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Татарстан Республикасынын, 10.12.1997 елда кабул ителгэн Татарстан 
Республикасында хезмэтне саклау турында’Ты № 1417 Законын, Татарстан 
Республикасы М инистрлар Кабинетыныц 10.11.2008 елда кабул ителгэн 
“Татарстан Республикасында хезмэтне саклау елкэсендэ дэулэт сэясэтен 
тормышка ашыру турында’Ты №799 Карарын тормыш ка ашыру 
максатларында, шулай ук хезмэтне саклау, куркынычсыз хезмэт шартларын 
тудыру, производствода травма алуны кисэту, кеше тормышын Ьэм 
сэламэтлеген саклау максатларында

КАРАР ЧЫГАРАМ :

1.2019-2021 елларга Татарстан Республикасы М инзэлэ муниципаль 
районында Хезмэтне саклау Ьэм шартларны яхшырту Программасын 
расларга.

2. Хосусыйлык формасына карамастан, оешма, учреждение, 
предприятие жцтэкчелэренэ элеге Программаны тормыш ка ашыру буенча
чаралар куруне тэкъдим итэргэ.

3. Гамэлдэге карарны М инзэлэ районыныц рэсми сайтында Интернет 
мэгълумати-телекоммуникацион челтэрдэ http://m enzelinsk.tataistan,ru веб-
адресы буенча бастырырга.

4. Гамэлдэге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны М инзэлэ 
муниципаль район Баш карма комитеты житэкчесенец инфраструктура усеше 
Ьэм инвестициялэр буенча урынбасары Д.А.Чухланцевка йеклэргэ.

М инзэлэ муниципаль район 
Башзсарма комитеты ЖДтэкчесе 
вазифаларын башкаручы А.Г.Гатина.

http://menzelinsk.tataistan,ru
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2019-2021 елларга М инзэлэ муниципаль районында 
Хезмэтне саклау Ьэм шартларны яхшырту Программасы

Г! АСПОРТЫ

Прогр амма исеме 2019-2021 елларга М инзэлэ муниципаль 
районында Хезмэтне саклау Ьэм шартларны 
яхшырту Программасы

Прогр 
очен г

амманы эш кэрту 
[игезлэмэ

Россия Федерациясе Хезмэт кодексы. 
Татарстан Республикасыныц 10.12.1997 ел. 
“Татарстан Республикасында хезмэтне саклау 
турында’Ты № 1417 Законы.
1998 елныц 24 июлендэ кабул ителгэн 
“Производствода бэхетсезлек очракларыннан 
Ьэм Ьенэри авырулардан мэжбури социаль 
иминият турында’Ты 125-ФЗ;
1999 елныц 30 мартында кабул ителгэн 
“Халыкныц санитар-эпидемиологик иминлеге 
турында’Ты № 52-ФЗ Ф едераль Законы

Прогр
эшкэр

>амманыц топ 
1тучелэре

М инзэлэ муниципаль район Башкарма 
комитеты, «М инзэлэ районы халыкны эн 
тээмин иту узэге» ДКУ

j белэн

Koop^
Прогр

цшатор Ьэм 
>амманы утэучелэр

Координатор -  М инзэлэ муниципаль район 
Баш карма комитеты;
Утэучелэр -  район оешмалары, предприятие, 
учреждение

иООО
н

С

)амманьщ максаты 1. М униципаль район территориясендэ 
урнашкан оешмаларда эшлэучелэрнец Ьенэри 
авыруларын Ьэм производствода травма алуны 
кимету максатларында хезмэтне саклау Ьэм эш 
шартларын яхшырту;

2. Хезмэтне саклау елкэсендэ дэулэт 
сэясэтеи тормышка ашыру;

3. )1\итэкчелэрнец, оешма белгечлэренец, 
эш мэкэрлэрнец хезмэтне саклау Ьэм хезмэтне 
саклау буенча белемнэр,талэплэр системасын 
камиллэштеру;

4. Эшлэуче халыкка дэвалау-профилактик 
хезмэт куреэтуне камиллэштеру.

5. Иминлек Ьэм гигиена талэплэренэ жавап 
бируче хезмэтне саклауга Ьэм хезмэт 
ш артларына конституцион гарантиялэр белэн 
тээмин иту.

