
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 КАРАР 

 

 2017 ел,  20 июнь   № 394 

 г. Казань  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Ка-

бинетының «Халык контроле» Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат система-

сы эшчәнлеге кысаларында Татарстан 

Республикасы гражданнары, дәүләт хаки-

мияте башкарма органнары һәм җирле 

үзидарә органнары электрон 

хезмәттәшлеге турында» 2012 ел, 10 ав-

густ, 676 нчы карары белән расланган 

«Халык контроле» Татарстан Респуб-

ликасы дәүләт мәгълүмат системасы 

юнәлешләре, хәбәрнамәләре категория-

ләре атамалары һәм категорияләре 

модераторлары исемлегенә үзгәрешләр 

кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Халык контроле» Татар-

стан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы эшчәнлеге кысаларында Татарстан 

Республикасы гражданнары, дәүләт хакимияте башкарма органнары һәм җирле үзи-

дарә органнары электрон хезмәттәшлеге турында» 2012 ел, 10 август, 676 нчы кара-

ры белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 29 июль,  

528 нче; 2013 ел, 5 август, 548 нче; 2014 ел, 15 март, 156 нчы; 2014 ел, 29 ноябрь, 

929 нчы; 2015 ел, 30 апрель, 308 нче; 2015 ел, 2 сентябрь, 632 нче; 2015 ел, 30 ок-

тябрь, 815 нче; 2016 ел, 12 октябрь, 741 нче; 2016 ел, 31 октябрь, 802 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «Халык контроле» Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы юнәлешләре, хәбәрнамәләре 

категорияләре атамалары һәм категорияләре модераторлары исемлегенә түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 
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3 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«3. Социаль 

өлкә 

балалар 

бакчалары 

Татарстан Рес-

публикасы 

Мәгариф һәм 

фән министр-

лыгы 

балаларның балалар 

бакчаларында булуын 

оештыру, туклануны һәм 

белем бирү процессын 

оештыру, балалар бакчасы 

өчен түләү буенча ташла-

малар проблемалары 

  опека, попечи-

тельлек 

 опекуннарга, попечитель-

ләргә, тәрбиягә бала алган 

ата-аналарга һәм ятим 

балаларга күрсәтелә 

торган социаль ярдәм 

чараларын күрсәтүне 

оештыру проблемалары 

  поликлиникалар 

һәм хастаханәләр 

Татарстан Рес-

публикасы Сәла-

мәтлек аклау 

министрлыгы 

сәламәтлек саклау учреж-

дениеләре эшчәнлегендә 

проблемалар 

  уңайлы мохит Татарстан Рес-

публикасы Хез-

мәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү 

һәм социаль 

яклау министр-

лыгы 

мөмкинлекләре чикләнгән 

кешеләр өчен булган 

чикләүләр һәм алар өчен 

уңайлы мохит оештыру 

буенча тәкъдимнәр  

  социаль хезмәт 

күрсәтү 

 гражданнарга социаль 

хезмәт күрсәтүне 

оештыруда проблемалар 

  социаль яклау 

органнары тара-

фыннан күрсә-

телә торган соци-

аль ярдәм чара-

лары 

 социаль ярдәм күрсәтү ор-

ганнарының социаль яр-

дәм чараларын күрсәтүне 

оештыруда проблемалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пенсия белән 

тәэмин итү 

Россия Федера-

циясе Пенсия 

фондының Та-

тарстан Респуб-

ликасы буенча 

идарәсе 

гражданнарны пенсия, ай-

лык акчалата түләүләр һәм 

башка пособиеләр билге-

ләү һәм түләү мәсьәләләре 

буенча кабул итүне 

оештыруда проблемалар 

социль иминият-

ләштерү буенча 

Россия Федера-

циясе Социаль 

социль иминиятләштерү 

буенча пособиеләр һәм 
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пособиеләр һәм 

түләүләр 

иминиятләштерү 

фондының Та-

тарстан Респуб-

ликасы буенча 

төбәк бүлеге – 

дәүләт учрежде-

ниесе 

түләүләр бирүне оешты-

руда проблемалар (вакыт-

лыча эшкә яраксыз булу 

буенча пособие; йөклелек 

һәм бала табу буенча 

пособие; йөклелекнең 

башлангыч чорында 

исәпкә баскан хатын-

кызларга бер тапкыр 

бирелә торган пособие; 

балага яшь ярым тулганчы 

аны карау буенча айлык 

пособие; бала туганда бер 

тапкыр түләнә торган 

пособие) 

федераль бюджет 

акчасы исәбеннән 

тернәкләндерүнең 

техник чаралары 

һәм инвалидка 

(инвалид балага) 

