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Аксубай муниципаль районында 
2019-2020 елларга Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районында 
хезмэт шартларын Ьэм хезмэтне саклауны яхшырту» 
программасын раслау турында

«Татарстан Республикасында хезмэтне саклау» турында 1997 елныц 10 
декабрендэге 1417 номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендэ 
хезмэтне саклау елкэсендэ дэулэт сэясэтен гамэлгэ ашыру максатларында, 
шулай ук хезмэтне саклау, куркынычсыз хезмэт шартларын булдыру, 
травматизмын кисэту, кеше гомерен Ьэм сэламэтлеген саклау мэсьэлэлэре 
буенча хезмэттэшлекне координациялэу максатларында 
карар бирэм:

1. «2019-2020 елларга Аксубай муниципаль районыныц хезмэт 
шартларын яхшырту Ьэм хезмэтне саклау»программасын расларга.

2. Милек формасына бэйсез рэвештэ оешма, предприятие житэкчелэренэ 
элеге программаны гамэлгэ ашыру буенча чаралар курергэ тэкъдим итэргэ.

3. Элеге карарны Аксубай муниципаль районыныц 
bttp://aksubayevo.tatarstan.ru рэсми сайтында Ьэм хокукый мэгълумат 
порталында бастырып чыгарырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан 
Республикасы Аксубай муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе 
урынбасары С. В. Александровка йоклэргэ.

А. Ф. Горбунов



Кушымта
Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 
башкарма комитеты 
карары белэн расланган 
№ 643 19 ноябрь 2018 ел

Программа
«2019 -  2020 елларда Татарстан Республикасы 

Аксубай муниципаль районында хезмэт шартларын 
Ьэм хезмэтне саклауны яхшырту»



ПАСПОРТ
Программаныц исеме 2019-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Аксубай муниципаль районында хезмэт 
шартларын Ьэм хезмэтне саклауны яхшырту 
программасы

Программаны эшлэу ечен 
нигез (тиешле норматив 
актныц исеме, раслау датасы 
Ьэм номеры)

«Татарстан Республикасында хезмэтне 
саклау турында» 1997 елныц 10 
декабрендэге 1417 номерлы Татарстан 
Республикасы законы;

Программаны топ 
эшлэучелэр

Аксубай муниципаль районыныц хезмэтне 
саклау буенча координацион советы

Программаныц максаты Куркынычсызлык Ьэм гигиена талэплэренэ 
жавап бирэ торган хезмэтне саклауга Ьэм 
шартларына конституциячел гарантиялэрне 
тээмин иту

Программаныц бурычлары 1. Хезмэтне саклау белэн дэулэт идарэсе 
системасын устеру;

2. Дитештеру травматизмы Ьэм Ьонэри 
авырулар дэрэжэсен кимету;

3. Оешмаларда хезмэт шартлары Ьэм 
хезмэтне саклау торышын яхшырту

Программацыц иц меЬим 
максатчац курсэткечлэр 
(цэтиж;элэрце бэялэу 
ицдикаторлары) 
программасы

1000 эшче исэбеннэн производствода зыян 
куручелэр саны;
2019 ел -1,5 кеше
2020 ел-1,0 кеше
1 кешегэ исэплэнгэн хезмэтне саклау 
чараларына чыгымнар
2019 ел-11000 сум;
2020 ел-12000 сум

Программаны тормышка 
ашыру вакыты Ьэм этаплары

2019-2020 еллар

Финанслау кулэме Ьэм 
чыганаклары еллар буенча

2019 ел:
Татарстан Республикасы Аксубай 
муниципаль районыньщ бюджеттан тыш 
чыганаклар акчасы-17,0 мен сум;
Россия Федерациясе Социаль иминият 
фонды акчалары ;предприятиелэр Ьэм 
оешмалар тарафыннан белдерелгэн акчалар- 
5500,0 мен сум;
2020 ел: Татарстан Республикасы Аксубай 
муниципаль районыныц бюджеттан тыш 
чыганаклары - 25,0 мен сум; РФ Социаль 
иминият фонды акчалары; предприятиелэр 
Ьэм оешмалар тарафыннан белдерелгэн 
акчалар -6000 мец сум;



Программаны тормышка 
ашыруныц еллар буена 
таркалган соцгы нэтижэлэре 
(нэтижэлэрне бэялэу 
индикаторлары) Ьэм аньщ 
бюджет нэтижэлелеге 
курсэткечлэре

