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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы-

ның Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгы 

мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы турында нигезләмәгә 

үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 

мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 ел, 20 сентябрь, 492 нче; 2007 ел, 29 декабрь, 788 

нче; 2008 ел, 17 ноябрь, 818 нче; 2009 ел, 22 июнь, 418 нче; 2010 ел, 1 апрель, 217 

нче; 2010 ел, 6 декабрь, 1003 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1041 нче; 2010 ел, 17 декабрь, 

1078 нче; 2011 ел, 13 декабрь, 1013 нче; 2012 ел, 2 июль, 576 нчы; 2012 ел, 17 

сентябрь, 774 нче; 2013 ел, 22 май, 341 нче; 2013 ел, 22 август, 592 нче; 2013 ел, 26 

октябрь, 799 нчы; 2013 ел, 19 ноябрь, 896 нчы; 2014 ел, 18 апрель, 253 нче; 2014 ел, 

31 май, 372 нче; 2014 ел, 16 сентябрь, 665 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 902 нче; 2014 ел, 

12 декабрь, 983 нче; 2015 ел, 11 июнь, 433 нче; 2015 ел, 17 сентябрь, 684 нче; 2015 ел, 14 

октябрь, 767 нче; 2015 ел, 22 декабрь, 984 нче; 2016 ел, 31 март, 186 нчы; 2016 ел, 22 июль, 

501 нче; 2017 ел, 8 май, 266 нчы; 2017 ел, 13 июнь, 375 нче; 2017 ел, 19 июнь, 390 

нчы; 2017 ел, 31 август, 623 нче; 2017 ел, 26 сентябрь, 720 нче; 2018 ел, 15 февраль, 89 

нчы; 2018 ел, 11 июнь, 448 нче,  2018 ел, 20 август, 675 нче,  2018 ел, 09 октябрь, 915 

нче,  2018 ел, 07 ноябрь, 983 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 
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алып) расланган Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы турында нигезләмәгә, 1.1 пунктны түбәндәге 

редакциядә бән итеп , үзгәреш кертергә: 

«1.1. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы (алга таба – Министрлык) хезмәт, эш белән тәэмин итү, 

социаль яклау, шул исәптән социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә дәүләт сәясәтен һәм 

дәүләт идарәсен эшләү һәм тормышка ашыру буенча функцияләрне, халыкның 

тормышы һәм керемнәре дәрәҗәсе, демографик үсеш, хезмәт миграциясе, шулай ук 

республика икътисадының кадрларга ихтыяҗын канәгатьләндерү мәсьәләләрен дә 

кертеп гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы башкарма хакимият органы 

булып тора.  

Министрлык үз вәкаләтләрен тормышка ашырганда билгеләнгән эшчәнлек 

өлкәсендә товар базарларындагы конкуренцияне үстерү буенча максатлар һәм 

бурычлар өстенлеген тәэмин итә.  

Министрлыкның кыскартылган исеме – ТР Хезмәт, социаль яклау 

министрлыгы.». 

 

 

 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры          А.В.Песошин 


