
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ел, 25 июнь 512 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым боерыклары үз 

көчен югалткан дип тану турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2007/2008 – 2017/2018 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 12 март, 134 нче; 2011 ел, 13 май, 

380 нче; 2012 ел, 29 февраль, 179 нчы; 2012 ел, 7 август, 671 нче; 2012 ел, 10 август, 

678 нче; 2012 ел, 5 октябрь, 829 нчы; 2013 ел, 12 сентябрь, 650 нче; 2014 ел, 7 июль, 

458 нче; 2014 ел, 10 апрель, 236 нчы; 2015 ел, 26 июнь, 464 нче; 2015 ел,  30 ноябрь, 

905 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Россия 

Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләүне 

оештыру буенча Татарстан төбәк комиссиясе составына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә:  

комиссия составыннан Т.З.Ажимовны, А.Л.Анфимованы, И.Х.Әюпованы, 

Г.ЮВафинны, Р.Р.Гәрәевне, В.А.Герасимовны, А.А.Здуновны, М.А.Җәббаровны, 

А.Н.Лобовны, Т.И.Миңнуллинаны, Г.Р.Нигъмәтуллинаны, Ф.И.Шаһиәхмәтовны, 

С.В.Юшконы чыгарырга; 

түбәндәгеләрне комиссия составына кертергә: 

Габделганиев Фәрид 

Солтан улын 

  

Татарстан Республикасы икътисад министрын, 

комиссия рәисен 

Земсков Олег  Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт 
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Владимировичны мөнәсәбәтләре министры урынбасарын  

 

Камалова Эльвира   

Рафаил кызын 

 

Татарстан Республикасы мәдәният министрының 

беренче урынбасарын 

 

Николаев Артур  

Сергеевичны 

 

Татарстан Республикасы Сәүдә-сәнәгать палатасы 

рәисе урынбасарын (килешү буенча) 

Садыйков Марат  

Наил улын 

 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрын 

Усманов Айрат  

Нәгыйм улын 

Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы 

министры урынбасарын. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Икътисад министрлыгы коллегиясе составын раслау турында» 

2010 ел, 21 октябрь, 834 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2011 ел, 3 февраль, 69 нчы; 2011 ел, 17 март, 199 нчы; 2012 ел, 31 

август,   741 нче; 2014 ел, 24 декабрь, 1019 нчы; 2015 ел, 26 июнь, 464 нче; 2015 ел, 

20 август, 608 нче; 2015 ел,  16 октябрь, 774 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының Икътисад 

министрлыгы коллегиясе составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

коллегия составыннан Р.Т.Борһановны, А.А.Здуновны, М.З.Шакировны 

чыгарырга; 

коллегия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Габделганиев Фәрид 

Солтан улын 

  

Татарстан Республикасы икътисад министрын, 

коллегия рәисен 

Галиев Марат  

Һади улын 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 

Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты 

рәисен (килешү буенча) 
 

Гобәйдуллин Әгъзам 

Самат улын 

«Татарстан Республикасының Муниципаль 

берәмлеләр советы» ассоциациясе рәисе (килешү 

буенча). 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Чаллы моношәһәрен 

үстерү чараларын гамәлгә ашыру буенча эшче төркем төзү турында» 2015 ел,  

24 октябрь, 803 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2015 ел, 4 декабрь, 919 нчы; 2016 ел, 13 гыйнвар, 5 нче; 2016 ел, 18 

февраль, 102 нче; 2016 ел, 26 октябрь, 783 нче; 2017 ел, 6 июнь, 346 нчы; 2017 ел, 10 

ноябрь, 860 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган  

Чаллы моношәһәрен үстерү чараларын гамәлгә ашыру буенча эшче төркем 

составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

эшче төркем составыннан А.А.Здуновны чыгарырга; 

http://mincult.tatar.ru/rus/rukov/zams/zam3.htm
consultantplus://offline/ref=16F4868D5EDCDF58575802D95B0F4AA2B6B4FE1C966BD9405176CA903CCC7E429CC83F8763A09209BE2E72VCDBJ
consultantplus://offline/ref=16F4868D5EDCDF58575802D95B0F4AA2B6B4FE1C966BD9405176CA903CCC7E429CC83F8763A09209BE2E72VCDBJ
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эшче төркем составына Фәрид Солтан улы Габделганиевны - Татарстан 

Республикасы икътисад министрын, эшче төркем җитәкчесе урынбасарын кертергә. 