1. 2020 елга билгелэнгэн индикаторларньщ 
чик курсэткечлэренэ ирешу:
1000 эшче исэбеннэн производство да зыян 
куручелэр саны-1,0 кешегэ кадэр;
1 кешегэ исэплэнгэн хезмэтне саклау 
чараларына чыгымнар 
2020 ел-12000 сум

2. Социаль нэтижэ:
начар хезмэт шартларында эшлэуче 
хезмэткэрлэр саны киму;
Производсто жэрэхэтлэнуе Ьэм Ьенэри 
авырулар дэрэжэсен кимету; 
хезмэткэрлэрне зарарлы Ьэм куркыныч 
житештеру факторларыннан яклау 
дэрэжэсен кутэру;
хезмэткэрлэргэ имин хезмэт шартларын 
тээмин итугэ конституциячел хокукны 
гамэлгэ ашыру.

3. Икътисади нэтижэ;
житештерудэ бэхетсезлек очракларыннан 
зыян кургэн хезмэткэрлэрнец сэламэтлеген 
торгызуга матди чыгымнарны кимету, 
производствога бэйле авырулар, Ьенэри 
авырулар;
производствода бэхетсезлек очраклары Ьэм 
Ьенэри авырулар нэтижэсендэ 
хезмэткэрлэргэ китерелгэн зыян очен тулэу 
чыгымнарын кимету;
зарарлы Ьэм куркыныч хезмэт шартларында 
эшлэгэн ечен ташламалар Ьэм 
компенсациялэр биругэ чыгымнарны 
кимету;
житештеру яисэ Ьенэри авыру нэтижэсендэ 
гариплэну дэрэжэсен Ьэм сэламэтлек саклау 
елкэсендэ чыгымнарны кимету шуныц 
бел эн бэйле рэвештэ; 
хезмэт житештеручэнлеген арттыру 
хисабына югалтуларны кимету; 
имгэнулэр Ьэм житештеругэ бэйле авырулар 
аркасында, эш Ьэм квалификациясе 
житэрлек булмаган авырулар аркасында, теп 
хезмэткэрлэрне авырган вакытта 
алмаштыручы вакытлыча хезмэткэрлэр 
тарафыннан жиЬазларны ремонтлау Ьэм 
алыштыру чыгымнарын кимету___________



I. Хезмэт шартларын яхшырту Ьэм хезмэтне саклау программасын тормышка 
ашыру елкэсенец теп проблемаларын хэл итугэ юнэлдерелгэн

характеристика

Эшлэучелэрнец тормышын Ьэм сэламэтлеген саклау мэсьэлэлэре 
Аксубай муниципаль районыныц социаль-хезмэт менэсэбэтлэре елкэсендэ ии 
актуаль проблемаларньщ берсе булып кала бирэ.

Хезмэтне саклау белэн идарэ иту системасында билгеле бер роль Аксубай 
муниципаль районыньщ хезмэтне саклау буенча Координация советына 
бирелде. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районыныц хезмэтне 
саклау буенча Координация советы Аксубай муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц 2014 елныц 9 июлендэге 194 номерлы карары Ьэм 17.12.2015 
елдагы 464 номерлы узгэрешлэре белэн оештырылды.Районда хезмэтне 
саклау хезмэте юк. Хезмэт функциялэрен Аксубай муниципаль районыныц 
хезмэтне саклау буенча Координация советы башкара. 2016 елдан бирле 
хезмэтне саклау буенча координацион совет эшчэнлеге активлашты,алар 
Башкарма комитет житэкчесе урынбасары житэкчелегендэ хезмэтне саклау 
мэсьэлэлэрен алып баручылар. Аныц составына Кулланучылар хокукларын 
яклау Ьэм кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек федераль хезмэтенец жирле 
органнары, прокуратура, мэшгульлек узэге, мэгариф, статистика, эчке эшлэр 
булеге, эре предприятиелэр, профсоюзлар керэ. Координация советлары эше 
практикасында улем белэн тэмамланган, авыр нэтижэлэргэ китергэн Ьэм 
теркемле бэхетсезлек очраклары булган житештерудэге бэхетсезлек 
очраклары булган предприятиелэр житэкчелэрен тыцлау. 2017-2018 елда 
районда 16 -20 утырыш булды, анда производствода жэрэхэтлэну торышы 
мэсьэлэлэре каралды, житештерудэ хезмэткэрлэрнен Ьэлак булуына Ьэм авыр 
жэрэхэтлэнуенэ юл куйган предприятиелэр житэкчелэре тыцландылар, язгы 
кыр Ьэм урып-жыю эшлэре чорында хезмэтне саклау айлыкларына йомгак 
ясадылар.
Эш биручелэрнец хезмэт базарында дерес, социаль юнэлешле Ьэм социаль 
жаваплы тэртипне формалаштыруга мотивациялэу максатында район 
дэрэжэсендэ семинарлар, кицэшмэлэр, «тугэрэк остэллэр», хезмэтне саклау 
буенча рэсемнэр кургэзмэлэре уткэрелде, ел саен 28 апрельдэ Бетенденья 
хезмэтне саклау кене уздырыла. Уцай мисал буларак, «Сетевая Компания» 
ААЖ̂  филиалы Аксубай РЭСы, «Татавтодор» АЖ̂  Аксубай филиалы кебек 
предприятиелэр уз предприятиелэрендэ хезмэтне саклауны яхшырту буенча 
максатчан эш алып бара.



