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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы-

ның Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгы 

мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче 

карарына үзгәреш кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 ел, 20 сентябрь, 492 нче; 2007 ел, 29 

декабрь, 788 нче; 2008 ел, 17 ноябрь, 818 нче; 2009 ел, 22 июнь, 418 нче; 2010 ел, 1 

апрель, 217 нче; 2010 ел, 6 декабрь, 1003 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1041 нче; 2010 ел, 

17 декабрь, 1078 нче; 2011 ел, 13 декабрь, 1013 нче; 2012 ел, 2 июль, 576 нчы; 2012 

ел, 17 сентябрь, 774 нче; 2013 ел, 22 май, 341 нче; 2013 ел, 22 август, 592 нче; 2013 

ел, 26 октябрь, 799 нчы; 2013 ел, 19 ноябрь, 896 нчы; 2014 ел, 18 апрель, 253 нче; 

2014 ел, 31 май, 372 нче; 2014 ел, 16 сентябрь, 665 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 902 нче; 

2014 ел, 12 декабрь, 983 нче; 2015 ел, 11 июнь, 433 нче; 2015 ел, 17 сентябрь, 684 нче; 2015 

ел, 14 октябрь, 767 нче; 2015 ел, 22 декабрь, 984 нче; 2016 ел, 31 март, 186 нчы; 2016 ел, 22 

июль, 501 нче; 2017 ел, 8 май, 266 нчы; 2017 ел, 13 июнь, 375 нче; 2017 ел, 19 июнь, 

390 нчы; 2017 ел, 31 август, 623 нче; 2017 ел, 26 сентябрь, 720 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

2 пунктның икенче абзацында «203» саннарын «208» саннарына, «1049,4» 

саннарын «1076,4» саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы турында нигезләмәдә: 

3.3 пунктның 3.3.19 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3.3.19. Халыкка социаль-психологик ярдәмнең дәүләт системасын 

билгеләнгән тәртиптә формалаштыру һәм үстерүне тәэмин итә, шул исәптән: 

халыкка психологик ярдәм күрсәтү системасын координацияләүне, Татарстан 

Республикасы башкарма хакимият органнары һәм Татарстан Республикасы җирле 

үзидарә органнары ведомствосында булган социаль тармак оешмаларының (алга 

таба – социаль тармак оешмалары) халыкка психологик ярдәм күрсәтү эшчәнлеген 

методика һәм консультация ягыннан озата баруны; 

социаль тармак оешмалары психологларының квалификацияләрен күтәрүне 

һәм аттестацияләүне оештыруны; 

халыкка психологик ярдәм күрсәтү буенча, шул исәптән яшүсмерләрнең һәм 

яшьләрнең асоциаль һәм деструктив тәртибен профилактикалау буенча 

методикаларны эшләүне, апробацияләүне һәм социаль тармак оешмалары 

эшчәнлегенә кертүне оештыруны; 

халыкка психологик ярдәм күрсәтү буенча социаль тармак оешмалары 

файдалана торган методикалар экспертизасын оештыруны; 

гражданнарга психологик ярдәм күрсәткәндә файдалану өчен тәкъдим ителә 

торган технологияләрнең мәгълүматлар банкын формалаштыруны һәм 

актуальләштерүне.». 
2. Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгына законнар нигезендә әлеге карарның 1 пунктын 

тормышка ашыруны тәэмин итә торган оештыру карарларын кабул итәргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


