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 2018 ел, 12 сентябрь 771 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Халык контроле» 

Татарстан Республикасы дәүләт 

мәгълүмат системасы эшчәнлеге 

кысаларында Татарстан Республикасы 

гражданнары, дәүләт хакимияте башкарма 

органнары һәм җирле үзидарә органнары 

электрон хезмәттәшлеге турында»        

2012 ел, 10 август, 676 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Халык контроле» 

Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы эшчәнлеге кысаларында 

Татарстан Республикасы гражданнары, дәүләт хакимияте башкарма органнары һәм 

җирле үзидарә органнары электрон хезмәттәшлеге турында» 2012 ел, 10 август,     

676 нчы карарына (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 октябрь, 815 нче; 2016 ел, 12 октябрь, 741 нче; 2016 ел, 31 октябрь,       

802 нче; 2017 ел, 20 июнь, 394 нче; 2017 ел, 2 ноябрь, 839 нчы карарлары белән 

кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 
3.1.5 нче пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Торак-коммуналь хезмәтләр», «Экстремизм, дини һәм милли җирлектәге 

низаглар», «Алкогольле һәм (яки) спиртлы продукцияне сату кагыйдәләрен бозу», 
«Этил спиртын, алкогольле һәм спиртлы продукцияне законсыз җитештерү һәм 
(яки) әйләнештә йөртү (ваклап сатудан тыш)», «Су биологик ресурсларын законсыз 
аулау (тоту)», «Хезмәт хокукларын, шул исәптән чакыру буенча хәрби хезмәт 
итүдән азат ителгән гражданнар хокукларын бозу» категорияләре һәм «Коррупциягә 
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каршы тору» юнәлеше буенча хәбәрнамәләр, бирелгән статусына карамастан, 
Порталда бастырылмыйлар.»; 

әлеге карар белән расланган «Халык контроле» Татарстан Республикасы 

дәүләт мәгълүмат системасы эшчәнлеге кысаларында Татарстан Республикасы 

гражданнары, дәүләт хакимияте башкарма органнары һәм җирле үзидарә органнары 

электрон хезмәттәшлеге турындагы нигезләмәнең 5.4 нче пункты үз көчен югалткан 

дип санарга; 

әлеге карар белән расланган «Халык контроле» Татарстан Республикасы 

дәүләт мәгълүмат системасы юнәлешләре, хәбәрнамәләре категорияләре атамалары 

һәм категорияләре модераторлары исемлегендә: 

2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

2 Элемтә  мобиль элемтә  Татарстан Рес-

публикасы 

Мәгълүматлаштыру 

һәм элемтә мини-

стрлыгы  

мобиль элемтә һәм 

«Интернет» мәгълүмат-

коммуникация челтәре 

(«Интернет» челтәре) 

хезмәтләрен сыйфатсыз 

күрсәтү 

почта 

   почта элемтәсе 

хезмәтләрен сыйфатлы 

күрсәтмәү (почта аша 

җибәрелә торган 

әйберләрне илтеп тапшыру 

вакытларын үтәмәү,  

аларны югалту һәм башка 

проблемалар)»; 

   

 

4 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«4. Бизнес җәмәгать 

туклануы 

Татарстан Рес-

публикасы Сәнә-

гать һәм сәүдә 

министрлыгы 

һәркемгә ачык челтәрдәге 

предприятиеләрнең 

(рестораннар, барлар, кафе, 

кабымханәләр) туклану 

хезмәтләрен оештырудагы 

проблемалары 

сәүдә кагыйдә-

ләрен бозу 

ашамлыклар һәм ашамлык 

булмаган товарлар сатуны 

оештыруда проблемалар  

алкогольле һәм 

(яки) спиртлы 

продукцияне 

сату кагыйдә-

ләрен бозу 

алкогольле һәм (яки) 

спиртлы продукцияне сату 

кагыйдәләрен бозу  
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тышкы реклама 

 

Монополиягә кар-

шы федераль хез-

мәтнең Татарстан 

Республикасы 

буенча идарәсе 

(килешү буенча) 

гамәлдәге законнарны 

бозып, тышкы реклама 

урнаштыру, рекламада 

басылган мәгълүмат белән 

гражданнарны һәм юридик 

затларны ялгыштыру 

фактларын ачыклау 

этил спиртын, 

алкогольле һәм 

спиртлы 

продукцияне 

законсыз 

җитештерү һәм 

(яки) әйләнештә 

йөртү (ваклап 

сатудан тыш) 

Татарстан Рес-

публикасы буенча 

Эчке эшләр мини-

стрлыгы (килешү 

буенча) 

этил спиртын, алкогольле 

һәм спиртлы продукцияне 

законсыз җитештерү һәм 

(яки) әйләнештә йөртү 

(ваклап сатудан тыш)»; 

 

5 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 

«5. Экология чүплекләр Татарстан Респуб-

ликасы Экология 

һәм табигый бай-

лыклар министр-

лыгы  

җирләрне файдалану һәм 

саклау (туфракны пычра-

ту, санкцияләнмәгән чүп-

лекләр һ.б.) 

