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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2018 елда Татарстан 

Республикасында яшәүче эшләмәүче 

пенсионерларны компьютер белеменә 
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 елда Татарстан 

Республикасында яшәүче эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә 

өйрәтүне оештыру турында» 2018 ел, 17 гыйнвар, 10 карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

преамбуланы түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе субъектларының 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының матди-техник нигезләрен ныгытуга, картлык 

буенча һәм инвалидлык буенча иминият пенсияләре алучы эшләмәүче 

пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә һәм эшләмәүче пенсионерларны 

компьютер белеменә өйрәтүгә бәйле социаль программаларын финанслар белән 

тәэмин итү турында» 2017 ел, 29 декабрь, 1687 нче карары нигезендә, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карары белән расланган  

«2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм 

күрсәтү» дәүләт программасын тормышка ашыру максатларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:» 

әлеге карар белән расланган 2018 елда Татарстан Республикасында яшәүче 

эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә өйрәтүне оештыру тәртибендә: 
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1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу 2018 елда Татарстан Республикасында яшәүче эшләмәүче 

пенсионерларны компьютер белеменә өйрәтүне оештыру тәртибе (алга таба – 

Тәртип) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе субъектларының 

социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының матди-техник нигезләрен ныгытуга, картлык 

буенча һәм инвалидлык буенча иминият пенсияләре алучы эшләмәүче 

пенсионерларга адреслы социаль ярдәм күрсәтүгә һәм эшләмәүче пенсионерларны 

компьютер белеменә өйрәтүгә бәйле социаль программаларын финанслар белән 

тәэмин итү турында» 2017 ел, 29 декабрь, 1687 нче карары һәм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2020 елларга «Татарстан 

Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасын раслау 

турында» 2013 ел, 23 декабрь, 1023 нче карары белән расланган «2014 – 2020 

елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт 

программасының 2014 – 2020 елларга «Өлкән яшьтәге гражданнарның тормыш 

сыйфатын яхшырту» ярдәмче программасы нигезендә өлкән яшьтәге затларның 

дәүләт мәгълүмат ресурсларыннан файдалана алуын тәэмин итү максатларында 

эшләнде һәм 2018 елда Татарстан Республикасында яшәүче эшләмәүче 

пенсионерларны компьютер белеменә өйрәтүне оештыру тәртибен билгели.»; 

6 нчы пунктта «белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе булган» 

һәм «(алга таба – мәгариф оешмасы)» сүзләрен төшереп калдырырга; 

әлеге карар белән расланган 2018 елда Татарстан Республикасының 

эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә өйрәтүгә бәйле социаль 

программасын тормышка ашырганда барлыкка килә торган Татарстан Республикасы 

чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен Россия Федерациясе Пенсия фонды 

бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына күчерелә торган субсидияне 

тоту тәртибендә 1 нче пункты түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу 2018 елда Татарстан Республикасының эшләмәүче пенсионерларны 

компьютер белеменә өйрәтүгә бәйле социаль программасын тормышка ашырганда 

барлыкка килә торган Татарстан Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу 

өчен Россия Федерациясе Пенсия фонды бюджетыннан Татарстан Республикасы 

бюджетына бирелә торган субсидия акчасын тоту тәртибе Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе субъектларының социаль хезмәт күрсәтү 

оешмаларының матди-техник базасын ныгытуга, картлык буенча һәм инвалидлык 

буенча иминият пенсияләре алучы эшләмәүче пенсионерларга адреслы социаль 

ярдәм күрсәтү һәм эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә өйрәтүгә бәйле 

социаль программаларын финанслар белән тәэмин итү турында» 2017 ел,  

29 декабрь, 1687 нче карары һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2020 елларга «Татарстан Республикасы гражданнарына 

социаль ярдәм күрсәтү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 23 декабрь, 

1023 нче карары нигезендә Россия Федерациясе Пенсия фонды акчасын нәтиҗәле 

һәм максатчан файдалану максатларында эшләнде һәм 2018 елда Татарстан 

Республикасының эшләмәүче пенсионерларны компьютер белеменә өйрәтүгә бәйле 

социаль программасын тормышка ашырганда барлыкка килә торган Татарстан 

Республикасы чыгым йөкләмәләрен финанслашу өчен Россия Федерациясе Пенсия 
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фонды бюджетыннан Татарстан Республикасы бюджетына күчерелә торган 

субсидия акчасын (алга таба – субсидия) тоту тәртибен билгели.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                       А.В.Песошин 
 

 


