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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарлары үз көчен 

югалтуны тану турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Түбәндәгеләр үз көчен югалтуны танырга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Идел буе федераль 

округында һава транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем 

файдаланырлык булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан һава транспорты оешмаларына субсидияләр бирү турында» 2013 ел, 

31 декабрь, 1103 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Идел буе федераль 

округында һава транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем 

файдаланырлык булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан һава транспорты оешмаларына субсидияләр бирү турында» 2013 ел, 

31 декабрь, 1103 нче карары белән расланган Идел буе федераль округында һава 

транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем файдаланырлык 

булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан һава 

транспорты оешмаларына субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 06 сентябрь, 649 нчы 

карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 31 декабрь, 

1103 нче карары белән расланган Идел буе федераль округында һава транспорты 

белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем файдаланырлык булуын тәэмин 

итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан һава транспорты 

оешмаларына субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» 2015 ел, 12 

март, 147 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Идел буе федераль 

округында һава транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем 

файдаланырлык булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы 



бюджетыннан һава транспорты оешмаларына субсидияләр бирү турында» 2013 ел, 

31 декабрь, 1103 нче карары белән расланган Идел буе федераль округында һава 

транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем файдаланырлык 

булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан һава 

транспорты оешмаларына субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 10 декабрь, 937 нче 

карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Идел буе федераль 

округында һава транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем 

файдаланырлык булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан һава транспорты оешмаларына субсидияләр бирү турында» 2013 ел, 

31 декабрь, 1103 нче карары белән расланган Идел буе федераль округында һава 

транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем файдаланырлык 

булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан һава 

транспорты оешмаларына субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 24 март, 166 нчы 

карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Идел буе федераль 

округында һава транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем 

файдаланырлык булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан һава транспорты оешмаларына субсидияләр бирү турында» 2013 ел, 

31 декабрь, 1103 нче карары белән расланган Идел буе федераль округында һава 

транспорты белән төбәк эчендә пассажирлар йөртүнең һәркем файдаланырлык 

булуын тәэмин итү максатларында Татарстан Республикасы бюджетыннан һава 

транспорты оешмаларына субсидияләр бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында» 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 24 май, 337 нче 

карары; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2017 елга һәм 2018 һәм 

2019 елларның план чорына Татарстан Республикасы бюджете турында» Татарстан 

Республикасы Законын тормышка ашыру чаралары хакында» 2016 ел, 21 декабрь, 

963 нче карарына 1 нче кушымтадагы  1 пунктның унбишенче абзацы. 

 

  

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