Прог замманыц бурычлары Эш бируче тарафыннан сэламэт Ьэм 
куркынычсыз эш шартлары булдыруга стимул



бируче Ьэм тээмин итуче икътисадый Ьэм 
оештыру принципларын формалаштыру; 
Хезмэтне саклау белэн идарэ итунец дэулэт 
системасын устеру;
Укытуныц заманча технологиялэре нигезендэ 
хезмэтне саклау буенча хезмэткэрлэрне 
езлексез эзерлэу;
Ьенэри авыруларны, производство травматизмы 
дэрэжэсен кимету;
Район оешмаларында хезмэтне саклау Ьэм 
шартларнын, торышын яхшырту;
М эгълумати тээмин ителеш Ьэм хезмэтне 
саклауны пропагандалау.

Прогр
ашыр'
этапл:

амманы тормыш ка 
/ сроклары Ьэм 
1ры

2019-2021 еллар

Прогр
чыган

амманы финанслау 
аклары

Барлык хосусыйлык формасындагы 
предприятиелэр Ьэм оешмалар чаралары, 
социаль иминият фонды Ьэм район бюджеты

Прогр
ашыр
нэтия
Нэти>
курсэ

»амманы тормыш ка
/дан кетелгэн
;элэр
^элелек
гкечлэре

2019-2021 елларга билгелэгэн индикаторларныц 
бусага билгелэренэ ирешу:
хезмэтне саклау буенча чараларга чыгымнарны 
1 кешегэ 5000 сум кулэмендэ арттырырга; 
производствода зыян куручелэр санын 1000 
эш лэучегэ 0.1 кеше исэбеннэн киметергэ; 
хезмэтне саклау буенча ойрэну узган 
житэкчелэр Ьэм белгечлэр дэрэжэсен 1000 
эшлэучегэ 18.00 кешегэ кадэр арттырырга; 
санитар-гигиена талэплэренэ туры килми торгам 
эш шартларында булган эшлэучелэрнец 
чагыш тырмача авырлыгы 33,0.

1 .Социаль эффект:
- производствода бэхетсезлек очракларын 

Ьэм Ьонэри авырулар куркынычын кимету;
- производствода бэхетсезлек очракларын 

Ьэм Ьонэри авырулар дэрэжэсен кимету;
- хезмэткэрлэрнен, зарарлы Ьэм куркыныч 

производство факторларыннан саклану 
дэрэжэсен кутэру;

- и мин булмаган хезмэт шартларында 
эшлэучелэрнец санын кимету.

2.Социаль-икътисадый эффект:
- производствода бэхетсезлек очракларыннан



зыян кургэн, производство белэн бэйле 
авырулар, Ьонэри авырулары булган 
хезмэткэрлэрнец мэламэтлеген торгызуга матди 
чыгымнарны кимету;

- производствода бэхетсезлек очраклары Ьэм 
Ьенэри авырулар нэтижэсендэ хезмэткэрлэргэ 
килгэн зыянны каплауга чыгымнарны кимету;

Прогр
контр
систет

амманын, утэлеше 
элен оештыру 
ласы

Программаныц утэлешен контрольдэ тоту 
тубэндэгечэ баш кары л а:
М инзэлэ муниципаль район Башкарма 
комитеты каршындагы хезмэтне саклау буенча 
Координацион советы



2019-2012 елларга Программаныц максатлары, 
бурычлары, чаралары Ьэм нэтижэлэрне бэялэу индикаторлары

Максатныц исеме Бурычньщ исеме Ахыргы нэтижэлэргэ бэя 
индикаторлары улчэу

берэмлеклэре 
Ждваплы башкаручылар

Хезмэтнесаклауга 
Ьэм шартларга 
КурКЫНЫЧСЫЗЛЫК 
Ьэм гигиена 
талэплэренэ жавап 
бируче
конституцион 
гарантиялэрне 
тээмин иту

Эш бируче 
тарафыннан 
сэламэт Ьэм 
куркынычсыз эш 
шартлары 
булдыруны тээмин 
итуче икътисадый 
Ьэм оештыру 
принципларын 
формалаштыру

1.1. Барлык оештыру-хокукый формасындагы Ьэм 
хосусыйлык формаларындагы оешмалар арасында 
хезмэтне Ьэм эш шартларын саклау буенча эшне ин; 
яхшы оештыруга район смотр-конкурсы уздыру

Кыскарту:
- производствода зыян куручелэр 
санын 1000 эшлэуче исэбеннэн -  
1000 эшлэучегэ 0.1 эшлэуче;

