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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республика-

сында инвестицион климатны яхшырту 

һәм Россия Федерациясе субъект-

ларындагы Инвестицион климат торышы 

илкүләм рейтингының иң яхшы 

тәҗрибәләрен кертү буенча проект 

офисын төзү турында» 2016 ел, 4 май,    

278 нче карары белән расланган 

Татарстан Республикасында инвестицион 

климатны яхшырту һәм Россия 

Федерациясе субъектларындагы 

Инвестицион климат торышы илкүләм 

рейтингының иң яхшы тәҗрибәләрен 

кертү буенча проект офисы составына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында инвестицион климатны яхшырту һәм Россия Федерациясе 

субъектларындагы Инвестицион климат торышы илкүләм рейтингының иң яхшы 

тәҗрибәләрен кертү буенча проект офисын төзү турында» 2016 ел, 4 май, 278 нче 

карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 27 июль, 

511 нче; 2016 ел, 16 декабрь, 936 нчы; 2017 ел, 8 июнь, 363 нче; 2017 ел,  

16 август, 584 нче; 2018 ел, 17 гыйнвар, 15 нче һәм 2018 ел, 25 июнь, 512 нче 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан 

Республикасында инвестицион климатны яхшырту һәм Россия Федерациясе 

субъектларындагы Инвестицион климат торышы илкүләм рейтингының иң яхшы 
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тәҗрибәләрен кертү буенча проект офисы составына (алга таба – проект офисы 

составы) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

проект офисы составыннан Б.З.Хаҗиәхмәтовны, К.Г.Йосыповны чыгарырга; 

проект офисы составына түбәндәгеләрне кертергә: 

Татарстан Республикасының икътисад министры урынбасары Индира Радык 

кызы Кирееваны; 

«Татарстан Республикасының Эшмәкәрлеккә булышлык күрсәтү фонды» 

коммерциягә карамаган микрокредит компаниясе генераль директоры Айдар Рәиф 

улы Салиховны (килешү буенча); 

«Эшлекле Россия» гомумроссия иҗтимагый оешмасының Татарстан төбәк 

бүлеге рәисе Артур Рәшид улы Габделҗановны (килешү буенча); 

 

В.А.Леонов вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасының спорт министры»; 

Л.Ә.Мозафарова вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

буенча күпфункцияле үзәк» дәүләт бюджет учреждениесе директоры (килешү 

буенча)»; 

Я.В.Геллер вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Татарстан Республикасының Дәүләт заказы агентлыгы» акционерлар 

җәмгыяте генераль директоры (килешү буенча)»; 

А.Х.Газизов вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Опора России» гомумроссия иҗтимагый кече һәм урта эшмәкәрлек 

оешмасының беренче вице-президенты, «Опора России» Татарстан республика 

бүлеге рәисе (килешү буенча)». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


