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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сының Мәгариф һәм фән министрлыгы 

мәсьәләләре» 2009 ел, 8 май,  

287 нче карарына үзгәрешләр кертү 

турында 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы мәсьәләләре» 2009 ел, 8 май,  

287 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел,  

19 май, 388 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1040 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче;  

2012 ел, 7 март, 195 нче; 2012 ел, 10 октябрь, 844 нче; 2013 ел, 19 март, 193 нче; 

2013 ел, 18 июль, 501 нче; 2013 ел, 22 август, 592 нче; 2013 ел, 7 ноябрь, 859 нчы; 

2014 ел, 23 гыйнвар, 30 нчы; 2014 ел, 22 октябрь, 773 нче; 2015 ел, 11 июнь,  

426 нчы; 2017 ел, 16 март, 148 нче; 2017 ел, 29 декабрь, 1072 нче; 2018 ел, 8 август, 

643 нче; 2018 ел, 29 октябрь, 952 нче; 2018 ел, 7 ноябрь, 983 нче карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы аппараты 

хезмәткәрләренең иң чик санын вазыйфаи окладлар буенча хезмәт өчен түләүнең                

3 519,3 мең сум күләмендәге айлык фонды белән 166 берәмлек күләмендә (шулардан                         

116 берәмлеге – Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслана 

торган вазыйфаи окладлар буенча хезмәт өчен түләүнең 2 494,9 мең сум 

күләмендәге айлык фонды белән) билгеләргә.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән 

министрлыгы турындагы нигезләмәдә:  

1.1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Министрлык үз вәкаләтләрен тормышка ашырганда билгеләнгән эшчәнлек 

өлкәсенең товар базарларында конкуренцияне үстерү буенча максатлар һәм 

бурычлар өстенлекләрен тәэмин итә.»; 
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3.1 нче пунктның җиденче абзацында «бирү» сүзен «бүлеп бирү» сүзләренә 

алыштырырга; 

3.2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.2. Министрлык үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән үзара 

хезмәттәшлек итә: 

Татарстан Республикасының 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 Республикасының 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 Республикасының Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

территорияне планлаштыру буенча документлар әзерләүне тәэмин итү 

(01.05.02*); 

шәһәр төзелешен проектлаштыруның төбәк нормативларын әзерләүне тәэмин 

итү (01.05.03*); 

Татарстан Республикасының территориаль планлаштыру схемасын әзерләүне 

тәэмин итү (01.05.01.01*); 

Татарстан Республикасының Спорт министрлыгы белән – физкультура-

савыктыру һәм массакүләм спорт чаралары (шул исәптән республика һәм 

муниципальара чаралар), бөтенроссия һәм халыкара спорт ярышларын һәм өйрәнү-

күнегү җыеннарын оештыру белән идарә итү функцияләрен гамәлгә ашырганда 

(04.04.02*); 

Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы белән түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашырганда: 

гражданнар оборонасы өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү белән идарә 

итү (02.01.01*); 

муниципальара һәм төбәк характерындагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү өлкәсендә идарә итү (02.01.02*); 

Татарстан Республикасының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү белән 

идарә итү (02.01.03*); 

Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

белән Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системаларын үстерү белән 

идарә итү (дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итүдән тыш) 

функциясен гамәлгә ашырганда (01.15.02*); 

Татарстан Республикасының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы 

белән Татарстан Республикасы милкендәге күчемсез мөлкәттән (биналар, 
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корылмалар), транспорттан, җиһазлардан, мәдәни мирас объектларыннан файдалану 

белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда (01.07.01*); 

Татарстан Республикасының 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*); 

Татарстан Республикасының Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән – 

энергияне һәм ресурсларны саклау белән идарә итү функциясен гамәлгә ашырганда 

(01.14*); 

Татарстан Республикасының 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 хокукый актларын 

дәүләт теркәвенә алу (02.04.03*); 

Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы белән дәүләт 

яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (04.07*); 

Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитеты белән 

товарларга (эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә) бәяләрне (тарифларны, өстәмәләрне, 

өстәмә хакларны һ.б.) билгеләнгән тәртиптә җайга салу функциясен гамәлгә 

ашырганда (01.09.01*); 

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 Татарстан Республикасы  

дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен гамәлгә 

ашырганда (01.15.01.1*); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Балигъ 

булмаганнар эшләре буенча республика комиссиясе белән балигъ булмаганнарның 

күзәтүсезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау белән идарә итү функциясен 

гамәлгә ашырганда (04.06.03*); 

Татарстан Республикасының Хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе белән Россия 

Федерациясе гражданнарының хәрби бурычларын үтәүне тәэмин итү функциясен 

(альтернатив граждан хезмәтен оештыруны тәэмин итүне кертеп) тормышка 

ашырганда (02.03*).». 

2. Бу карарның гамәле 2018 елның 1 апреленнән барлыкка килгән хокук 

мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләргә.  

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                          А.В.Песошин 