санитар-гигиена нормаларына 
жавап бирми торган хезмэт 
шартларында булган 
эшлэучелэрнец чагыштырмача 
авырлыгын 27.2% гэ;
- производствода зыян куру Ьэм 
травмаларга бэйле рэвештэ бер 
зыян куручегэ эшкэ яраксызлык 
кеше/коннэр санын 30.0 
кеше/конгэ;

Хезмэтне саклау буенча 
координацион совет, барлык 
хосусыйлыктагы предприятие Ьэм 
оешма житэкчелэре, “Минзэлэ 
районы халыкны эш белэн тээмин 
иту узэге” ДКУ

1.2. Барлык оештыру-хокукый формасындагы Ьэм 
хосусыйлык формаларындагы оешмаларньщ 
житэкчелэрен Ьэм белгечлэрне хезмэтне саклау 
буенча ейрэту

1.3. Массакулэм мэгълумат чараларында хезмэтне 
саклау мэсьэлэлэрен пропагандалау (хезмэтне 
саклау буенча оператив мэгълуматне, норматив 
документларны бастыру)



2.Хезмэтне саклау 
буенча дэулзт 
идарэсе системасы 
усеше

2. 1. Тэжрибэ уртаклашу очен хезмэтне саклау 
хезмэтлэре вэкиллэрен чакырып, район 
предприятиелэрендэ травматизмга Ьэм хезмэтне 
саклау торышына анализ ясап, яца законнар, 
положениелэр, норматив-техник
документациялэрне ейрэну буенча хезмэтне саклау

Кыскарту:
производствода бэхетсезлек 

очракларыннан зыян куручелэр 
санын 1000 эшлэуче исэбеннэн -  
1000 эшлэучедэн 1.35 кэ;

санитар-гигиена нормаларына
жавап бирми торган хезмэт 
шартларында булган
эшлэучелэрнец чагыштырмача 
авырлыгын 27.2% гэ;
- производствода зыян куру Ьэм 
травмаларга бэйле рэвештэ бер 
зыян куручегэ эшкэ яраксызлык 
кеше/кеннэр санын 40.0 
кеше/кенгэ;

Хезмэтне саклау буенча 
координацион совет, барлык 
хосусыйлыктагы предприятие Ьэм 
оешма житэкчелэре, “Минзэлэ 
районы халыкны эш белэн тээмин 
иту узэге” ДКУ

2 .2 .

22

буенча семинарлар уздыру

Район оешмалары, учреждениелэре,
предприятиелэренец производство травматизмы 
торышы турында мэгьлумат белэн тээмин иту

Елга 1 тапкыр район масштабында Хезмэтне саклау 
кенен уздыру, мондый чараларны
предприятиелэрдэ уздырырга тэкъдим иту



3. Производство 
травматизмын, 
Ьонэри авырулар 
дэрэжэсен кимету

3.1. Тубэндэге предприятиелэрдэ хезмэт шартларына 
махсус бэя бируне уздыру:
Районныц барлык тезелеш оешмалары 
Районный барлык авыл хужалыгы предприятиелэре 
(а/х Ьэм азык-телек Идарэсе белэн килешенеп) 
Сэламэтлек саклау:_______________________________

Кыскарту:
производствода бэхетсезлек 

очракларыннан зыян куручелэр 
санын 1000 эшлэуче исэбеннэн -  
1000 эшлэучедэн 1.35 кэ;

санитар-гигиена нормаларына
жавап бирми торган хезмэт 
шартларында булган
эшлэучелэрнец чагыштырмача 
авырлыгын 27.2% гэ;
- производствода зыян куру Ьэм 
травмаларга бэйле рэвештэ бер 
зыян куручегэ эшкэ яраксызлык

4.Район 
оешмаларында 
хезмэтне саклау Ьэм 
шартларньш 
торышыи яхшырту

4.1

4.2.

4.3.

