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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы мәдәниятен 

үстерү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 16 декабрь, 997 нче 

карары белән расланган «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасы 

мәдәниятен үстерү» дәүләт програм-

масына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 

2013 ел, 16 декабрь, 997 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 25 август, 610 нчы; 2015 ел, 5 ноябрь, 837 нче; 2015 ел, 5 

декабрь, 921 нче; 2016 ел, 22 сентябрь, 673 нче; 2017 ел, 21 февраль, 104 нче; 2017 

ел, 24 июнь, 426 нчы; 2017 ел, 26 июнь, 431 нче; 2017 ел, 6 октябрь, 767 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 

елларга Татарстан Республикасы мәдәниятен үстерү» дәүләт программасына (алга 

таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортының «Ярдәмче программалар исемлеге» юлында 17 

пунктта «2015 – 2020 елларга мәдәният учреждениеләрендә» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

Программаның II бүлегендәге утыз алтынчы абзацта «2016 – 2020 елларга 

мәдәният учреждениеләрендә» сүзләрен төшереп калдырырга;  

Программага 2 нче кушымтаның 17 пунктындагы 2 графада «2015 – 2020 

елларга мәдәният учреждениеләрендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

«2016 – 2020 елларга мәдәният учреждениеләрендә энергия саклау һәм 

энергиянең нәтиҗәлелеген күтәрү» ярдәмче программасында: 
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ярдәмче программа исемендә «2016 – 2020 елларга мәдәният 

учреждениеләрендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

ярдәмче программа паспортының «Ярдәмче программа исеме» юлында               

«2016 – 2020 елларга мәдәният учреждениеләрендә» сүзләрен төшереп калдырырга; 

ярдәмче программага кушымтада: 

«2016 – 2020 елларга мәдәният учреждениеләрендә» сүзләрен төшереп 

калдырырга; 

«60 Вт куәтле кызу лампаларын 11 Вт куәтле энергия саклый торган 

компактлы люминесцент лампаларга алыштыру.» сүзләрен «Эчке яктыртуны 

нәтиҗәле энергия лампаларына алыштыру.» сүзләренә алмаштырырга; 

«ДРЛ-125, 250, 400 лампалы урам яктырткычларын энергия саклый торган  

светодиод яктырткычларга алыштыру.» сүзләрен «Урам яктырткычларын нәтиҗәле 

энергия яктырткычларына алыштыру.» сүзләренә алмаштырырга. 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


