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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 үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы 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; 2018 ел, 15 

февраль, 89 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта: 

икенче абзацта  «208» һәм «1 076,4» саннарын тиешенчә «1 076,4» һәм «4 

471,8» саннарына алмаштырырга; 

өченче абзацта «697,2» саннарын «2 903,4» саннарына алмаштырырга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
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министрлыгы мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы турында нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.2. Министрлык үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда:  
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норма 

чыгару эшчәнлеген координацияләү (шул исәптән Татарстан Республикасы 
норматив хокукый актларының федераль законнарга һәм Татарстан Республикасы 
законнарына туры килүен тикшерүдә тоту) (02.04.01*); 

республика башкарма хакимият органнары норматив хокукый актларын 
дәүләт теркәвенә алу (02.04.03*); 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы тарафыннан түбәндәге 
функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

социаль-икътисадый программалаштыру (01.0 *), 
инвестиция эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу (01.10*), 
инновацион эшчәнлекне үстерү белән идарә итү (01.11*), 
Татарстан Республикасының ведомство дәүләт мәгълүмат ресурсларын 

формалаштыру белән идарә итү (01.15.01.2*); 
стратегик планлаштыру (01.01.1); 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы тарафыннан түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 
бюджет процессы (Татарстан Республикасы һәм бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары бюджеты) белән идарә итү) (01.02.1*), 
бюджетара мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.02.3*); 
Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык 

министрлыгы   тарафыннан түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 
территорияне планировкалау буенча документлар әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.02*), 
шәһәр төзелешен проектлауның төбәк нормативларын әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.03*);  
Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәт (бина, корылма), 

транспорт, җиһазлар, мәдәни мирас объектларыннан файдалану белән идарә итү 
функциясен гамәлгә ашырганда Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан (01.07.01*); 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 
тарафыннан түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

мәгълүматлаштыру белән идарә итү (01.15*), 
Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системаларын үстерү белән 

идарә итү (дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итүдән тыш) 
(01.15.02*); 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 
түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

мәктәпкәчә белем бирү, гомуми белем бирү эшчәнлеге, балаларга өстәмә 
белем бирү эшчәнлеге белән идарә итү (04.05.01*), 
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урта һөнәри белем бирү белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү, федераль 
мәгариф оешмаларында алына торган белемнән тыш (04.05.06*), 

Татарстан Республикасы карамагындагы югары белем бирүче мәгариф 
оешмалары белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү  (04.05.07*), 

өстәмә һөнәри белем бирү белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү, федераль 
мәгариф оешмаларында алына торган белемнән тыш) (04.05.08*); 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт  министрлыгы тарафыннан 
дәүләт яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү  функциясен гамәлгә 
ашырганда (04.07*); 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгы тарафыннан түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә идарә итү (02.01*); 

гражданнар оборонасы өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү белән идарә 
итү (02.01.01*), 

Татарстан Республикасының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү белән 
идарә итү (02.01.03*); 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән энергияне 
һәм ресурсларны саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.14*); 

Татарстан Республикасының хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе белән – 
Россия Федерациясе гражданнарының хәрби бурычларын үтәвен тәэмин итү 
(альтернатив граждан хезмәтен оештыруны тәэмин итүне кертеп) функциясен 
гамәлгә ашырганда (02.03*); 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг буенча 
комитеты белән социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча дәүләт 
мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә 
ашырганда (01.15.01.1*); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Балигъ 
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясе 
белән балигъ булмаганнар күзәтчелексезлеген һәм хокук бозуларын 
профилактикалау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.06.03*); 

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

халыкны эш белән тәэмин итү һәм эшсезлек өлкәсендә дәүләт сәясәтен эшләү 
һәм норматив-хокукый җайга салу функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль 
башкарма хакимият органы һәм хезмәт, эш белән тәэмин итү һәм альтернатив 
граждан хезмәте өлкәсендә контроль һәм күзәтчелек буенча, халыкны эш белән 
тәэмин итүгә һәм эшсезлектән саклауга булышлык күрсәтү, хезмәт миграциясе һәм 
күмәк хезмәт бәхәсләрен җайга салу өлкәсендә дәүләт хезмәтләре күрсәтү буенча 
функцияләрне гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы белән 
халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендәге вәкаләтләрне гамәлгә ашырганда; 

Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары, федераль 
башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы буенча территориаль 
органнары белән социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә Татарстан Республикасы 
вәкаләтләрен гамәлгә ашыруга бәйле рәвештә, социаль хезмәтләр күрсәткәндә һәм 
социаль тәэмин итеп торганда.»; 

3.3.11 пунктта: 
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уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Гражданнар хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау максатларында төзелгән 

иҗтимагый оешмалар, инвалидларның иҗтимагый берләшмәләре, ветераннарның 
иҗтимагый оешмалары, ветераннар  иҗтимагый оешмалары вәкилләре арасыннан  
Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан гамәлгә куючылары Татарстан 
Республикасы булган социаль хезмәт күрсәтү оешмалары, шулай ук  Татарстан 
Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән социаль хезмәтләр күрсәтүче дәүләтнеке 
булмаган социаль хезмәт күрсәтү оешмалары тарафыннан хезмәт күрсәтүләр 
шартлары сыйфатын бәйсез бәяләү үткәрү буенча Министрлык каршындагы 
Иҗтимагый совет формалаштыру, шул исәптән әлеге совет составына үзгәрешләр 
кертү өчен Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасына мөрәҗәгать итә һәм 
аның турында нигезләмәне раслый;»; 

уналтынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Үз компетенцирясе кысаларында Россия Федерациясе законнары һәм 

Татарстан Республикасы законнары нигезендә инвлидлар өчен социаль, инженер 
һәм транспорт инфраструктурасын һәм социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә төбәк 
дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда күрсәтелә торган хезмәтләргә 
дәүләт контролен (күзәтчелеген) гамәлгә ашыра.»; 

3 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 3.3.34 пункт өстәргә: 
«3.3.34. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана 

торган Татарстан Республикасы министрлыгында, дәүләт комитетында, 
ведомствосында Иҗтимагый совет оештыру тәртибе нигезендә Министрлык 
каршында Иҗтимагый совет оештыра, аның составын һәм аның турында 
нигнезләмәне раслый.»; 

4 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 4.19 пункт өстәргә: 
«4.19. Үз карамагындагы оешмаларга гражданнарны социаль хезмәт күрсәтүгә 

мохтаҗ дип тануга һәм бер яки берничә муниципаль берәмлек территорияләрендә 
социаль хезмәт күрсәтүгә шәхси программалар төзүгә вәкаләтләр бирә.»; 

4.6 пунктта «норматив хокукый актлар» сүзләре алдыннан «боерыклар, 
карарлар формасында» сүзләрен өстәргә; 

5 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 5.5 пункт өстәргә: 
«5.5. Министрлыкның норматив хокук актлары дәүләт теркәвенә алынырга 

тиеш. Министрлыкның дәүләт теркәвенә алынган норматив хокукый актлары,  
дәүләт сере яки конфиденциаль характердагы белешмәләрне үз эченә алган 
актлардан һәм аларның аерым нигезләмәләреннән тыш, Татарстан Республикасы 
законнарында, Татарстан Республикасы Президентының һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының норматив хокукый актларында 
билгеләнгән тәртиптә мәҗбүри рәсми басылып чыгарга тиеш.». 

3. Татарстан Республикасы 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. 

 4. Бу карарның 1 пункты гамәле 2018 елның 1 апреленнән барлыкка килгән 
хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.   

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


