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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының Сәламәтлек саклау министрлыгы 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2011 ел, 23 декабрь, 1052 нче карары 

белән расланган Татарстан Республика-

сының Сәламәтлек саклау министрлыгы 

турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  КАРАР  БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы турындагы нигезләмәне раслау 

хакында» 2011 ел, 23 декабрь, 1052 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2013 ел, 22 февраль, 128 нче; 2013 ел, 7 ноябрь, 860 нчы; 

2015 ел, 26 август, 623 нче; 2016 ел, 17 октябрь, 749 нчы; 2016 ел, 31 октябрь,        

800 нче; 2017 ел, 10 май, 269 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) расланган Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы 

турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. Министрлык үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы белән – түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

социаль-икътисадый программалар эшләү (01.01*); 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасын әзерләүне 

тәэмин итү (01.05.01.01*); 

инвестиция эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу (01.10*); 

инновация эшчәнлеген үстерү белән идарә итү (01.11*); 
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Татарстан Республикасының ведомстволарга караган дәүләт мәгълүмат 

ресурсларын формалаштыру белән идарә итү (01.15.01.2 <*>); 

Татарстан Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән – 

энергияне һәм ресурсларны саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 

(01.14*); 

Татарстан Республикасының 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*); 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы белән – объектларны төзү, капиталь ремонтлау һәм 

реконструкцияләү белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.05.05*); 

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы милкендәге мөлкәт белән идарә итү (01.07*); 

Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәттән (биналар, 

корылмалар), транспорттан, җиһазлардан, мәдәни мирас объектларыннан файдалану 

(01.07.01*); 

Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

хезмәт өчен түләүне, хезмәт мөнәсәбәтләрен, турыдан-туры хезмәткә бәйле 

мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.13.01 <*>); 

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

инвалидларның тормыш эшчәнлеген тәэмин итү белән идарә итү (04.06.04*); 

Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

белән – Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системаларын үстерү белән 

идарә итү (дәүләт мәгълүмат ресурсларын булдыру белән идарә итүдән тыш) 

функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.02*); 

Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы белән – түбәндәге  функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

гражданнар оборонасы өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү белән идарә 

итү (02.01.01*); 

муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү өлкәсендә идарә итү (02.01.02*); 

Татарстан Республикасының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү белән 

идарә итү (02.01.03*); 

Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы белән – урта 

һөнәри белем бирү белән (федераль белем бирү оешмаларында алына торган 

белемнән тыш) билгеләнгән тәртиптә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 

(04.05.06 <*>); 

Татарстан Республикасының Юстиция министрлыгы белән – түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норматив 

документлар әзерләү эшчәнлеген яраштыру (шул исәптән Татарстан Республикасы 

consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=58362;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=58362;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=58362;fld=134;dst=100089
consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=56827;fld=134;dst=100294
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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 Спорт министрлыгы белән – Татарстан 

Республикасының спорт җыелма командаларын әзерләүне һәм аларның ярышларда 

чыгыш ясауларын билгеләнгән тәртиптә тәэмин итү функциясен гамәлгә ашырганда 

(04.04.03*); 

Татарстан Республикасының Архив эшләре буенча дәүләт комитеты белән – 

архив эшләре белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.03*); 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 

белән – социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү 

функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.01.1<*>); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария идарәсе 

белән – Татарстан Республикасында халыкның санитария-эпидемиология иминлеген 

тәэмин итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.02.13*); 

Россия Федерациясенең Сәламәтлек саклау министрлыгы белән – бирелгән 

вәкаләтләрне башкару мәсьәләләре буенча; 

Татарстан Республикасының Чакыру комиссиясе белән – Россия Федерациясе 

гражданнары тарафыннан хәрби хезмәт үтүне тәэмин итү (альтернатив граждан 

хезмәтен оештыруны тәэмин итүне дә кертеп) функциясен гамәлгә ашырганда 

(02.03*); 

Татарстан Республикасының Хәрби комиссиариаты белән – мобилизация 

әзерлеге һәм мобилизация өлкәсендә идарә итү мәсьәләләре буенча.»; 

3 нче бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 3.3.52 нче һәм 3.3.53 нче пунктлар өстәргә: 

«3.3.52. Физик культура һәм спорт өлкәсендә Татарстан Республикасы 

башкарма хакимиятенең вәкаләтле органы белән килештереп, Татарстан 

Республикасының спорт җыелма командалары спортчыларын медицина-биология 

ягыннан тәэмин итүне оештыру тәртибен раслау. 

3.3.53. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органы яки җирле 

үзидарә органы ведомствосы буйсынуындагы медицина оешмасын бетерү турында, 

аның аерымланган бүлекчәсе эшчәнлеген туктату турында карар кабул итү 

нәтиҗәләрен бәяләү буенча комиссия төзү.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