Бу эш Аксубай муниципаль районында хезмэткэрлэр арасында 
производствода жэрэхэтлэну дэр9ж;эсен 2 тапкыр киметергэ мемкинлек 
бирде. РФ Социаль иминият фондыньщ ТР буенча идарэсенец 12 нче филиалы 
мэгълуматларына Караганда, 2016 елда -  1 авыр бэхетсезлек очрагы, эшкэ 
яраксызлыгы 208 кенгэ сузылган Ьэм 2017 елда 1 авыр бэхетсезлек очрагы, 
эшкэ яраксызлыгы 65 кенгэ сузылган очраклар теркэлгэн.

2017 елда Аксубай муниципаль районы буенча житештерудэ зыян кургэн кешелэр турында 
мэгьлуматлар (хисап мэгълуматлары)

1 эш кененэ Ьэм аннан 
да кубрэк кенгэ эшкэ яраксыз 
буду Ьэм 1000 кеше хисабыннан 
улемгэ китергэн зыян 
куручелэр саны

шуларнын 1000 эшче 
исэбеннэн улем белэн 
тэмамланган

Нибары шулардан Нибары шулардан

Хатын - 
кызлар

Ир
атлар

Хатын - 
кызлар

Ир
атлар

Аксубай
район

Хезмэткэ Хезмэтне
яраксызлык саклау
кеннэре 1 эш чараларына
кененэ Ьэм 1 эшчегэ
аннан да исэплэгэнд
кубрэк э тотылган
булып улем акча
белэн
тэмамланган
1 зыян
куручедэн
исэплэнгэнд
э

- 10314,6

2016 елдан 2018 елга кадэр улем белэн тэмамланган жэрэхэтлэну очраклары 
теркэлмэгэн.
Россия Федерациясе Хезмэт кодексыныц 226 статьясы нигезендэ хезмэт 
шартларын яхшырту Ьэм хезмэтне саклау чараларын финанслау эш бирученец 
бурычы булып тора. Эмма уз хезмэткэрлэренен, иминлеге очен социаль 
жаваплылыкныц тубэн дэрэжэсе булган житэкчелэр бу мэсьэлэгэ тиешле 
игътибар бирмилэр. Хезмэтне саклау чараларына чыгымнар предприятие 
житэкчелэренец хезмэтне саклауга Ьэм уз хезмэткэрлэренец гомерен Ьэм 
сэламэтлеген саклауга менэсэбэтлэренец индикаторы булып тора, димэк 
хезмэтне саклау белэн идарэ итунец гамэлдэге системасыныц нэтижэлелеге 
дэ. Аксубай муниципаль районы буенча 2017 елда 1 эшлэуче кешегэ 10314 сум 
исэбеннэн хезмэтне саклау чараларына акча тотылган.
Районныц авыл хужалыгы предприятиелэрендэ икътисади эшчэнлек терлэре 
буенча производствода еш бэхетсезлек очраклары кузэтелэ. 2016 елда бу - «
Аксу "агрофирмасы ААЖ;, 2017 елда В АМИН Аксу” АФ ААЖ̂  булды. 
2016-2018 елда уткэрелгэн Аксубай муниципаль районы Координация 
советыныц эшче теркеме тикшерулэрен анализлау. шуны курсэтэ: хезмэтне 
саклау кагыйдэлэрен бозуньщ иц кубе тезелеш Ьэм агросэнэгать 
тармакларында ачыкланган. Хезмэтне саклау олкэсендэ иц куп хокук бозу 
булып хезмэтне саклау буенча хезмэткэрлэрне укыту Ьэм инструктаж 
уткэрмэу тора. Оешма житэкчелэренец Ьэм белгечлэренец хезмэтне саклау



