
 

 

 

 

 

 

 

 

  2018 ел, 27 сентябрь       865 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының Сәнәгать һәм сәүдә 

министрлыгы мәсьәләләре» 2007 ел,    

23 июль, 324 нче карары белән 

расланган Татарстан Республикасының 

Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы 

турындагы нигезләмәгә үзгәреш кертү 

турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы мәсьәләләре» 2007 ел, 23 июль, 

324 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 

17 декабрь, 1078 нче; 2012 ел, 30 май, 443 нче; 2012 ел, 25 июль, 630 нчы; 2012 ел,  

6 ноябрь, 969 нчы; 2013 ел, 7 март, 154 нче; 2014 ел, 16 май, 326 нчы; 2014 ел,  

11 август, 580 нче; 2015 ел, 28 май, 386 нчы; 2016 ел, 26 февраль, 120 нчы; 2016 ел, 

19 сентябрь, 656 нчы; 2017 ел, 8 июнь, 361 нче; 2017 ел, 11 декабрь, 972 нче;  

2017 ел, 29 декабрь, 1114 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы турындагы 

нигезләмәгә, 3 бүлекнең 3.2 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш 

кертергә: 

«3.2. Министрлык түбәндәгеләр белән үзара хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасының Финанс министрлыгы белән дәүләт финанслары 

белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.02*); 

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*); 
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республика башкарма хакимият органнарының норматив хокук актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03*); 

Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

белән мәгълүматлаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15*); 

Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы белән мәгариф 

белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда; 

Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

якын һәм ерак чит илләр белән икътисадый, мәгълүмати һәм мәдәни 

элемтәләрдә, шул исәптән ватандашлар белән мөнәсәбәтләр өлкәсендә ярдәм 

күрсәтү (01.03.2*); 

энергия һәм ресурсларны саклау белән идарә итү (01.14*); 

ваклап сату базарларын оештыруга, ваклап сату базарларында товарлар сату 

(эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) эшчәнлеген оештыруга һәм гамәлгә ашыруга 

бәйле мөнәсәбәтләрне җайга салу (03.05.03*) 

Татарстан Республикасының Сәламәтлек саклау министрлыгы белән 

сәламәтлек саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.02*); 

Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы 

белән авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү белән идарә итү функциясен 

гамәлгә ашырганда (03.02.01*); 

Татарстан Республикасының Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы 

белән табигать ресурсларыннан файдалану, әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә 

идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.06*); 

Татарстан Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасын әзерләүне 

тәэмин итү (01.05.01.01*); 

территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.02*); 

шәһәр төзелешен проектлаштыруның төбәк нормативларын әзерләүне тәэмин 

итү (01.05.03*); 

энергия һәм ресурсларны саклау белән идарә итү (01.14*); 

сәнәгать белән идарә итү (03.01*); 

электр энергетикасы белән идарә итү (03.01.01*); 

Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы белән гражданнар оборонасы, табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгы 

өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (02.01*); 

Татарстан Республикасының Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы белән 

транспорт комплексы белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (03.03*); 

Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы белән физкультура һәм 

спорт өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.04*); 
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Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы милкендәге акцияләр пакетын (өлешләрен) 

файдалану белән идарә итү (01.07.02*); 

Татарстан Республикасы милкендәге мөлкәтне хосусыйлаштыру белән 

билгеләнгән тәртиптә идарә итү (01.07.03*); 

Татарстан Республикасының Урман хуҗалыгы министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

урман фондыннан файдалану, саклау, яклау һәм урманнарны торгызу 

өлкәсендә мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.06.04*); 

эчке товар базарының аерым товарлар, хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин 

ителешен билгеләнгән тәртиптә җайга салу (этил спирты, алкогольле һәм спиртлы 

продукция җитештерүдән һәм аларны әйләнештә йөртүдән тыш) (03.05.02*); 

Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы белән билгеләнгән тәртиптә хезмәт белән идарә итү 

функциясен гамәлгә ашырганда (01.13*); 

Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

озак вакытлы этапка социаль-икътисадый программалаштыру (01.01.1*); 

планлаштырыла торган елга социаль-икътисадый программалаштыру 

(01.01.2*); 

инвестиция эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу (01.10*); 

инновация эшчәнлеген үстерү белән идарә итү (01.11*); 

эчке товар базарының аерым товарлар, хезмәт күрсәтүләр белән тәэмин 

ителешен билгеләнгән тәртиптә җайга салу (этил спирты, алкогольле һәм спиртлы 

продукция җитештерүдән һәм аларны әйләнештә йөртүдән тыш) (03.05.02*); 

Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы белән дәүләт 

яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (04.07*); 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты белән энергия 

һәм ресурсларны саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.14*); 

Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты белән 

туристлык өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (04.09.09*); 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты белән 

түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

якын һәм ерак чит илләр белән икътисадый, мәгълүмати һәм мәдәни 

элемтәләрдә, шул исәптән ватандашлар белән мөнәсәбәтләр өлкәсендә ярдәм 

күрсәтү (01.03.2*); 

архив эше белән идарә итү (01.15.03*); 

Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш агентлыгы түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы вәкиллекләре һәм сәүдә йортлары эшчәнлеген 

яраштыру (01.03.1*); 
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дәүләт-шәхси партнерлык һәм шәхси инвестицияләр өлкәсендә инвестиция 

эшчәнлеген үстерү белән идарә итү (01.18*); 

Татарстан Республикасының Этиль спирты, алкогольле продукция 

җитештерүне, әйләнештә йөртүне һәм аларның сыйфатын дәүләт тикшерүендә 

тотуны тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясе 

белән этил спирты, алкогольле һәм спиртлы продукция җитештерү һәм аларны 

әйләнештә йөртү өлкәсендә билгеләнгән тәртиптә хокукый җайга салу функциясен 

гамәлгә ашырганда (03.05.01*)». 

 

 
 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        А.В.Песошин 