«Минзэлэ район узэк хастаханэсе» Ьэм ФАПлар 
Барлык мэдэният Ьэм сэнгать предприятиелэре 
Мэгариф елкэсе (мэгариф булеге, урта Ьэм 
гомумбелем мэктэплэре, балалар учреждениелэре)

кеше/кеннэр
кеше/кенгэ;
Хезмэтне

санын 40.0

саклау буенча
координацион совет, барлык 
хосусыйлыктагы предприятие Ьэм 
оешма житэкчелэре, “Минзэлэ 
район узэк хастаханэсе”

Районныц барлык предприятиелэрендэ
эшлэучелэрне шэхси саклану чаралары белэн 
тээмин иту Ьэм алардан дерес файдаланырга ейрэту

Районныц барлык предприятиелэрендэ янгын 
сундеру чараларыныц тозеклеген тээмин иту

Районныц барлык предприятиелэрендэ вентиляция 
системасыныц, жцрле суырткычларныц, тузан, газ 
тоткарлаучы ждйланмаларныц, саклаучы Ьэм 
сигнал жайланмаларыныц, контроль-улчэу 
приборларыныц тозеклеген Ьэм нэтижэлелеген 
тээмин иту

Кыскарту:
производствода бэхетсезлек 

очракларыннан зыян куручелэр 
санын 1000 эшлэуче исэбеннэн -  
1000 эшлэучедэн 1.35 кэ;

санитар-гигиена нормаларына 
жавап бирми торган хезмэт 
шартларында булган
эшлэучелэрнец чагыштырмача 
авырлыгын 27.2% гэ;
- производствода зыян куру Ьэм 
травмаларга бэйле рэвештэ бер 
зыян куручегэ эшкэ яраксызлык 
кеше/кеннэр санын 40.0



4.4. Обеспечение соблюдения правил безопасности при 
работе с вредными и пожаровзрывоопасными 
веществами и материалами, соблюдение правил 
складирования сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции на всех предприятиях района

кеше/конгэ;
Хезмэтне саклау буенча 
координацион совет, барлык 
хосусыйлыктагы предприятие Ьэм 
оешма житэкчелэре, “Минзэлэ 
район узэк хастаханэсе”4.5. Электр ждйланмалары Ьэм электр инструментлары

белэн эшлэгэндэ куркынычсызлык кагыйдэлэрен 
саклауны тээмин иту, ел саен электр 
жайланмаларыныц жиргэ тоташтыру системаларын 
Ьэм чыбыклар изоляциясе каршылыгын тикшеру.

4.6 Технологик, йек кутэру, транспорт, энергетик Ьэм 
башка жиЬазларныц хезмэт куркынычсызлыгы 
стандартлары талэплэренэ Ьэм хезмэтне саклау Ьэм 
аларда имин эшлэу буенча башка норматив-техник 
документация белэн тэцгэл килуен тээмин иту

4.7. Эшлэучелэргэ даими рэвештэ медицина тикшеруен 
уздыруны тээмин иту

4.8. Хезмэтне саклау мэсьэлэлэре буенча оешма, 
предприятиелэргэ тикшеру уздыру.
Аларныц нэтижэлэрен предприятие, оешма 
житэкчелэрен Ьэм жаваплы затларны чакырып 
Координацион утырышларында карау

5. Хезмэтне 
саклауныц 
мэгълумати Ьэм 
норматив тээмин 
ителешенец 
еыйфатын яхшырту

5.1. Хезмэтне саклау буенча Координацион совет эшен, 
хезмэтне саклау елкэсендэ барлык хосусыйлык 
формаларындагы оешмалар, предприятиелэр 
эшчэнлеген жайга салу Ьэм контрольдэ тотуны 
тээмин иту буенча районный хокук саклау 
органнары эшен активлаштыру

Кыскарту:
производствода бэхетсезлек 

очракларыннан зыян куручелэр 
санын 1000 эшлэуче исэбеннэн -  
1000 эшлэучедэн 1.35 кэ;

санитар-гигиена нормаларына 
жавап бирми торган хезмэт 
шартларында булган 
эшлэучелэрнец чагыштырмача

5.2. Предприятиелэрдэ, оешмаларда хезмэтне саклау 
службалары эшчэнлегенэ даими методик
житэкчелек иту; эштэ куллану очен хезмэтне саклау 
буенча норматив-техник Ьэм методик эдэбият биру

авырлыгын 27.2% гэ;
- производствода зыян куру Ьэм 
травмаларга бэйле рэвештэ бер



5.:

5.4.

Хезмэтне саклау Ьэм хезмэт шартлары тудыру 
буенча предприятиелэрнен, уцай тэжрибэсен 
гомумилэштеру Ьэм тарату

Хезмэтне Ьэм эш шартларын саклау мэсьэлэлэрен 
район газетасында, рэсми район сайтында яктырту.