елкэсендэге белемнэре ныклы булмау сэбэпле соцгы елларда производствода 
имгэну очраклары ешайды. Хезмэтне саклау елкэсендэ оешма житэкчелэрен 
Ьэм белгечлэрен укыту район Координация советы контроленец теп 
юнэлешлэреннэн берсе булып тора. 2017 елда агросэнэгать комплексыныц 67 
белгече белем алды.
«Хезмэт шартларын махсус бэялэу турында» 2013 елныц 28 декабрендэге 426- 
ФЗ номерлы Федераль закон Ьэм «хезмэт шартларын махсус бэялэу турында “ 
Федераль закон кабул ителугэ бэйле рэвештэ “Россия Федерациясенец аерым 
закон актларына узгэрешлэр керту хакында» 421 -ФЗ номерлы Федераль закон 
кабул ителу белэн эш урыннарында хезмэт шартларын бэялэунец бердэм, 
унификациялэнгэн процедурасы кертелде. Хезмэт шартларын махсус бэялэу 
процедурасы житештеру мохитенен Ьэм хезмэт процессыныц зарарлы Ьэм 
(яки) куркыныч факторларын тэцгэллэштеру буенча эзлекле башкарыла 
торган чараларныц бердэм комплексын Ьэм билгелэнгэн гигиена 
нормативларыннан тайпылуны исэпкэ алып, хезмэткэрлэрнец йогынты 
дэрэжэсен бэялэуне куздэ тота. Хезмэт шартларын яхшырту Ьэм хезмэтне 
саклау максатында районда хезмэт шартларын махсус бэялэу буенча эш алып 
барыла. Куп кенэ оешмаларда хезмэт шартларын махсус бэялэу тулысынча 
барлык эш урыннарында узды. Эйтик, гомуми белем биру оешмаларында 685 
эш урыны (100%) СОУТ, МБУК «ЦКС» 90 эш урыны (100%) узган. 
"Аксу Агро» ААЖ^дэ 297 эш урыны СОУТ узды, шуларньщ 212 эш урыны 
зарарлы хезмэт шартлары булуы белэн танылды. Хезмэт шартларын яхшырту 
ечен эш биручелэр Социаль иминият фонды акчаларын ешрак куллана 
башлады. Хезмэтне саклау чараларына акча алган иминиятлэштеручелэр саны 
2018 елда артты Ьэм 2016-2017 еллар белэн чагыштырганда 42 оешма тэшкил 
итте. 2016 елдан бирле Социаль иминият фонды чаралары 1323600 сум 
кулэмендэ файдаланылган. ФССХ акчалары СИЗ сатып алуга, медицина 
тикшерулэрен уздыруга, СОУТ уздыруга тотылды.
Хезмэтне саклау буенча Координация советыныц эше турында мэгълумат 

Аксубай муниципаль районыныц рэсми сайтында даими рэвештэ 
урнаштырыла. Координация советы эше буенча барлык материаллар район 
сайтында, " Авыл тацнары” газетасында: «Социаль нэтижэлелек конкурсы», 
«Хезмэтне саклау. Пенсиягэ-сэламэт»;”Куркынычсыз житештеру ясарга”,”Эш 
урыныныц куркынычсызлыгы ","Куркынычсызлык атналыгы»; “Хезмэтне 
саклау буенча”; "Айлык игълан ителде"; «Трагедияне кисэту очен»; «Соцстрах 
хисабына ярдэм иту», " Бэхетсезлек очракларын булдырмау ечен»; "Дерес 
мэгълуматлар очен" хезмэт куркынычсызлыгы Ь.б. мэгълумат белэн тээмин 
иту Ьэм хезмэтне саклау мэсьэлэлэрен пропагандалау буенча чаралар 
Хезмэтне саклау талэплэрен утэу очен эшлэучелэрнец жаваплылыгын 
арттыруга ярдэм итэ, бу исэ производствода гомуми имгэнулэрне киметугэ 
китерэ.



