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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының кайбер карарларына 
үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән көндезге формада 

белем алучы студентларга дәүләт академик стипендиясен, студентларга дәүләт 

социаль стипендиясен, аспирантларга, ординаторларга, ассистент-стажерларга 

дәүләт стипендиясен билгеләү тәртибен раслау турында» 2015 ел, 27 февраль,  

121 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 

18 октябрь, 755 нче; 2017 ел, 19 июнь, 392 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы бюджетының 

бюджет ассигнованиеләре исәбеннән көндезге формада белем алучы студентларга 

дәүләт академик стипендиясен, студентларга дәүләт социаль стипендиясен, 

аспирантларга, ординаторларга, ассистент-стажерларга дәүләт стипендиясен 

билгеләү тәртибенә түбәндәге үзгәрешне кертергә:  

түбәндәге эчтәлекле 1.5 нче пункт өстәргә: 

«1.5. Татарстан Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре 

исәбеннән көндезге формада белем алучы студентларга дәүләт академик 

стипендиясен, студентларга дәүләт социаль стипендиясен, аспирантларга, 

ординаторларга, ассистент-стажерларга дәүләт стипендиясен билгеләү һәм түләү 

турындагы мәгълүмат Социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат 

системасында урнаштырыла. Әлеге мәгълүматны Социаль тәэмин итүнең бердәм 

дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру (аннан алу) «Дәүләт социаль ярдәме 

турында» 1999 ел, 17 июль, ФЗ-178 нче Федераль закон нигезендә гамәлгә 

ашырыла.». 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ятим балаларның һәм 

ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларның хәлен яхшырту буенча беренче 

чираттагы чаралар турында» 2003 ел, 16 май, 266 нчы карарына (Татарстан 
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Республикасы Министрлар Кабинетының 2003 ел, 27 сентябрь, 515 нче; 2014 ел,            

15 гыйнвар, 5 нче; 2014 ел, 30 октябрь, 818 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

4 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«бу карар нигезендә социаль ярдәм чаралары күрсәтү һәм ташламалар бирү 

турындагы мәгълүмат Социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат 

системасында урнаштырыла. Әлеге мәгълүматны Социаль тәэмин итүнең бердәм 

дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру (аннан алу) «Дәүләт социаль ярдәме 

турында» 1999 ел, 17 июль, ФЗ-178 нче Федераль закон нигезендә гамәлгә 

ашырыла.». 

3. Бу карар 2018 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә дип билгеләргә. 

 

 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры         А.В.Песошин 


