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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республи-
касының Юстиция министрлыгы 
мәсьәләләре» 2006 ел, 22 февраль,  
68 нче карарына үзгәрешләр кертү 
турында 

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

Республикасының Юстиция министрлыгы мәсьәләләре» 2006 ел, 22 февраль, 68 нче 
карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2006 ел, 10 июль, 
348 нче; 2007 ел, 20 апрель, 136 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче; 2013 ел,  
2 февраль, 69 нчы; 2013 ел, 24 июнь, 436 нчы; 2014 ел, 17 гыйнвар, 21 нче; 2016 ел, 
20 февраль, 103 нче; 2016 ел, 6 август, 536 нчы; 2017 ел, 15 июль, 497 нче; 2017 ел, 
28 ноябрь, 920 нче; 2017 ел, 28 декабрь, 1070 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1126 нчы 
карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

2 нче пунктта 
беренче абзацта «3 620,019» саннарын «13 503,534» саннарына алыштырырга; 
икенче абзацта «607,952» саннарын «2 321,504» саннарына алыштырырга; 
өченче абзацта «3 012,067» саннарын «11 182,030» саннарына алыштырырга; 
әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Юстиция 

министрлыгы турындагы нигезләмәдә: 
3.2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Министрлык үз компентенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 
Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы белән – мәгариф 

белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.05 <*>); 
Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы белән – дәүләт 

финанслары белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.12 <*>); 
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Татарстан Республикасының Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы 
белән – табигый байлыклардан файдалану, әйләнә-тирә табигать мохитен саклау 
өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.06 <*>); 

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 
белән – Татарстан Республикасы милкендәге мөлкәт белән идарә итү функциясен 
гамәлгә ашырганда (01.07 <*>); 

Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгы белән – хезмәт белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү 
функциясен гамәлгә ашырганда (01.13 <*>); 

Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 
белән – мәгълүматлаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда  
(01.15 <*>); 

Татарстан Республикасының Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы белән –  
сәнәгать белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (03.01 <*>); 

Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 
белән – авыл хуҗалыгы белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (03.02 <*>); 

Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы белән 
– транспорт комплексы белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү функциясен гамәлгә 
ашырганда (03.03 <*>); 

Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы белән – 
сәламәтлек саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.02 <*>); 

Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән – мәдәният (шул 
исәптән сәнгать, кинематография, тарихи-мәдәни мирасны саклау һәм алардан 
файдалану) өлкәсендә мөнәсәбәтләрне җайга салу, төрле диндәге дини берләшмәләр 
арасында үзара килешүне һәм түземлелекне ныгытуга булышлык күрсәтү 
функциясен гамәлгә ашырганда (04.03 <*>); 

Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы белән – 
физик культура һәм спорт өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 
(04.04 <*>); 

Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы белән – социаль-
икътисадый программалаштыру функциясен гамәлгә ашырганда (01.01<*>); 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты белән – 
архив эше белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.03<*>); 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 
республика комиссиясе белән – балигъ булмаганнарның күзәтүсезлеген һәм хокук 
бозуларын профилактикалау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 
(04.06.03 <*>). 

2. Бу карарның 1 нче пунктындагы икенче – бишенче абзацларның гамәле 
2018 елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип 
билгеләргә. 
 
 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры                          А.В.Песошин 