су суны файдалану һәм сак-

лау (елга акваторияләрен, 

сулыкларны һәм башка 

территорияләрне пычрату) 

һава атмосфера һавасын пычра-

ту турында мәгълүмат 

бирү 

санитария 

торышы 

йортларның һәм террито-

рияләрнең санитария то-

рышы тиешенчә булмауны 

ачыклау 

файдалы 

казылмаларны 

законсыз 

чыгаур 

файдалы казылмаларны, 

шул исәптән су объектын-

да рөхсәтсез чыгару факт-

лары турында мәгълүмат 

бирү 

су биологик 

ресурсларын 

законсыз аулау 

(тоту) 

Татарстан Рес-

публикасының 

Биологик ресурс-

лар буенча дәүләт 

комитеты 

су биологик ресурсларын 

законсыз аулау (тоту) 

фактлары турында мәгълү-

мат бирү»; 
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11 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«11. Авыл 

хуҗалыгы 

авыл 

хуҗалыгы 

Татарстан Рес-

публикасы Авыл 

хуҗалыгы һәм 

азык-төлек 

министрлыгы 

авыл хуҗалыгындагы 

проблемалар һәм аларны 

бетерү буенча тәкъдим-

нәр, шулай ук күздә 

тотыла торган авыл 

хуҗалыгы предприя-

тиеләрен урнаштыру 

мәсьәләләре 

коммерциягә 

карамаган 

бакчачылык, 

яшелчәчелек 

һәм дача 

берләшмәләре 

электр челтәре хуҗалы-

гы объектларын коммер-

циягә карамаган бакча-

чылык һәм яшелчәчелек 

ширкәтләре чикләренә 

кадәр төзү һәм ремонт-

лау, каты коммуналь 

калдыкларны җыю һәм 

чыгару мәйданчыкларын 

төзү һәм ремонтлау, 

техник су белән тәэмин 

итү системаларын ре-

монтлау, гражданнарның 

коммерциягә карамаган 

бакчачылык, яшелчә-

челек һәм дача берләш-

мәләренә керә торган 

юлларны төзү һәм 

ремонтлау проблема-

лары»; 

 

14 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«14. Хезмәт 

хокукларын 

бозу 

хезмәт хокук-

ларын, шул 

исәптән чакы-

ру буенча хәр-

би хезмәт итү-

дән азат ител-

гән граждан-

нар хокукла-

рын бозу 

Татарстан Рес-

публикасы 

Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин 

итү һәм социаль 

яклау министр-

лыгы 

чакыру буенча хәрби 

хезмәт итүдән азат 

ителгән гражданнарның 

хәрби хезмәттән запаска 

азат ителгәннән соң өч ай 

эчендә эшкә кабул итү-

дән баш тарту мәсьәләсе 

буенча мөрәҗәгать итүе; 

хезмәткәрләр белән 

хезмәт мөнәсәбәтләрен 

рәсмиләштерү өлкәсендә 
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бозулар; хезмәткәрләргә 

«соры» эш хакы түләү»; 

 

17 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«17. Спорт спорт 

объектлары 

эшчәнлеге 

Татарстан Рес-

публикасы 

Спорт министр-

лыгы 

спорт объектлары 

эшчәнлеге»; 

 

17 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«18. Мәдәният мәдәният 

учрежде-

ниеләре 

эшчәнлеге 

Татарстан Рес-

публикасы 

Мәдәният 

министрлыгы 

мәдәният учреждение-

ләре, шул исәптән авыл 

җирлекләре территория-

сендә урнашкан муни-

ципаль мәдәният учреж-

дениеләре эшчәнлеге 

мәдәни 

мирас 

объектлары 

Татарстан Рес-

публикасы 

Мәдәни мирас 

объектларын 

саклау комитеты 

мәдәни мирас объект-

ларын саклау өлкәсендә 

бозулар». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


