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Бүлек 1. Гомуми нигезләмәләр
Маддә 1. Әлеге Федераль Канунның гамәлдә булу өлкәсе
1. Әлеге Федераль канун балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә
зыян китерә торган мәгълүматтан яклау белән бәйле мөнәсәбәтләрне җайга сала,
шул исәптән мәгълүмат продукциясендә булган мәгълүматтан яклауны истә тотып.
2. Әлеге Федераль канун бу өлкәләрдәге мөнәсәбәтләргә кагылмый:
1) фәнни, фәнни-техник, статистик продукция булган мәгълүмат продукциясе
әйләнеше
2) "мәгълүмат, мәгълүмат технологияләре һәм мәгълүматны яклау турында"
2006 елның 27 июлендәге 149-ФЗ номерлы Федераль канун һәм башка федераль
кануннар белән билгеләнгән мәгълүматны таратырга ярамый;
3) җәмгыять өчен тарихи, нәфис яки башка мәдәни кыйммәткә ия булган
мәгълүмат продукциясе әйләнеше;

4) рекламалар.
Маддә 2. Әлеге Федераль канунда кулланыла торган төп төшенчәләр
Әлеге Федераль канунда түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла:
1) балаларның мәгълүматка үтемлелеге – балаларның бушлай таратыла торган
мәгълүмат белән а куллану мөмкинлеге ;
2) әлеге Федераль канунның 6 нчы Маддәсе белән каралган, мәгълүмат
продукциясе билгесе - 3 өлештә каралган мәгълүмат продукциясе классификациясе
нигезендә мәгълүмати продукциянең график һәм (яисә) текст билгеләмәсе;
3)тамаша чарасы-балалар өчен уңайлы урында һәм гадәти гаилә даирәсенә
кермәгән, шул исәптән театр - тамаша, мәдәни-агарту һәм күңел ачу чаралары
үткәрү юлы белән дә, мәгълүмат продукциясен күрсәтү;
4) балаларның мәгълүмати куркынычсызлыгы-балаларның сәламәтлегенә һәм
(яки) физик, психик, рухи, әхлакый үсешенә зыян китерү белән бәйле куркыныч
булмаган мәгълүматтан сакланган булуның торышы;
5) мәгълүмат продукциясе - Рәсәй Федерациясе территориясендә әйләнештә
йөртү өчен билгеләнгән мәгълүмат продукциясе, теләсә нинди басма продукция,
аудиовизуаль продукция электрон исәпләү машиналары өчен программалар (ЭВМ
өчен программалар) һәм мәгълүматлар базасы, шулай ук тамаша чаралары аша
таратыла торган мәгълүмат мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләре, шул исәптән
"Интернет" челтәрләре һәм хәрәкәттәге радиотелефон элемтә челтәрләре;
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6) балалар өчен мәгълүмат продукциясе - балаларның физик, психик, рухи һәм
әхлакый үсеше тематикасы, эчтәлеге һәм сәнгати бизәлеше буенча туры килүче
мәгълүмат продукциясе;

7) балаларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган мәгълүмат
- әлеге Федераль канун нигезендә балалар арасында тарату тыелган яисә чикләнгән
мәгълүмат (шул исәптән балалар өчен мәгълүмат продукциясе булган);
8) порнографик характердагы мәгълүмат - кешенең җенси органнары һәм (яки)
җенси юл белән тәңгәл килүче, шул исәптән хайванга карата кылынган гамәлләр
рәвешендә бирелә торган мәгълүмат;
9) мәгълүмати продукцияне классификацияләү-аның тематикасына, жанрына,
эчтәлегенә һәм сәнгати бизәлешенә бәйле рәвештә әлеге Федераль канунда
билгеләнгән тәртиптә балаларның яшь категориясе буенча мәгълүмати продукцияне
бүлү;
10) балалар өчен мөмкин булган урыннар - баланың анда булуы тыелмаган
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продукциясеннән файдалана ала торган һәм (яки) мәгълүмат - телекоммуникация
челтәрләрендә урнаштырыла торган мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләрендә
урнаштырылган җәмәгать урыннары;
11) натуралистик сурәт яки тасвирлау - кеше, хайваннар, кешенең һәм (яки)
хайванның теләсә нинди чараларын кулланып һәм тасвирлау, гамәлләр (гамәл
кылмау), вакыйгалар, күренешләр, аларның нәтиҗәләрен детальләрдә, анатомик
детальләрдә һәм (яки) физиологик процессларда игътибарны фиксацияләү белән
тасвирлау;
12) мәгълүмат продукциясе әйләнеше-мәгълүмат продукциясен сату (шул
исәптән подписка буенча тарату), арендага, прокатка бирү, таратып алу, һәркем өчен
мөмкин булган китапханәләр фондларыннан бирү, гавами күрсәтү, халык алдында
үтәү (шул исәптән тамаша чаралары ярдәмендә), эфир яки кабельле тапшырулар,
мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләре, шул исәптән "Интернет" челтәре аша
тарату, шулай ук күчмә радиотелефон элемтә челтәре;
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

13) эксперт - әлеге Федераль канун таләпләренә җавап бирүче һәм мәгълүмати
продукциягә экспертиза үткәрү һәм эксперт бәяләмәсе бирү яисә мәгълүмати
продукция классификациясен гамәлгә ашыру һәм аңа экспертиза үткәрү өчен җәлеп
ителә торган зат.
Маддә 3. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә
торган мәгълүматтан яклау турында Рәсәй Федерациясе кануны
Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан яклау турында Рәсәй

Федерациясе кануны Рәсәй Федерациясе

Конституциясеннән, әлеге Федераль кануннан, башка федераль кануннардан һәм
алар нигезендә кабул ителә торган башка норматив хокукый актлардан тора.
Маддә 4. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә
торган мәгълүматтан яклау өлкәсендә федераль башкарма хакимият органы,
Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте органнары вәкаләтләре
1. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан
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вәкаләтләренә түбәндәгеләр керә:
1) балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан яклау өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен эшләү һәм гамәлгә ашыру;
2) балаларның мәгълүмати иминлеген тәэмин итү, балалар һәм мәгълүмат
продукциясе җитештерү буенча федераль максатчан программаларны эшләү һәм
гамәлгә ашыру;
3) әлеге Федераль канунда каралган мәгълүмат продукциясенә экспертиза
үткәрү тәртибен билгеләү;
4) балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан яклау турында Рәсәй Федерациясе кануны үтәлешенә дәүләт
күзәтчелеге.

