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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының Сатып алулар буенча дәүләт 

комитеты мәсьәләләре» 2014 ел, 8 май, 

307 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасының Сатып 

алулар буенча дәүләт комитеты турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  КАРАР  БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Сатып алулар буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел,  

8 май, 307 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

2014 ел, 8 октябрь, 744 нче; 2015 ел, 25 февраль, 113 нче; 2015 ел, 25 апрель,  

286 нчы; 2016 ел, 8 февраль, 78 нче; 2016 ел, 6 август, 532 нче; 2017 ел, 13 гыйнвар, 

5 нче; 2017 ел, 10 июль, 469 нчы; 2017 ел, 24 ноябрь, 901 нче; 2018 ел, 23 апрель, 279  

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) карары белән расланган 

Татарстан Республикасының Сатып алулар буенча дәүләт комитеты турында 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 3.14 пункт өстәргә: 

«3.14. Дәүләт комитеты үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән 

үзара хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән - социаль-икътисадый 

программалар эшләү функцияләрен гамәлгә ашырганда (01.01); 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән 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); 
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Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән - 

Татарстан Республикасы милкендәге мөлкәт белән идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (01.07); 

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); 

Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы белән –  энергия 

һәм ресурслар саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда  (01.14); 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән 

– мәгълүматлаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда               

(01.15); 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты белән - архив 

эше белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.03); 

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 

Премьер-министры         А.В.Песошин 