I. Программаньщ максатлары, бурычлары, нэтижэлэрен бэялэу индикаторлары

Максат исеме Бурыч исеме Программадагы чаралар исеме

Еллар
буенча

чараларны
башкару
вакыты

1.1. Барлык оештыру-хокукый формалар Ьэм 
милек рэвешлэре оешмалары арасында 
хезмэтне саклау Ьэм хезмэт шартлары 
буенча эшлэрне иц яхшы оештыруга район 
смотр-конкурсын уткэру

2019,2020

1.2. Россия Федерациясе Социаль иминият 
фонды акчалары исэбеннэн хезмэтне саклау 
мэсьэлэлэре буенча иминлэштерелгэн 
аерым категориялэрне укыту

2019-2020

1.3. Республиканын профсоюз оешмаларын, 
предприятиелэрен Ьэм оешмаларын жэлеп 
итеп, хезмэтне саклау буенча кидэшмэлэр 
уткэру

2019-2020

1.4. Хезмэтне саклау буенча Координация 
советы утырышларын уткэру

2019-2020

Соцгы нэтижэлэрне бэялэу 
индикаторлары,

улчэу берэмлеклэре

Куркынычсызлык 
Ьэм гигиена 
талэплэренз 
жавап бирэ 
торган хезмэтне 
саклауга Ьэм 
шартларына 
конституциячел 
гарантиялэрне 
тээмин иту

1. Хезмэтне саклау 
белэн дэулэт 
идарэсе
системасын устеру

1000 эшче исэбеннэн 
производствода зыян куручелэр 
саны:

2019 ел -1,5 ел.

2020 ел-1,0

1 кешегэ исэплэнгэн хезмэтне 
саклау чараларына чыгымнар

2019 ел-11000 сум;

2020 ел-12000 сум



Максат исеме Бурыч исеме Программадагы чаралар исеме

Еллар
буенча

чараларны
башкару
вакыты

2.1. Хезмэтне саклау Ьэм куркынычсызлык 
кургэзмэлэрендэ катнашу

2019-2020

2.2. Хезмэтне саклау елкэсендэге чараларда 
катнашу

2019-2020

2.4. Массакулэм мэгълумат чараларында 
хезмэтне саклау мэсьэлэлэрен 
пропагандалау (оператив мэгълуматны, 
хезмэтне саклау буенча норматив 
документларны бастырып чыгару Ьэм 
башкалар). Район халкына оешмаларда 
хезмэт шартлары Ьэм хезмэтне саклауньщ 
торышы турында мэгълумат биру.

2019-2020

2.5. Хезмэтне саклау темасына социаль реклама 
яки рэсемнэр конкурсы уткэру.

2019-2020

2.6. Выпуск цветных иллюстрированных 
пособий по охране труда для 
травмоопасных работ в сельском хозяйстве 
и строительстве.

2019-2020

Сонгы нэтижэлэрне бэялэу 
индикаторлары,

улчэу берэмлеклэре

2. Дитештеру 
травматизмы Ьэм 
Ьенэри авырулар 
дэрэжзсен кимету

1000 эшче исэбеннэн 
производствода зыян куручелэр 
саны:

2019 ел -1,5 ел.

2020 ел-1,0

1 кешегэ исэплэнгэн хезмэтне 
саклау чараларына чыгымнар

2019 ел-11000 сум;

2020 ел-12000 сум



Максат исеме Бурыч исеме Программадагы чаралар исеме

Еллар
буенча

чараларны
башкару
вакыты

3.1. Хезмэт шартларын махсус бэялэу уткэру 2019-2020

3.2. Хезмэт шартлары Ьэм хезмэтне саклау 2019-2020
буенча семинарлар Ьэм кицэшмэлэр уткэру.
Бетенденья хезмэтне саклау кенен уткэру

Соцгы нэтижэлэрне бэялэу 
индикаторлары,

улчэу берэмлеклэре

3. Оешмаларда 
хезмэт шартлары 
Ьэм хезмэтне 
саклау торышын 
яхшырту

1000 эшче исэбеннэн 
производствода зыян куручелэр 
саны:

2019 ел -1,5 ел.

2020 ел-1,0

1 кешегэ исэплэнгэн хезмэтне 
саклау чараларына чыгымнар

2019 ел-11000 сум;

2020 ел-12000 сум

Искэрмэ: Китерелгэн бурычлар буенча индикаторлар эЬэмияте. Ьэр чараны индикаторлар белэн бэялэу мемкин тугел, ченки программа куйган
максат бары тик комплекста барлык чараларны гамэлгэ ашыруга гына ирешелэ

III. 2019-2020 елларга программа чаралары исемлеге



Максах исеме Бурычныц
исеме

Программа чаралары исеме

Финанс чыгымнары 

мен сум

Финанслау
чыганаклары

Барлыг
ы

шул исэптэн ел буенча:

2019 2020

Куркынычсызл 
ык Ьэм гигиена 
талэплэренэ 
жавап бирэ 
торган хезмэтне 
саклауга Ьэм 
шартларына 
конституциячел 
гарантиялэрне 
тээмин иту

