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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының кайбер карарларына 
үзгәрешләр кертү турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында студентлар хезмәт отрядлары эшчәнлеген үстерүгә һәм ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән социаль әһәмияткә ия булган проектларны тормышка ашыручы 

коммерциягә карамаган оешмаларга грантлар бирү тәртибен раслау турында»  

2016 ел, 20 май, 330 нчы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 нче пунктта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре буенча 

министрлыгына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасында студентлар хезмәт 

отрядлары эшчәнлеген үстерүгә һәм ярдәм итүгә юнәлдерелгән социаль әһәмияткә 

ия булган проектларны тормышка ашыручы коммерциягә карамаган оешмаларга 

грантлар бирү тәртибендә: 

1.3 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.3. Грантлар бирү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  

«2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасында студентлар һәм яшьләр хезмәт 

отрядлары эшчәнлеген үстерү концепциясен раслау турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 

11 нче карары белән расланган 2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

студентлар һәм яшьләр хезмәт отрядлары эшчәнлеген үстерү концепциясе 

чараларын тормышка ашыру өчен тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган бюджет ассигнованиеләре чикләрендә гамәлгә 

ашырыла.»; 

1.4 нче пунктның өченче абзацында «Татарстан Республикасының Яшьләр 

эшләре һәм спорт министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр 

эшләре буенча министрлыгы» сүзләренә алыштырырга; 

2.1 нче пунктта <http:/mdms.tatarstan.ru/> сүзләрен <http:/minmol.tatarstan.ru/> 

сүзләренә алыштырырга. 
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2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында студентлар һәм яшьләр хезмәт отрядлары эшчәнлеген 

үстерү концепциясен раслау турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 11 нче карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 нче һәм 4 нче пунктларда «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм 

спорт министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

буенча министрлыгына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган 2018 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

студентлар һәм яшьләр хезмәт отрядлары эшчәнлеген үстерү концепциясендә: 

4 бүлекнең илле дүртенче абзацында «Татарстан Республикасының Яшьләр 

эшләре һәм спорт министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр 

эшләре буенча министрлыгы» сүзләренә алыштырырга; 

5 бүлекнең сигезенче абзацында «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгының» сүзләрен төшереп калдырырга. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Дәүләт яшьләр сәясәте 

өлкәсендә социаль әһәмияткә ия булган программаларны һәм проектларны 

тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасының балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

берләшмәләренә грантлар бирү тәртибен раслау турында» 2016 ел, 6 август, 539 нчы 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 нче пунктта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре буенча 

министрлыгына» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә социаль 

әһәмияткә ия булган программаларны һәм проектларны тормышка ашыру өчен 

Татарстан Республикасының балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләренә 

грантлар бирү тәртибендә: 

1.1 нче пунктның икенче абзацында «Татарстан Республикасының Яшьләр 

эшләре һәм спорт министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр 

эшләре буенча министрлыгы» сүзләренә алыштырырга; 

1.3 нче пунктта «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы тарафыннан» сүзләрен «Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре 

буенча министрлыгы тарафыннан» сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                        

вазыйфаларын башкаручы          Р.К.Нигъмәтуллин 


