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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасының 

Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгы мәсьәләләре» 2005 ел, 6 

июль, 313 нче карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы 

мәсьәләләре» 2005 ел, 6 июль, 313 нче карарына (Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2005 ел, 26 сентябрь, 464 нче; 2005 ел, 1 ноябрь, 517 нче; 

2005 ел, 29 декабрь, 661 нче; 2006 ел, 1 март, 87 нче; 2006 ел, 21 апрель, 198 нче; 2006 

ел,  9 июнь, 293 нче; 2007 ел, 18 май, 196 нчы; 2008 ел, 15 июль, 509 нчы; 2009 ел,                    

5 июнь, 360 нчы; 2009 ел, 17 август, 551 нче; 2010 ел, 8 июнь, 440 нчы; 2010 ел,              

14 октябрь, 808 нче; 2010 ел, 2 декабрь, 976 нчы; 2010 ел, 17 декабрь, 1078 нче;              

2011 ел, 7 октябрь, 838 нче; 2011 ел, 15 ноябрь, 935 нче; 2012 ел, 22 август, 726 нчы; 

2012 ел, 24 декабрь, 1139 нчы; 2013 ел, 18 февраль, 110 нчы; 2013 ел, 7 март,                 

152 нче; 2013 ел, 27 апрель, 286 нчы; 2013 ел, 10 август, 558 нче; 2014 ел, 21 апрель, 

261 нче; 2015 ел, 1 июнь, 397 нче; 2016 ел, 10 октябрь, 733 нче; 2016 ел, 13 декабрь, 

925 нче; 2017 ел, 6 март, 127 нче; 2017 ел, 26 май, 309 нчы; 2017 ел, 14 ноябрь,                

867 нче; 2018 ел, 4 июль, 545 нче; 2018 ел, 24 июль, 586 нчы; 2018 ел, 10 декабрь, 1107 

нче; 2018 ел, 14 декабрь, 1135 нче; 2019 ел, 16 апрель, 301 нче; 2019 ел, 21 май, 416 

нчы; 2019 ел, 15 июнь, 493 нче; 2019 ел, 13 июль, 576 нчы, 2019 ел, 12 октябрь, 907 

нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 
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2 пунктның икенче абзацында «164», «827,759» саннарын тиешенчә «169»,              

«3 765,071» саннарына алмаштырырга; 

3 пунктта «җиде» сүзен «сигез» сүзенә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы нигезләмәсендә: 

3.2 пунктның егерме беренче абзацында «Татарстан Республикасы 

Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә 

министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

3.3 пунктта: 

3.3.1 пунктчага түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«ведомство карамагындагы оешмаларда хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы 

нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның үтәлешенә ведомство 

контролен гамәлгә ашыра.»; 

3.3.3 пунктның унсигезенче абзацын үз көчен югалткан дип танырга. 

2. Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына әлеге карарның 1 пунктын гамәлгә ашыруны тәэмин итә 

торган законнар нигезендә оештыру карарларын кабул итәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 

 


