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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының дәүләт программалары исем-

леген һәм Татарстан Республикасының 

дәүләт программаларын, ведомство 

максатчан программаларын эшләү, 

тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген 

бәяләү тәртибен раслау турында»  

2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары 

белән расланган Татарстан Респуб-

ликасының дәүләт программалары 

исемлегенә үзгәреш кертү хакында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт программалары исемлеген һәм Татарстан 

Республикасының дәүләт программаларын, ведомство максатчан программаларын 

эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен раслау турында»  

2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2013 ел, 26 апрель, 282 нче; 2013 ел, 29 апрель, 294 нче; 2013 ел,  

29 июнь, 454 нче; 2013 ел, 19 июль, 507 нче; 2013 ел, 24 октябрь, 789 нчы; 2013 ел, 

31 декабрь, 1110 нчы; 2014 ел, 15 март, 157 нче; 2014 ел, 14 апрель, 242 нче; 2014 ел, 

11 июнь, 405 нче; 2014 ел, 9 июль, 475 нче; 2015 ел, 6 май, 326 нчы; 2015 ел, 16 май, 

346 нчы; 2015 ел, 22 июль, 532 нче; 2016 ел, 17 февраль, 101 нче; 2016 ел, 27 апрель, 

252 нче; 2016 ел, 12 май, 298 нче; 2016 ел, 10 июнь, 396 нчы; 2016 ел, 12 октябрь, 

740 нчы; 2016 ел, 26 декабрь, 989 нчы; 2017 ел, 20 апрель, 232 нче; 2017 ел, 13 май, 

281 нче; 2017 ел, 30 октябрь, 821 нче; 2017 ел, 30 октябрь, 823 нче; 2017 ел,  

21 ноябрь, 895 нче; 2017 ел, 28 ноябрь, 920 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 117 нче;  

2018 ел, 11 июнь, 458 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасының дәүләт программалары исемлегенә, 

түбәндәге эчтәлекле 36 нчы пункт өстәп, үзгәреш кертергә: 
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«36. 2019 – 2021 

елларга Татар-

стан Республи-

касы террито-

риясендә авто-

мобильләргә газ 

салу станция-

ләре төзү 

Татарстан 

Республикасы-

ның Сәнәгать 

һәм сәүдә 

министрлыгы 

Татарстан 

Республикасының 

Сәнәгать һәм сәүдә 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасының 

Икътисад 

министрлыгы, 

Татарстан 

Республикасы 

муниципаль 

берәмлекләре 

(килешү буенча), 

«Татарстан 

Республикасының 

кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә 

булышлык күрсәтү 

һәм аны үстерү 

программаларын 

тормышка ашыру 

үзәге» дәүләт казна 

учреждениесе,  

«Газпром» ачык 

акционерлар 

җәмгыяте (килешү 

буенча), 

«Газпром 

газомоторное 

топливо» 

җаваплылыгы 

чикләнгән 

җәмгыяте (килешү 

буенча) 

Автомобильләргә газ 

салу компрессорлы 

станцияләре төзү 

һәм аларны файда-

лануга тапшыру, 

күчмә автомобиль-

ләргә газ салучы-

ларны сатып алу һәм 

файдалануга тап-

шыру, газ-мотор 

ягулыгы сыйфатын-

да кысылган табигый 

газдан файдалану, 

транспорт чараларын 

кысылган табигый 

газдан файдалануга 

җиһазландыру». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин 