(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы, 2014 елның 14 октябрендәге 307ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)
2. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан яклау өлкәсендә Рәсәй Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте
органнары вәкаләтләренә балаларның мәгълүмати иминлеген тәэмин итү, балалар
һәм мәгълүмат продукциясе җитештерү буенча региональ программаларны эшләү
һәм гамәлгә ашыру керә.
Маддә 5. Балалар сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүмат төрләре
1. Балаларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматка керә:
1) әлеге маддәнең 2нче өлешендә каралган һәм балалар арасында тарату өчен
тыелган мәгълүмат;
2) әлеге Федераль канунның 7 - 10 маддәләре нигезләмәләрен исәпкә алып
әлеге маддәнең 3 нче өлешендә каралган мәгълүмат һәм аларны аерым яшь
категорияләре балалары арасында тарату чикләнгән.
2. Балалар арасында тарату тыелган мәгълүматка мәгълүмат керә:
1) балаларга, аларның тормышына һәм (яки) сәламәтлегенә, шул исәптән
сәламәтлекләренә, үз-үзләренә зыян китерүгә куркыныч тудыра торган гамәлләр
кылуга этәрүче;
2) балаларда наркотик чаралар, психотроп һәм (яки) туңдырма торган
матдәләр, тәмәке әйберләре, алкоголь һәм спиртлы продукция куллану, азартлы
уеннарда катнашу, фахишәлек, сукбайлык яки теләнчелек белән шөгыльләнә алу
теләге уятырга сәләтле;
(2015 елның 29 июнендәге 179-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)

3) әлеге Федераль канунда каралган очраклардан тыш, көчләү һәм (яки)
кансызлык рөхсәтен нигезләүче яисә аклый торган йә кешеләргә яки хайваннарга
карата көч куллануны гамәлгә ашырырга мәҗбүр итүче;
4) традицион булмаган сексуаль мөнәсәбәтләрне пропагандалаучы һәм атааналарга һәм (яки) башка гаилә әгъзаларына карата ихтирамсызлык тудыра торган
тискәре гаилә кыйммәтләре;
(2013 елның 29 июнендәге 135-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
5) хокукка каршы үз-үзеңне аклаучы;
6) цензурасыз сүгенү чаралары кергән;
7) порнографик характердагы мәгълүматны үз эченә алган;
8) хокукка каршы гамәлләр (гамәл кылмау) нәтиҗәсендә зыян күргән балигъ
булмаган бала, аның әти - әнисенең һәм башка канунлы вәкилләренең фамилиясен,
исемен, атасының фото-һәм видеоязмасын да кертеп, мондый балигъ булмаган
баланың туган көнен, аның тавышын яздырган аудиоязманы алу, яшәү урынын яки
вакытлыча тору урынын, аның уку яки эшләү урынын, балигъ булмаган баланың
шәхесен турыдан – туры яисә читләтеп белергә мөмкинлек бирүче башка мәгълүмат.
(8нче пункт 2013 елның 5 апрелендәге 50-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
3. Билгеле бер яшь категория балалары арасында мәгълүмат таралу чикләнә:
1) кансызлык,физик һәм (яки) психик көчләү, җинаять яки җәмәгатькә каршы
булган башка гамәл сүрәтләү яки тасвирлау рәвешендә булган;
2) балаларда курку, коточкыч яки паниканы уята торган, шул исәптән кешелек
абруена зарарсыз үлем, авыру рәвешендә бирелә торган сурәт яки тасвирлау,үзүзеңә кул салу очраклары, бәхетсезлек очрагы, һәлакәт яки һәлакәтнең нәтиҗәләрен
күрсәтә торган;

3) ир-ат һәм хатын-кыз арасындагы җенси мөнәсәбәтләрне сурәтләү яисә
тасвирлау рәвешендә бирелә торган;
4) Цензурасыз сүгенүгә кермәгән сүгенү сүзләре һәм сүзтезмәләре булган;
Бүлек 2. Мәгълүмат продукциясен классификацияләү
Маддә 6. Мәгълүмати продукция классификациясен гамәлгә ашыру
1. мәгълүмат продукциясен классификацияләү аны җитештерүчеләр һәм (яки)
таратучылар тарафыннан мөстәкыйль гамәлгә ашырыла (шул исәптән әлеге
Федераль канунның 17 маддәсе таләпләренә җавап бирә торган эксперт, экспертлар
һәм (яисә) эксперт оешмалары катнашында).
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2. Мәгълүмат продукциясен классификацияләү максатларында тикшеренүләр
үткәрелгәндә бәяләнергә тиеш:
1) аның тематикасы, жанр, эчтәлеге һәм сәнгать бизәлеше;
2) аерым яшь категориясе балалары өчен анда булган мәгълүматны
чынлыктагы итеп кабул итү үзенчәлекләре;
3) анда булган мәгълүмат белән балаларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә
зыян китерү ихтималы.
3. Мәгълүмат продукциясен классификацияләү әлеге Федераль канун
таләпләре нигезендә түбәндәге категория мәгълүмат продукциясе буенча гамәлгә
ашырыла:
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1) алты яшькә җитмәгән балалар өчен мәгълүмати продукция;
2) алты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмати продукция;
3) унике яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмати продукция;

4) уналты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмати продукция;
5) балалар өчен тыелган мәгълүмат продукциясе (әлеге Федераль канунның 5
Маддәсендәге 2 өлешендә каралган мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат
продукциясе).
4. Төп гомуми белем программаларын, Урта һөнәри белем бирү буенча белем
бирү программаларын, өстәмә гомуми белем бирү программаларын гамәлгә ашыру
буенча белем бирү эшчәнлеген гамәлгә ашыручы оешмаларда балаларны укыту һәм
тәрбияләү өчен билгеләнгән һәм (яисә) кулланыла торган мәгълүмати продукцияне
классификацияләү әлеге Федераль канун һәм мәгариф турындагы кануннар
нигезендә гамәлгә ашырыла.
(4 өлеш 2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5.Фильмнар классификациясе әлеге Федераль канун һәм кинематографиягә
дәүләт ярдәме турында Рәсәй Федерациясе кануннары таләпләре нигезендә гамәлгә
ашырыла.
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
6.