күрсәтелә торган 

тернәкәндерү 

хезмәтләре  

инвалидларны, инвалид 

балаларны тернәкләндерү-

нең техник чаралары белән 

тәэмин итү, шулай ук 

тернәкләндерүнең яки 

инвалидны (инвалид 

баланы) тернәкләндерүнең 

индивидуаль программа-

сын тормышка ашыру 

кысаларында инвалид-

ларны, инвалид балаларны 

шифаханә-курорт дәвала-

вына җибәрү мәсьәлә-

ләре»; 

 

4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

җәмәгать 

туклануы 

Татарстан Рес-

публикасы Сәнә-

гать һәм сәүдә 

министрлыгы 

һәркем файдалана алырлык 

челтәр предприятиеләре 

(рестораннар, барлар, кафе, 

кабымханәләр) тарафыннан 

туклану хезмәтләрен оеш-

тыруда проблемалар 

сәүдә кагыйдә-

ләрен бозу 

азык-төлек һәм азык-төлек 

булмаган товарлар белән 

сәүдә итүне оештыруда 

проблемалар 

тышкы реклама Монополиягә 

каршы федераль 

гамәлдәге законнарны 

бозып, тышкы реклама 

http://fss.ru/ru/consultation/6810/index.shtml
consultantplus://offline/ref=3C2DD16705F52A1A607873E58F59F7E2E8F836042AA8D840276F098AE9262DFC48005EA3077184DD7BFCEE5C76O
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хезмәтнең Татар-

стан Республика-

сы буенча ида-

рәсе (килешү 

буенча) 

урнаштыру фактларын 

ачыклау, рекламада басты-

рылган мәгълүмат белән 

гражданнарны һәм юридик 

затларны ялгыштыру 

этил спиртын, 

алкогольле һәм 

спиртлы про-

дукцияне за-

консыз рәвештә 

җитештерү һәм 

(яки) аларның 

әйләнеше (вак-

лап сатудан 

тыш) 

Татарстан 

Республикасы 

буенча Эчке 

эшләр министр-

лыгы (килешү 

буенча) 

этил спиртын, алкогольле 

һәм спиртлы продукцияне 

законсыз рәвештә җитеш-

терү һәм (яки) аларның 

әйләнеше (ваклап сатудан 

гайре) 

эшкуарлар 

хокукларын 

яклау 

Татарстан Рес-

публикасы Пре-

зиденты кар-

шындагы Эшку-

арлар хокукла-

рын яклау буенча 

вәкаләтле вәкил 

эшкуарлык эшчәнлеген 

гамәлгә ашыруга бәйле 

тәкъдимнәр һәм пробле-

малар»; 

 

8 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«8. Төзекләнде

рү һәм ин-

фраструк-

тура 

хуҗасыз 

хайваннар 

Татарстан Рес-

публикасы Ми-

нистрлар Каби-

нетының Баш ве-

теринария ида-

рәсе 

Татарстан Республикасы 

торак пунктлары террито-

риясендә хуҗасыз хайван-

нарны (этләр һәм мәчеләр) 

табу 

территорияләр-

не төзекләндерү 

Татарстан Рес-

публикасы Төзе-

леш, архитектура 

һәм торак-ком-

муналь хуҗалык 

министрлыгы 

ишегалларын һәм йорт яны 

территорияләрен төзеклән-

дерүне оештыру буенча 

тәкъдимнәр, шулай ук кал-

дыкларны күмү, чүп эш-

кәртү предприятиеләре төзү 

өчен полигоннар урнаштыру  

парклар һәм 

скверлар 

паркларны һәм скверларны 

төзекләндерү, карап тоту 

һәм аларны эшләве буенча 

тәкъдимнәр («Парклар һәм 

скверлар» программасы 

кысаларында) 
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капиталь ре-

монт 

капиталь ремонтны сыйфат-

сыз итеп үткәрү 

торак төзелеше торак төзелешенә кагылыш-

лы мәсьәләләр»; 

 
11 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«11. Авыл ху-

җалыгы 

авыл хуҗалыгы Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек ми-

нистрлыгы 

авыл хуҗалыгындагы проб-

лемалар һәм аларны бетерү 

буенча тәкъдимнәр, шулай 

ук күздә тотылган авыл ху-

җалыгы предприятиеләрен 

урнаштыру мәсьәләләре»; 

 

түбәндәге эчтәлекле 19 нчы пункт өстәргә: 

 

«19. Мәшгульлек эшсезләргә 

пособиеләр 

Татарстан Рес-

публикасы Хез-

мәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү 

һәм социаль 

яклау министр-

лыгы 

эшкә урнашу проблемалары 

һәм эшсезлек буенча посо-

биеләр бирүне оештыру». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                  А.В.Песошин 
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