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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2030 елга кадәр 

Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру 

буенча чаралар планын раслау турында» 2015 ел, 25 сентябрь, 707 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел, 26 декабрь, 989 нчы; 

2019 ел, 20 июнь, 503 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) 

расланган 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү 

стратегиясен гамәлгә ашыру буенча чаралар планына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

«II. Стратегияне гамәлгә ашыру этаплары буенча күрсәткечләр» бүлегендә           

Ц-1.4 максаты коды буенча юлларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 
«Ц-1.4 

 

Мәдәни тормыш-

ның сыйфаты һәм 

төрлелеге кеше 

капиталын җәлеп 

итү һәм туплау-

ның чын фактор-

лары булып тора 

 

 

Конкурс нигезендә мәдәният 
һәм сәнгать өлкәсендә 
хупланган проектлар саны, 
берәмлек 

129 130 131 136 146 

Балаларның гомуми санында 
иҗади чараларда катнашуга 
җәлеп ителә торган балалар 
өлеше, процент 

8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 

«Интернет» мәгълүмат-теле-
коммуникация челтәреннән 
һәркем файдалана алу 
мөмкинлеге бирүче 
китапханәләр өлеше, процент  

94,0 95,0 96,0 96,5 96,5 

Билетларны электрон рәвештә 
сатуның автоматлаштырылган 

70,0 75,0 80,0 90,0 100,0 
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системасында эшләүгә күчкән 
мәдәният учреждениеләре 
өлеше, процент  

Татарстан Республикасы дәүләт 
һәм муниципаль музейлары 
каршында оештырылган вир-
туаль музейлар саны, берәмлек 

4 5 5 6 7 

Үткән елга карата мәдәният 

оешмаларына килүчеләрнең 

саны арту темпы, процент  

101 102 102 103,4 103,6 

  Кинопрокатның гомуми 

күләмендә милли фильмнар 

өлеше, процент  

40,0  41,0  41,0  41,0   45,0 

Мәдәният өлкәсендә коммер-

циячел булмаган яшьләр 

проектлары саны, берәмлек 

20  23  26 35  53 

Балаларны һәм яшьләрне ял 

итүнең оештырылган форма-

лары белән җәлеп итү, процент 

45,0   45,0   45,0   45,0 45,0 

Бер ел эчендә үтәлгән сорату-

ларның гомуми күләмендә 

архивлар тарафыннан билгелән-

гән вакытта үтәлгән сорату-

ларның өлеше, процент 

98,7  98,9  99,0   99,0  99,0 

Электрон уку залына килүчеләр 

саны, кеше 

2 000  2 700  3 500  4 200  4 900 

Дәүләт архивлары һәм 

муниципаль архивлар, коммер-

циячел оешмалар архивлары – 

Татарстан Республикасында 

архив эше белән идарә итүнең 

бердәм мәгълүмат-аналитика 

системасына тоташтырылган 

дәүләт архивын туплау чыга-

накларының аларның гомуми 

санындагы өлеше, процент 

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0». 

 

2. «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы башкарма хакимият органнарының «2030 елга кадәр Татарстан 

Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру буенча 

чаралар планын раслау турында» 2015 ел, 25 сентябрь, 707 нче карары белән 

расланган 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү 

стратегиясен гамәлгә ашыру буенча чаралар планы белән билгеләнгән 2030 елга 

кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә 

ашыру этаплары күрсәткечләренең факттагы мәгънәләрен тапшыру регламентын 

раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 ел,                  

9 июнь, 389 нчы карары белән расланган «Татарстан Республикасы башкарма 

хакимият органнарының «2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-

икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру буенча чаралар планын раслау 

турында» 2015 ел, 25 сентябрь, 707 нче карары белән расланган 2030 елга кадәр 
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Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру 

буенча чаралар планы белән билгеләнгән 2030 елга кадәр Татарстан Республикасын 

социаль-икътисадый үстерү стратегиясен гамәлгә ашыру этаплары күрсәткеч-

ләренең факттагы мәгънәләрен тапшыру регламентына, аны (карарга теркәлә) яңа 

редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


