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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең башкарма 

органнары эшчәнлегендә мәгълүмат-

коммуникация технологияләреннән 

файдалану, мәгълүмат системаларын һәм 

мәгълүмат-телекоммуникация инфра-

структурасын планлаштыру, булдыру, 

үстерү, модернизацияләү, эксплуа-

тацияләү чараларын координацияләү 

тәртибе турында» 2015 ел, 30 май, 387 нче 

карары белән расланган Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимиятенең 

башкарма органнары эшчәнлегендә 

мәгълүмат-коммуникация технология-

ләреннән файдалану, мәгълүмат 

системаларын һәм мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын 

планлаштыру, булдыру, үстерү, модер-

низацияләү, эксплуатацияләү чараларын 

координацияләү турындагы нигезләмәгә 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең башкарма органнары эшчәнлегендә мәгълүмат-коммуникация 

технологияләреннән файдалану, мәгълүмат системаларын һәм мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын планлаштыру, булдыру, үстерү, 
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модернизацияләү, эксплуатацияләү чараларын координацияләү тәртибе турында» 

2015 ел, 30 май, 387 нче карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2016 ел, 12 октябрь, 740 нчы; 2018 ел, 12 сентябрь, 772 нче карарлары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимиятенең башкарма органнары эшчәнлегендә мәгълүмат-коммуникация 

технологияләреннән файдалану, мәгълүмат системаларын һәм мәгълүмат-

телекоммуникация инфраструктурасын планлаштыру, булдыру, үстерү, модер-

низацияләү, эксплуатацияләү чараларын координацияләү турындагы нигезләмәгә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктка түбәндәге эчтәлекле алтынчы абзац өстәргә: 

«Концессия килешүе яки дәүләт-хосусый партнерлык турындагы килешү 

нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасын оештырган яки 

модернизацияләгән очракта, бу система операторының функцияләрен тиешле 

килешү белән күздә тотылган чикләрдә, күләмнәрдә һәм вакытларда концессионер 

яки хосусый партнер тарафыннан гамәлгә ашырыла.»; 

11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«11. Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системалары «Дәүләт 

ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 ел,              

5 апрель, ФЗ-44 нче Федераль закон йә дәүләт-хосусый партнерлык турындагы, 

муниципаль-хосусый партнерлык турындагы Россия Федерациясе законнары, 

концессия килешүләре турындагы законнар белән күздә тотылган таләпләрне исәпкә 

алып төзелә, модернизацияләнә һәм эксплуатацияләнә, әгәр дә Татарстан 

Республикасының дәүләт мәгълүмат системаларын эксплуатацияләү Татарстан 

Республикасы бюджеты акчасын җәлеп итмичә гамәлгә ашырылса, бүтән федераль 

законнар нигезендә башкарыла.». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  

 

 


