
 

 

 

 

 

 

 

 

            2018 ел, 24 октябрь                                                      948 

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

башкарма органында, федераль башкарма 

хакимият органының Татарстан 

Республикасы буенча территориаль 

органында, Татарстан Республикасы 

муниципаль районы һәм шәһәр округы 

җирле үзидарә органында, оешмада эшләгән 

һәм Татарстан Республикасының Бүленгән 

ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион 

үзәк структурасын һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма 

органында, федераль башкарма хакимият 

органының Татарстан Республикасы буенча 

территориаль органында, Татарстан 

Республикасы муниципаль районы һәм 

шәһәр округы җирле үзидарә органында, 

оешмада эшләгән һәм Татарстан 

Республикасының Бүленгән ситуацион 

үзәгенә керә торган ситуацион үзәк 

администраторы компетенцияләре 

паспортларын раслау турында  

 

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының, федераль 

башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы буенча территориаль 

органнарының, Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр 

округлары җирле үзидарә органнарының һәм оешмаларның ситуацион үзәкләре 

эшчәнлеген оештыру максатларында Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгәннәрне расларга: 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, федераль 

башкарма хакимият органының Татарстан Республикасы буенча территориаль 
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органында, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм шәһәр округы җирле 

үзидарә органында, оешмада эшләгән һәм Татарстан Республикасының Бүленгән 

ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион үзәк структурасы;  

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, федераль 

башкарма хакимият органының Татарстан Республикасы буенча территориаль 

органында, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм шәһәр округы җирле 

үзидарә органында, оешмада эшләгән һәм Татарстан Республикасының Бүленгән 

ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион үзәк администраторы компетенцияләре 

паспорты. 

2. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарына, шулай 

ук федераль башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы буенча 

территориаль органнарына, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм шәһәр 

округы җирле үзидарә органнарына, оешмаларга ситуацион үзәкләр эшчәнлеген 

оештырганда әлеге карар нигезендә эш итәргә.  

3. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты Аппаратының Мобилизацион әзерлек һәм махсус 

программалар идарәсенә йөкләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры         А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  

2018 ел, 24 октябрь, 948 нче 

карары белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, 

федераль башкарма хакимият органының Татарстан Республикасы буенча 

территориаль органында, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм 

шәһәр округы җирле үзидарә органында, оешмада эшләгән һәм Татарстан 

Республикасының Бүленгән ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион үзәк 

структурасы 

 

 

1. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, федераль 

башкарма хакимият органының Татарстан Республикасы буенча территориаль 

органында, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм шәһәр округы җирле 

үзидарә органында, оешмада эшләгән һәм Татарстан Республикасының Бүленгән 

ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион үзәк (алга таба – ситуацион үзәк) 

түбәндәгеләрнең үзара хезмәттәшлеге өчен эшли: 

Татарстан Республикасының Бүленгән ситуацион үзәгенә (алга таба – 

Бүленгән үзәк) керә торган ситуацион үзәкләр җитәкчеләре; 

эчке кулланучылар – ситуацион үзәк мәгълүматтан файдалануга рөхсәтнең 

тиешле статусы булган  ситуацион үзәк хезмәткәрләре; 

тышкы кулланучылар һәм Бүленгән үзәккә керә торган мәгълүмат-аналитика 

системалары, мәгълүматтан файдалануга рөхсәтнең тиешле статусы булган 

ведомство һәм оешмалар, шулай ук Бүленгән үзәккә керә торган ситуацион үзәк 

тоташырга мөмкин булган башка мәгълүмат-аналитика системалары. 

Ситуацион үзәк эшчәнлеген тәэмин итү буенча йөкләмәләр Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, федераль башкарма хакимият 

органының Татарстан Республикасы буенча территориаль органында, Татарстан 

Республикасы муниципаль районы һәм шәһәр округы җирле үзидарә органында, 

оешмада гамәлдә булган яки яңа төзелгән, ведомство берыгы/карары нигезендә 

тиешел функцияләр үтәүгә вәкаләтле  структур бүлекчәгә йөкләнә.  

