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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «2015 – 2020 елларга 
Татарстан Республикасында инвалидлар өчен 
объектларның һәм хезмәтләрнең һәркем 
файдалана алырлык булу күрсәткечләре 
мәгънәләрен күтәрүгә юнәлдерелгән чаралар 
планын («юл картасын») раслау турында» 
2015 ел, 28 сентябрь, 716 нчы карарына 
үзгәрешләр кертү хакында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында инвалидлар өчен объектларның һәм хезмәтләрнең 
һәркем файдалана алырлык булу күрсәткечләре мәгънәләрен күтәрүгә юнәлдерелгән 
чаралар планын («юл картасын») раслау турында» 2015 ел, 28 сентябрь, 716 нчы 
карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел,  30 март, 
200 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

3 пунктта «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 
министрлыгына» сүзләрен «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча 
министрлыгына, Татарстан Республикасы Спорт министрлыгына» сүзләренә 
алмаштырырга; 

4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4.  Чаралар планын тормышка ашыруда катнашучыларга ел саен: 

Чаралар планын үтәүгә, шул исәптән Чаралар планына теркәлгән 

объектларның һәм хезмәтләрнең инвалидлар өчен һәркем файдалана алырлык булу 

күрсәткечләре мәгънәләрен күтәрү буенча чаралар планын («юл картасын») 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары тарафыннан үтәү 

индикаторлары исемлеге нигезендә дәүләтнеке булмаган оешмалар – объектларның 

милекчеләре һәм хезмәтләр белән тәэмин итүчеләр тарафыннан киртәләрсез мохит 

индикаторларына ирешүгә мониторинг үткәрергә,  

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгына хисап елыннан соң килүче елның 15 гыйнварына кадәр 
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объектларның һәм хезмәтләрнең инвалидлар өчен һәркем файдалана алырлык булу 

күрсәткечләре мәгънәләренә ирешү, җыелма мәгълүмат әзерләү максатларында 

әлеге күрсәткечләргә ирешү өчен гамәлгә ашырыла торган чараларны үтәү 

нәтиҗәләре турында белешмәләр тапшырырга.»; 
әлеге карар белән расланган 2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасында 

инвалидлар өчен объектларның һәм хезмәтләрнең һәркем файдалана алырлык булу 
күрсәткечләре мәгънәләрен күтәрүгә юнәлдерелгән чаралар планында («юл 
картасында»): 

«2015-2030 елларга Татарстан Республикасында объектларның һәм 
хезмәтләрнең инвалидлар өчен файдалана алырлык булу күрсәткечләре мәгънәләрен 
күтәрү буенча чаралар планы («юл картасы») максатлары,бурычлары һәм көтелгән 
нәтиҗәләр» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
3. 2015-2030 елларга Татарстан Республикасында объектларның һәм 

хезмәтләрнең инвалидлар өчен файдалана алырлык булу күрсәткечләре мәгънәләрен 
күтәрү буенча чаралар планы («юл картасы») максатлары, бурычлары һәм көтелгән 

нәтиҗәләр 
 

Әлеге «юл картасы»ның төп максаты 2030 ел азагына Татарстан Республикасы 
территориясендә объектлар һәм хезмәт күрсәтүләрнең инвалидлар өчен барлык 
өстенлекле өлкәләрендә һәркем алырлык булуын тәэмин итү. 

Чын «Юл картасы» бурычлары: 
Татарстан Республикасының норматив хокукый базасын камилләштерү; 
Татарстан Республикасы территориясендә инвалидлар яшәешенең өстенлекле 

өлкәләрендә инвалидлар өчен һәркем файдалана алырлык булу дәрәҗәсен күтәрү; 
инвалидларга күрсәтелә торган хезмәтләрнең һәркем файдалана алырлык булу 

булу дәрәҗәсен, аларда булган чикләүләрне исәпкә алып, арттыру; 
хезмәт күрсәтү сыйфатын камилләштерү. 
2015-2030 елларда Татарстан Республикасында объектларның һәм 

хезмәтләрнең инвалидлар өчен күрсәткечләре мәгънәсендә ирешүнең көтелгән 
нәтиҗәләре Чаралар планына 1 нче кушымтада китерелгән. 

Татарстан Республикасында объектларның һәм хезмәтләрнең инвалидлар өчен 
һәркем файдалана алырлык булу планлаштырылган күрсәткечләренә ирешү өчен 
тормышка ашырыла торган чаралар исемлеге Чаралар планына 2 нче кушымтада 
китерелгән. 

Объектларның һәм хезмәтләрнең инвалидлар өчен һәркем файдалана алырлык 
булу күрсәткечләре мәгънәләрен күтәрү максатында Татарстан Республикасы 
башкарма хакимияте органнары тарафыннан чаралар планын («юл картасы») үтәү 
буенча ел саен мониторинг гамәлгә ашырыла. 

Чаралар планы («юл картасы») Татарстан Республикасы башкарма хакимияте 
органнары тарафыннан үтәлүнең еллык мониторингы индикаторлары исемлеге 
Чаралар планына 3 нче кушымтада китерелгән.»; 

3 һәм 4 бүлекләр үз көчен югалткан дип танырга; 
Чаралар планына 1, 2 һәм 3 кушымталар өстәргә (карарга теркәләләр). 
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