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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасының 

Спорт министрлыгы мәсьәләләре» 2005 ел, 6 

июль, 315 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасының Спорт 

министрлыгы турында нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре һәм спорт министрлыгын үзгәртеп кору турында» 2018 ел, 22 июнь,  

ПУ-454 нче Указын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Респуб-

ликасының Спорт министрлыгы мәсьәләләре» 2005 ел,  6 июль, 315 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2005 ел, 29 декабрь, 663 

нче; 2006 ел, 2 май, 216 нчы; 2008 ел, 27 июнь, 449 нчы; 2009 ел, 13 июль, 491 нче; 

2010 ел, 11 июнь, 465 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1035 нче; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 

нче; 2011 ел, 29 август, 724 нче; 2011 ел, 29 август, 726 нчы; 2012 ел, 8 сентябрь, 761 

нче; 2013 ел, 19 март, 190 нчы; 2014 ел, 1 февраль, 54 нче; 2014 ел, 1 февраль, 150 

нче; 2014 ел, 16 май, 325 нче; 2014 ел, 26 декабрь, 1042 нче; 2015 ел, 30 июнь, 472 

нче; 2016 ел, 13 май, 301 нче; 2016 ел, 22 октябрь, 769 нчы; 2016 ел, 30 ноябрь, 880 

нче; 2017 ел, 22 май, 295 нче; 2018 ел, 9 апрель, 223 нче; 2018 ел, 11 июль, 562 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасының Спорт министрлыгы турында нигезләмәгә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. 3.2. Министрлык үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 
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Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

социаль-икътисадый программалар эшләү (01.01*); 

инвестиция эшчәнлеген дәүләт тарафыннан җайга салу (01.10*); 

инновация эшчәнлеген үстерү белән идарә итү (01.11*); 

Татарстан Республикасының ведомстволарга караган дәүләт мәгълүмат 

ресурсларын формалаштыру белән идарә итү (01.15.01.2*); 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән – түбәндәге  

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

бюджет процессы (Татарстан Республикасы һәм бюджеттан тыш дәүләт 

фондлары бюджеты) белән идарә итү (01.02.1*); 

бюджетара мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.02.3*); 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән 

– Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәттән (биналар, корылмалар), 

транспорттан, җиһазлардан, мәдәни мирас объектларыннан файдалану белән идарә 

итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.07.01*); 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән  энергияне 

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

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән – түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда балаларга өстәмә белем 

бирү эшчәнлеге белән идарә итү (04.05.01.4*); 

урта һөнәри белем бирү белән (федераль белем бирү оешмаларында алына 

торган белемнән тыш) билгеләнгән тәртиптә идарә итү (04.05.06*); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Балигъ 

булмаганнар эшләре буенча республика комиссиясе белән – балигъ булмаганнарның 

караучысыз калуын һәм хокук бозуларын профилактикалау белән идарә итү 

функциясен гамәлгә ашырганда (04.06.03*); 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

хезмәт өчен түләүне, хезмәт мөнәсәбәтләрен, турыдан-туры хезмәткә бәйле 

мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.13.01*); 

хезмәтне саклау белән идарә итү (01.13.02*); 

социаль яклау белән идарә итү (04.06*); 

Татарстан Республикасы 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 проектлауның төбәк нормативларын әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.03*); 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән 

Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системаларын үстерү белән идарә 
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итү (дәүләт мәгълүмат ресурсларын булдыру белән идарә итүдән тыш) функциясен 

гамәлгә ашырганда (01.15.02*); 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы белән – Татарстан Республикасының янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү функциясен гамәлгә ашырганда (02.01.03*);  

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норматив 

документлар әзерләү эшчәнлеген яраштыру (шул исәптән Татарстан Республикасы 

норматив хокук актлары проектларының федераль законнарга һәм Татарстан 

Республикасы законнарына туры килү-килмәвен тикшерүдә тоту) (02.04.01*); 

республика башкарма хакимият органнарының норматив хокук актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03*); 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы белән – дәүләт яшьләр 

сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 

(04.07*); 

Татарстан Республикасының Архив эшләре буенча дәүләт комитеты белән – 

архив эшләре белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.03*); 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 

белән – социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча дәүләт мәгълүмат 

ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 

(01.15.01.1*).»; 

3.3 пунктта: 

пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә: 

«муниципаль социаль-икътисадый үсеш программаларын һәм физик культура 

һәм спортны үстерү өлкәсендә җирлекләрне социаль-икътисадый үстерү планнарын 

эшләүдә һәм тормышка ашыруда булышлык күрсәтү; 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары белән бергә 

физик культура һәм спорт өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

программаларын, ведомство максатчан программаларын эшләү һәм тормышка 

ашыру; 

социаль юнәлештәге коммерциячел булмаган оешма тарафыннан иҗтимагый 

файдалы хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын  бәяләү һәм социаль юнәлештәге 

коммерциячел булмаган оешмалар күрсәтә торган иҗтимагый файдалы хезмәтләр 

сыйфатының билгеләнгән критерияләргә туры килүе турында бәяләмәләр бирү.»; 

3.3.1 пунктчада: 

бишенче һәм алтынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«физик культура һәм спорт өлкәсендәге тренерларга квалификация 

категорияләре бирү; 

Бердәм бөтенроссия спорт классификациясе турында нигезләмә һәм Спорт 

судьялары турында нигезләмә нигезендә «спорт мастерына кандидат», «беренче 

спорт разряды» спорт разрядларын һәм «беренче категориядәге спорт судьясы» 

спорт судьясы квалификация категориясен бирү, алу, торгызу; 

пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 
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«инвалидлар һәм сәламәтлекләренең мөмкинлекләре чикләнгән затлар 

катнашында физкультура һәм спорт чаралары оештыру һәм үткәрү.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