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында инвестицион климатны яхшырту һәм Россия Федерациясе 

субъектларындагы Инвестицион климат торышы илкүләм рейтингының иң яхшы 

тәҗрибәләрен кертү буенча проект офисын төзү турында» 2016 ел, 4 май, 278 нче 

карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 27 июль, 

511 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 936 нчы; 2017 ел, 8 июнь, 363 нче һәм 2017 ел,  

16 август, 584 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 15 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасында инвестицион 

климатны яхшырту һәм Россия Федерациясе субъектларындагы Инвестицион 

климат торышы илкүләм рейтингының иң яхшы тәҗрибәләрен кертү буенча проект 

офисы составына  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

проект офисы составыннан А.Г.Афонинны, А.А.Здуновны чыгарырга; 

проект офисы составына Фәрид Солтан улы Габделганиевны - Татарстан 

Республикасының икътисад министрын, проект офисы җитәкчесе урынбасарын 

кертергә.  

5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Зеленодольск 

моношәһәрен үстерү чараларын гамәлгә ашыру буенча эшче төркем төзү турында» 

2016 ел, 14 декабрь, 927 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2017 ел,  6 июнь, 346 нчы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) расланган Зеленодольск моношәһәрен үстерү чараларын гамәлгә ашыру 

буенча эшче төркем составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

эшче төркем составыннан А.А.Здуновны, М.А.Колесниковны, 

М.А.Хәбибуллинны, В.А.Чечельны чыгарырга; 

 

Габделганиев Фәрид 

Солтан улын 

  

Татарстан Республикасы икътисад министрын, 

коллегия рәисен 

Нехаева Анастасия  

Александровнаны 

«Моношәһәрләрне үстерү фонды» коммерциячел 

булмаган оешманың комплекслы проектларны 

тормышка ашыруны озата бару һәм мониторинглау 

департаменты проекты җитәкчесе (килешү буенча). 

6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы территориясендә оешмаларның хәрби вакытта һәм гадәттән тыш 

хәлләрдә тотрыклы эшләвен күтәрү буенча комиссия төзү турында» 2017 ел, 11 июль, 

473 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә 

оешмаларның хәрби вакытта һәм гадәттән тыш хәлләрдә тотрыклы эшләвен күтәрү 

буенча комиссия составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

комиссия составыннан .А.Здуновны чыгарырга; 

комиссия составына Габделганиев Фәрид Солтан улын - Татарстан 

Республикасы икътисад министрын, комиссия рәисен кертергә. 

7. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Түбән Кама 

моношәһәрен үстерү чарасын тормышка ашыру буенча эшче төркем төзү турында» 

2017 ел, 22 декабрь, 1026 нчы карары белән расланган Түбән Кама моношәһәрен үстерү 
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чарасын тормышка ашыру буенча эшче төркем составына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

эшче төркем составыннан А.А.Здуновны чыгарырга; 

эшче төркем составына Габделганиев Фәрид Солтан улын - Татарстан 

Республикасы икътисад министрын, эшче төркем җитәкчесе урынбасарын кертергә. 

8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 ел, 22 октябрь,  

б-1710 нчы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2014 ел, 24 декабрь, 1019 нчы; 2015 ел, 26 июнь, 464 нче карарлары һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 30 декабрь, б-2501 нче; 2013 ел,  

9 февраль, б-165 нче; 2014 ел, 30 май, б-1014 нче; 2014 ел, 26 сентябрь, б-1923 нче; 

2016 ел, 12 март, б-394 нче; 2016 ел, 3 октябрь, б-2144 нче боерыклары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасында табыш 

күләмнәрен киметүгә комплекслы анализ үткәрү буенча ведомствоара эшче төркем 

составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

ведомствоара эшче төркем составыннан А.А.Здуновны чыгарырга; 

ведомствоара эшче төркем составына Габделганиев Фәрид Солтан улын - 

Татарстан Республикасы икътисад министрын, эшче төркем җитәкчесен кертергә. 

9. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 ел, 19 гыйнвар,  

б-52 нче боерыгы белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

2011 ел, 3 февраль, 69 нчы; 2016 ел, 18 февраль, 102 нче карарлары; Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 13 май, б-761 нче; 2015 ел,  

30 гыйнвар, б-130 нчы; 2015 ел, 11 февраль, б-183 нче; 2015 ел, 25 март, б-478 нче; 

2017 ел, 2 июнь, б-1147 нче; 2018 ел, 16 гыйнвар, б-52 нче боерыклары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты каршындагы Икътисад советы составына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Икътисад советы составыннан Г.Ю.Вафинны, Т.П.Водопьянованы, 

А.А.Здуновны чыгарырга; 

Икътисад советы составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Габделганиев Фәрид 

Солтан улын 

  

Татарстан Республикасы икътисад министрын, совет 

рәисе урынбасарын 

Васильева Татьяна  

Юрьевнаны 

Татарстан Республикасы Һөнәр берлекләре 

федерациясе рәисе вазыйфаларын башкаручы  

(килешү буенча) 

 

Садыйков Марат  

Наил улын 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау 

министрын. 

10. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 18 август,  

б-1376 нчы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2014 ел, 24 декабрь, 1019 нчы; 2015 ел, 26 июнь, 464 нче карарлары; Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 4 май, б-763 нче; 2014 ел, 12 май, 

б-829 нчы; 2018 ел, 17 гыйнвар,б-66 нчы боерыклары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү 
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фаразларын формалаштыру буенча ведомствоара эшче төркем составына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

Ведомствоара эшче төркем составыннан А.А.Здуновны чыгарырга; 

Ведомствоара эшче төркем составына Габделганиев Фәрид Солтан улын - 

Татарстан Республикасы икътисад министрын кертергә. 

11. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 7 май, б-712 

нче боерыгы белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 31 

август,  б-1530 нчы; 2013 ел, 20 май, б-836 нчы; 2014 ел, 24 май, б-962 нче 

боерыклары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасы Президентының Татарстан Республикасы Дәүләт Советына 

Юлламасы проектын әзерләү буенча ведомствоара эшче төркем составына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

эшче төркем составыннан А.А.Здуновны чыгарырга; 

эшче төркем составына Габделганиев Фәрид Солтан улын - Татарстан 

Республикасы икътисад министрын, ведомствоара эшче төркем җитәкчесен 

кертергә; 

Галиев Марат Һади улы вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Икътисад, инвестицияләр һәм 

эшкуарлык комитеты рәисен (килешү буенча);» 

Веснянкина Татьяна Валерьевна вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Татарстан Республикасы Президентының Эксперт департаментының 

Татарстан Республикасы Президенты рәсми чыгышларын әзерләү бүлеге җитәкчесе 

(килешү буенча)». 

12. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 3 сентябрь, б-

1633 нче боерыгы белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 

ел, 26 декабрь, 1032 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып)  расланган 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары кабул итә (чыгара) 

торган Татарстан Республикасындагы гамәлдәге норматив хокук актларының һәм 

норматив хокук актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү буенча 

экспертлар советы составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

совет составыннан А.А.Здуновны чыгарырга; 

совет составына Габделганиев Фәрид Солтан улын - Татарстан Республикасы 

икътисад министрын, Экспертлар советы рәисен. 

13. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 6 декабрь, б-

2805 нче боерыгы белән расланган «Гебзе» оештырылган сәнәгать зонасы һәм 

Төркиянең оештырылган сәнәгать зоналары ассоциациясе хезмәттәшлеген оештыру 

буенча эшче төркем составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

эшче төркем составыннан Л.Ю.Глухованы, А.А.Здуновны, Ю.Н.Олонованы 

чыгарырга; 

эшче төркем составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Габделганиев Фәрид 

Солтан улын 

  

Татарстан Республикасы икътисад министрын, эшче 

төркем җитәкчесен 
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Заһидуллин Рөстәм  

Илдус улын 

Татарстан Республикасы юстиция министрын.  

 

14. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 ел, 8 август,             

б-1438 нче һәм 2012 ел, 31 декабрь, б-2475 нче боерыклары үз көчен югалткан дип 

танырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