Мәгълүмат

белешмәләр

аның

продукциясен
җитештерүче

классификацияләү
яисә

җибәрүчесе

нәтиҗәсендә
тарафыннан

алынган
мәгълүмат

продукциясенә озату документларында күрсәтелә һәм анда мәгълүмат продукциясе
тамгасын урнаштыру өчен һәм Рәсәй Федерациясе территориясендә аның әйләнеше
өчен нигез булып тора.
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 7. Алты яшькә җитмәгән балалар өчен мәгълүмати продукция
Алты яшькә җитмәгән балалар өчен мәгълүмат продукциясенә балаларның
сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерми торган мәгълүматлы продукция
(шул исәптән аның жанры белән акланган һәм (яки) сюжеты белән акланган физик

һәм (яки) психик көчләү (сексуаль көч кулланудан тыш) чагылышы яки физик һәм
(яки)

психик

көчләү

корбаннарына

карата

мәрхәмәт

белдерү

тантанасы

шартларында кертелә ала.
Маддә 8. Алты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмати продукция
Алты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмат продукциясе әйләнешенә кертелә
торган продукциягә әлеге Федераль канунның 7 Маддәсендә каралган мәгълүмат
продукциясе, шулай ук аның жанры һәм (яки) сюжеты белән акланган мәгълүмат
продукциясе кертелергә мөмкин:
1) кешенең авыруларын (авыр авырулардан тыш) һәм (яисә) аларның
нәтиҗәләрен кеше дәрәҗәсен түбәнсетми торган формада кыска вакытлы һәм
натуралистик булмаган сурәте рәвешендә тасвирлау;
2) балаларда курку,паника хисен уяттырырга мөмкин булган нәтиҗәләрен
демонстрацияләнмәгән бәхетсезлек очрагы, һәлакәт, яки көчләү булмаган үлем
турында натуралисти булмаган сурәтләү яки тасвирламасы;
3) җәмгыятькә каршы гамәлләр һәм (яки) җинаятьләр кылуга этәрми торган
эпизодик сурәтләр яки әлеге гамәлләр һәм (яки) җинаятьләрнең тасвирламалары,
аларның рөхсәт ителүчәнлеге дәлилләнми һәм аларны кылган затларга карата
тискәре мөнәсәбәт чагылдырыла торган очракта.
Маддә 9. Унике яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмати продукция
Унике яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмат продукциясе әйләнешенә
кертелә торган мәгълүмат продукциясе әлеге Федераль канунның 8 Маддәсендә
каралган мәгълүмат продукциясе, шулай ук аның жанры һәм (яки) сюжеты белән
акланган мәгълүмат продукциясе кертелергә мөмкин:
1) гражданнарның хокукларын һәм җәмгыять яки дәүләтнең канун белән
саклана торган мәнфәгатьләрен яклау очракларында кулланылган көчләү һәм (яки)
көчләү (сексуаль көч кулланудан тыш) корбанга һәм (яки) тискәре мөнәсәбәтне

хөкем итүче, көчләүгә (көчләүгә карата көч куллану очракларыннан тыш) кызгану
белдерелгән очракта);
2) җәмгыятькә каршы гамәлләр кылырга этәрми торган сурәтләр яисә
тасвирламалар (шул исәптән алкогольле һәм спиртлы продукцияне куллануга,
азартлы уеннарда катнашуга, сукбайлык белән шөгыльләнүгә яки теләнчелек белән
шөгыльләнүгә),

наркотик

чаралар,

психотроп

һәм

(яки)

миңлебайлаучы

матдәләрнең, тәмәке әйберләренең рөхсәт ителгән булуы нигезләнми һәм акланмый
торган күренешләр, аларга карата тискәре, хөкем ителгән һәм күрсәтелгән
продукциянең куллану куркынычы күрсәтелә, ;
(2015 елның 29 июнендәге 179-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3) секска карата кызыксыну уятучы яки мәсхәрәле характерда булмаган
эпизодик натуралистик булмаган сурәтләр яки сексуаль характердагы гамәлләр
сурәтен яки тасвирламасыннан тыш җенси мөнәсәбәтләр тасвирламасыннан тыш,
ир-ат белән хатын-кыз арасындагы җенси мөнәсәбәтләр тасвирламасыннан тыш.
Маддә 10. Уналты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмати продукция
Уналты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмат продукциясе әйләнешенә
кертелә торган продукциягә әлеге Федераль канунның 9 маддәсендә каралган
мәгълүмат продукциясе, шулай ук аның жанры һәм (яки) сюжеты белән акланган
мәгълүмат продукциясе кертелергә мөмкин:
1) балаларда курку,паника хисен уяттырырга мөмкин булган нәтиҗәләрен
демонстрацияләнмәгән бәхетсезлек очрагы, һәлакәт, яки көчләү булмаган үлем
турында натуралистик булмаган сурәтләү яки тасвирламасы;
2) гражданнарның хокукларын һәм җәмгыять яки дәүләтнең канун белән
саклана торган мәнфәгатьләрен яклау очракларында кулланылган көчләү һәм (яки)
көчләү очракларыннан тыш, корбанга һәм (яки) тискәре, көчләүгә карата рәхимсез
мөгамәлә

