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Постановление
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Карар
от«  19 » 01 2018 г.

“2018-2020 елларга “Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы” муниципаль берэмлегендэ 
“Кеше иммунитеты щггкелексезлеге 
вирусы (ВИЧ -  инфекция) китереп чыгара 
торган авыруныц таралуын кисэту 
Программасын раслау турында

Россия Федерациясе баш дэулэт санитар табибы Г. Г. Онищенконыц “Россия 
Федерациясендэ ВИЧ-инфекция таралуга каршы кичектергесез чаралар турында” 
2012 елныц 13 февралендэге 16 санлы карарын, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты каршындагы СПИДка каршы керэш буенча ведомствоара 
комиссиясенец 2017 елныц 26 апрелендэге 1 нче санлы карарыныц 3.1. пунктын утэу 
йезеннэн, район халкыныц кеше иммунодефициты вирусы (ВИЧ-инфекция) белэн 
авыруын алга таба кимету, риск теркемнэрендэ Ьэм район халкы белэн профилактик 
эшне кечэйту, уткэрелэ торган чаралар комплексыныц нэтижэлелеген арттыру 
максатларында, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитеты к а р а р б и р э :

1.“2018-2020 елларга “Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы” муниципаль берэмлегендэ “Кеше иммунитеты ж;иткелексезлеге вирусы 
(ВИЧ -  инфекция) китереп чыгара торган авыруныц таралуын кисэту Программасын 
расларга ( киленгу буенча) (теркэлеп килэ).

2. Татарстан Республикасыныц кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше 
иминлеген саклау елкэсендэ кузэтчелек иту федераль хезмэтенец Саба, Мамадыш, 
Кукмара районнары буенча территориаль идарэсенэ (Маснавиева М.Х), Мамадыш 
узэк район хастаханэсенэ (Хазиев Д.Ф.) тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:

- кызыксынган оешмалар Ьэм ведомстволар белэн берлектэ элеге программаны 
узара хезмэттэшлек нигезендэ тормышка ашыруны тээмин итэргэ;

- программаны оешмалар Ьэм ведомстволарныц ж;ыелма керемнэре Ьэм 
чыгымнары сметалары буенча каралган акчалар хисабына финанслауны гамэлгэ 
ашыру Ьэм тиешле елга бюджеттан тыш чыганаклар хисабына да.
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3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыньщ матбугат Ьэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына 
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан 
Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесе урынбасары В.И.Никитинга йеклэргэ.
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