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Иректән мәхрүм итү, психиатрия дәвалау 

учреждениесенә мәҗбүри урнаштыру 

рәвешендә репрессияләргә дучар булган 

һәм соңыннан акланган затларга түләнә 

торган акчалата компенсацияләрне, 

шулай ук репрессияләү белән бәйле 

конфискацияләнгән, алынган һәм бүтән 

юл белән алар биләмәсеннән чыккан 

мөлкәт өчен акланган затларга акчалата 

компенсацияләрне алучылар реестрын 

формалаштыру һәм Россия Федерациясе 

Финанс министрлыгына тапшыру буенча 

Татарстан Республикасы башкарма 

хакимияте вәкаләтле органны билгеләү 

һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарлары үз көчен 

югалтуны тану турында  

 
 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Иректән мәхрүм итү, психиатрия дәвалау 
учреждениесенә мәҗбүри урнаштыру рәвешендә репрессияләргә дучар булган һәм 
соңыннан акланган затларга түләнә торган акчалата компенсацияләр, шулай ук 
репрессияләү белән бәйле конфискацияләнгән, алынган һәм бүтән юл белән алар 
биләмәсеннән чыккан мөлкәт өчен акланган затларга акчалата компенсацияләр 
түләү буенча Россия Федерациясенең чыгым йөкләмәләрен финанслар белән тәэмин 
итү кагыйдәләрен раслау турында» 2004 ел, 15 ноябрь, 635 нче карары нигезендә 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгын иректән мәхрүм итү, психиатрия дәвалау учреждениесенә 

мәҗбүри урнаштыру рәвешендә репрессияләргә дучар булган һәм соңыннан 

акланган затларга түләнә торган акчалата компенсацияләрне, шулай ук 



репрессияләү белән бәйле конфискацияләнгән, алынган һәм бүтән юл белән алар 

биләмәсеннән чыккан мөлкәт өчен акланган затларга акчалата компенсацияләрне 

алучылар реестрын формалаштыру һәм Россия Федерациясе Финанс 

министрлыгына тапшыру буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимияте 

вәкаләтле органы итеп билгеләргә.  

2. Үз көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Иректән азат ителү, 

психиатрия дәвалау учреждениеләренә мәҗбүри дәвалануга урнаштыру рәвешендә 

репрессияләргә дучар ителгән һәм соңыннан акланган затларга акчалата 

компенсацияләр, шулай ук акланган затларга репрессияләргә бәйле рәвештә 

конфискацияләнгән, тартып алынган һәм башка юл белән алар карамагыннан киткән 

мөлкәт өчен акчалата компенсацияләр түләү өчен федераль бюджеттан керә торган 

акчаны тоту тәртибен раслау турында» 2006 ел, 13 июнь, 302 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2007 ел, 29 апрель, 167 нче карының 4 пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Иректән азат ителү, 

психиатрия дәвалау учреждениеләренә мәҗбүри дәвалануга урнаштыру рәвешендә 

репрессияләргә дучар ителгән һәм соңыннан акланган затларга акчалата 

компенсацияләр, шулай ук акланган затларга репрессияләргә бәйле рәвештә 

конфискацияләнгән, тартып алынган һәм башка юл белән алар карамагыннан киткән 

мөлкәт өчен акчалата компенсацияләр түләү өчен федераль бюджеттан керә торган 

акчаны тоту тәртибен раслау турында» 2006 ел, 13 июнь, 302 нче карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2008 ел, 11 июль, 492 нче карары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2013 ел, 12 март, 157 нче карының 8 пункты. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләргә. 

4. Бу карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.  

  

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


