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Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында дәүләт милли 

сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел,  

18 декабрь, 1006 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 18 декабрь, 1006 нчы карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 7 октябрь, 731 нче; 2014 ел, 

29 ноябрь, 930 нчы; 2014 ел, 12 декабрь, 982 нче; 2015 ел, 4 август, 566 нчы; 2015 ел, 

5 сентябрь, 640 нчы; 2016 ел, 27 сентябрь, 689 нчы; 2017 ел, 24 апрель, 241 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

преамбулада «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия халкы бердәмлеген 

ныгыту һәм Россия халыкларын этномәдәни үстерү (2014 – 2020 еллар)» федераль 

максатчан программасы турында» 2013 ел, 20 август, 718 нче карары белән 

расланган «Россия халкы бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын этномәдәни 

үстерү (2014 – 2020 еллар)» федераль максатчан программасын» сүзләрен «Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2016 ел, 29 декабрь, 1532 нче 

карары белән расланган «Дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру» дәүләт программасында:  

I бүлекнең уникенче абзацында «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия 

халкы бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын этномәдәни үстерү (2014 – 2020 

еллар)» федераль максатчан программасы турында» 2013 ел, 20 август, 718 нче 

карары белән расланган «Россия халкы бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларын 
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этномәдәни үстерү (2014 – 2020 еллар)» федераль максатчан программасы» сүзләрен 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» Россия 

Федерациясе дәүләт программасын раслау турында» 2016 ел, 29 декабрь, 1532 нче 

карары белән расланган «Дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру» Россия 

Федерациясе дәүләт программасы» сүзләренә алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 
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