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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республика-
сының башкарма хакимият органнары 
функцияләре кодификаторын раслау 
турында» 2006 ел, 2 май, 220 нче карары 
белән расланган Татарстан Республи-
касының башкарма хакимият органнары 
функцияләре кодификаторына үзгәреш-
ләр кертү хакында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының башкарма хакимият органнары функцияләре кодификаторын 
раслау турында» 2006 ел, 2 май, 220 нче карары белән (Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2007 ел, 12 февраль, 38 нче; 2007 ел, 13 июль, 297 нче; 
2009 ел, 23 март, 161 нче; 2009 ел, 15 июнь, 386 нчы; 2010 ел, 22 февраль, 92 нче; 
2010 ел, 9 апрель, 253 нче; 2011 ел, 6 июнь, 452 нче; 2011 ел, 27 июнь, 515 нче;  
2011 ел, 8 сентябрь, 750 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 29 март, 250 нче; 
2012 ел, 8 июнь, 494 нче; 2012 ел, 19 июнь, 524 нче; 2012 ел, 24 декабрь, 1139 нчы; 
2013 ел, 22 февраль, 128 нче; 2013 ел, 11 декабрь, 974 нче; 2014 ел, 23 гыйнвар,  
30 нчы; 2014 ел, 7 июнь, 388 нче; 2014 ел, 30 август, 630 нчы; 2014 ел, 12 сентябрь, 
659 нчы; 2014 ел, 30 октябрь, 823 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 902 нче; 2014 ел,  
3 декабрь, 940 нчы; 2015 ел, 2 февраль, 49 нчы; 2016 ел, 15 апрель, 227 нче, 2016 ел, 
20 август, 578 нче; 2017 ел, 3 февраль, 58 нче; 2017 ел, 16 март, 148 нче; 2017 ел,  
19 июль, 508 нче; 2017 ел, 30 ноябрь, 930 нчы; 2017 ел, 15 декабрь, 999 нчы 
карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 
Республикасының башкарма хакимият органнары функцияләре кодификаторына 
түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

01.05.06 кодлы функция исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Капиталь төзелеш объектларын төзүне, реконструкцияләүне гамәлгә 

ашырганда төбәк дәүләт төзелеш күзәтчелеген башкару»; 
Кодификаторның «Өченче» графасына түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
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    «01.05.07 Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан 
Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 
җирле үзидарә органнарына күпфатирлы йортларны һәм 
(яисә) күчемсез мөлкәтнең бүтән объектларын өлешле төзү 
өлкәсендә дәүләт тикшереп торуын һәм күзәтчелеген гамәлгә 
ашыру буенча Татарстан Республикасы дәүләт вәкаләтләрен 
бирү турында» 2007 ел, 27 декабрь, ТРЗ-66 нчы Законы 
гамәле туктатылган кайбер муниципаль берәмлекләрдәге 
күпфатирлы йортларны һәм (яки) күчемсез мөлкәтнең башка 
объектларын өлешләп төзү өлкәсендә, шулай ук торак-
төзелеш кооперативларының күпфатирлы йортлар төзүгә 
бәйле эшчәнлеген дәүләт тикшерүендә (күзәтчелегендә) 
тоту.». 

  

 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                  А.В.Песошин 


