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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының учреждениеләре төрләре һәм аерым дәүләт учреждениеләре 

арасында дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслана торган дәүләт 

хезмәтләре һәм эшләренең якынча исемлеген раслау турында» 2015 ел, 29 сентябрь, 

726 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2015 ел, 

25 декабрь, 974 нче, 2016 ел, 14 гыйнвар, 12 нче, 2016 ел, 2 ноябрь, 807 нче, 2016 ел, 

31 декабрь, 1094 нче, 2017 ел, 27 июнь, 441 нче, 2017 ел, 27 ноябрь, 914 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасының учреждениеләре төрләре һәм аерым дәүләт учреждениеләре 

арасында дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган һәм 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслана торган дәүләт 

хезмәтләре һәм эшләренең якынча исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

5.20 пунктның 10 графасында «проект-смета документлары буенча әзерләнгән 

бәяләмәләр саны, берәмлек» сүзләрен төшереп калдырырга; 

5.20 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә: 
 

«28.060.1 эш дәүләт 

(муниципаль) 

милкендәге 

мөлкәтне 

карап тоту  

дәүләт (му-

ниципаль) 

милкендәге 

мөлкәтне 

карап тоту  

объектларга һәм 

бүлмәләргә 

эксплуатация-

техник хезмәт 

күрсәтүне, шулай 

эш 

күрсәтү 

формал

ары 

 БОПУР 

сайлау 

торак-

коммуналь 

хуҗалыклар, 

уңайланды-

ру, шәһәр 

ХЭТТИ

дән»; 
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(эксплуата-

цияләү)  

(эксплуата-

цияләү)  

ук күрсәтелгән 

объектларны һәм 

бүлмәләрне, 

җиһазларны һәм 

янәшә террито-

рияне тиешле 

тәртиптә тотуны 

тәэмин итү 

төзү 

эшчәнлеге, 

төзелеш һәм 

архитектура 

 

10.3 пунктның 1 графасында «Хайваннар авыруларына каршы көрәш буенча 

республика станциясе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләрен «Матди тәэмин итү 

станциясе» дәүләт бюджет учреждениесе» сүзләренә алмаштырырга; 

15 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 15.3 пункт өстәргә: 
 

«15.3. «Юл 

эшләре про-

граммаларын 

финанслау 

дирекциясе» 

дәүләт бюд-

жет учреж-

дениесе 

15.038.1 эш капиталь 

ремонтлауны, 

гомуми кул-

ланыштагы 

беркетелгән 

автомобиль 

юлларын һәм 

алар соста-

вындагы 

ясалма юл 

корылмала-

рын ремонт-

лауны һәм 

карап тотуны 

оештыру 

эшләр 

төрләр 

ХЭТТИдән сайлау - - транспорт 

һәм юл 

хуҗалы-

гы 

ХЭТТИ-

дән 

сайлау 

150461001000

00000001100 

эш автомобиль 

юлларыннан 

файдалану 

өлкәсендә 

эшләр 

башкару  

 

эшләр 

төрләр  

автомобиль юлла-

рыннан файдалану 

өлкәсендә Россия 

Федерациясе субъ-

ектлары дәүләт 

хакимияте органнары 

(җирле үзидарә 

органнары) карар-

лары нигезендә, 

«Россия Федерация-

сендә автомобиль 

юллары турында һәм 

юл эшчәнлеге 

хакында һәм Россия 

Федерациясенең 

аерым закон акт-

ларына үзгәрешләр 

кертү турында» 2007 

елның 8 ноябрендәге 

257-ФЗ номерлы 

Федераль закон һәм 

башка федераль 

законнар белән 

Россия Федерациясе 

субъектлары дәүләт 

хакимияте органнары 

(җирле үзидарә 

органнары) вәкаләт-

ләренә кертелгән 

вәкаләтләрне гамәлгә 

- - транспорт 

һәм юл 

хуҗалы-

гы  

ХЭТТИ-

дән 

сайлау»; 
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ашыру өлешендә 

эшләр башкару   

 