зыян куручегэ эшкэ яраксызлык 
кеше/кеннэр санын 40.0 
кеше/кенгэ;
Хезмэтне саклау буенча 
координацион совет, барлык 
хосусыйлыктагы предприятие Ьэм
оешма житэкчелэре, “Минзэлэ 
районы халыкны эш белэн тээмин 
иту узэге” ДКУ, “Минзэлэ” 
газетасы редакциясе

Жщтэкчелэргэ Ьэм белгечлэргэ хезмэтне саклау 
елкэсендэ эшнец торышы турында кицэшмэлэрдэ 
Ьэм семинарларда даими мэгълумат биру.



Программа чаралары системасы

№
п/п

Программа чараларыньщ исемнэре Финанслау
чыганаклары

Финанслау 
кулэме, барлыгы, 

мен сумнарда.

Шул испэтэн сроклар 
буенча (мен сумнарда)

Программа чараларын 
башкаручылар

2016 2017 2018
1 Финанслау талэп Минзэлэ муниципаль район

формалардагы Ьэм хосусыйлык 
формаларындагы оешмалар арасында 
хезмэтне саклау Ьэм эш шартлары 
буенча район смотр-конкурсын 
уздыру

итми Башкарма комитеты, Минзэлэ 
муниципаль районыньщ авыл 

хужалыгы Ьэм азык-телек 
Идарэсе,

Хезмэтне саклау буенча 
Координацион совет, 
барлык хосусыйлык 

формаларындагы оешма Ьэм 
предприятие житэкчелэре, 
ГКУ «Минзэлэ районыньщ 

халыкны эш белэн тээмин иту 
узэге” ГКУ.

2. Барлык оештыру-хокукый 
формалардагы Ьэм хосусыйлык 
формаларындагы оешма 
житэкчелэрен Ьэм белгечлэрен 
хезмэтне саклау буенча ейрэту

Район
предприятиелэре,
оешмалары,
учреждениелэрнец
акчалары

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелзр

оj . Хезмэтне саклау мэсьэлэлэрен 
массакулэм мэгьлумат чараларында 
пропагандалау
(оператив мэгълуматны, хезмэтне 
саклау буенча норматив 
документларны бастыру Ь.б.лар)

Финанслау талэп 
ителми

Минзэлэ муниципаль район 
башкарма комитеты, Хезмэтне 
саклау буенча координацион 

совет, “Минзэлэ” газетасы 
редакциясе»

4. Тэжрибэ уртаклашу очен хезмэтне 
саклау службалары вэкиллэрен 
чакырып, район предприятиелэрендэ 
хезмэтне саклау торышы Ьэм 
травматизм анализы белэн яда 
законнар, положениелэр, норматив- 
техник документациялэр ойрэну очен 
хезмэтне саклау буенча семинарлар 
уздыру

Финанслау талэп 
ителми

Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты, Хезмэтне 
саклау буенча координацион 

совет



5. Район оешмалары, учреждениелэре, 
предприятиелэрендэ производство 
травматизмы торышы турында 
мэгълумат белэн тээмин иту

Финанслау талэп 
ителми

Хезмэтне саклау буенча 
Координацион совет

6. Район масштабында Хезмэтне саклау 
кенен уздыру, мондый чараларны

Финанслау талэп 
ителми

Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты, Минзэлэ

предприятиелэрдэ кварталга 1 тапкыр 
уздыруны тэкъдим итэргэ

муниципаль районыньщ авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек 

Идарэсе, Хезмэтне саклау буенча 
Координацион совет, 
барлык хосусыйлык 

формаларындагы оешма Ьэм 
предприятие житэкчелэре, 
ГКУ «Минзэлэ районыньщ 

халыкны эш белэн тээмин иту 
узэге” ГКУ.

7. Тубэндэге предприятиелэрдэ хезмэт 
шартларына махсус бэя бируне 
уздыру:
Районный барлык тезелеш 
оешмалары
Районный барлык авыл хужалыгы 
предприятиелэре (а/х Ьэм азык-телек 
Идарэсе белэн килешенеп)
Сэламэтлек саклау:
«Минзэлэ район узэк хастаханэсе» 

Ьэм ФАПлар
Барлык мэдэният Ьэм сэнгать 
предприятиелэре 
Мэгариф елкэсе (мэгариф булеге, 
урта Ьэм гомумбелем мэктэплэре, 
балалар учреждениелэре)

Район
предприятиелэре,
оешмалар,
учреждениелэр
акчалары

Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты, Минзэлэ 
муниципаль районыньщ авыл 

хужалыгы Ьэм азык-телек 
Идарэсе,

Хезмэтне саклау буенча 
Координацион совет, 
барлык хосусыйлык 

формаларындагы оешма Ьэм 
предприятие житэкчелэре,

8. Райондагы барлык предприятиелэрдэ 
эшлэучелэрне шэхси саклану 
чаралары белэн тээмин иту Ьэм алар

Район
предприятиелэре,
оешмалар.

