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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы-

ның Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрлыгы мәсьәләләре» 2007 ел,  

22 август, 407 нче карарына үзгәрешләр 

кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы мәсьәләләре»  

2007 ел, 22 август, 407 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2008 ел, 22 декабрь, 912 нче; 2010 ел, 19 июль, 577 нче; 2010 ел,  

17 декабрь, 1078 нче; 2012 ел, 7 февраль, 88 нче; 2012 ел, 12 октябрь, 847 нче;  

2013 ел, 21 март, 196 нчы; 2013 ел, 11 июнь, 399 нчы; 2013 ел, 28 июнь, 446 нчы; 

2013 ел, 29 август, 612 нче; 2014 ел, 17 гыйнвар, 21 нче; 2014 ел, 1 март, 133 нче; 

2014 ел, 18 апрель, 255 нче; 2014 ел, 8 октябрь, 742 нче; 2015 ел, 22 гыйнвар,  

28 нче; 2015 ел, 9 февраль, 72 нче; 2015 ел, 6 июль, 490 нчы; 2016 ел, 30 апрель, 

269 нчы; 2016 ел, 9 июнь, 382 нче; 2016 ел, 12 октябрь, 737 нче; 2016 ел,  

23 декабрь, 977 нче; 2017 ел, 6 март, 130 нчы; 2017 ел, 26 июнь, 439 нчы һәм  

2017 ел, 7 декабрь, 950 нче; 2018 ел, 14 март, 151 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктта «597,6» саннарын «2 442,1» саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре министрлыгы турындагы нигезләмәдә:  

3.2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты белән – 

архив эше белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.03<*>);»; 

3.3.82 пунктчада «раслау, үзгәртү, кире кагу» сүзләрен «билгеләү, үзгәртү, 

гамәлдә булуын туктату» сүзләренә алмаштырырга;  

4.1.1 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«4.1.1. Үз компетенциясе кысаларында билгеләнгән тәртиптә боерыклар 

рәвешендә, шул исәптән ведомствоара характердагы норматив хокукый актлар 

кабул итәргә.  

Татарстан Республикасы милкендәге мөлкәт һәм җир ресурслары белән 

идарә итү буенча милекче вәкаләтләрен гамәлгә ашырганда боерыклар чыгарырга, 

шулай ук бу мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирергә.  

Бүтән башкарма хакимият органнары эшли торган норматив хокукый актлар 

проектларын билгеләнгән тәртиптә килештерергә.  

Министрлык компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча методик һәм 

инструктив документлар чыгарырга.»; 

4.3.4 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.3.4. Татарстан Республикасы Архив фондының Министрлык эшчәнлеге 

процессында барлыкка килгән дәүләт өлеше документларын саклауны, сайлап 

алуны, исәпкә алуны һәм законнар нигезендә даими саклауга тапшыру өчен 

әзерләүне тәэмин итәргә.». 

2. Бу карарның 1 нче пунктындагы икенче абзацның гамәле 2018 елның 1 

апреленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры               А.В.Песошин 