1. Хезмэтне 
саклау белэн 
дэулэт идарэсе 
системасын 
устеру

1.1. Барлык оештыру-хокукый формалар 
Ьэм милек рэвешлэре оешмалары 
арасында хезмэтне саклау Ьэм хезмэт 
шартлары буенча эшлэрне иц яхшы 
оештыруга район смотр-конкурсын 
уткэру

25 10,0 15,0 Бюджеттан 
тыш чаралар

1.2. Республиканьщ профсоюз оешмалары, 
предприятиелэре Ьэм оешмалары 
катнашында Хезмэтне саклау буенча 
кицэшмэлэр уткэру

Финанслау 
талэп ителми

2Ж|итештеру 
травматизмы 
Ьэм Ьенэри 
авырулар

2.1. Хезмэтне саклау Ьэм куркынычсызлык 
кургэзмэлэрендэ катнашу

Предприятиелэ 
р Ьэм 

оешмалар 
акчалары



Максат исеме Бурычныц
исеме

Программа чаралары исеме

Финанс чыгымнары 

мен сум

Финанслау
чыганаклары

Барлыг шул исэптэн ел буенча:

ы 2019 2020

дэрэжзсен
кимету

2.2. Хезмэтне саклау елкэсендэ чаралар 
оештыру

Предприятиелэ 
р Ьэм 

оешмалар 
акчалары

2.3. Массакулэм мэгълумат чараларында 
хезмэтне еаклау мэсьэлэлэрен 
пропагандалау(оператив мэгьлуматны, 
хезмэтне саклау буенча норматив 
документларны бастырып чыгару Ьэм 
башкалар)Ьэм Аксубай муниципаль 
районы сайтында.

Финанслау 
талэп ителми

2.4. Авыл хужалыгында трава алу 
куркынычлыгы булган эшлэр ечен 
хезмэтне саклау , тезелеш буенча тесле 
иллюстрациялэнгэн белешмэлеклэр 
чыгару

10 4,0 6,0 Бюджеттан 
тыш чаралар

2.5. Хезмэтне саклау темасына социаль 
реклама конкурсы яки балалар 
рэсемнэре конкурсы уткэру

5,0 2,0 3,0 Бюджеттан 
тыш чаралар



Максат исеме Бурычныц
исеме

Программа чаралары исеме

Финанс чыгымнары 

мен сум

Финанслау
чыганаклары

Барлыг
ы

шул исэптэн ел буенча:

2019 2020

3. Улучшение 
соетояния 
уеловий и 
охраны труда в 
организациях

3.1. Хезмэт шартларын махсуе бэялэу 
уткэру

ФССХ, район 
предприятиелэ 

ре акчалары

3.2. Хезмэтне еаклау буенча Координация 
советы утырышларын уткэру.

0 0 0 Финанслау 
талэп ителми

3.3. Ел саен Бетенденья хезмэтне еаклау 
кенен уткэру. Хезмэтне еаклау буенча 
иц яхшы белгечлэрне булэклэу.