белдерелгән

очракта

(көчләүдән

тыш)

тормыштан

мәхрүм

итү

процессының натуралистик күрсәтүеннән яки имгәнүдән башка (сексуаль көч
кулланудан тыш) кылычсызлык һәм көчләү чагылышы яисә тасвирлау);
3) наркотик чаралар яки психотропик чаралар турында мәгълүмат һәм (яки)
томалаучы матдәләр

турында (аларны күрсәтмичә), тискәре яки хөкем итүче

мөнәсәбәт яки матдәләрне куллануга карата тискәре караш чагылганда һәм аларны
кулану куркыныч булу күрсәтелгән шартта аларны кулланганда куркынычлык
нәтиҗәләре турында(аларны күрсәтеп);
4)цензурасыз сүгенү сүзләренә керми торган сүгенү сүзләре,сүзтезмәләре;
5) секска карата кызыксынуны эксплуатацияләмәүче һәм ир-ат һәм хатын-кыз
арасында җенси мөнәсәбәтләр тасвирламасыннан тыш, сурәтләр яки җенси
характердагы

гамәлләр

тасвирламасыннан

тыш,

җенси

мөнәсәбәтләр

тасвирламасыннан башка.
Бүлек 3. МӘГЪЛҮМАТ ПРОДУКЦИЯСЕ ӘЙЛӘНЕШЕНӘ ТАЛӘПЛӘР
Маддә 11. Мәгълүмат продукциясе әйләнешенә гомуми таләпләр
1. Әлеге Федераль канунның 5 маддәсендәге 2 өлешендә каралган
мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат продукциясенең әйләнеше, әлеге Федераль
канунда каралган очраклардан тыш, рөхсәт ителми.
2. Әлеге Федераль канунның 5 маддәсендәге 2 өлеше нигезендә балалар
арасында таралу тыелган мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат продукциясенең
әйләнеше әлеге мәгълүматтан балаларны яклауның административ һәм оештыру
чараларын,техник һәм программ-аппарат чараларын кулланмыйча рөхсәт ителми.
3. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан саклауның административ һәм оештыру чараларына, техник һәм
программалы-аппарат чараларына карата таләпләр Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте
вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият органы тарафыннан билгеләнә.

4. Әлеге Федераль канунның 5 маддәсендә каралган мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат продукциясенең әйләнеше, мәгълүмат продукциясе тамгасыннан
башка, рөхсәт ителми:1) әлеге Федераль кауннның 5 маддәсендә тәкъдим ителә
торган яисә куллануга рөхсәт ителә торган дәреслекләр һәм уку әсбаплары мәгариф
турындагы кануннар нигезендә белем бирү процессында;
(2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
2)

алдан

язмыйча

эфирда

трансляцияләнә

торган

телепрограммалар,

телетапшырулар;
3) радиотапшырулар аша таратыла торган мәгълүмат продукциясе;
4) кызыклы чаралар ярдәмендә күрсәтелә торган мәгълүмати продукция;
5) иҗтимагый-сәяси яки җитештерү-гамәли характердагы мәгълүмат таратуга
махсуслашкан вакытлы басма;
6) мәгълүмат - телекоммуникация челтәрләре, шул исәптән "Интернет"
челтәре аша, челтәр басмаларыннан һәм аудиовизуаль сервислардан тыш таратыла
торган мәгълүмат;
(6 пункт 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән; 2017 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
7) әлеге басманың редакциясендә билгеләнгән тәртиптә челтәр басмасын
укучылар күзәтүе буенча урнаштырылган шәрехләр һәм (яки) хәбәрләр.
(7 пункт 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
5. Алты яшькә җиткән балаларның ата-аналары яисә башка канунлы вәкилләре
катнашында әлеге Федераль канунның 9 маддәсендә
продукциясе әйләнеше рөхсәт ителә.

каралган мәгълүмат

6. Мәгълүмат продукциясе күрсәтү чарасы аша аңа мәгълүмат продукциясе
билгесе бирелә. Төрле яшьтәге балалар өчен мәгълүмат продукциясенең берничә
төре күрсәтелгән билге күрсәтергә өлкән яшьтәге балалар өчен мәгълүмат
продукциясенә туры килергә тиеш. Күрсәтелгән билге тамаша чарасын үткәрү
турында афишаларда һәм башка белдерүләрдә, шулай ук керү урыннарына
урнаштырыла, аны карау хокукын бирә торган билетлар, чакыру һәм башка
документларда.
7. Әлеге Федераль канунның 5 маддәсендә каралган мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмати продукцияне тамаша чарасы аша күрсәтү тамаша чарасы
башланыр алдыннан гына рөхсәт ителмәү яки тиешле яшь категорияләре
балаларының мондый демонстрациядә катнашуын чикләү турында Тавыш Белән
Хәбәр итү алдыннан уздырыла.
8.

Аудиовизуаль

әсәрнең

прокат

таныклыгында

әлеге

мәгълүмати

продукциянең категориясе турында мәгълүматлар булырга тиеш.
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 12. Мәгълүмат продукциясе билгесе
1. Мәгълүмат продукциясе категориясен мәгълүмати продукция билгесе һәм
(яки) балалар арасында мәгълүмати продукция таралуны чикләү турында текст
кисәтүе белән билгеләү әлеге Федераль канун таләпләрен үтәгән аны җитештерүче
һәм (яки) таратучы тарафыннан түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:
1) алты яшькә җитмәгән балалар өчен мәгълүмат продукциясе категориясенә
карата - "0" саннары һәм "плюс" билгесе рәвешендә";
2) алты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмат продукциясе категориясенә
карата - "6" саннары һәм "плюс" билгесе һәм (яки) алты яшьтән өлкәнрәк балалар
өчен "сүзтезмә рәвешендә текст кисәтүләре рәвешендә";

