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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 

Республикасы авыл җирлекләренә һәм муниципаль районнарының административ 

үзәкләре булмаган шәһәр тибындагы поселок нигезендә төзелгән шәһәр 

җирлекләренә грантлар турында» 2013 ел, 29 август, 614 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 11 ноябрь, 866 нчы; 

2014 ел, 8 май, 304 нче; 2014 ел, 17 май, 330 нчы; 2014 ел, 26 декабрь, 1032 нче; 2016 

ел, 17 февраль, 98 нче; 2017 ел, 30 сентябрь, 733 нче; 2018 ел, 20 март, 159 нчы; 2019 

ел, 8 апрель, 274 нче; 2019 ел, 21 май, 427 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы авыл җирлекләренә 

һәм муниципаль районнарының административ үзәкләре булмаган шәһәр 

тибындагы поселок нигезендә төзелгән шәһәр җирлекләренә грантлар бирүгә 

республика конкурсын үткәрү буенча оештыру комитеты составына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:  

оештыру комитеты составыннан А.Д.Шәмсиевне чыгарырга; 

оештыру комитеты составына Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасары Наталья Владимировна Кондратованы кертергә. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый үзидарәсе» республика 

конкурсы турында» 2015 ел, 1 июнь, 391 нче карары белән (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2016 ел, 13 сентябрь, 636 нчы, 2017 ел, 15 май, 282 нче, 

2018 ел, 5 февраль, 59 нчы; 2018 ел, 4 апрель, 205 нче; 2018 ел, 5 сентябрь, 757 нче; 

2019 ел, 27 февраль, 130 нчы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган «Татарстан Республикасында елның иң яхшы территориаль иҗтимагый 

үзидарәсе» республика конкурсын үткәрү буенча конкурс комиссиясе составына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
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конкурс комиссиясе составыннан А.Д.Шәмсиевне чыгарырга; 

конкурс комиссиясе составына Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасары Наталья Владимировна Кондратованы кертергә. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Алга китеп социаль-

икътиcадый үстерү территориясендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү 

төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссияләрен төзү турында» 2018 ел, 21 апрель, 

271 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел,               

2 октябрь, 892 нче; 2019 ел, 13 июль, 573 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган «Яр Чаллы», «Түбән Кама», «Чистай», «Зеленодольск», 

«Менделеевск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә эшчәнлекне 

гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссиясе 

составына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

«Яр Чаллы» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

комиссия составыннан М.Г.Әхмәтовны, А.К.Хамаевны, А.Д.Шәмсиевне 

чыгарырга; 

комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Әгълиуллин Фәнил 

Әнвәр улын 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрын 

 

Җәббаров Марат 

Азат улын 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – 

Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрын 

 

Кондратова Наталья 

Владимировнаны 

Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасарын; 

 

«Түбән Кама» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

 

комиссия составыннан М.Г.Әхмәтовны, А.К.Хамаевны, А.Д.Шәмсиевне 

чыгарырга; 

комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Әгълиуллин Фәнил 

Әнвәр улын 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрын 

 

Җәббаров Марат 

Азат улын 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – 

Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрын 
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Кондратова Наталья 

Владимировнаны 

Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасарын; 

 

«Чистай» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә эшчәнлекне 

гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү комиссиясе 

составында:  

комиссия составыннан М.Г.Әхмәтовны, А.К.Хамаевны, А.Д.Шәмсиевне 

чыгарырга; 

комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Әгълиуллин Фәнил 

Әнвәр улын 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрын 

 

Җәббаров Марат 

Азат улын 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – 

Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрын 

 

Кондратова Наталья 

Владимировнаны 

Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасарын; 

 

«Зеленодольск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

комиссия составыннан М.Г.Әхмәтовны, А.Ш.Гариповны, А.В.Тыгинны, 

А.К.Хамаевны, А.Д.Шәмсиевне чыгарырга; 

комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Әгълиуллин Фәнил 

Әнвәр улын 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрын 

 

Афанасьев Михаил 

Павловичны 

Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесе вазыйфаларын башкаручыны (килешү буенча) 

 

Җәббаров Марат 

Азат улын 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – 

Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрын 

 

Кондратова Наталья 

Владимировнаны 

 

Татарстан Республикасы икътисад министры урынбасарын 

Хәбибуллин Зөлфәт 

Флүн улын 

Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасарын, комиссия секретарен (килешү 

буенча); 
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«Менделеевск» алга китеп социаль-икътисадый үстерү территориясендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында килешү төзүгә гаризаларны карап тикшерү 

комиссиясе составында: 

комиссия составыннан М.Г.Әхмәтовны, А.К.Хамаевны, А.Д.Шәмсиевне 

чыгарырга; 

комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Әгълиуллин Фәнил 

Әнвәр улын 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрын 

 

Җәббаров Марат 

Азат улын 

Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары – 

Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министрын 

 

Кондратова Наталья 

Владимировнаны 

Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасарын. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


