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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

«Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 23 

декабрь, 1023 нче карары белән расланган 

2014 – 2020 елларга «Татарстан 

Республикасы гражданнарына социаль 

ярдәм күрсәтү» дәүләт программасына 

«Татарстан Республикасы халкына социаль 

хезмәт күрсәтүне яңарту һәм үстерү» 

ярдәмче программасына 1 нче кушымтага 

үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга 

«Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт про-

граммасын раслау турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 22 апрель, 267 нче; 2014 ел, 1 

октябрь, 708 нче; 2014 ел, 14 ноябрь, 876 нчы; 2014 ел, 12 декабрь, 977 нче; 2015 ел, 

8 апрель, 231 нче; 2015 ел, 19 май, 358 нче; 2015 ел, 1 июнь, 396 нчы; 2015 ел, 16 

июнь, 442 нче; 2015 ел, 2 ноябрь, 831 нче; 2016 ел, 24 февраль, 112 нче; 2016 ел, 15 

апрель, 225 нче; 2016 ел, 8 май, 288 нче; 2016 ел, 22 июль, 498 нче; 2016 ел, 23 

сентябрь, 681 нче; 2016 ел, 30 ноябрь, 884 нче; 2016 ел, 30 декабрь, 1053 нче; 2017 

ел, 3 февраль, 59 нчы; 2017 ел, 26 май, 308 нче; 2017 ел, 21 июнь, 411 нче; 2017 ел, 

26 июнь, 433 нче; 2017 ел, 10 октябрь, 777 нче; 2017 ел, 15 декабрь, 993 нче; 2017 ел, 

29 декабрь, 1077 нче; 2018 ел, 19 гыйнвар, 18 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2020 елларга «Татарстан 

Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасына 
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«Татарстан Республикасы халкына социаль хезмәт күрсәтүне яңарту һәм үстерү» 

ярдәмче программасына 1 нче кушымтага түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

 

«Халыкка социаль хезмәт күрсәтү оешмаларына ремонт» юлында 3 графада 

«2016 – 2017» саннарын «2016 – 2018» саннарына алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