3) унике яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмат продукциясе категориясенә
карата - "12" саннары һәм "плюс" билгесе һәм (яки) 12 яшьтән өлкәнрәк балалар
өчен "сүзтезмә рәвешендә текст кисәтүләре рәвешендә";
4) уналты яшькә җиткән балалар өчен мәгълүмат продукциясе категориясенә
карата - "16" саннары һәм "плюс" билгесе һәм (яки) 16 яшьтән өлкәнрәк балалар
өчен "сүзтезмә рәвешендә текст кисәтүләре рәвешендә";
5) балалар өчен тыелган мәгълүмат продукциясе категориясенә карата - "18"
саннар һәм "плюс" билгесе һәм (яки) "балалар өчен тыела"дигән сүзтезмә рәвешендә
текстлы кисәтү рәвешендә.
(1 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Мәгълүмати продукцияне таратучы мәгълүмат продукциясе тамгасын һәм
(яки) кино һәм видео хезмәт күрсәтү каршындагы фильмны күрсәтү алдыннан
балалар арасында таралуны чикләү турында текст кисәтмәсен урнаштыра.
Мәгълүмат продукциясе билгесенең күләме экран мәйданының кимендә биш
процентын тәшкил итәргә тиеш.
(2 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
3. Мәгълүмат продукциясе билгесе күләме афиша мәйданы яки тиешле тамаша
чарасын үткәрү турында игълан,кино яки видеокүрсәтү турында игъланнар, шулай
ук керү билеты, чакыру яки башка документның кимендә биш процентын тәшкил
итәргә тиеш,мондый чарада катнашу хокукын бирә торган документлар.
4. Мәгълүмат продукциясе билгесе телевидение һәм радиотапшырулар
программаларында,мәгълүмат продукциясе исемлекләрендә һәм каталогларында,
шулай ук мәгълүмати - телекоммуникация челтәрләрендә урнашкан мондый
мәгълүмати продукциягә урнаштырыла.

4.1. Җитештерүче, массакүләм мәгълүмат чаралары продукциясен таратучы
телевидение һәм (яки) радиотапшырулар программасын бастырып чыгару өчен аңа
биргән зат белән мәгълүмати продукция исемлеге һәм (яки) каталогы, граждан хокукый шартнамә төзергә хокуклы, аның буенча әлеге затка мондый теле-һәм
(яисә) радиотапшырулар программалары, мәгълүмат продукциясе исемлекләрен һәм
(яисә) каталогларын билгеләргә бурычлы.
(4.1 өлеш 2018 елның 29 июлендәге 242-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
5. Балалар арасында мәгълүмат продукциясе таралуны чикләү турында текст
кисәтү рус телендә башкарыла, ә 2005 елның 1 июнендәге 53-ФЗ номерлы "Рәсәй
Федерациясе дәүләт теле турында" Федераль канунда билгеләнгән очракларда Рәсәй
Федерациясе составында булган республикаларның дәүләт телләрендә, Рәсәй
Федерациясе халыкларының башка телләрендә яисә чит телләрдә башкарыла.
Маддә 13 (5 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде). Теле - һәм радиотапшырулар аша мәгълүмат продукциясен таратуга
өстәмә таләпләр
1. Әлеге Федераль канунның 5 маддәсе 2 булеге 1-5 пунктлары буенча
мәгълүмат тупланган мәгълүмати продукция җирле вакыт буенча сәгать 4 тән 23
сәгатькә кадәр ,декодер техник җайланмалар ярдәмендә бары тик туләуле нигездә
карарга яки тыңларга мөмкин булган теле- һәм радиотапшырулардан тыш,теле- һәм
радиотапшырулар аша таратылудан тыела.
2. Әлеге Федераль канунның 10 маддәсендәге 4 һәм 5 пунктларында каралган
мәгълүматны

үз

эченә

алган

мәгълүмат

продукциясе,

теле

-

һәм

радиопрограммалардан, теле - һәм радиотапшырулардан тыш, әлеге статьяның 3 һәм
4 өлешләре таләпләрен үтәп, бары тик түләүле нигездә генә гамәлгә ашырыла торган
телевидение һәм радиотапшырулар аша 7 сәгатьтән 21 сәгатькә кадәр таратылырга
тиеш түгел.

3. Мәгълүмат продукциясен телевизион тапшыру юлы белән тарату әлеге
Федераль канунның 5 маддәсендә
федераль

башкарма

хакимият

Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән
органы

тарафыннан

билгеләнгән

тәртиптә,

телепрограммалар, телетапшырулар трансляциясе башланганда, шулай ук аларның
трансляциясен һәр яңадан торгызганда (реклама һәм (яки) башка мәгълүмат
өзелгәннән соң) кадрлар почмагында мәгълүмати продукция билгесен күрсәтү белән
бергә алып барыла.
(3 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
4. Әлеге Федераль канунның 5 статьясында каралган мәгълүматны үз эченә
алган мәгълүмат продукциясен радиотапшыру аша тарату, эфирда алдан язмыйча
трансляцияләнә торган радиотапшырулардан тыш, Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте
вәкаләт биргән тәртиптә балалар арасында мондый мәгълүмати продукциянең
таралуын чикләү турында хәбәр белән бергә алып барыла башкарма хакимиятнең
федераль органы.
(4 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Балалар өчен тыелган мәгълүмати продукцияне тел - һәм радиотапшырулар
аша тарату турында анонслар яисә хәбәр урнаштырганда, сәламәтлеккә һәм (яки)
үсешкә зыян китерә торган мәгълүматлы күрсәтелгән мәгълүмати продукциянең
фрагментларыннан файдалану рөхсәт ителми .
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
Маддә 14 . Мәгълүмати-телекоммуникация челтәрләре аша мәгълүмат тарату
үзенчәлекләре
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1. Мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләре, шул исәптән "Интернет" челтәре
аша балалар өчен мөмкин булган урыннарда таратыла торган мәгълүматтан

