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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә дәүләт-хосусый 

партнерлык проектларына инвести-

цияләрне җәлеп итүгә бәйле мәсьәләләр 

буенча ведомствоара эшче төркем төзү 

турында» 2016 ел, 12 май, 300 нче карары 

белән расланган Татарстан Республикасы 

территориясендә дәүләт-хосусый 

партнерлык проектларына инвестиция-

ләрне җәлеп итүгә бәйле мәсьәләләр 

буенча ведомствоара эшче төркем 

составына үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә дәүләт-хосусый партнерлык проектларына инвестицияләрне җәлеп 

итүгә бәйле мәсьәләләр буенча ведомствоара эшче төркем төзү турында» 2016 ел, 12 

май, 300 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә 

дәүләт-хосусый партнерлык проектларына инвестицияләрне җәлеп итүгә бәйле 

мәсьәләләр буенча ведомствоара эшче төркем составына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

 

ведомствоара эшче төркем составыннан С.Ю.Беляковны, И.М.Галиевны, 

М.Р.Гафаровны, С.В.Головинны, С.А.Демидовны, А.С.Еганянны, Д.Х.Сафиуллинны, 

Б.З.Хаҗиәхмәтовны, Е.И.Шишмареваны чыгарырга; 

ведомствоара эшче төркем составына кертергә: 

 

Абдреева Юлия 

Ивановнаны 

Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасарын 
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Әдгәмова Юлия  

Илдар кызын 

 

Татарстан Республикасы мәдәният министрының 

беренче урынбасарын 

 

Вильданов Данис  

Фәнил улын 

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министры урынбасарын 

 

Галиев Артур  

Ирек улын 

Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

министрының беренче урынбасарын 

 

Галимов Айнур  

Газинур улын 

Татарстан Республикасы юстиция министрының беренче 

урынбасарын 

 

Гарипов Айрат  

Далез улын 

Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры 

урынбасарын 

 

Гисмәтов Радик  

Расыйх улын 

Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы 

нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә 

министры урынбасарын 

 

Киреева Индира  

Радык кызын 

 

Татарстан Республикасы икътисад министры 

урынбасарын 

 

Миңгалиев Илдар  

Равил улын 

Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры 

урынбасарын 

 

Савельчев Алексей 

Петровичны 

Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры 

урынбасарын 

 

Сәетова Лиана  

Марсель кызын 

Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт 

комитеты рәисе урынбасарын 

 

Сапунов Игорь 

Валерьевичны 

Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш 

агентлыгы җитәкчесе урынбасарын, ведомствоара эшче 

төркем рәисе урынбасарын 

 

Тарнавский Егор 

Александровичны 

Татарстан Республикасы экология һәм табигый 

байлыклар министры урынбасарын 

 

Хөсәенов Алмаз  

Шаүкәт улын 

 

Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры 

урынбасарын  

Шәймәрданова Адилә 

Сөләйман кызын 

Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш 

агентлыгының дәүләт-шәхси партнерлыкны үстерү 

бүлеге башлыгын, ведомствоара эш төркеменең җаваплы 

секретарен 
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Шакиров Илнур  

Ирек улын 

Татарстан Республикасының Мәдәни мирас объектларын 

саклау буенча комитет рәисе урынбасарын 

 

Шәрәпов Азат  

Рафик улын  

Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры 

урынбасарын. 

  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы                                Р.К.Нигъмәтуллин 


