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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының Гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 

мәсьәләләре» 2004 ел, 30 декабрь, 614 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасының Гражданнар оборонасы 

эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы мәсьәләләре» 2004 ел, 30 декабрь, 614 нче карары белән (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 ел, 15 апрель, 187 нче; 2006 ел,  

2 август, 396 нчы; 2007 ел, 12 октябрь, 549 нчы; 2009 ел, 2 март, 117 нче; 2009 ел,   

21 сентябрь, 657 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1036 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче;  

2011 ел, 1 июль, 534 нче; 2011 ел, 25 октябрь, 887 нче; 2013 ел, 18 март, 178 нче;  

2013 ел, 7 ноябрь, 858 нче; 2014 ел, 7 февраль, 70 нче; 2014 ел, 20 май, 336 нчы;  

2014 ел, 10 декабрь, 970 нче; 2015 ел, 5 июнь, 422 нче; 2015 ел, 9 декабрь, 929 нчы; 

2016 ел, 15 апрель, 227 нче; 2016 ел, 14 июль, 480 нче; 2016 ел, 27 июль, 517 нче;  

2017 ел, 24 октябрь, 805 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән 

тыш хәлләр министрлыгы турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 
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«Татарстан Республикасының 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 Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты белән – 

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

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


