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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

22 ноябрь, 910 нчы карары белән 

расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтен 

һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт 

программасына үзгәреш кертү хакында 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел,  

22 ноябрь, 910 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 ел, 18 декабрь, 997 нче; 2015 ел, 17 апрель, 260 нчы; 2015 ел,  

9 сентябрь, 659 нчы; 2015 ел, 8 октябрь, 753 нче; 2016 ел, 14 март, 139 нчы; 2016 ел, 

26 октябрь, 785 нче; 2017 ел, 8 май, 264 нче; 2017 ел, 6 октябрь, 763 нче; 2017 ел,  

20 октябрь, 799 нчы; 2018 ел, 4 май, 316 нчы; 2018 ел, 8 август, 647 нче; 2019 ел, 21 

гыйнвар, 29 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган 

«2014 – 2021 елларга Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасына 

(алга таба - Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
Программа паспортының «Еллар буенча бүлеп, Программаны финанслау 

күләмнәре» юлында: 

беренче абзацта «295 807,18» саннарын «307 307,18» саннарына 

алыштырырга; 

җиденче абзацта «35 785» саннарын «47 285» саннарына алыштырырга; 

III бүлектә: 
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беренче абзацта «295 807,18» саннарын «307 307,18» саннарына 

алыштырырга; 

җиденче абзацта «35 785» саннарын «47 285» саннарына алыштырырга; 

Программага 2 нче кушымтага түбәндәге эчтәлекле 1.4.4 пункт өстәргә: 

 
«1.4.4. Вазыйфаи 

бурычларны 

башкару белән 

бәйле рәвештә 

сәламәтлеккә зыян 

китергән очракта 

муниципаль 

хезмәткәрләрне 

мәҗбүри дәүләт 

иминләштерүе 

системасын төзүдә 

җирле үзидарә 

органнарына ярдәм 

күрсәтү 

  

Татарстан 

Республикасы 

Юстиция 

министрлы-

гы, Татарстан 

Республикасы 

Финанс 

министрлы-

гы, җирле 

үзидарә 

органнары 

(килешү 

буенча) 

2019 

год 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинеты 

тарафыннан 

расланган 

тәртиптә 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

сәламәтлегенә 

зыян китергән 

очрак өчен 

мәҗбүри дәүләт 

иминиятен 

гамәлгә ашыруга 

2019 елда 

Татарстан 

Республикасы 

бюджетыннан 

Татарстан 

Республикасы 

Муниципаль 

берәмлекләре 

бюджетларына 

башка 

бюджетара 

трансфертлар 

бирү  

 

- - - - - - + - - - - - - -  11 500 - -». 

 

 
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


