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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Массакүләм мәгълүмат 

чаралары өлкәсендәге оешмаларга 

Татарстан Республикасының мәгълүмат 

киңлеге инфраструктурасын үстерү, 

республикада мәгълүмат технологияләре 

базарын үстерү, Татарстан Республика-

сының барлык территориясендә граж-

даннар җәмгыяте формалаштыруда 

массакүләм мәгълүмат чаралары ролен 

арттыру, халыкка бирелә торган 

мәгълүматның сыйфатын һәм опера-

тивлыгын күтәрү, Татарстан Республи-

касының ике дәүләт телләренең тигез-

леген тәэмин итү чыгымнарын каплау 

өчен Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2018 ел, 3 

апрель, 204 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Массакүләм мәгълүмат 

чаралары өлкәсендәге оешмаларга Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге 

инфраструктурасын үстерү, республикада мәгълүмат технологияләре базарын 

үстерү, Татарстан Республикасының барлык территориясендә гражданнар җәмгыяте 

формалаштыруда массакүләм мәгълүмат чаралары ролен арттыру, халыкка бирелә 
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торган мәгълүматның сыйфатын һәм оперативлыгын күтәрү, Татарстан 

Республикасының ике дәүләт телләренең тигезлеген тәэмин итү чыгымнарын каплау 

өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибен раслау турында» 2018 ел, 3 апрель, 204 нче карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

««Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге оешмаларга Татарстан 

Республикасының мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын үстерү, республикада 

мәгълүмат технологияләре базарын үстерү, Татарстан Республикасының барлык 

территориясендә гражданнар җәмгыяте формалаштыруда массакүләм мәгълүмат 

чаралары ролен арттыру, халыкка бирелә торган мәгълүматның сыйфатын һәм 

оперативлыгын күтәрү, Татарстан Республикасының ике дәүләт телләренең 

тигезлеген тәэмин итү чыгымнарын каплау өчен Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибен раслау турында»; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.  Карарга теркәлгән Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге 

оешмаларга Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын 

үстерү, республикада мәгълүмат технологияләре базарын үстерү, Татарстан 

Республикасының барлык территориясендә гражданнар җәмгыяте формалаштыруда 

массакүләм мәгълүмат чаралары ролен арттыру, халыкка бирелә торган 

мәгълүматның сыйфатын һәм оперативлыгын күтәрү, Татарстан Республикасының 

ике дәүләт телләренең тигезлеген тәэмин итү чыгымнарын каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибен расларга.»;  

әлеге карар белән расланган Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге 

оешмаларга Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын 

үстерү, республикада мәгълүмат технологияләре базарын үстерү, Татарстан 

Республикасының барлык территориясендә гражданнар җәмгыяте формалаштыруда 

массакүләм мәгълүмат чаралары ролен арттыру, халыкка бирелә торган 

мәгълүматның сыйфатын һәм оперативлыгын күтәрү, Татарстан Республикасының 

ике дәүләт телләренең тигезлеген тәэмин итү чыгымнарын каплау өчен Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибендә: 

исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге оешмаларга Татарстан 

Республикасының мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын үстерү, республикада 

мәгълүмат технологияләре базарын үстерү, Татарстан Республикасының барлык 

территориясендә гражданнар җәмгыяте формалаштыруда массакүләм мәгълүмат 

чаралары ролен арттыру, халыкка бирелә торган мәгълүматның сыйфатын һәм 

оперативлыгын күтәрү, Татарстан Республикасының ике дәүләт телләренең 

тигезлеген тәэмин итү чыгымнарын каплау өчен Татарстан Республикасы бюджеты 

акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибе»; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. Бу Тәртип массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге оешмаларга 

Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм 

камилләштерү, республикада мәгълүмат технологияләре базарын үстерү, 

гражданнар җәмгыятен формалаштыруда массакүләм мәгълүмат чаралары ролен 
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арттыру, республикада турында, шул исәптән аның  инвестицияләр җәлеп итүгә 

кызыклы булуы хакында уңай мәгълүмат формалаштыру һәм аны Россия 

Федерациясенең барлык территориясендә һәм аннан читтә тарату, халыкка бирелә 

торган мәгълүматның сыйфатын һәм оперативлыгын күтәрү, Татарстан 

Республикасының ике дәүләт телләренең тигезлеген тәэмин итү чыгымнарын каплау 

өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр (алга таба – 

субсидияләр) бирү кагыйдәләрен билгели.»; 

5 пунктның ундүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«З10 – теле- һәм радиоканалларда социаль, шул исәптән республикада турында, 

шул исәптән аның  инвестицияләр җәлеп итүгә кызыклы булуы хакында уңай 

мәгълүмат формалаштыруга һәм аны Россия Федерациясенең барлык 

территориясендә һәм аннан читтә таратуга роликлар һәм репортажлар урнаштыруга 

чыгымнар;». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


