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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 хокук бозуларны һәм 

җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген 

оештыру» ярдәмче программасына теркәлгән 

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 июль, 

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, 781 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; 

2017 ел, 16 март, 150 нче; 2017 ел, 15 май, 286 нчы; 2017 ел, 7 июнь, 353 нче; 2017 
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ел, 13 июль, 481 нче; 2017 ел, 28 июль, 528 нче; 2017 ел, 5 сентябрь, 632 нче һәм 

2017 ел, 4 октябрь, 758 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору» дәүләт программасының «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасында хокук бозуларны һәм җинаятьләрне 

профилактикалау эшчәнлеген оештыру» ярдәмче программасына теркәлгән 

кушымтага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

16 графада: 

1.5 нче пункттагы «0,4» саннарын «0,348» саннарына алыштырырга; 

1.6 нчы пункттагы «1,0» саннарын «0,995» саннарына алыштырырга; 

1.15 нче пункттагы «5,0» саннарын «8,493» саннарына алыштырырга; 

4.2 нче пунктның «компьютер һәм оештыру техникасы белән;» дигән юлдагы 

«0,3» саннарын «0,288» саннарына алыштырырга; 

4.15 нче пункттагы «2,0» саннарын «1,98» саннарына алыштырырга; 

4.16 нчы пункттагы «11,05» саннарын «15,15» саннарына алыштырырга; 

4.25 нче пункттагы «9,602» саннарын «7,668» саннарына алыштырырга; 

5.1 нче пункттагы «8,0404» саннарын «2,4704» саннарына алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                      А.В.Песошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F:\KARAR\2017\862.docx 