файдалану "Интернет" челтәренә керә ала торган зат тарафыннан (язма рәвештә
төзелгән элемтә хезмәтләрен күрсәтү турында шартнамәләр нигезендә элемтә
операторларыннан тыш), башка затларга административ һәм оештыру чараларын,
техник, программа-аппарат чараларын куллану шарты белән бирелә.
2. Массакүләм мәгълүмат чарасы буларак теркәлмәгән "Интернет" мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә Сайт мәгълүмати продукция (шул исәптән машина
белән исәпләнүче килеш) һәм (яисә) әлеге Федераль канунның 6 маддәсендәге

3

өлешендә билгеләнгән балалар арасында таралуны чикләү турында текст кисәтмәсе
булырга мөмкин. Сайтларны классификацияләү аларның хуҗалары тарафыннан
мөстәкыйль рәвештә әлеге Федераль канун таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.
3. Аудиовизуаль сервиста мәгълүмат продукциясе билгесе (шул исәптән
машина белән исәпләнүче рәвештә) һәм (яисә) балалар арасында әлеге Федераль
канунның 6 маддәсендәге

3 өлешендә билгеләнгән мәгълүмат продукциясе

категориясенең берсе туры килә торган мәгълүмати продукция таралуны чикләү
турында

текст

кисәтмәсе

булырга

тиеш.

Аудиовизуаль

сервисларны

классификацияләү аларның хуҗалары тарафыннан әлеге Федераль канун таләпләре
нигезендә мөстәкыйль гамәлгә ашырыла.
(3 өлеш 2017 елның 1 маендагы 87-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
Маддә 15. Балалар өчен мәгълүмати продукциянең аерым төрләре әйләнешенә
өстәмә таләпләр
1. Балалар өчен мәгълүмати продукциядә, шул исәптән "Интернет" челтәре,
күчмә радиотелефон элемтә челтәре аша таратыла торган мәгълүмати продукцияне
дә кертеп, балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүмати продукция булдыруда катнашуга җәлеп итү турында игъланнар
урнаштыру рөхсәт ителми.
(1 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

2. Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында балаларны укыту өчен билгеләнгән
мәгълүмати продукциянең эчтәлеге һәм сәнгати бизәлеше Эчтәлеккә һәм эчтәлегенә
туры килергә тиеш алты яшькә җитмәгән балалар өчен мәгълүмати продукция
сәнгати рәсмиләштерү.
(2013 елның 2 июлендәге 185-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
3. Басма басмалары, полиграфия продукциясе (шул исәптән дәфтәрләр,
көндәлекләр, китаплар өчен тышлыклар, китаплар өчен закладкалар), аудиовизуаль
продукция, белем бирү процессында кулланыла торган башка мәгълүмат
продукциясе эчтәлеге һәм сәнгати бизәлеше әлеге Федераль канунның 7 - 10
маддәре таләпләренә туры килергә тиеш.
Маддә 16. Балалар өчен тыелган мәгълүмати продукция әйләнешенә өстәмә
таләпләр
1. Газетаның беренче һәм соңгы полосаларында, басма продукция, балалар
өчен тыелган башка полиграфия продукциясе, билгесез затлар даирәсе өчен балалар
ала торган урыннарда таралганда, балаларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә
зыян китерә торган мәгълүмат булырга тиеш түгел.
2. Балалар өчен тыелган мәгълүмат продукциясе басма продукция рәвешендә
балалар өчен мөмкин булган урыннарда бары тик мөһерләнгән савытларда гына
таратылырга мөмкин.
3. Балалар өчен тыелган мәгълүмати продукция балалар өчен билгеләнгән
белем

бирү

оешмаларында,

балалар

медицина

оешмаларында,

шифаханә-

курортларда таратуга рөхсәт ителми, физкультура-спорт оешмалары, мәдәният
оешмалары, балаларның ял итү һәм сәламәтләндерү оешмалары яисә күрсәтелгән
оешмаларның территорияләре чикләреннән йөз метрдан ким аралыкта.
Бүлек 4. МӘГЪЛҮМАТИ ПРОДУКЦИЯ ЭКСПЕРТИЗАСЫ
Маддә 17. Мәгълүмати продукция экспертизасына гомуми таләпләр

(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
1. Мәгълүмати продукциягә Экспертиза Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт
биргән федераль башкарма хакимият органы тарафыннан аккредитацияләнгән
эксперт, экспертлар һәм (яки) эксперт оешмалары тарафыннан дәүләт хакимияте
органнары, җирле үзидарә органнары, юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр,
иҗтимагый оешмалар, гражданнарның инициативасы буенча килешү нигезендә
үткәрелә. Мәгълүмати продукциягә үткәрелгән экспертиза нәтиҗәләре белән
килешмәгән очракта кызыксынган зат эксперт бәяләмәсен суд тәртибендә бәхәсле
дип игълан итәргә хокуклы.
2. Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән башкарма хакимиятнең

федераль органы, аккредитация аттестатлары бирүне, бирелгән аккредитатларның
гамәлдә булуын туктатып торуны яисә туктатуны, аккредитацияләнгән экспертлар
һәм эксперт оешмалары реестрын алып баруны һәм аккредитацияләнгән аларның
эшчәнлеген тикшереп торуны дә кертеп, мәгълүмати продукциягә экспертиза үткәрү
хокукына

экспертларны

һәм

эксперт

оешмаларын

билгеләнгән

тәртиптә

аккредитацияләүне эксперт һәм эксперт оешмалары гамәлгә ашыра.
3. Аккредитацияләнгән экспертлар һәм эксперт оешмалары реестрындагы
мәгълүматлар, федераль кануннар нигезендә рөхсәт ителгән очраклардан тыш,
теләсә нинди физик затлар һәм юридик затлар белән танышу өчен ачык һәм үтемле
булып тора.
4. Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәтенең вәкаләтле вәкиле федераль башкарма

