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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Массакүләм мәгълүмат 

чаралары өлкәсендәге оешмаларга 

Татарстан Республикасының мәгълүмат 

киңлеге инфраструктурасын үстерү һәм 

камилләштерү, республикада мәгълүмат 

технологияләре базарын үстерү, 

гражданнар җәмгыятен формалаштыруда 

массакүләм мәгълүмат чараларының 

ролен арттыру, республика турында, шул 

исәптән инвестицияләр җәлеп 

итүчәнлеге турында уңай мәгълүмат 

формалаштыру һәм аны Россия 

Федерациясенең барлык территория-

сендә һәм аның чикләреннән тышта 

тарату, халыкка бирелә торган 

мәгълүматның сыйфатын яхшырту һәм 

оперативлыгын арттыру, Татарстан 

Республикасының ике дәүләт теленең 

тигез хокуклылыгын 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 һәм камилләштерү, республикада мәгълүмат 
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технологияләре базарын үстерү, гражданнар җәмгыятен формалаштыруда 

массакүләм мәгълүмат чараларының ролен арттыру, республика турында, шул 

исәптән инвестицияләр җәлеп итүчәнлеге турында уңай мәгълүмат формалаштыру 

һәм аны Россия Федерациясенең барлык территориясендә һәм аның чикләреннән 

тышта тарату, халыкка бирелә торган мәгълүматның сыйфатын яхшырту һәм 

оперативлыгын арттыру, Татарстан Республикасының ике дәүләт теленең тигез 

хокуклылыгын тәэмин итү чыгымнарын каплау өчен Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү тәртибен раслау турында» 2018 ел,             

3 апрель, 204 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 13 декабрь, 1121 нче карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге 

инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының мәгълүмат киңлеген үстерү, шул исәптән аның 

инфраструктурасын камилләштерү» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче пунктта «Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге 

инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының мәгълүмат киңлеген үстерү, шул исәптән аның 

инфраструктурасын камилләштерү» сүзләренә алыштырырга; 

әлеге карар белән расланган Массакүләм мәгълүмат чаралары өлкәсендәге 

оешмаларга Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге инфраструктурасын 

үстерү һәм камилләштерү, республикада мәгълүмат технологияләре базарын үстерү, 

гражданнар җәмгыятен формалаштыруда массакүләм мәгълүмат чараларының ролен 

арттыру, республика турында, шул исәптән инвестицияләр җәлеп итүчәнлеге 

турында уңай мәгълүмат формалаштыру һәм аны Россия Федерациясенең барлык 

территориясендә һәм аның чикләреннән тышта тарату, халыкка бирелә торган 

мәгълүматның сыйфатын яхшырту һәм оперативлыгын арттыру, Татарстан 

Республикасының ике дәүләт теленең тигез хокуклылыгын тәэмин итү чыгымнарын 

каплау өчен Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән субсидияләр бирү 

тәртибендә: 

исемендә «Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге 

инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының мәгълүмат киңлеген үстерү, шул исәптән аның 

инфраструктурасын камилләштерү» сүзләренә алыштырырга; 

1 нче пунктта «Татарстан Республикасының мәгълүмат киңлеге 

инфраструктурасын үстерү һәм камилләштерү» сүзләрен «Татарстан 

Республикасының мәгълүмат киңлеген үстерү, шул исәптән аның 

инфраструктурасын камилләштерү» сүзләренә алыштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 

вазыйфаларын башкаручы        Р.К.Нигъмәтуллин  