2,0 1,0 1,0 Бюджеттан 
тыш чаралар

БАРЛЫГЫ 42,0 17,0 25,0 Бюджеттан 
тыш чаралар



IV. Программа чараларын нигезлэу 
Ьэм аларны ресурслар белэн тээмин иту

Программада Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы 
бюджеты ресурслары, Россия Федерациясе Социаль иминият фонды бюджеты 
Ьэм башка бюджеттан тыш чыганаклар (эш биручелэр акчасы) хисабына 
финансланачак чаралар каралган. Нигезлэу муниципаль бюджет акчалары 
хисабына финанс белэн тээмин иту каралган чаралар буенча бирелде:
1. Хезмэтне саклау белэн дэулэт идарэсе системасын устеру бурычларын хэл 
иту ечен тубэндэге чараларны утэу куздэ тотыла:
1.1. Барлык оештыру-хокукый формалар Ьэм милек рэвешлэре оешмалары 
арасында хезмэтне саклау Ьэм хезмэт шартлары буенча эшлэрне иц яхшы 
оештыруга район смотр-конкурсын уткэру.
Программада хезмэтне саклау Ьэм хезмэт шартлары буенча эшлэрне иц яхшы 
оештыру буенча район смотр-конкурсларын уткэру тэжрибэсен дэвам иту 
планлаштырыла, ул эш биручелэрне уз хезмэткэрлэре ечен куркынычсыз Ьэм 
сэламэт хезмэт шартлары булдыру эшен оештыруга стимуллаштыруныц яхшы 
формасы булып тора.
1.2. Россия Федерациясе Социаль иминият фонды акчалары исэбеннэн 
хезмэтне саклау мэсьэлэлэре буенча иминлэштерелгэн аерым категориялэрне 
укыту.
Хезмэтне саклау буенча барлык житэкчелэргэ Ьэм белгечлэргэ белем биру 
бурычы Россия Федерациясе Хезмэт кодексыныц 225 статьясында 
билгелэнгэн.
1.3. Дирле узидарэ органнарыннан, профсоюз оешмаларыннан, 
предприятиелэр Ьэм оешмалардан хезмэтне саклау буенча район кицэшмэлэре 
уткэру.
1.4. Хезмэтне саклау буенча Координация Советлары утырышларын уткэру 
Анда оешма житэкчелэре Ьэм белгечлэре кузэтчелек Ьэм контроль органнары, 
прокуратура, жирле узидарэ органнары вэкиллэре, белгечлэр Ьэм 
оешмаларныц хезмэтне саклау буенча вэкалэтле затлар чакырыла. Мондый 
кицэшмэлэр эш биручелэр, оешмаларныц хезмэтне саклау хезмэтлэре 
тарафыннан зур кызыксыну уята. Кицэшмэлэрне уткэру хезмэтне саклау 
елкэсендэ эшне активлаштыруга, дэулэт органнары, профсоюзлар Ьэм эш 
биручелэр ягыннан бу мэсьэлэлэргэ игътибарны арттыруга ярдэм итэ. 
Кицэшмэ барышында хезмэтне саклау елкэсендэге эшкэ йомгак ясала, иц 
кискен проблемалар тикшерелэ, аларны хэл иту юллары карала, киц форум 
тарафыннан кицэшмэ резолюциясе кабул ителэ, анда бу елкэдэ вэзгыятьне 
яхшырту буенча конкрет бурычлар куела.



2. Дитештеру травматизмы Ьэм Ьенэри авырулар дэрэжэсен кимету буенча 
бурычларны Х9Л иту ечен тубэндэге чараларны утэу куздэ тотыла:
2.2. Хезмэтне саклау Ьэм куркынычсызлык кургэзмэлэрендэ катнашу. 
Хезмэтне саклау елкэсендэге чараларда катнашу.
Элеге чара районда Ьэм республикада булган хезмэтне саклау елкэсендэ уцай 
тэжрибэне ейрэну ечен актуаль.
2.3. Массакулэм мэгълумат чараларында хезмэтне саклау мэсьэлэлэрен 
пропагандалау (оператив мэгълуматны, хезмэтне саклау буенча норматив 
документларны бастырып чыгару Ьэм башкалар).
Элеге чараныц максаты-хезмэтне саклау буенча законнардагы узгэрешлэрне 
«Авыл тацнары » газетасында бастырып чыгару, хезмэтне саклау мэсьэлэлэре 
буенча ацлатмаларны Ьэм консультациялэрне халыкка вакытында житкеру, 
районда житештеру травматизмы торышы турында актуаль мэгълумат 
урнаштыру. Мондый мэгълумат халыкка, оешма житэкчелэре Ьэм 
белгечлэренэ бу проблемага игътибарны жэлеп итэргэ Ьэм кызыксынуны 
арттырырга мемкинлек бирэ.
2.4. Гомуми белем биру мэктэплэре Ьэм техникум укучылары арасында 
хезмэтне саклау темасына социаль реклама конкурсы яки балалар рэсемнэре 
конкурсы уткэру.
Ж^итештеру травматизмын Ьэм Ьенэри авыруларны кисэтунец теп 
чыганакларыннан берсе булачак хезмэткэрлэр Ьэм эш биручелэргэ хезмэтне 
саклау мэсьэлэлэре буенча кин мэгълумат биру булып тора.
2.5. Авыл хужалыгында Ьэм тезелештэ травма алу куркынычы булган эшлэр 
ечен хезмэтне саклау буенча тесле иллюстрациялэнгэн белешмэлеклэр эшлэу 
Ьэм чыгару.
Мондый белешмщлелекнец 200 несхэсе планлаштырыла.
3. Оешмаларда хезмэт шартлары Ьэм хезмэтне саклау торышын яхшырту 
бурычларын ХЭЛ иту ечен тубэндэге чараларны утэу куздэ тотыла:
3.1. Хезмэт шартларын махсус бэялэу уктэру.
Программанын, элеге чарасы хезмэткэрлэрнец мэнфэгатьлэрен закон 
талэплэре нигезендэ куркынычсыз Ьэм сэламэт хезмэт шартларына яклауга 
юнэлдерелгэн.
3.2. Хезмэт шартлары Ьэм хезмэтне саклау буенча семинарлар Ьэм 
кинэшмэлэр уткэру. Ел саен Бетенденья хезмэтне саклау кенен уткэру. 
Хезмэтне саклау буенча иц яхшы белгечлэрне булэклэу.
Мондый чараларны уткэру зарурлыгы аларньщ хезмэт шартларын яхшырту 
Ьэм хезмэтне саклауны яхшырту буенча эшне активлаштыруга, жирле узидарэ 
органнары Ьэм эш биручелэр тарафыннан бу мэсьэлэлэрне хэл итугэ 
игътибарны арттыруга ярдэм итуе белэн бэйле.



