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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республи-
касының дәүләт программалары исем-
леген һәм Татарстан Республикасының 
дәүләт программаларын, ведомство 
максатчан программаларын эшләү, 
тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген 
бәяләү тәртибен раслау турында»  
2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары 
белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт программалары 
исемлегенә  үзгәрешләр кертү хакында 
 
 

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

Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан 
Республикасының дәүләт программаларын, ведомство максатчан программаларын 
эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен раслау турында»  
2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары (Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2013 ел, 26 апрель, 282 нче; 2013 ел, 29 апрель, 294 нче; 2013 ел,  
29 июнь, 454 нче; 2013 ел, 19 июль, 507 нче; 2013 ел, 24 октябрь, 789 нчы; 2013 ел, 
31 декабрь, 1110 нчы; 2014 ел, 15 март, 157 нче; 2014 ел, 14 апрель, 242 нче; 2014 ел, 
11 июнь, 405 нче; 2014 ел, 9 июль, 475 нче; 2015 ел, 6 май, 326 нчы; 2015 ел, 16 май, 
346 нчы; 2015 ел, 22 июль, 532 нче; 2016 ел, 17 февраль, 101 нче; 2016 ел, 27 апрель, 
252 нче; 2016 ел, 12 май, 298 нче; 2016 ел, 10 июнь, 396 нчы; 2016 ел, 12 октябрь, 
740 нчы; 2016 ел, 26 декабрь, 989 нчы; 2017 ел, 20 апрель, 232 нче; 2017 ел, 13 май, 
281 нче; 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче; 2017 ел, 21 ноябрь, 895 нче; 2017 ел, 28 
ноябрь, 920 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1117 нче карарлары белән кертелгән 
үзгәрешләрне исәпкә алып) белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт 
программалары исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

24 пунктта: 
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«Дәүләт программасын үтәүчеләр» графасында «Татарстан Республикасы 

Хисап палатасы Аппараты» дәүләт бюджет учреждениесе, «Россия 

Федерациясеннән департацияләнергә яки административ чыгарып җибәрелергә 

тиешле чит ил гражданнарын һәм гражданлыгы булмаган затларны вакытлыча тоту 

үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе, Россия Федерациясе Югары Суды каршындагы 

Суд департаментының Татарстан Республикасы буенча идарәсе (килешү буенча)» 

сүзләрен төшереп калдырырга; 

«Тормышка ашыруның төп ююнәлешләре» графасына «; җәмәгать судьялары 

аппаратын тоту» сүзләрен өстәргә. 

2. Бу карар 2018 елның 18 июленнән үз көченә керә дип билгеләргә. 
 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры         А.В.Песошин 