хакимият органы "Интернет" мәгълүмат - телекоммуникация челтәрендә үзенең
рәсми

сайтында

аккредитацияләнгән

экспертлар

һәм

эксперт

оешмалары

реестрыннан түбәндәге мәгълүматларны урнаштыра:
1) тулы һәм (әгәр бар икән) кыскартылган исеме, юридик затның оештырухокукый формасы, аның урнашу урыны адресы, эксперт эшчәнлеген гамәлгә ашыру
урыннарының адреслары (в аккредитацияләнгән эксперт оешмаларына карата);

2) шәхси эшмәкәрнең фамилиясе, исеме һәм (булса, бар) атасының исеме,
урыны адреслары эксперт эшчәнлеген гамәлгә ашыру (шәхси эшкуарлар булган
аккредитацияләнгән экспертларга карата);
3) физик затның фамилиясе, исеме һәм (булган очракта) атасының исеме,
эксперт оешмасының оештыру-хокукый формасы, эксперт эшчәнлеген гамәлгә
ашыру урыннарының адреслары (эксперт оешмалары хезмәткәрләре булып торган
аккредитацияләнгән экспертларга карата);
4) аттестат бирү номеры һәм датасы;
5)

эксперт

яки

эксперт

оешмасын

аккредитацияләү

турында

Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль башкарма хакимият органы
боерыгы (вазыйфаи зат күрсәтмәсе) номеры һәм датасы;
6) экспертизаны аккредитацияләнгән эксперт яки аккредитацияләнгән эксперт
оешмасы гамәлгә ашырырга хокуклы мәгълүмати продукция төре;
7) аккредитация бирелгән аттестатның гамәлдә булуын туктатып тору яисә
туктату турында мәгълүматлар.
5. Мәгълүмати продукциягә экспертиза үткәрү өчен эксперт, экспертлар
сыйфатында югары һөнәри белемгә ия һәм махсус белемгә ия, шул исәптән
педагогика, яшь психологиясе, яшь физиологиясе, балалар психиатриясе өлкәсендә
эксперт булырга мөмкин,әлеге затлардан тыш:
1) шәхескә каршы авыр һәм аеруча авыр җинаять кылган өчен, шәхеснең
җенси кагылгысызлыгына һәм җенси ирекләренә, гаиләгә һәм балигъ булмаганнарга
каршы җинаять кылган, халык сәламәтлегенә һәм иҗтимагый әхлакка каршы белә
торып җинаять кылган өчен хөкем ителгән яисә хөкем ителгән өчен;
2)

экспертизага

тапшырылган

мәгълүмат

продукциясен

таратучы, таратучы булып торучы яисә аларның вәкилләре.

җитештерүче,

6. Мәгълүмати продукциягә экспертиза үткәрү тәртибе Рәсәй Федерациясе
Хөкүмәтенең вәкаләтле федераль башкарма хакимият органы тарафыннан әлеге
Федераль канун таләпләрен үтәп билгеләнә.
7.

Мәгълүмати

продукция

экспертизасы

бер

белгечлек

(комиссия

экспертизасы) яки төрле белгечлек (комплекслы экспертиза) буенча ике һәм аннан
да күбрәк эксперт (комплекслы экспертиза) үткәрелергә мөмкин.
8. Мәгълүмати продукциягә экспертиза үткәрү вакыты аны үткәрү турында
килешү төзелгәннән соң утыз көннән дә артып китә алмый.
9. Экспертлар, эксперт оешмалары хезмәтләре өчен түләү һәм мәгълүмати
продукциягә экспертиза үткәрү белән бәйле рәвештә алар тарафыннан тотылган
чыгымнарны каплау экспертиза заказчысы хисабына гамәлгә ашырыла.
Маддә 18. Эксперт бәяләмәсе
1.

мәгълүмати

продукция

экспертизасы

тәмамланганнан

соң

эксперт

бәяләмәсе бирелә.
2. эксперт Бәяләмәсендә күрсәтелә:
1) мәгълүмат продукциясенә экспертиза үткәрү датасы, вакыты һәм урыны;
2) эксперт оешмасы һәм эксперте турында мәгълүматлар (фамилиясе, исеме,
атасының исеме, белеме, белгечлеге буенча эш стажы, гыйльми дәрәҗәсе,
вазыйфасы, эш урыны);
3) эксперт, экспертлар алдына куелган мәсьәләләр;
4) мәгълүмат продукциясенә экспертиза үткәрү өчен тәкъдим ителгән
тикшеренүләр объектлары һәм материаллар;
5) методикаларны күрсәтеп тикшеренүләрнең эчтәлеге һәм нәтиҗәләре;
6) эксперт, экспертлар алдына куелган сорауларга мотивлаштырылган
җаваплар;

7) мәгълүмат продукциясендә балаларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә
зыян

китерә

торган

мәгълүмат

булу

яисә

булмавы

турында,

мәгълүмат

продукциясенең билгеле бер категориясенә туры килү-килмәү турында, мәгълүмат
продукциясе билгесенә туры килү яки туры килмәү турында нәтиҗәләр.
3. Комиссия экспертизасының эксперт бәяләмәсе, куелган мәсьәләләр буенча
фикерләр туры килсә, күрсәтелгән экспертиза үткәрүдә катнашкан барлык
экспертлар тарафыннан имзалана. Каршылыклар килеп чыккан очракта һәр эксперт
буенча аерым эксперт бәяләмәсе бирә фикер каршылыклары китереп чыгаручы
мәсьәләләр. Комплекслы экспертиза үткәрүдә катнашкан һәр эксперт уздырылган
тикшеренүләрнең тасвирламасын үз эченә алган эксперт бәяләренең бер өлешен
имзалый һәм аның өчен җаваплылык тота.
4. Эксперт бәяләмәсен Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте вәкаләтле федераль

башкарма хакимият органына имза салган көннән алып ике эш көне эчендә җибәрү
өчен һәм эксперт оешмасында биш ел дәвамында саклау өчен, эксперт бәяләмәсе
заказчыга мәгълүмат продукциясенә экспертиза үткәрү өчен өч нөсхәдә төзелә.
(4 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
5. Мәгълүмати продукциягә үткәрелгән экспертиза һәм аның нәтиҗәләре
турында мәгълүмат Рәсәй

Федерациясе Хөкүмәте вәкаләт биргән федераль

башкарма хакимият органы тарафыннан "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә эксперт бәяләмәсе алган көннән алып ике эш көне эчендә үзенең рәсми
сайтында урнаштырыла.
(5 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелде)
6. Конкрет мәгълүмати продукциягә экспертиза кабат үткәрү процессуаль
законнарда билгеләнгән тәртиптә, суд тарафыннан мәгълүмати продукциягә
үткәрелгән экспертиза нәтиҗәләре белән бәйле бәхәсләрне караганда рөхсәт ителә.

