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Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының «Татарстан Республикасының учреждениеләре төрләре һәм аерым дәүләт учреждениеләре арасында
дәүләт учреждениеләре тарафыннан
күрсәтелә һәм башкарыла торган һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы
исәбеннән финанслана торган дәүләт
хезмәтләре һәм эшләренең якынча исемлеген раслау турында» 2015 ел, 29 сентябрь, 726 нчы карары белән расланган
Татарстан Республикасының учреждениеләре төрләре һәм аерым дәүләт
учреждениеләре арасында дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм
башкарыла торган һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән
финанслана торган дәүләт хезмәтләре
һәм эшләренең якынча исемлегенә
үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының учреждениеләре төрләре һәм аерым дәүләт учреждениеләре арасында
дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла торган һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслана торган дәүләт
хезмәтләре һәм эшләренең якынча исемлеген раслау турында» 2015 ел, 29 сентябрь, 726 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2015 ел, 25 декабрь, 974 нче, 2016 ел, 14 гыйнвар, 12 нче, 2016 ел, 2 ноябрь,
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807 нче, 2016 ел, 31 декабрь, 1094 нче, 2017 ел, 27 июнь, 441 нче, 2017 ел,
27 ноябрь, 914 нче, 2017 ел, 27 декабрь, 1062 нче; 2018 ел, 26 апрель, 296 нчы;
2018 ел, 26 ноябрь, 1053 нче; 2018 ел, 13 декабрь, 1128 нче; 2019 ел, 28 август,
732 нче; 2019 ел, 7 сентябрь, 892 нче; 2019 ел, 30 декабрь, 1248 нче; 2020 ел,
15 май, 391 нче; 2020 ел, 18 август, 704 нче; 2020 ел, 25 сентябрь, 873 нче;
2020 ел, 25 декабрь, 1190 нчы; 2021 ел, 27 гыйнвар, 26 нчы; 2021 ел, 1 февраль,
45 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасының учреждениеләре төрләре һәм аерым дәүләт учреждениеләре арасында дәүләт учреждениеләре тарафыннан күрсәтелә һәм башкарыла
торган һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслана торган дәүләт хезмәтләре һәм эшләренең якынча исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне
кертергә:
4.5 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«853100О.99.0.БА64АА00000

хезятим балалар
- - хезмәт көн- балигъ Хезмәт
мәт оешмасында булуы
күрсә- дез- булма- күрсәтүкүр- тәмамланган, әмма
тү
ге
ган
ләр
сәтү
23 яшьтән
форгражисемөлкәнрәк булмаган
масы
даннар легенең
ятим балалар һәм
опека- гомумата-ана кайгырсы һәм россия
туыннан мәхрүм
попе- базасынкалган балалар
чинан сайарасыннан затлартельлау»;
ны тәрбияләп тоту
леге

4.17 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4.17. Ата- 853100О.99.0.БА60АА00000 хезмәт ятим бала- - - хез- көн- балигъ Хезмәт
ана
кайкүрсә- ларны һәм
мәт дез- булма- күрсәтүгыртуынтү
ата-ана
күр- ге
ган
ләр
нан мәхрүм
кайгырсәтү
граж- исемлекалган батуыннан
форданнар генең голаларны
мәхрүм калмасы
опека- мумросгаиләгә
ган балаларсы һәм сия базаурнаштыны алырга
попе- сыннан
руда ярдәм
теләк белчисайлау
күрсәтү,
дергән
тельалмаштыгражданлеге
ручы гаинарны
ләләрне
гаиләгә
әзерләү һәм
урнаштыруозата бару
га әзерләү

3
үзәкләре

853100О.99.0.БА62АА00000 хезмәт

баланы ул- - - хез- көн- балигъ Хезмәт
күрсә- лыкка (кызмәт дез- булма- күрсәтүтү
лыкка) яки
күр- ге
ган ләр исемопекага
сәтү
граж- легенең
(попечифорданнар гомумтельлеккә)
масы
опека- россия
алган
сы һәм базасынзатларга
попе- нан сайконсультачилау
ция ярдәме,
тельпсихологик,
леге
юридик, социаль һәм
башка
ярдәм
күрсәтү

853100О.99.0.БА63АА00000 хезмәт

ятим бала- - - хез- көн- балигъ Хезмәт
күрсә- лар оешмамәт дез- булма- күрсәтүтү
сында букүр- ге
ган
ләр
луы
сәтү
гражисемтәмамланфорданнар легенең
ган балалар
масы
опека- гомумарасыннан
сы һәм россия
затларга
попе- базасынконсультачинан сайция ярдәме,
тельле
лау
психологик,
ге
юридик, социаль һәм
башка
ярдәм
күрсәтү

