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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Инвалидларны тернәк-

ләндерүнең техник чаралары республика 

исемлеген һәм Инвалидларны тернәк-

ләндерүнең техник чаралары белән 

тәэмин итү тәртибен раслау турында» 

2014 ел, 28 февраль, 127 нче карары белән 

расланган Инвалидларны тернәклән-

дерүнең техник чаралары республика 

исемлегенә кертелгән Инвалидларны 

тернәкләндерүнең техник чаралары белән 

тәэмин итү тәртибенә үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Инвалидларны 

тернәкләндерүнең техник чаралары республика исемлеген һәм Инвалидларны 

тернәкләндерүнең техник чаралары белән тәэмин итү тәртибен раслау турында» 

2014 ел, 28 февраль, 127 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2016 ел, 7 октябрь,  724 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) расланган Инвалидларны тернәкләндерүнең техник чаралары 

республика исемлегенә кертелгән Инвалидларны тернәкләндерүнең техник 

чаралары белән тәэмин итү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
1.6 пунктта «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгының Кадрлар әзерләү һәм тармакны үстерү 
комплекслы үзәге» дәүләт казна учреждениесе (алга таба – Комплекслы үзәк)» 
сүзләрен «Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының Республика ресурс үзәге» дәүләт казна 
учреждениесе (алга таба – Ресурс үзәге)» сүзләренә алмаштырырга; 

2.1 пунктта: 
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беренче абзацта «Комплекслы үзәккә» сүзләрен «Ресурс үзәгенә» сүзләренә 

алмаштырырга; 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«законнарда билгеләнгән тәртиптә таныкланган ТИП (ТИАП) күчермәсе, әгәр 

ул Россия Федерациясенең башка субъектында алынган яисә Татарстан 

Республикасы буенча федераль дәүләт медицина-социаль экспертиза учреждениесе 

тарафыннан 2011 елның 30 октябренә кадәр эшләнгән һәм бирелгән булса. 

Документлар күчермәләре законнарда билгеләнгән тәртиптә таныкланмаган 

очракта, инвалид яисә аның вәкиле әлеге документларның төп нөсхәләрен 

күрсәткәндә, Ресурс үзәге белгече аларны таныклый;»; 

2.2 пунктта: 

беренче абзацта «Комплекслы үзәк тарафыннан» сүзләрен «Ресурс үзәге 

тарафыннан» сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

бишенче һәм алтынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча 

бүлегеннән мөрәҗәгать итүченең шәхси шәхси счетының иминият номеры турында 

турында мәгълүмат. 

Инвалид яисә аның вәкиле үз теләге белән Ресурс үзәгенә вәкаләтле оешмадан 

инвалидның гаилә составы турында белешмә кәгазен һәм шәхси 

(персонификацияләнгән) исәпкә алу системасында теркәлүне раслаучы документ 

кертергә хокуклы.»; 

сигезенче абзацта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.3 пунктта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.4 пунктта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

2.5 пунктта «Комплекслы үзәк тарафыннан» сүзләрен «Ресурс үзәге 

тарафыннан» сүзләренә алмаштырырга; 

4.3 пунктта: 

беренче абзацта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

икенче абзацта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

4.4 пунктта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга; 

4.5 пунктта «Комплекслы үзәк» сүзләрен «Ресурс үзәге» сүзләренә 

алмаштырырга. 

 
 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


