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Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер 

карарларына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының башкарма хакимият органнары функцияләре кодификаторын 

раслау турында» 2006 ел, 2 май, 220 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 ел, 12 февраль, 38 нче; 2007 ел, 13 июль, 297 нче; 

2009 ел, 23 март, 161 нче; 2009 ел, 15 июнь, 386 нчы; 2010 ел, 22 февраль, 92 нче; 

2010 ел, 9 апрель, 253 нче; 2011 ел, 6 июнь, 452 нче; 2011 ел, 27 июнь, 515 нче;  

2011 ел, 8 сентябрь, 750 нче; 2012 ел, 9 февраль, 93 нче; 2012 ел, 29 март, 250 нче; 

2012 ел, 8 июнь, 494 нче; 2012 ел, 19 июнь, 524 нче; 2012 ел, 24 декабрь, 1139 нчы; 

2013 ел, 22 февраль, 128 нче; 2013 ел, 11 декабрь, 974 нче; 2014 ел, 23 гыйнвар,  

30 нчы; 2014 ел, 7 июнь, 388 нче; 2014 ел, 30 август, 630 нчы; 2014 ел, 12 сентябрь, 

659 нчы; 2014 ел, 30 октябрь, 823 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 902 нче; 2014 ел,  

3 декабрь, 940 нчы; 2015 ел, 2 февраль, 49 нчы; 2016 ел, 15 апрель, 227 нче, 2016 ел, 

20 август, 578 нче; 2017 ел, 3 февраль, 58 нче; 2017 ел, 16 март, 148 нче; 2017 ел,  

19 июль, 508 нче; 2017 ел, 30 ноябрь, 930 нчы; 2017 ел, 15 декабрь, 999 нчы; 2017 ел, 

29 декабрь, 1118 нче; 2018 ел, 12 июль, 565 нче; 2018 ел, 24 июль, 586 нчы; 2018 ел, 

8 август, 643 нче; 2019 ел, 16 март, 185 нче; 2019 ел, 15 июнь, 493 нче; 2019 ел,  

24 июнь, 509 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының башкарма хакимият 

органнары функцияләре кодификаторында 03.02.05 кодлы функция исемен 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре, аттракционнарның 

техник торышы һәм аларны эксплуатацияләү өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеге». 
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2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының Үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре техник 

торышына күзәтчелек итү идарәсе турында» 2011 ел, 26 декабрь, 1064 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел, 10 март,  

204 нче; 2012 ел, 28 май, 425 нче 2012 ел, 25 август, 737 нче; 2013 ел, 14 ноябрь,  

874 нче; 2014 ел, 7 июнь, 389 нчы; 2016 ел, 13 август, 557 нче; 2016 ел, 30 декабрь, 

1050 нче; 2017 ел, 27 ноябрь, 912 нче; 2018 ел, 12 май, 352 нче; 2018 ел, 29 октябрь, 

956 нчы; 2019 ел, 15 гыйнвар, 2 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә 

алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Үзйөрешле 

машиналар һәм техниканың башка төрләре техник торышына күзәтчелек итү 

идарәсе турындагы нигезләмәдә: 

1.1 нче пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.1. Татарстан Республикасының Үзйөрешле машиналар һәм техниканың 

башка төрләре техник торышына күзәтчелек итү идарәсе (алга таба – Татарстан 

Республикасының Дәүләт техник күзәтчелеге идарәсе) үзйөрешле машиналар һәм 

техниканың башка төрләре, аттракционнарның техник торышы һәм аларны 

эксплуатацияләү өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеге вәкаләтләрен гамәлгә 

ашыручы махсус компетенциядәге Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органы булып тора.»; 

2 нче бүлектә: 

беренче абзацта «дәүләт» сүзе алдына «төбәк» сүзен өстәргә; 

икенче абзацта «параметрлары» сүзеннән соң «, аттракционнар» сүзен өстәргә;  

өченче абзацта «җайланмаларны» сүзләреннән соң «, шулай ук 

аттракционнарны» сүзләрен өстәргә; 

3.1 нче пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«3.1. Татарстан Республикасының Дәүләт техник күзәтчелеге идарәсе 

үзйөрешле машиналар һәм техниканың башка төрләре, аттракционнарның техник 

торышы һәм аларны эксплуатацияләү өлкәсендә төбәк дәүләт күзәтчелеге 

функциясен гамәлгә ашыру өчен җавап бирә (03.02.05*).»; 

4.1 нче пунктта: 

икенче абзацта «тагылмалар» сүзеннән соң – «төбәк» сүзен, «башка)» 

сүзеннән соң «аттракционнар» сүзен өстәргә; 

өченче, дүртенче һәм бишенче абзацларда «дәүләт» сүзе алдына «төбәк» сүзен 

өстәргә; 

алтынчы абзацта «үзйөрешле техниканы» сүзләреннән соң «, 

аттракционнарны» сүзен өстәргә; 

җиденче абзацта «Татарстан Республикасының Дәүләт техник күзәтчелеге 

идарәсендә теркәлгән үзйөрешле техникага» сүзләрен «Татарстан Республикасының 

Дәүләт техник күзәтчелеге идарәсендә теркәлгән үзйөрешле техникага, 

аттракционнарга» сүзләренә алыштырырга; 

унбишенче абзацта «теркәлгән йә исәптән төшерелгән үзйөрешле техника» 

сүзләрен «теркәлгән йә исәптән төшерелгән үзйөрешле техника, аттракционнар» 

сүзләренә алыштырырга; 
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5.2 нче пунктта: 

өченче абзацта «җайланмалар» сүзеннән соң «, аттракционнар» сүзен өстәргә; 

дүртенче абзацта «җайланмаларны» сүзеннән соң «, аттракционнарны» сүзен 

өстәргә; 

5.3 нче пунктта: 

икенче абзацта «җайланмаларны» сүзеннән соң «, аттракционнарны» сүзен 

өстәргә; 

бишенче абзацта «җайланмалар» сүзеннән соң «, аттракционнар» сүзен 

өстәргә; 

алтынчы абзацта «җайланмалар» сүзеннән соң «, аттракционнар,» сүзен 

өстәргә; 

җиденче абзацта «җайланмалар» сүзеннән соң «, аттракционнар» сүзен 

өстәргә; 

тугызынчы абзацта «җайланмалар» сүзеннән соң «, аттракционнар» сүзен 

өстәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин  