(6 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун белән
кертелгән)
Маддә 19. Мәгълүмати продукция экспертизасының хокукый нәтиҗәләре
Эксперт бәяләмәсе алган көннән алып унбиш көннән дә соңга калмыйча
федераль башкарма хакимият органы Рәсәй Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан
вәкаләтле карар кабул итә:
1) мәгълүмат продукциясенең әлеге Федераль канун таләпләренә туры
килмәве һәм эксперт Бәяләмәсендә әлеге мәгълүмати продукциядә балаларның
сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган мәгълүмат булу яисә
мәгълүмат продукциясенең билгеле бер категориясенә мәгълүмати продукция
билгесе туры килмәү турында нәтиҗә булса, ачыкланган бозуларны бетерү турында
күрсәтмә чыгару турында;
2) мәгълүмат продукциясенең әлеге Федераль канун таләпләренә туры килүе
турында һәм күрсәтелгән күрсәтмәнең әлеге өлешендәге 1 пунктында күрсәтмәне
чыгарудан баш тарту турында.
Бүлек 5. БАЛАЛАРГА, АЛАРНЫҢ СӘЛАМӘТЛЕГЕНӘ ҺӘМ (ЯКИ)
ҮСЕШЕНӘ ЗЫЯН КИТЕРӘ ТОРГАН МӘГЪЛҮМАТТАН ЯКЛАУ ТУРЫНДА
РӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯСЕ КАНУННАРЫ ҮТӘЛЕШЕНӘ ДӘҮЛӘТ
КҮЗӘТЧЕЛЕГЕ ҺӘМ ИҖТИМАГЫЙ КОНТРОЛЬ.
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун редакциясендә)
(2014 елның 14 октябрендәге 307-ФЗ номерлы федераль канун )
Маддә 20. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә
торган мәгълүматтан яклау турында Рәсәй

Федерациясе кануннары

үтәлешенә дәүләт күзәтчелеге
(2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы, 2014 елның 14 октябрендәге 307ФЗ номерлы Федераль кануннар редакциясендә)

1. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яисә) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан яклау турында Рәсәй

Федерациясе кануннары үтәлешенә дәүләт

күзәтчелеген массакүләм мәгълүмат чаралары, шул исәптән электрон, массакүләм
коммуникацияләр, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә өлкәсендә контроль һәм
күзәтчелек функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма хакимият органы,
кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеген гамәлгә
ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы һәм мәгариф һәм фән өлкәсендә
контроль һәм күзәтчелек функцияләрен гамәлгә ашыручы федераль башкарма
хакимият органы үз компетенциясе чикләрендә гамәлгә ашыра.
(1 өлеш 2014 елның 14 октябрендәге 307-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)
2. Үз көчен югалтты. - 2014 елның 14 октябрендәге 307-ФЗ номерлы Федераль
канун.
Маддә 21. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян
китерә торган мәгълүматтан яклау өлкәсендә иҗтимагый контроль
1. Федераль канунда билгеләнгән тәртиптә теркәлгән иҗтимагый берләшмәләр
һәм башка коммерцияле булмаган оешмалар аларның уставлары нигезендә, шулай
ук гражданнар Рәсәй

Федерациясе кануннары нигезендә әлеге Федераль канун

таләпләрен үтәүне иҗтимагый контрольдә тотуны гамәлгә ашырырга хокуклы.
2. Иҗтимагый контрольне гамәлгә ашырганда иҗтимагый берләшмәләр һәм
башка коммерцияле булмаган оешмалар, гражданнар мәгълүмати продукция
әйләнеше һәм керү мониторингын гамәлгә ашырырга хокуклы балаларны
мәгълүматка, шул исәптән "Кайнар линия"булдыру юлы белән дә.
(2 өлеш 2012 елның 28 июлендәге 139-ФЗ номерлы Федераль канун
редакциясендә)

Бүлек 6. БАЛАЛАРГА, АЛАРНЫҢ СӘЛАМӘТЛЕГЕНӘ ҺӘМ (ЯКИ)
ҮСЕШЕНӘ ЗЫЯН КИТЕРӘ ТОРГАН МӘГЪЛҮМАТТАН ЯКЛАУ
ӨЛКӘСЕНДӘ ХОКУК БОЗГАН ӨЧЕН ҖАВАПЛЫЛЫК
Маддә 22. Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә
торган мәгълүматтан яклау өлкәсендә хокук бозган өчен җаваплылык
Балаларга, аларның сәламәтлегенә һәм (яки) үсешенә зыян китерә торган
мәгълүматтан яклау турында Рәсәй

Федерациясе кануннарын бозу үз артыннан

Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә җаваплылык китерә.
Бүлек 7. Йомгаклау нигезләмәләре
Маддә 23. Әлеге Федераль кануннның үз көченә керү тәртибе
1. Әлеге Федераль канун 2012 елның 1 сентябреннән үз көченә керә.
2. Әлеге Федераль канунның 12 маддәсендәге 1 өлешенең нигезләмәләре
әлеге Федераль канун үз көченә кергән көнгә кадәр әйләнешкә чыгарылган басма
продукциягә кагылмый.
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