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Татарстан Республикасы Спорт 

министрлыгы коллегиясе составын 

раслау турында 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Бу карарга теркәлгән Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы 

коллегиясе составын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип санарга: 

«Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы 

коллегиясе турындагы нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел,  

28 июль, 496 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына өстәмәләр кертү турында» 2001 ел, 28 сентябрь, 

700 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2003 ел, 5 ноябрь, 

574 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм коллегия составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү турында» 2006 ел, 16 февраль, 57 нче; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре спорт һәм туризм 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2011 ел,  

27 гыйнвар, 43 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2012 ел,  

30 гыйнвар, 52 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2012 ел,  

18 декабрь, 1094 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2013 ел,  

18 декабрь, 1003 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү турында» 2014 ел, 30 апрель, 287 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2014 ел,  

9 декабрь, 964 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2015 ел,  

26 октябрь, 805 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 
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министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2016 ел, 23 март,  

158 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2016 ел,  

15 июнь, 399 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәреш кертү турында» 2016 ел, 26 декабрь,  

994 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы коллегиясе турындагы 

нигезләмәне һәм аның составын раслау хакында» 2001 ел, 28 июль, 496 нчы карары 

белән расланган Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы коллегиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 2018 ел,  

16 гыйнвар, 7 нче. 

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы Спорт 

министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 28 гыйнвар, 49 нчы 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы коллегиясе 

составы 

 

 

Леонов Владимир  

Александрович 

Татарстан Республикасы спорт министры, коллегия 

рәисе 

 

Абдреева Юлия  

Ивановна 

Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары, 

коллегия рәисе 

 

Барыев Марат  

Мансур улы 

Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт 

Думасы депутаты, Россия Федерациясе Федераль 

Собраниесе Дәүләт Думасының Физик культура, спорт, 

туризм һәм яшьләр эшләре комитеты әгъзасы (килешү 

буенча) 

 

Гаффаров Рөстәм  

Гыйльфан улы 

Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

беренче урынбасары (килешү буенча) 

 

Гыйльметдинов Илдар 

Ирек улы 

Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт 

Думасы депутаты, Россия Федерациясе Федераль 

Собраниесе Дәүләт Думасының Милләт эшләре 

комитеты рәисе (килешү буенча) 

 

Кондратьев Андрей  

Станиславович 

«Бердәм Россия» Бөтенроссия сәяси партиясенең 

Татарстан төбәк бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе 

(килешү буенча) 

 

Минголов Алмаз  

Минвазыйх улы 

 

Татарстан Республикасы спорт министры урынбасары 

Поминов Андрей  

Иванович 

 

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән 

министрының беренче урынбасары 

 

Харисов Әмир  

Ренат улы 

«Буревестник» яшьләр физкультура-спорт җәмгыяте 

рәисе (килешү буенча) 
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Шәйхетдинов Хәлил  

Хәмит улы 

Татарстан Республикасы спорт министрының беренче 

урынбасары 

 

Шакирова Гүзәл  

Рәис кызы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының Сәламәтлек саклау, спорт һәм сәламәт 

яшәү рәвешен формалаштыру идарәсе башлыгы 

 

Якубов Йосыф  

Диганша улы 

югары һөнәри белем бирүче «Идел буе дәүләт физик 

культура, спорт һәм туризм академиясе» федераль дәүләт 

бюджет мәгариф учреждениесе ректоры (килешү 

буенча). 

 

 

_______________________________ 


