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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарлары үз көчен 

югалткан дип тану турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчен югалткан дип танырга: 

«Башлангыч яки соңгы тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы 

территориясендә урнашкан спорт ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм 

шәһәр яны элемтәсендәге автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), 

шәһәр эче элемтәсендәге җир өстендәге электр транспортында, метрополитенда, 

шулай ук шәһәр яны элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын 

бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел, 31 гыйнвар, 44 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Башлангыч яки соңгы 

тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан спорт 

ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм шәһәр яны элемтәсендәге 

автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), шәһәр эче элемтәсендәге җир 

өстендәге электр транспортында, метрополитенда, шулай ук шәһәр яны 

элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын бирү тәртибен раслау 

турында» 2017 ел, 31 гыйнвар, 44 нче карары белән расланган Башлангыч яки соңгы 

тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан спорт 

ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм шәһәр яны элемтәсендәге 

автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), шәһәр эче элемтәсендәге җир 

өстендәге электр транспортында, метрополитенда, шулай ук шәһәр яны 

элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын бирү тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2017 ел,  14 апрель, 226 нчы; 
«2017 – 2018 елларда Татарстан Республикасы бюджетыннан Казан шәһәре 

муниципаль берәмлеге бюджетына башлангыч яки соңгы тукталышлары Татарстан 
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Республикасы территориясендә булган спорт ярышлары маршрутлары буенча шәһәр 

һәм шәһәр яны элемтәсендә автомобиль транспортында (җиңел таксидан тыш), 

шәһәр җир өсте электр транспортында, метрополитенда спорт ярышлары 

тамашачыларына, волонтерларга һәм FIFA исемлегенә кертелгән затларга бушлай 

йөрү хокукы бирү белән бәйле йөртүчеләрнең алынып бетмәгән керемнәрен 

каплауга бүтән бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау турында» 2017 ел,  5 

май, 261 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Башлангыч яки соңгы 

тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан спорт 

ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм шәһәр яны элемтәсендәге 

автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), шәһәр эче элемтәсендәге җир 

өстендәге электр транспортында, метрополитенда, шулай ук шәһәр яны 

элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын бирү тәртибен раслау 

турында» 2017 ел, 31 гыйнвар, 44 нче карары белән расланган Башлангыч яки соңгы 

тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан спорт 

ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм шәһәр яны элемтәсендәге 

автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), шәһәр эче элемтәсендәге җир 

өстендәге электр транспортында, метрополитенда, шулай ук шәһәр яны 

элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын бирү тәртибенә 

үзгәреш кертү хакында» 2017 ел,  13 июнь, 380 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Башлангыч яки соңгы 

тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан спорт 

ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм шәһәр яны элемтәсендәге 

автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), шәһәр эче элемтәсендәге җир 

өстендәге электр транспортында, метрополитенда, шулай ук шәһәр яны 

элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын бирү тәртибен раслау 

турында» 2017 ел, 31 гыйнвар, 44 нче карары белән расланган Башлангыч яки соңгы 

тукталыш пунктлары Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан спорт 

ярышлары маршрутлары буенча шәһәр эче һәм шәһәр яны элемтәсендәге 

автомобиль транспортында (җиңел таксилардан тыш), шәһәр эче элемтәсендәге җир 

өстендәге электр транспортында, метрополитенда, шулай ук шәһәр яны 

элемтәсендәге тимер юл транспортында бушлай йөрү хокукын бирү тәртибенә 

үзгәреш кертү хакында» 2018 ел, 11 апрель, 231 нче; 

«Казан шәһәрендә 2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрү 

вакытында милли гвардия гаскәрләренең шәхси составын хезмәт итү урынына 

транспорт белән алып баруны тәэмин итү чыгымнарына түләү өчен 2018 елда Казан 

шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына Татарстан Республикасы бюджетыннан 

башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 12 май, 349 

нчы; 

«Казан шәһәрендә 2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионаты 

матчларын үткәрү көннәрендә һәм FIFA 2018 Җанатарлар фестивале эшләгән 

көннәрдә җәмәгать транспорты эшен озайтуга бәйле рәвештә, йөртүчеләрнең 

чыгымнарын каплау өчен 2018 елда Казан шәһәре муниципаль берәмлеге 

бюджетына Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар 

бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел, 26 май, 400 нче; 
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«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Казан шәһәрендә 2018 

елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрү вакытында милли гвардия 

гаскәрләренең шәхси составын хезмәт итү урынына транспорт белән алып баруны 

тәэмин итү чыгымнарына түләү өчен 2018 елда Казан шәһәре муниципаль берәмлеге 

бюджетына Татарстан Республикасы бюджетыннан башка бюджетара трансфертлар 

бирү тәртибен раслау турында” 2018 ел, 12 май, 349 нчы карары белән расланган 

Казан шәһәрендә 2018 елгы FIFA футбол буенча дөнья чемпионатын үткәрү 

вакытында милли гвардия гаскәрләренең шәхси составын хезмәт итү урынына 

транспорт белән алып баруны тәэмин итү чыгымнарына түләү өчен 2018 елда Казан 

шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына Татарстан Республикасы бюджетыннан 

башка бюджетара трансфертлар бирү тәртибенә үзгәреш кертү хакында» 2018 ел, 26 

июль, 601 нче. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры          А.В.Песошин 

 


