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Татарстан Республикасының сатып 
алулар буенча дәүләт 
комитетының 2019 елның 26 
июлендәге  04-05-70нче номерлы 
боерыгы белән  
РАСЛАНГАН 
 

Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетында 
журналистрларны аккредитацияләү кагыйдәләре 

 
I. Гомуми положениелар 

II.  
1.1. Бу кагыйдәләр “Массакүләм мәгълүмат чаралары турында”  1991 

елның 27 декабрендә кабул ителгән  2124-1нче номерлы Россия Федерациясе 
законының 48нче маддәсенә ярашлы рәвештә Татарстан Республикасының 
сатып алулар буенча дәүләт комитеты каршында (алга таба- аккредитация, 
Дәүләтт комитеты) журналистларны аккредитацияләү тәртибен 
регламентлый.  

1.2. Аккредитацияләү сроксыз гамәлгә ашырыла. Редакция теләге буенча 
төгәл редакция биремен үтәү өчен кирәкле булган вакытка яисә, 
аккредитация узган  журналист вакытлыча булмаган очракта, аны алыштыру 
өчен уздырыла (вакытлыча аккредитация). 
 

II. Аккредитацияләүкагыйдәләре 
 
2.1. Массакүләм мәгълүмат чаралары редакцияләренең, шулай ук чит 

ил массакүләм мәгълүмат чараларының милек белән идарә итү формасына 
һәм  гамәлгә куючы составына бәйле булмаган килеш аккредитация узарга 
хокукы бар. Чит илдәге массакүләм мәгълүмат чарасы журналистын 
аккредитацияләү өчен, аның аккредитациясен Россия Федерациясе Чит ил 
эшләре министрлыгында раслау таләп ителә.  

 
III. Аккредитацияләү тәртибе 

 
3.1. Дәүләт комитетында  гаризаны алу көнен, вакытын расларга 

мөмкинлек бирүче теләсә кайсы юл белән  аккредитация уздыру турында 
массакүләм мәгълүмат чарасы җитәкчесе тарафыннан имзаланган гариза 
бирелә. 

3.2. Гаризада журналистның фамилиясе, исеме, атасының исеме (булган 
очракта),  вазифасы, эш һәм мобиль телефон номеры, электрон почтасының  
адресы, массакүләм мәгълүмат чарасының тулы исеме, массакүләм 
мәгълүмат чарасынының теркәлү турында шәһадәтнамәсенең номеры 
күрсәтелә.  



Вакытлыча аккредитация узар өчен, шулай ук редакция биреме, аны 
башкару чоры , ә инде ул вакытлыча булмыйча торган вакытка 
аккредитацияләнгән журналистны алыштырган очракта,  исем-фамилиясе, 
исеме, атасының исеме (булган очракта) һәм алыштыручы журналистны 
аккредитацияләү срогы күрсәтелә.  

Чит ил журналистын аккредитацияләү өчен, аның Россия Федерациясе 
Чит ил эшләре министрлыгы каршында аккредитация узганлыгын раслаучы 
документларның күчермәсе дә өстәп бирелә.  

3.3. Шушы Кагыйдәләрнең 3.2нче пунктындагы таләпләргә туры 
килмәгән гаризалар каралмый.  

3.4. Аккредитацияләү (аккредитацияләүне кире кагу)  турында карарны, 
гариза кергән көннән алып биш эш көненнән дә соңга калмыйча, дәүләт 
комитеты рәисе (рәис вазифаларын башкаручы) кабул итә. Шул хакта карар 
әлеге карар кабул ителгәннең икенче эш көненнән дә соңга калмыйча 
редакция  тарафыннан кабул ителгән конне, датаны расларга мөмкинлек 
бирүче теләсә кайсы юл белән массакүләм мәгълүмат чарасы редакциясенә 
юллана. 

3.5. Массакүләм мәгълүмат чарасы махсуслашкан характерда эшләгән 
очракта (реклама тарату, эротик басмалар),  аккредитацияләү кире кагыла. 

3.6. Гаризаны карау, аккредитацияләү (аккредитацияләүне кире 
кагу)турында боерык пректын әзерләү, шулай ук кабул ителгән карарны 
массакүләм мәгълүмат чарасына хәбәр итүне шушы Кагыйдәләрдә 
билгеләнгән тәртиптә һәм срокта Татарстан Республикасының сатып алулар 
буенча дәүләт комитетының әйдәп баручы киңәшчесе гамәлгә ашыра.  

 
IV. Аккредитацияләнгән журналистларның хокуклары һәм 

йөкләмәләре 
 

4.1. Аккредитацияләнгән журналистлар : 
чараларда катнашырга; 
чаралар хакында Дәүләт комитетында булган рәсми мәгълүматның (көн 

тәртибен, пресс-релизларны, мәгълүмати- белешмә, статистик, аналитик һәм 
башка материалларның) күчермәләрен алырга; 

бастырырга әзерләнгән мәгълүмати- белешмә материаллары белән 
танышырга хокуклы; 

Россия Федерациясе законнарында  каралган башка  хокукларга ия. 
4.2. Аккредитацияләнгән журналистлар: 
чараларның регламентын сакларга, әгәр дә ул массакүләм мәгълүмат 

чаралары өчен махсус оештырылмаган булса, аның барышына кысылмаска; 
чарада катнашучыларның эшчәнлегенә каршылык күрсәтмәскә; 
басма материалларда (эфир эшчәнлегендә) Дәүләт комитеты биргән 

пресс-релизларны, мәгълүмати- белешмә, статистик, аналитик һәм башка 
материалларны файдаланганда, мәгълүмат чыганагын күрсәтергә; 

һөнәри эшчәнлек алып барган вакытта Дәүләт комитеты эшчәнлеге 
турында дөреслеккә туры килмәгән мәгълүматны таратмаска бурычлы. 


