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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Россия Федерациясе 

Музей фонды предметларын бастырып 

чыгару буенча (халыкка күрсәтү, 

басмаларда күчереп ясау, чыганакларның 

электрон һәм башка төрләрендә, шул 

исәптән виртуаль режимда) дәүләт 

хезмәте күрсәтү сыйфаты стандартын 

раслау турында» 2014 ел, 1 ноябрь, 832 

нче карарына үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Россия Федерациясе 

Музей фонды предметларын бастырып чыгару буенча (халыкка күрсәтү, басмаларда 

күчереп ясау, чыганакларның электрон һәм башка төрләрендә, шул исәптән 

виртуаль режимда) дәүләт хезмәте күрсәтү сыйфаты стандартын раслау турында» 

2014 ел, 1 ноябрь, 832 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2016 ел, 6 сентябрь, 615 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне 

исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемендә һәм текстта «Россия Федерациясе Музей фонды 

предметларын бастырып чыгару буенча (халыкка күрсәтү, басмаларда күчереп ясау, 

чыганакларның электрон һәм башка төрләрендә, шул исәптән виртуаль режимда)» 

сүзләрен «музей предметларын, музей коллекцияләрен халыкка күрсәтү буенча» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Россия Федерациясе Музей фонды предметларын 

бастырып чыгару буенча (халыкка күрсәтү, басмаларда күчереп ясау, 

чыганакларның электрон һәм башка төрләрендә, шул исәптән виртуаль режимда) 

дәүләт хезмәте күрсәтү сыйфаты стандартында: 
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Стандартның исемендә һәм текстта «Россия Федерациясе Музей фонды 

предметларын бастырып чыгару буенча (халыкка күрсәтү, басмаларда күчереп ясау, 

чыганакларның электрон һәм башка төрләрендә, шул исәптән виртуаль режимда)» 

сүзләрен «музей предметларын, музей коллекцияләрен халыкка күрсәтү буенча» 

сүзләренә алмаштырырга; 

2.1 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының «18 яше тулмаган затлар, 

шулай ук төп һөнәри белем бирү програмалары буенча укучылар музейларга 

бушлай бару тәртибен раслау турында» 2015 ел, 17 декабрь, 3119 нчы боерыгы.»; 

14.2 пунктның өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгының «18 яше тулмаган затлар, 

шулай ук төп һөнәри белем бирү програмалары буенча укучылар музейларга 

бушлай бару тәртибен раслау турында» 2015 ел, 17 декабрь, 3119 нчы боерыгы 

нигезендә 18 яше тулмаган затлар (айга бер тапкыр)»;». 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


