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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгы 
мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче 
карары белән расланган Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгы турындагы нигезләмәгә 
үзгәреш кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 

мәсьәләләре» 2007 ел, 15 август, 388 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2007 ел, 20 сентябрь, 492 нче; 2007 ел, 29 декабрь,                 

788 нче; 2008 ел, 17 ноябрь, 818 нче; 2009 ел, 22 июнь, 418 нче; 2010 ел, 1 апрель, 

217 нче; 2010 ел, 6 декабрь, 1003 нче; 2010 ел, 10 декабрь, 1041 нче; 2010 ел,                     

17 декабрь, 1078 нче; 2011 ел, 13 декабрь, 1013 нче; 2012 ел, 2 июль, 576 нчы;                  

2012 ел, 17 сентябрь, 774 нче; 2013 ел, 22 май, 341 нче; 2013 ел, 22 август, 592 нче; 

2013 ел, 26 октябрь, 799 нчы; 2013 ел, 19 ноябрь, 896 нчы; 2014 ел, 18 апрель,                   

253 нче; 2014 ел, 31 май, 372 нче; 2014 ел, 16 сентябрь, 665 нче; 2014 ел, 24 ноябрь, 

902 нче; 2014 ел, 12 декабрь, 983 нче; 2015 ел, 11 июнь, 433 нче; 2015 ел,                   

17 сентябрь, 684 нче; 2015 ел, 14 октябрь, 767 нче; 2015 ел, 22 декабрь, 984 нче;          

2016 ел, 31 март, 186 нчы; 2016 ел, 22 июль, 501 нче; 2017 ел, 8 май, 266 нчы;                 

2017 ел, 13 июнь, 375 нче; 2017 ел, 19 июнь, 390 нчы; 2017 ел, 31 август, 623 нче; 

2017 ел, 26 сентябрь, 720 нче; 2018 ел, 15 февраль, 89 нчы; 2018 ел, 11 июнь,                    

448 нче; 2018 ел, 20 август, 675 нче; 2018 ел, 9 октябрь, 915 нче; 2018 ел, 7 ноябрь, 
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983 нче; 2018 ел, 17 декабрь, 1154 нче; 2018 ел, 29 декабрь, 1322 нче; 2019 ел,                       

27 февраль, 134 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган Татарстан Республикасының Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы турындагы нигезләмәгә, 3.3 нче пунктның                           

3.3.11 пунктчасындагы уналтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итеп, 

үзгәреш кертергә: 

«Үз компетенциясе чикләрендә социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендә төбәк 

дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) гамәлгә ашырганда инвалидлар өчен социаль, 

инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектларыннан һәм күрсәтелә 

торган хезмәтләрдән файдалана алу мөмкинлеген тәэмин итүгә, мәҗбүри таләпләрне 

бозуга юл куймау турында кисәтүләр, законнарның инвалидлар өчен социаль, 

инженерлык һәм транспорт инфраструктурасы объектларыннан һәм күрсәтелә 

торган хезмәтләрдән файдалана алу мөмкинлеген тәэмин итү буенча мәҗбүри 

таләпләрне бозуларны бетерү турында күрсәтмәләр бирүгә, Административ хокук 

бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 9.13 статьясы белән (социаль 

хезмәт күрсәтү өлкәсендә инвалидлар өчен социаль, инженерлык һәм транспорт 

инфраструктурасы объектларыннан һәм күрсәтелә торган хезмәтләрдән файдалана 

алу мөмкинлеген тәэмин итүгә карата таләпләрне үтәүдән читкә китү өлешендә) 

күздә тотылган административ хокук бозулар турындагы беркетмәләрне төзүгә, 

эшләрне карауга дәүләт тикшерүен (күзәтчелеген) Россия Федерациясе законнары 

һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә гамәлгә ашыра.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 


