буенча Эчке эшләр 

министрлыгы (килешү буенча), 

Татарстан Республикасы Граждан-

нар оборонасы эшләре һәм гадәттән 

тыш хәлләр министрлыгы, Татар-

стан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы  

Автомобиль тран-

спортының әйләнә-

тирә мохиткә һәм 

халык сәламәтле-

генә тискәре тәэ-

сирен тотрыклы 

киметүне тәэмин 

итү, автотранспорт-

та йөртүләрнең иң 

күп икътисадый 

нәтиҗәлелегенә 

ирешү һәм авто-

транспортта мотор 

ягулыгы сыйфатын-

да компримирлан-

ган табигый газны 

өстенлекле куллану 

өчен шартлар туд-

ыру». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                   А.В.Песошин 
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