2. Ситуацион үзәк структурасы түбәндәге төп функциональ системаларны үз 

эченә алырга тиеш: 

мәгълүмат җыю, әлеге ситуацион үзәктә кулланыла торган мәгълүмат 

ресурслары һәм мәгълүмати-аналитик модельләр реестрын исәпләү, 

каталоглаштыру, саклау һәм алып бару системасы; 

инфраструктур тәэмин итү системасы – ситуацион үзәк эшләү өчен кирәкле, үз 

эченә кулланучыларның мәгълүмати багланышлары платформасын алган техник 

һәм  программалы карарлар комплексы; 

ведомство мәгълүмати-аналитик системасы – ситуацион үзәк мәсьәләләрен 

хәл иткәндә кулланыла торган, барлык кирәкле хисаплылыкны формалаштырган 

һәм мәгълүмати-аналитик модельләрне һәм мәгълүмат ресурсларын алган система; 



2 

мәгълүмат куркынычсызлыгы һәм мәгълүматны саклау системасы – 

ситуацион үзәкне хокуксыз эчке һәм тышкы йогынтыдан саклау өчен кирәкле 

техник һәм программалы карарлар комплексы; 

идарә итү һәм регламентланган керү системасы – кулланучылар каталогын 

алып бару һәм керергә рөхсәтнең билгеле бер статусын бирү бүлекләрен һәм 

Бүленгән үзәкнең мәгълүмат ресурслары белән элемтәне үз эченә алган система. 

3. Ситуацион үзәк составына керә торган функциональ системаларга карата 

бер төрдәге таләпләр: 

3.1. Мәгълүмат җыю, әлеге ситуацион үзәктә кулланыла торган мәгълүмат 

ресурслары һәм мәгълүмати-аналитик модельләр реестрын исәпләү, 

каталоглаштыру, саклау һәм алып бару системасы түбәндәгеләрне тәэмин итәргә 

тиеш: 

кирәкле ведомство мәгълүматын алу; 

мәгълүматны һәм белешмәләрне ышанычлы саклау; 

мәгълүматны һәм белешмәләрне актуальләштерү; 

сакланыла торган мәгълүмат каталогын алып бару һәм аңарга электрон керүне 

тәэмин итү; 

ситуацион үзәкнең мәгълүмати-аналитик модельләре һәм мәгълүмат 

ресурслары реестрын алып бару һәм Бүленгән үзәкнең мәгълүмати-аналитик 

модельләре һәм мәгълүмат ресурслары реестры белән багланышлар. 

3.2. Ситуацион үзәкне инфраструктур тәэмин итү системасы түбәндәгеләрне 

тәэмин итәргә тиеш: 

ситуацион үзәктә файдаланыла торган барлык программалары һәм аппаратлы 

системаларының техник багланышлары; 

ситуацион үзәк эшчәнлеге нәтиҗәләренең визуаль чагылышы; 

ситуацион үзәкнең аппарат чаралары һәм кулланучыларның эш урыннарының 

коммуникацион багланышлары. 

3.3. Ведомство мәгълүмати-аналитик системасы түбәндәгеләрне тәэмин итәргә 

тиеш: 

оператив һәм стратегик характердагы идарә итү карарларын әзерләү һәм кабул 

итү; 

ситуацион үзәк эшчәнлеге турында хисап мәгълүматларын һәм 

документларын  әзерләү; 

әлеге ситуацион үзәктә кулланыла торган мәгълүмати-аналитик модельләре 

һәм мәгълүмат ресурсларының багланышлары. 

3.4. Мәгълүмат куркынычсызлыгы һәм мәгълүматны саклау системасы 

түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тиеш: 

мәгълүматны читкә таралудан һәм мәгълүмати-техник тәэсир итүдән 

(компьютер һөҗүме) саклау; 

ситуацион үзәк кулланучыларының куркынычсыз багланышлары, тышкы 

кулланучыларны кертеп; 

ситуацион үзәкнең мәгълүмат ресурсларына тиешле керү статусы белән 

чикләнгән керү; 

ситуацион үзәкнең мәгълүмат ресурсларының резерв күчермәсе. 
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3.5. Идарә итү һәм регламентланган керү системасы түбәндәгеләрне тәэмин 

итәргә тиеш: 

ситуацион үзәк мәгълүматын кулланучыларны һәм ситуацион үзәкнең алар 

куллана торган мәгълүмат ресурсларын  идентификацияләү һәм аутентификацияләү 

һәм юлы белән саклау; 

мәгълүмат ресурсларына керүне авторизацияләү һәм кулланучының 

ситуацион үзәкнең мәгълүмат ресурсларына мөрәҗәгатен беркетмәгә теркәү; 

кулланучы вәкаләтләрен регламентлаштыру (һәр кулланучыга мәгълүмат 

ресурсларыннан файдалануга һәм мәгълүматлар белән эш итүгә шәхси хокуклар 

бирү); 

ситуацион үзәк кулланучыларының төркемле сессияләре өчен бүлмәләр булу; 

ситуацион үзәкнең идарә итү процесслары стандарты рәвешендә 

рәсмиләштерелгән эш регламенты булу. 

