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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 расланган «2014 – 

2020 елларга Татарстан Республикасында 

җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт 

программасының «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында юл хәрәкәте иминлеген 

күтәрү» ярдәмче программасына кушымтага 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

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; 2016 ел, 3 октябрь, 703 нче; 2016 ел, 19 октябрь, 761 нче; 2016 ел, 26 

октябрь, 784 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 938 нче; 2016 ел, 29 декабрь, 1047 нче; 2016 

ел, 31 декабрь, 1093 нче; 2017 ел, 20 гыйнвар, 18 нче һәм 2017 ел, 16 март, 150 нче 

һәм 2017 ел, 15 май, 286 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен 
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тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт программасының «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген күтәрү» ярдәмче 

программасына кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3.1. ЮТҺ нәтиҗә-
ләрен бетерү процес-

сларын норматив-

хокукый һәм мәгъ-
лүмати-аналитик 

тәэмин итүне камил-

ләштерү буенча 
комплекслы чара-

ларны тормышка 

ашыруга юнәлде-
релгән оештыру-

техник чараларны 

гамәлгә ашырырга 

ТР ГТХМ 2014 – 
2020 еллар 

транспорт 
куркынычы (10 

мең транспорт 

чарасына һәлак 
булучылар саны), 

кеше 

6,3 6,2 6,1 5,9 5,4 4,6 4,3 4,0 10,0 10,0 10,5 0 0 0 0»; 

 

3.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«3.4. ЮТҺ нәтиҗә-

ләрен бетерүгә җәлеп 
ителә торган авария-

коткару формирова-

ниеләрен, Россия 
ГТХМның Федераль 

янгынга каршы 

хезмәте бүлекчәләрен 

заманча техника, 

авария-коткару 
кораллары белән 

тәэмин итәргә  

ТР ГТХМ 2014 – 

2020 еллар 

         10,0 10,0 10,5 22,0 23,0 24,2 25,4». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                А.В.Песошин 

 

 


