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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының Социаль-икътисадый монито-

ринг комитеты мәсьәләләре» 2005 ел,               

3 август, 383 нче карарына үзгәреш кертү 

хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты мәсьәләләре» 2005 

ел, 3 август, 383 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2006 ел, 16 февраль, 59 нчы; 2006 ел, 7 июнь, 282 нче; 2008 ел, 5 декабрь, 858 нче; 

2009 ел, 24 февраль, 98 нче; 2010 ел, 31 март, 205 нче; 2011 ел, 10 июнь, 470 нче; 

2011 ел, 13 август, 673 нче; 2012 ел, 17 август, 716 нчы; 2013 ел, 7 март, 153 нче; 

2013 ел, 25 ноябрь, 924 нче; 2014 ел, 7 июнь, 387 нче; 2015 ел, 27 ноябрь, 897 нче; 

2016 ел, 8 апрель, 202 нче; 2016 ел, 3 август, 531 нче; 2016 ел, 24 ноябрь, 873 нче; 

2017 ел, 4 июль, 459 нчы; 2017 ел, 15 ноябрь, 876 нчы; 2017 ел, 27 декабрь, 1052 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

2 пунктта «357,4» саннарын «1443,9»  саннарына алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг буенча комитеты турындагы нигезләмәдә: 

3.2  пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. Комитет үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

социаль-икътисадый программалар эшләү (01.01 <*>); 
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Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру 

белән идарә итү (01.15.01 <*>);  

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы бюджет процессы (Татарстан 

Республикасы һәм бюджеттан тыш дәүләт фондлары бюджеты) белән идарә итү) 

(01.02.1 <*>); 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан 

Республикасының дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү  

(01.15.01.1 <*>); 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән 

– мәгълүматлаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15 <*>); 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

гражданнар оборонасы өлкәсендәге чараларны оештыру һәм үткәрү белән 

идарә итү (02.01.01 <*>); 

Татарстан Республикасының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү белән 

идарә итү (02.01.03 <*>); 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән 

түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәт (бина, корылма), 

транспорт, җиһазлар, мәдәни мирас объектларыннан файдалану белән идарә итү 

(01.07.01 <*>); 

Татарстан Республикасының җир ресурслары белән идарә итү (01.07.04 <*>); 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан 

Республикасының дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү 

(01.15.01.1 <*>); 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау  министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

хезмәт өчен түләүне, хезмәт мөнәсәбәтләрен һәм хезмәт мөнәсәбәтләренә 

турыдан-туры бәйле мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.13.01 <*>); 

хезмәтне саклау белән идарә итү (01.13.02 <*>); 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан 

Республикасының дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү 

(01.15.01.1 <*>); 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норматив 

документлар эшләү эшчәнлеген яраштыру (шул исәптән Татарстан Республикасы 

норматив хокук актлары проектларының федераль законнарга һәм Татарстан 

Республикасы законнарына туры килү-килмәвен тикшерүдә тоту) (02.04.01 <*>); 

республика башкарма хакимият органнарының норматив хокук актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03 <*>); 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасының 

дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (01.15.01.1 <*>); 
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Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән социаль-икътисадый 

мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат 

ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда  

(01.15.01.1 <*>); 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы белән социаль-

икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасының дәүләт 

мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (01.15.01.1 <*>); 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты белән 

түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

архив эше белән идарә итү (01.15.03<*>); 

социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан 

Республикасының дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү 

(01.15.01.1 <*>).»; 

3.3 пунктта: 

бишенче абзацта «республика максатчан программаларын тормышка ашыру 

барышы,», «конъюнктур сораштырулар базасында» сүзләрен төшереп калдырырга; 

алтынчы абзацта «баланс исәпләрен, финанс ресурслары әйләнешенең җыелма 

балансы исәпләрен үтәүгә,» сүзләрен төшереп калдырырга; 

җиденче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-икътисадый үсеш дәрәҗәсен 

тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм алып бару өчен файдаланыла 

торган күрсәткечләр исемлеге турында» 2008 ел, 8 сентябрь, 642 нче карары 

нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең социаль-

икътисадый үсеш дәрәҗәсен тасвирлый торган паспортларны формалаштыру һәм 

алып бару.». 

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

апреленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


