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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Югары һөнәр белеме 

бирүче «Казан дәүләт архитектура-төзелеш университеты» федераль дәүләт бюджет 

белем учреждениесе фәнни-белем бирү кластерын оештыру турында» 2011 ел, 13 

апрель, 293 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 

ел, 15 июнь, 516 нчы; 2013 ел, 21 май, 334 нче; 2014 ел, 18 октябрь, 770 нче; 2015 ел, 

25 декабрь, 983 нче; 2016 ел, 27 декабрь, 1002 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

әлеге карар белән расланган «Казан дәүләт архитектура-төзелеш 

университеты» югары белем бирүче федераль дәүләт бюджет мәгариф 

учреждениесенең фәнни-белем бирү кластеры составында: 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Казан төзелеш, архитектура һәм шәһәр хуҗалыгы көллияте» дәүләт автоном 

һөнәри белем бирү учреждениесе.». 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Югары һөнәр белеме 

бирүче «Казан илкүләм тикшеренү технология университеты» федераль дәүләт 

бюджет белем учреждениесе фәнни-белем бирү кластерын оештыру турында»              

2011 ел, 13 апрель, 294 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2012 ел, 15 июнь, 516 нчы; 2013 ел, 21 май, 334 нче; 2014 ел, 20 май, 

333 нче; 2014 ел, 18 октябрь, 770 нче; 2015 ел, 25 декабрь, 983 нче; 2016 ел, 27 

декабрь, 1002 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 
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әлеге карар белән расланган Югары һөнәр белеме бирүче «Казан илкүләм 

тикшеренү технология университеты» федераль дәүләт бюджет белем 

учреждениесенең фәнни-белем бирү кластеры составында: 

алтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Н.В.Лемаев исемендәге нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе.»; 

сигезенче абзацны төшереп калдырырга. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Югары һөнәр белеме 

бирүче «А.Н.Туполев исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник университеты» 

федераль дәүләт бюджет белем учреждениесе фәнни-белем бирү кластерын 

оештыру турында» 2011 ел, 22 апрель, 311 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2012 ел, 15 июнь, 516 нчы; 2013 ел, 21 май, 334 нче; 2014 

ел, 18 октябрь, 770 нче; 2015 ел, 25 декабрь, 983 нче; 2016 ел, 27 декабрь, 1002 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

әлеге карар белән расланган Югары һөнәр белеме бирүче «А.Н.Туполев 

исемендәге Казан илкүләм тикшеренү техник университеты» федераль дәүләт 

бюджет белем учреждениесенең фәнни-белем бирү кластеры составында: 

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Түбән Кама күппрофильле көллияте» дәүләт автоном һөнәри белем бирү 

учреждениесе.»; 

уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Төбәкара компетенцияләр үзәге – Казан мәгълүмат технологияләре һәм 

элемтә техникумы» дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе.».  

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Югары һөнәр белеме 

бирүче «Н.Э.Бауман исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе» 

федераль дәүләт бюджет белем учреждениесе фәнни-белем бирү кластерын 

оештыру турында» 2011 ел, 22 апрель, 320 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2012 ел, 15 июнь, 516 нчы; 2013 ел, 21 май, 334 нче; 2014 

ел, 20 май, 333 нче; 2014 ел, 18 октябрь, 770 нче; 2015 ел, 25 декабрь, 983 нче; 2016 

ел, 27 декабрь, 1002 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Югары һөнәр белеме бирүче «Н.Э.Бауман 

исемендәге Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе» федераль дәүләт 

бюджет белем учреждениесенең фәнни-белем бирү кластеры составында: 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Габдулла Тукай исемендәге Әтнә авыл хуҗалыгы техникумы» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе;». 

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Югары һөнәр белеме 

бирүче «Казан (Идел буе) федераль университеты» федераль дәүләт автоном белем 

учреждениесе фәнни-белем бирү кластерын оештыру турында» 2011 ел, 18 май, 397 

нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 15 

июнь, 516 нчы; 2013 ел, 21 май, 334 нче; 2014 ел, 20 май, 333 нче; 2014 ел, 18 

октябрь, 770 нче; 2015 ел, 25 декабрь, 983 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә: 
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әлеге карар белән расланган югары һөнәр белеме бирүче «Казан (Идел буе) 

федераль университеты» федераль дәүләт автоном белем учреждениесенең фәнни-

белем бирү кластеры составында: 

бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Н.В.Лемаев исемендәге нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте» дәүләт 

автоном һөнәри белем бирү учреждениесе;». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


