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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 ; 2018 ел, 12 сентябрь,                  

771 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 
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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 нигезләмәдә: 

2 бүлекнең уналтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Комиссия – Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел,            

23 август, б-1559 нчы боерыгы белән төзелгән «Халык контроле» Татарстан 

Республикасы дәүләт мәгълүмат системасы эшчәнлеге буенча ведомствоара 

комиссия;»; 

түбәндәге эчтәлекле 6 бүлек өстәргә: 

 

«6. Хәбәрнамәләрнең яңа категорияләрен гамәлгә кертү тәртибе 

 

6.1. Хәбәрнамәләрнең яңа категорияләре Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары нигезендә гамәлгә кертелә.  

6.2. Хәбәрнамәләрнең яңа категорияләрен, Комиссия карары нигезендә һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Аппараты белән килештереп, алты 

айдан артмаган вакытка тест режимында гамәлгә кертү рөхсәт ителә. 

6.3. Хәбәрнамәләрнең яңа категорияләрен тест режимында гамәлгә кертү 

вакыты эчендә Комиссия хәбәрнамәләрнең яңа категорияләрен гамәлгә кертү 

турындагы тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 

кертүнең максатка ярашлы булуы яки максатка ярашлы булмавы турындагы 

мәсьәләне карап тикшерә. 

6.4. Хәбәрнамәләрнең яңа категорияләрен гамәлгә кертү турындагы 

тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертү максатка 

ярашлы булганда, Татарстан Республикасының Мәгълүматлаштыру һәм элемтә 

министрлыгы яки Татарстан Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле 

вәкил «Халык контроле» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасының 

хәбәрнамәләр юнәлешләре, хәбәрнамәләр категорияләре атамалары һәм 

категорияләр модераторлары исемлегенә тиешле үзгәрешләр кертү турындагы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары проектын билгеләнгән 

тәртиптә әзерли һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертә.»;  

 

әлеге карар белән расланган «Халык контроле» Татарстан Республикасы 

дәүләт мәгълүмат системасының хәбәрнамәләр юнәлешләре, хәбәрнамәләр 

категорияләре атамалары һәм категорияләр модераторлары исемлегенең 2 пунктын 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«2. Элемтә мобиль элемтә 

 
 
 
 
 

Татарстан 

Республика-

сының 

Мәгълүмат-

лаштыру һәм 

элемтә 

мобиль элемтә һәм 

«Интернет» мәгълүмат-

коммуникация челтәре 

хезмәтләрен сыйфатсыз 

күрсәтү (алга таба – 

«Интернет» челтәре) 
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министрлыгы  

почта почта элемтәсе хезмәтләрен 

сыйфатсыз күрсәтү (почта 

аша җибәрү вакытларын 

үтәмәү, аларны югалту һәм 

башка проблемалар) 

цифрлы теле-

видение 

цифрлы эфир телевидениесе 

сигналын кабул итү, цифрлы 

телевидение кабул итү өчен 

җайланмаларны көйләү һәм 

урнаштыру». 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  