853100О.99.0.БА64АА00000 хезмәт

ятим бала- - - хез- көн- балигъ Хезмәт
күрсә- лар оешмамәт дез- булма- күрсәтүтү
сында букүр- ге
ган
ләр
луы
сәтү
граж- исемлетәмамланфорданнар генең гоган, әмма
масы
опека- мумрос23 яшьтән
сы һәм сия базаөлкәнрәк
попе- сыннан
булмаган
чисайлау»;
ятим балательле
лар һәм атаге
ана кайгыртуыннан
мәхрүм калган балалар
арасыннан

4
затларны
тәрбияләп
тоту

5.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«КК33 эш

виртуаль концерт залында спектакльләр, концертлар һәм башка
тамаша программаларын
күрсәтүне оештыру (күрсәтү)

эшнең
эчтәлеге

Хез- - мәт
күрсәтүләрнең,
эшләр
башкаруның
төбәк
исемлегеннән
сайлау

мәдәният,
кинематография, туризм

Хезмәт
күрсәтүләрнең,
эшләр
башкаруның
төбәк
исемлегеннән
сайлау»;

5.4 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«КК33 эш

виртуаль концерт залында спек- эшнең Хезмәт - - мәдәният, Хезмәт
такльләр, концертлар һәм башка эчтәле- күрсәтү
кинемато- күрсәтүтамаша программаларын
ге
ләрнең,
графия, ту- ләрнең,
күрсәтүне оештыру (күрсәтү)
эшләр
ризм
эшләр
башкабашкаруның
руның
төбәк
төбәк
исемлеисемлегеннән
геннән
сайлау
сайлау»;

5.6 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«920000Р.16.1.КК30АА45000

эш

мәдәни-массакүләм ча- - - - - мәдәни- Хезмәт
ралар үткәрүне оештыят, ки- күрсәтү
ру
немато- ләрнең,
графия, эшләр
туризм башкаруның
төбәк
исемлегеннән
сайлау»;
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5.13 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«920000Р.16.1.КК19АА31000

эш

традицион халык мәдә- - - - - мәдәХезмәт
нияте өлкәсендә Россия
ният, күрсәтүФедерациясе халыкларыкинема- ләрнең,
ның матди булмаган
тограэшләр
мәдәни мирас объектлафия,
башкарын ачыклау, өйрәнү,
туризм руның
саклау, үстерү һәм попутөбәк
лярлаштыру
исемлегеннән
сайлау»;

5.23 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«920000Р.16.1.КК19АА31000

эш

традицион халык мәдәнияте - - - - мәдәөлкәсендә Россия Федерациният,
ясе халыкларының матди
кинебулмаган мәдәни мирас объматоектларын ачыклау, өйрәнү,
грасаклау, үстерү һәм популярфия,
лаштыру
туризм

Хезмәт
күрсәтү
ләрнең,
эшләр
башкаруның
төбәк
исемлегеннән
сайлау»;

5.24 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
«920000Р.16.1.КК19АА31000

эш традицион халык мәдәни- - - - - мәдә- Хезмәт
яте өлкәсендә Россия Феният, күрсәтүдерациясе халыкларының
кине- ләрнең,
матди булмаган мәдәни
матоэшләр
мирас объектларын
грабашкаачыклау, өйрәнү, саклау,
фия,
руның
үстерү һәм популяртуризм төбәк
лаштыру
исемлегеннән
сайлау»;

14.4 пунктка түбәндәге эчтәлекле юл өстәргә:
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«740000Р.16.1.МБ19АА14000

Татарстан Республикасы
Премьер-министры

хез- кече һәм урта ярдәм
мәт
эшмәкәрлек
күркүр- субъектларына сәтү
сәтү консультация төре
һәм мәгълүмат
ярдәме күрсәтү

кон- - сультация
бирү

кече һәм
урта
эшмәкәрлек субъектларына
ярдәм
күрсәтү
инфраструктурасын оештыручы
оешмалар
тарафыннан кече
һәм урта
эшмәкәрлек субъектларына
дәүләт
хезмәтләре
күрсәтү

Хезмәт
күрсәтү
ләрнең,
эшләр
башкаруның
төбәк
исемлегеннән
сайлау».

А.В.Песошин

