
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ел, 18 декабрь 1008 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасының 

Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы   

мәсьәләләре» 2005 ел, 6 июль, 317 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасының Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы министрлыгы турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы мәсьәләләре» 2005 ел,  

6 июль, 317 нче карары белән расланган (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2005 ел, 29 декабрь, 660 нчы; 2006 ел, 19 июнь, 312 нче; 2010 ел, 31 

май, 419 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче; 2011 ел, 26 октябрь, 890 нчы; 2011 ел, 

23 декабрь, 1060 нчы; 2012 ел, 2 июнь, 466 нчы; 2012 ел, 10 октябрь, 846 нчы; 2013 

ел, 19 март, 185 нче; 2013 ел, 4 декабрь, 955 нче; 2013 ел, 11 декабрь, 974 нче; 2014 

ел, 4 июнь, 376 нчы; 2016 ел, 19 март, 150 нче; 2016 ел, 29 октябрь, 796 нчы; 2017 ел, 

3 февраль, 58 нче; 2017 ел, 20 апрель, 232 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл 

хуҗалыгы министрлыгы турында нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норма 

чыгару эшчәнлеген координацияләү (шул исәптән Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары проектларының федераль законнарга һәм Татарстан 

Республикасы законнарына туры килүен тикшерү) (02.04.01 <*>); 
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республика башкарма хакимият органнары норматив хокукый актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03 <*>).»; 

3.3 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«законнарда каралган тәртиптә җиңел таксида пассажирлар һәм багаж йөртү 

хезмәтләре күрсәтүнең инвалидлар өчен файдалана алырлык булуын тәэмин итүне 

тикшерүдә тотуны гамәлгә ашыра.». 

2. Бу карарның 1 нче пунктындагы җиденче абзац 2018 елның 1 гыйнварыннан 

үз көченә керә дип билгеләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