V. Программаны гамэлгэ ашыру белэн идарэ иту Нам 
аныц утэлешен контрольдэ тоту

Программаны гамэлгэ ашыру барышы хезмэтне саклау буенча Координация 
советы утырышларында карала. Аныц утэлеше остеннэн контроль Аксубай 
муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан башкарыла.

VI. Программаныц социаль-икътисадый нэтижэлелеген бэялэу
Программаны тормышка ашырудан социаль нэтижэ ясала: 
хезмэт шартлары начар булган хезмэткэрлэр санын кимету; 
житештеру травматизмы Ьэм Ьонэри авырулар дэрэжэсен кимету; 
хезмэткэрлэрне зарарлы Ьэм куркыныч житештеру факторларыньщ 
тээсиреннэн яклау дэрэжэсен кутэру;
куркынычсыз хезмэт шартлары хокукына хезмэткэрлэрнен социаль яклануын 
арттыру.
Икътисади нэтижэ тубэндэге курсэткечлэр белэн бэялэнэ: 
житештерудэ бэхетсезлек очракларыннан зыян кургэн хезмэткэрлэрнец 
сэламэтлеген торгызуга матди чыгымнарны кимету, производство-бэйле 
авырулар, Ьонэри авырулар;
производствода бэхетсезлек очраклары Ьэм Ьонэри авырулар нэтижэсендэ 
хезмэткэрлэргэ китерелгэн зыян ечен тулэу чыгымнарын кимету; 
зарарлы Ьэм куркыныч хезмэт шартларында эшлэгэн ечен ташламалар Ьэм 
компенсациялэр биругэ чыгымнарны кимету;
гариплэну нэтижэсендэ инвалидлык киму нэтижэсендэ житештеру яки Ьонэри 
авыру Ьэм сэламэтлек саклау елкэсендэ чыгымнар; 
хезмэт житештеручэнлеген арттыру хисабына югалтуларны кимету; 
вакытлыча хезмэткэрлэр тарафыннан авырып киткэн, житештеругэ бэйле 
авырулар Ьэм житэрлек эш Ьэм квалификациясе булмаган авырулар 
аркасында, теп хезмэткэрлэр тарафыннан кылынган ватылганнан соц 
ЖиЬазларны ремонтлау Ьэм алыштыру чыгымнарын кимету. 
Социаль-икътисадый нэтижэ халыкныц тормыш дэрэжэсен, хезмэтне саклау 
белэн идарэ иту функциясе буенча Татарстан Республикасыныц Социаль- 
икътисадый хэлен бэялэу индикаторлары зурлыгына ирешу белэн чагыла (3 
нче таблица).Таблица 3

Индикатор атамасы 2019 ел 2020 ел

1. 1000 эшче исэбеннэн производствода зыян 
куручелэр саны 1,5 кеше 1,0 кеше

3. 1 кешегэ исэплэнгэн хезмэтне саклау чараларына 
чыгымнар 11000 сум 12000

сум



Программаны гамэлгэ ашыруныц икътисади нэтижэсе шулай ук эш биручелэр 
тарафыннан хезмэтне саклау чараларына булеп бирелгэн акчаларны 
арттыруда чагылыш табачак, бу эшчелэрнен иминлеген арттырачак.
Хезмэтне саклау чыгымнарын арттыру эшчелэрнен хезмэт шартларын 
яхшыртуга Ьэм житештеру травматизмын Ьэм Ьенэри авыруларны киметугэ 
китерэчэк. Программаны тормышка ашыру куп кенэ хезмэткэрлэрнец 
тормышын Ьэм сэламэтлеген саклап калырга мемкинлек бирэчэк, моны матди 
яктан бэялэп булмый.