20 бүлектә «Татарстан Республикасы хайваннар дөньясы объектларын саклау 

һәм файдалану идарәсе учреждениеләре» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

Биология ресурслары буенча дәүләт комитеты» сүзләренә алмаштырырга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында муниципаль учреждениеләр күрсәтә (башкара) һәм бюджетара 

мөнәсәбәтләр формалаштырганда исәпкә алына торган муниципаль хезмәт 

күрсәтүләрнең (эшләрнең) якынча исемлеген раслау турында» 2015 ел, 5 сентябрь, 

638 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел, 

30 декабрь, 1020 нче, 2016 ел, 15 апрель, 228 нче, 2016 ел, 29 декабрь, 1029 нчы, 

2017 ел, 25 март, 180 нче, 2017 ел, 27 ноябрь, 914 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасында муниципаль 

учреждениеләр күрсәтә (башкара) һәм бюджетара мөнәсәбәтләр формалаштырганда 

исәпкә алына торган муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең (эшләрнең) якынча 

исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

28 пунктка түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 
 

«0838800130000

0000000102 

хезмәт 

күрсә-

тү  

йогышлы һәм 

паразитлы авы-

рулар чыганак-

ларында һәм 

гадәттән тыш 

хәлләр шарт-

ларында тәмам-

лаучы һәм камера 

йогышсызланды-

руы, дезинсекция, 

дератизация 

оештыру һәм 

үткәрү 

хезмәт 

күрсәтү 

өчен акча  

авырулар-

ны 

санитария 

эшкәртүе 

- - сәламәт-

лек саклау  

ХЭТТИ-

дән 

сайлау 

08388001200000

000001102 

хезмәт 

күрсә-

тү  

йогышлы һәм 

паразитлы авы-

рулар чыганак-

ларында һәм 

гадәттән тыш 

хәлләр шартла-

рында тәмам-

лаучы һәм камера 

йогышсызланды-

руы, дезинсекция, 

дератизация 

оештыру һәм 

үткәрү  

хезмәт 

күрсәтү 

өчен акча  

террито-

рияләр 

мәйдан-

нарын 

эшкәртү  

- - сәламәт-

лек саклау 

ХЭТТИ-

дән 

сайлау»;  

 

32 пунктка түбәндәге эчтәлекле юллар өстәргә: 
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«0901110000000

0000006106 

эш мәгълүмат 

ресурсларын һәм 

мәгълүмат 

базаларын алып 

бару  

- - - - элемтә, 

информа-

тика һәм 

массакү-

ләм 

мәгълүмат 

чаралары  

ХЭТТИ-

дән 

сайлау  

09008100300000

000008102 

эш мәгълүмат 

системаларын 

һәм мәгълүмат-

телекоммуника-

ция инфраструк-

турасы 

компонентларын 

булдыру һәм 

үстерү  

 

мәгълүмат 

системала-

рын һәм 

мәгълүмат-

телекомму-

никация 

инфра-

структура-

сы компо-

нентлары 

төрләре  

мәгълүмат

ларны 

эшкәртү 

үзәге  

-  -  элемтә, 

информа-

тика һәм 

массакү-

ләм 

мәгълүмат 

чаралары  

ХЭТТИ-

дән 

сайлау  

09008100100000

000000102 

эш мәгълүмат 

системаларын 

һәм мәгълүмат-

телекоммуника-

ция инфра-

структурасы 

компонентларын 

булдыру һәм 

үстерү  

мәгълүмат 

системала-

рын һәм 

мәгълүмат-

телекомму-

никация 

инфра-

структура-

сы компо-

нентлары 

төрләр 

махсус 

эшчән-

лекне 

тәэмин 

итүнең 

мәгълүмат 

чаралары  

 

- - элемтә, 

информа-

тика һәм 

массакү-

ләм 

мәгълүмат 

чаралары  

ХЭТТИ-

дән 

сайлау». 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