 

____________________________ 
 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2018 ел, 24 октябрь, 948 нче 

карары белән расланды  

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, федераль 

башкарма хакимият органының Татарстан Республикасы буенча 

территориаль органында, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм 

шәһәр округы җирле үзидарә органында, оешмада эшләгән һәм Татарстан 

Республикасының Бүленгән ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион үзәк 

администраторы компетенцияләре паспорты 

 

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органында, федераль 

башкарма хакимият органының Татарстан Республикасы буенча территориаль 

органында, Татарстан Республикасы муниципаль районы һәм шәһәр округы җирле 

үзидарә органында, оешмада эшләгән һәм Татарстан Республикасының Бүленгән 

ситуацион үзәгенә керә торган ситуацион үзәк (алга таба – ситуацион үзәк) 

администраторы гамәли компетенцияләре, хезмәт һәм вазыйфаи функцияләренең 

төп составы түбәндәге таблицада китерелә: 

 

Хезмәт функциясе 

исеме (һөнәри 

стандарт нигезендә) 

Ситуацион үзәк 

администраторы 

вазыйфаи 

йөкләмләренең 

эчтәлекле 

тасвирламасы   

Кирәкле  компетенцияләр (һөнәри 

стандартка өстәмә) 

 

1 2 3 

Каралар кабул итү 

процессларына 

автоматлаштырылган 

мәгълүмат-аналитика 

ярдәме күрсәтү 

 

Ситуацион үзәкнең 

эшләү регламентын 

саклауны тикшерүдә 

тоту (мәгълүмат 

ресурсларын үз 

вакытында 

актуальләштерү)  

Ситуацион үзәкнең мәгълүмат 

ресурлары күзлегеннән 

мәгълүматны актуальләштерү 

регламентын белү, шул исәптән 

ситуацион үзәк һәм тышкы 

кулланучыларның мәгълүматлар 

базасыннан файдаланыла торган 

мәгълүмат ресурслары 

модельләре белән формалаша 

торганнарын. 

Ситуацион үзәкнең мәгълүмат 

ресурслары составына кертелгән 

актуальн (актуаль булмаган) 

мәгълүматны 

идентификацияләүнең IT-
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1 2 3 

технологияләрен белү 

Ситуацион үзәк 
кулланучыларының 
керү хокукын билгеләү 
һәм саклауны 
контрольдә тоту  
 

Оешмаларның функциональ 
бүлекчәләре, аларның 
хезмәткәрләренең вазыйфаи 
регламентлары турында 
нигезләмәләрне белү. 
Кулланучыларны авторизацияләү 
һәм алар өчен мәгълүмат 
ресурслары кырларын һәм  карау 
һәм тәгаенләү өчен ачык булган 
мәгълүмат-аналитик модельләрне 
идентификацияләү 
технологияләрен белү 

 Ситуацион үзәкнең 
штат эшеннән 
тайпылышларны теркәү 
һәм бу хакта мәгълүмат 
һәм модельләр 
базаларын 
адинистрацияләү өчен 
җавап бирүче 
хезмәткәрләгә хәбәр 
итү  
 

Операцион система белән, 
мәгълүматлар базасы белән идарә 
итүнең кулланыла торган  
системалары белән эшләү 
күнекмәләрен белү.  
Техник ярдәм хезмәтенең эш 
технологияләрен белү. 
Мәгълүматлар  базасының резерв 
күчермәсен ясау 
технологияләрен белү 

Ситуацион үзәкнең 
мәгълүмат 
куркынычсызлыгын 
тәэмин итү 
регламентын саклауны 
контрольдә тоту  
 

Мәгълүмат куркынычсызлыгын 
тәэмин итүнең төп ысулларын 
белү 

Ситуацион үзәкнең 
эшләве турында 
хисаплар әзерләү  

Ситуацион үзәк эшчәнлеген 
регламентлый торган 
документларны белү. 
Ситуацион үзәк эше турында 
хисаплылык формалаштыру 
технологияләрен белү. 
Җитәкечегә хисап эчтәлеген 
үзгәртүгә техник биремне эшләү 
технологияләрен белү. 
Татарстан Республикасының 
Бүленгән ситуацион үзәгенең 
мәгълүмат ресурслары, 
мәгълүмат-аналитик модельләре, 
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мәгълүмат системалары 
реестрларында мәгълүмат эзләү 
күнекмәләрен белү 

 
Санап кителгән вазыйфаи йөкләмәләр һәм компетенцияләр вазыйфаи 

аңлатмаларда һәм тиешле белгечләрне билгеләү турында ведомство боерыкларында 
чагылырга тиеш.  

 
 

_____________________________ 


