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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республи-

касының дәүләт хезмәтләре һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

күпфункциональ үзәкләре базасында 

күрсәтелә торган дәүләт, муниципаль һәм 

башка хезмәтләрнең якынча исемлеге 

турында» 2012 ел, 21 июнь, 539 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында 

  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасының дәүләт хезмәтләре һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү 

күпфункциональ үзәкләре базасында күрсәтелә торган дәүләт, муниципаль һәм башка 

хезмәтләрнең якынча исемлеге турында» 2012 ел, 21 июнь, 539 нчы карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 2 октябрь, 713 нче; 2014 

ел, 26 март, 187 нче; 2014 ел, 24 декабрь, 1020 нче; 2016 ел, 18 июнь, 412 нче; 2016 ел, 

18 ноябрь, 851 нче; 2017 ел, 23 июнь, 417 нче; 2018 ел, 14 июнь, 472 нче; 2019 ел, 13 

июнь, 487 нче; 2019 ел, 2 сентябрь, 748 нче; 2019 ел, 17 октябрь, 926 нчы, 2019 ел, 31 

октябрь, 993 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3 пунктта «Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы» сүзләрен 

«Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат 

технологияләре һәм элемтә министрлыгы» сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре базасында күрсәтелә торган дәүләт, 

муниципаль һәм башка хезмәтләрнең якынча исемлегендә: 
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II бүлектә: 

«Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгы» бүлекчәсенә түбәндәге эчтәлекле 11 – 22 пунктлар өстәргә: 

 

«11. Татарстан Республикасында күп балалы гаилә таныклыгын (таныклык 

дубликатын) бирү  

12. Йөклелекнең иртә срокларында медицина оешмаларында исәпкә баскан 

хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган пособие билгеләү 

13. Йөклелек һәм бала табу буенча пособие билгеләү 

14. Бала туганда бер тапкыр бирелә торган пособиене билгеләү 

15. Чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтүче хәрби хезмәткәрнең йөкле хатынына 

бер тапкыр бирелә торган пособие билгеләү 

16. Бала карау буенча айлык пособие билгеләү 

17. Дәүләт социаль ярдәмен билгеләү, шул исәптән социаль контракт нигезендә 

 

18. «Хезмәт ветераны» исемен бирү һәм «Хезмәт ветераны» таныклыгын бирү, 

«Хезмәт ветераны» таныклыгы дубликатын бирү 

19. «Россиянең Мактаулы доноры» күкрәк билгесе белән бүләкләнгән затларга ел 

саен акчалата түләү билгеләү 

20. Иректән мәхрүм итү рәвешендәге репрессияләргә дучар ителгән затларга 

психиатрия дәвалау учреждениеләренә мәҗбүри дәвалану урынына һәм 

соңыннан реабилитацияләнгән затларга акчалата компенсация билгеләү 

21. Чакырылыш буенча хәрби хезмәт узучы хәрби хезмәткәрнең баласына айлык 

пособие билгеләү 

22. Беренче бала туу (уллыкка алу) белән бәйле рәвештә айлык түләү билгеләү»; 

 

«Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты» 

бүлекчәсен түбәндәге эчтәлекле 2 пункт өстәргә: 

 

«2. Аучылык байлыкларын табуга, федераль әһәмияттәге махсус сакланыла 

торган табигый территорияләрдә булган аучылык байлыкларыннан, шулай ук 

Россия Федерациясенең Кызыл китабына кертелгән имезүчеләр һәм 

кошлардан тыш, рөхсәтнамәләр бирү (Татарстан Республикасының һәркемгә 

керергә рөхсәт ителгән аучылык җир-суларында һәвәскәрлек һәм спорт 

аучылыгы өчен рөхсәтнамә бирү өлешендә, кыргый тояклы хайваннарны 

тотуга рөхсәтнамә бирүдән тыш)»; 

 

IV бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 39 – 42 пунктлар өстәргә: 

 

«39. Гариза бирүчеләргә консультация бирү өчен тавыш видеоэлемтә (Skype) 

белән тәэмин итүче программа белән тәэмин итү мөмкинлеген бирү (техник 

мөмкинлек булганда)  

40. Дәүләт пошлинасын яисә Россия Федерациясе законнары нигезендә алына 

торган дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр өчен, шулай ук башка 
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түләүләрне (техник мөмкинлек булганда) түләү хисабына акчалар кабул 

итүне гамәлгә ашыру 

41. Федераль законнарда каралган очракларда Россия Федерациясе бюджет 

системасы бюджетларына түләүләр исәбеннән акчалата акчалар яисә дәүләт 

һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр, шулай ук башка түләүләр (техник мөмкин 

булган очракта) кабул итүне гамәлгә ашыру  

42. Физик затлардан салымнар түләү һәм аларны Россия Федерациясе бюджет 

системасына күчерү хисабына (техник мөмкинлек булганда) кулдагы һәм 

акчасыз рәвештә акча кабул итүне гамәлгә ашыру)». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                                                    Р.К.Нигъмәтуллин 

 

 


