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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы-

ның Инвестицион үсеш агентлыгы 

мәсьәләләре» 2011 ел, 6 июнь, 460 нчы 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасының Инвестицион үсеш 

агентлыгы турындагы нигезләмәгә 

үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Инвестицион үсеш агентлыгы мәсьәләләре» 2011 ел, 6 июнь,  

460 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 ел, 

26 март, 189 нчы; 2016 ел, 16 июнь, 407 нче; 2016 ел, 19 август, 572 нче; 2016 ел,  

27 октябрь, 789 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш агентлыгы турындагы 

нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешне кертергә: 

3.2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. Агентлык түбәндәгеләр белән үзара хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы белән – бюджет процессы 

(Татарстан Республикасы һәм бюджеттан тыш дәүләт фондлары бюджеты) белән 

идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.02.1*); 

Татарстан Республикасының Юстиция министрлыгы белән – түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норматив 

документлар әзерләү эшчәнлеген яраштыру (шул исәптән Татарстан Республикасы 

норматив хокук актлары проектларының федераль законнарга һәм Татарстан 

Республикасы законнарына туры килү-килмәвен тикшерүдә тоту) (02.04.01*); 
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республика башкарма хакимият органнарының норматив хокук актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03*); 

Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

белән – Татарстан Республикасының ведомстволарга караган дәүләт мәгълүмат 

ресурсларын булдыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.01.2*); 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы белән – торак һәм торак-коммуналь хезмәтләр базарларын 

формалаштыру өчен шартлар тудыру функциясен гамәлгә ашырганда (04.01.01*); 

Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы белән 

– төбәк яки муниципальара әһәмияттәге автомобиль юлларына мөнәсәбәттә юл 

эшчәнлеген гамәлгә ашыруны тәэмин иткәндә (03.03.01*); 

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

белән – түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәттән (биналар, 

корылмалар), транспорттан, җиһазлардан, мәдәни мирас объектларыннан файдалану 

белән идарә итү (01.07.01*); 

Татарстан Республикасы милкендәге мөлкәтне хосусыйлаштыру белән 

билгеләнгән тәртиптә идарә итү (01.07.03*); 

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

Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 

белән – авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү белән идарә итү функциясен 

гамәлгә ашырганда (03.02.01*); 

Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы белән – түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

социаль-икътисадый программалар эшләү (01.01*); 

инвестиция эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу (01.10*); 

инновация эшчәнлеген үстерү белән идарә итү (01.11*); 

Татарстан Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән – 

түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасының тышкы икътисадый эшчәнлеге һәм ватандашлар 

белән мөнәсәбәтләр өлкәсендәге эшчәнлек белән идарә итү (01.03*); 

Татарстан Республикасы вәкиллекләре һәм сәүдә йортлары эшчәнлеген 

яраштыру (01.03.1*); 

сәнәгать белән идарә итү (03.01*); 

социаль-икътисадый хезмәттәшлек итү мәсьәләләре буенча Татарстан 

Республикасы башкарма хакимият органнары һәм Россия Федерациясе 

субъектларының башкарма хакимият органнары хезмәттәшлеген билгеләнгән 

тәртиптә тәэмин итү (03.07*); 

Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты белән – 

туристлык өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.09*); 

Татарстан Республикасының Архив эшләре буенча дәүләт комитеты белән – 

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

Премьер-министры          А.В.Песошин 
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