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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарлары үз көчен 

югалткан дип санау турында 

 

 

Мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр 

сәясәте, физик культура һәм спорт өлкәсендә хезмәтләр күрсәтә торган дәүләт 

оешмалары эшчәнлеген бәяләү процессын камилләштерү максатларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Түбәндәгеләрне үз көчен югалткан дип санарга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте, физик культура һәм 

спорт өлкәсендә хезмәтләр күрсәтүче дәүләт оешмалары эшчәнлеген бәяләү 

критерийлары турында» 2010 ел, 15 июнь, 476 нчы карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте, физик культура һәм 

спорт дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген бәяләү критерийлары турында» 2010 ел, 

15 июнь, 476 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2011 ел, 17 февраль, 113 нче карары;  

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте, физик культура һәм 

спорт дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген бәяләү критерийлары турында» 2010 ел, 

15 июнь, 476 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2012 ел, 11 февраль, 102 нче карары;  

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Мәгариф, сәламәтлек 

саклау, мәдәният, социаль хезмәт күрсәтү, яшьләр сәясәте, физик культура һәм 

спорт дәүләт учреждениеләре эшчәнлеген бәяләү критерийлары турында» 2010 ел, 

15 июнь, 476 нчы карарына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2015 ел, 16 февраль, 94 нче карары;  

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2012 ел, 19 сентябрь, 525 нче карарының алтынчы – унынчы абзацлары. 
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2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына, Татарстан 

Республикасы Мәдәният министрлыгына, Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына, Татарстан Республикасы 

Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына, Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгына, Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 

министрлыгына, Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгына, 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгына үзләренең ведомстволары норматив актларын әлеге карарга туры 

китерергә. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Икътисад министрлыгына йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 
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