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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарларын һәм 

боерыкларын бастырып чыгару һәм 

аларның үз көченә керүе тәртибе 

турында» 2002 ел, 5 сентябрь, 524 нче 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарларын һәм боерыкларын бастырып чыгару һәм аларның 

үз көченә керүе тәртибе турында» 2002 ел, 5 сентябрь, 524 нче карарына (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2003 ел, 18 апрель, 212 нче; 2015 ел,  

29 сентябрь, 722 нче; 2016 ел, 16 июнь, 408 нче карарлары нигезендә кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 нче һәм 2 нче пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары 

(конфиденциаль характердагы мәгълүматлар булган яки дәүләт серенә ия булган 

карарлардан тыш) аларга кул куйганнан соң 10 көн эчендә мәҗбүри тәртиптә рәсми 

бастырып чыгарылырга тиеш. 

2. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарларын һәм 

боерыкларын рәсми бастырып чыгару дип, аларның тулы текстларын беренче 

тапкыр «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» газеталарында, «Татарстан 

Республикасы законнар җыелмасы» журналында бастырып чыгару яки беренче 

тапкыр «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында»  

(pravo.tatarstan.ru) урнаштыру (бастыру) исәпләнә. Шулай ук Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының кеше һәм граждан хокукларын һәм 

ирекләрен яклау мәсьәләләре буенча норматив хокукый актларын рәсми бастырып 

чыгару дип, аларның тулы текстларын «Хокукый мәгълүматның рәсми интернет-

порталында» (www.pravo.gov.ru) урнаштыру (бастыру) исәпләнә.». 
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4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары аларны рәсми 

бастырып чыгарган көннән үз көченә керә. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кеше һәм граждан 

хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы карарлары аларны рәсми 

бастырып чыгарган көннән соң 10 көннән дә иртәрәк булмаган вакытта үз көченә 

керә. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының конфиденциаль 

характердагы мәгълүматлар булган яки дәүләт серенә ия булган карарлары, шулай 

ук Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты боерыклары аларга кул куйган 

көннән үз көченә керә. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары 

белән аларның үз көченә керүенең башка вакыты билгеләнергә мөмкин.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


