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 2018 ел, 29 сентябрь 887 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Ел җитәкчесе» 

республика иҗтимагый конкурсы 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2002 ел, 29 март, 161 нче карары белән 

расланган «Ел җитәкчесе» республика 

иҗтимагый конкурсы турындагы 

нигезләмәгә үзгәреш кертү хакында  

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Ел җитәкчесе» 

республика иҗтимагый конкурсы турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2002 ел,          

29 март, 161 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2011 ел, 25 июль, 579 нчы; 2014 ел, 21 июль, 520 нче; 2015 ел, 1 июнь, 393 нче;  

2018 ел, 14 июнь, 480 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «Ел җитәкчесе» республика иҗтимагый конкурсы турындагы 

нигезләмәгә, 3 бүлекнең икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш 

кертергә: 

«Конкурс үткәрүне оештыру-техник яктан тәэмин итү дәүләт ихтыяҗларын 

һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару, 

хезмәтләр күрсәтү турындагы гамәлдәге закон таләпләре нигезендә конкурсны 

оештыруга һәм үткәрүгә хокук бирелгән оешма (алга таба – Оешма) тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. Оешма түбәндәгеләрне тәэмин итә:». 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары 

2019 елның 1 гыйнварыннан үз көчен югалткан дип санарга: 

«Коммерциягә карамаган оешмаларга «Ел җитәкчесе» республика иҗтимагый 

конкурсын оештыру һәм үткәрү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан 

субсидия бирү тәртибен раслау турында» 2015 ел,  16 ноябрь, 858 нче; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Коммерциягә 

карамаган оешмаларга «Ел җитәкчесе» республика иҗтимагый конкурсын оештыру 

һәм үткәрү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү тәртибен 

раслау турында» 2015 ел,  16 ноябрь, 858 нче карары белән расланган Коммерциягә 

карамаган оешмаларга «Ел җитәкчесе» республика иҗтимагый конкурсын оештыру 

һәм үткәрү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2017 ел, 22 сентябрь, 707 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Коммерциягә 

карамаган оешмаларга «Ел җитәкчесе» республика иҗтимагый конкурсын оештыру 

һәм үткәрү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү тәртибен 

раслау турында» 2015 ел,  16 ноябрь, 858 нче карары белән расланган Коммерциягә 

карамаган оешмаларга «Ел җитәкчесе» республика иҗтимагый конкурсын оештыру 

һәм үткәрү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидия бирү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2017 ел, 14 октябрь, 790 нчы. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


