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2018/2019 уку елларында Татарстан 

Республикасында Россия Федерациясе 

халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә 

итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт 

планын тормышка ашыру чаралары 

турында 

 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “2018/2019 уку елларында Россия 

Федерациясенең халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү һәм  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актлары үз көчен югалтуын тану турында” 

2019 ел, 13 февраль, 142 нче карарын тормышка ашыру максатларында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгын 2018/2019 уку 

елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының вәкаләтле 

органы итеп билгеләргә. 

2. Татарстан Республикасының Икътисад министрлыгына 30 көн эчендә 

2018/2019 уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык 

хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын 

тормышка ашыру чаралары тәртибе турында Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары проектын Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 

кертергә. 

3. Түбәндәгеләр үз көчен югалткан дип танырга: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары: 

«Татарстан Республикасында 2007/2008-2012/2013 уку елларында Россия 

Федерациясенең халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү 

буенча дәүләт планын тормышка ашыру турында» 2007 ел, 27 июнь, 253 нче; 
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«2007/2008 – 2012/2013 уку елларында Татарстан Республикасында Россия 

Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча 

дәүләт планын тормышка ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныћ «2007/2008 – 2012/2013 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карарына үзгәреш кертү 

хакында» 2010 ел,  12 март, 134 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2007/2008 – 2012/2013 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карары белән расланган 

Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар 

әзерләүне оештыру буенча Татарстан төбәк комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2011 ел, 13 май, 380 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2007/2008 – 2012/2013 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карары белән расланган 

Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар 

әзерләүне оештыру буенча Татарстан төбәк комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2012 ел, 29 февраль, 179 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2012 ел, 5 октябрь, 829 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2007/2008 – 2014/2015 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карары белән расланган 

Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар 

әзерләүне оештыру буенча Татарстан төбәк комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

хакында»  2013 ел, 12 сентябрь, 650 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2007/2008 – 2014/2015 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карары белән расланган 

Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар 

әзерләүне оештыру буенча Татарстан төбәк комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2014 ел, 7 июль, 458 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү турында» 2015 ел,  30 ноябрь, 905 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында 2007/2008 – 2017/2018 уку елларында Россия Федерациясенең 

халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт 

планын тормышка ашыру турында» 2007 ел, 27 июнь, 253 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2016 ел, 25 февраль, 114 нче; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республика-

сында 2007/2008 – 2017/2018 уку елларында Россия Федерациясенең халык 

хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын 

тормышка ашыру турында» 2007 ел, 27 июнь, 253 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2018 ел, 4 июль, 544 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2007/2008 – 2017/2018 

уку елларында Татарстан Республикасында Россия Федерациясе халык хуҗалыгы 

оешмалары өчен идарә итүче кадрлар әзерләү буенча дәүләт планын тормышка 

ашыру чаралары турында» 2008 ел, 15 декабрь, 887 нче карары белән расланган 

Россия Федерациясе халык хуҗалыгы оешмалары өчен идарә итүче кадрлар 

әзерләүне оештыру буенча Татарстан төбәк комиссиясе составына үзгәрешләр кертү 

хакында» 2018 ел, 29 август, 732 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер норматив хокук 

актларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2007 ел, 12 октябрь, 556 нчы карарының 1 нче пунктындагы йөз 

унберенче – йөз егерме икенче абзацлары; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2012 ел, 7 август, 671 нче карарының 3 пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2012 ел,  10 август, 678 нче карарының 2 пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2015 ел, 10 апрель. 236 нчы карарының 1 пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым актларына 

үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабине-тының аерым 

карарларын үз көчен югалткан дип тану турында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2015 ел, 26 июнь, 464 нче карарының 1 пункты; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 

боерыклары үз көчен югалткан дип тану турында» Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2018 ел, 25 июнь, 512 нче карарының 1 пункты; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты боерыклары: 

2007 ел, 17 декабрь, б-2093 нче; 

2013 ел, 5 октябрь, б-1914 нче. 

4. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Икътисад министрлыгына йөкләргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


