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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының аерым карарлары үз 

көчләрен югалтуын тану турында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының түбәндәге карарлары үз 

көчләрен югалткан дип танырга: 

 

«Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан 

Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тәртибен 

раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2014 ел, 12 апрель, 237 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы карары 

белән расланган Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан 

Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тәртибенә 

үзгәреш кертү һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 

актлары үз көчләрен югалтуны тану хакында» 2015 ел, 15 апрель, 255 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы карары 

белән расланган Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан 

Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2015 ел, 18 май, 354 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 
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субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы карары 

белән расланган Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан 

Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2015 ел, 12 ноябрь, 848 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы карары 

белән расланган Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан 

Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2016 ел, 11 июль, 470 нче; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы 

карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 ел, 29 сентябрь, 876 нчы; 

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Субсидияләр рәвешендә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларын сайлап алу тәртибен раслау турында» 2013 ел, 19 июнь, 416 нчы карары 

белән расланган Субсидияләр рәвешендә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен Татарстан 

Республикасының кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын сайлап алу тәртибенә 

үзгәрешләр кертү хакында» 2018 ел, 08 октябрь, 908 нче. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                     А.В.Песошин 

 