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелэр

белэн дерес файдаланырга ойрэту. учреждениелэр
акчалары



9. Райондагы барлык предприятиелэрне 
янгын сундеру чаралары белэн 
тээмин иту Ьэм тезеклеген булдыру

Район
предприятиелэре,
оешмалар,
учреждениелэр
акчалары

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелэр

10. Районный барлык Район Район предприятиелэре,
предприятиелэрендэ вентиляция 
системасыныц, жирлс 
суырткычларныц, тузан, газ 
тоткарлаучы жайланмаларнын, 
саклаучы Ьэм сигнал 
жайланмаларыныц, контроль-улчэу 
приборларыныц тезеклеген Ьэм 
нэтижэлелеген тээмин иту

предприятиелэре,
оешмалар,
учреждениелэр
акчалары

оешмалар, учреждениелэр

11. Зарарлы Ьэм янучан, шартлаучан 
матдэлэр Ьэм материаллар белэн 
эшлэгэндэ янгын куркынычсызлыгы 
кагыйдэлэрен утэуне, районный 
барлык предприятиелэрендэ чимал, 
ярымфабрикатлар Ьэм эзер 
продукцияне саклау кагыйдэлэрен 
утэуне тээмин иту

Район
предприятиелэре,
оешмалар,
учреждениелэр
акчалары

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелэр

12. Районныц барлык 
предприятиелэрендэ вентиляция 
системасынын, жирле 
суырткычларныц, тузан, газ 
тоткарлаучы жайланмаларнын, 
саклаучы Ьэм сигнал 
жайланмаларыныц, контроль-улчэу 
приборларыныц тезеклеген Ьэм 
нэтижэлелеген тээмин иту

Район
предприятиелэре,
оешмалар,
учреждениелэр
акчалары

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелэр

13. Технологик, йок кутэру, транспорт, 
энергетик Ьэм башка жиЬазларнын 
хезмэт куркынычсызлыгы

Район
предприятиелэре,
оешмалар,

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелэр

стандартлары талэплэренэ Ьэм 
хезмэтне саклау Ьэм аларда имин 
эшлэу буенча башка норматив-техник

учреждениелэр
акчалары



14.

документация 
тээмин иту

белэн тэцгэл килуен

Эшлэучелэргэ даими рэвештэ 
медицина тикшеруен уздыруны 
тээмин иту

Район
предприятиелэре,
оешмалар,
учреждениелэр

15.

16.

17.

18.

акчалары
Хезмэтне саклау мэсьэлэлэре буенча 
оешма, предприятиелэргэ тикшеру 
уздыру.
Аларныц нэтижэлэрен предприятие, 
оешма житэкчелэрен 1тэм жаваплы 
затларны чакырып Координацион 
утырышларында карау

Финанслау талэп 
ителми

Хезмэтне саклау буенча
Координацион совет эшен, хезмэтне 
саклау олкэсендэ барлык хосусыйлык 
формаларындагы оешмалар,
предприятиелэр эшчэнлеген жайга 
салу Ьэм контрольдэ тотуны тээмин 
иту буенча районныц хокук саклау
органнары эшен активлаштыру______
Предприятиелэрдэ, оешмаларда
хезмэтне саклау службалары 
эшчэнлегенэ даими методик 
житэкчелек иту; эштэ куллану очен 
хезмэтне саклау буенча норматив- 
техник Ьэм методик эдэбият биру

Финанслау талэп 
ителми

Финанслау талэп 
ителми

19.

Предприятиелэрнец хезмэтне саклау 
Ьэм хезмэт шартлары тудыру буенча 
уцай тэжрибэне гомумилэштеру Ьэм 
тарату

Финанслау талэп 
ителми

Хезмэтне Ьэм эш шартларын саклау 
мэсьэлэлэрен район газетасында,
рэсми район сайтында яктырту. 
ТКитэкчелэргэ Ьэм белгечлэргэ

Финанслау талэп 
ителми

Район предприятиелэре, 
оешмалар, учреждениелэр 

«Мензелинская ЦРБ»

Хезмэтне саклау буенча 
Координацион совет, 
барлык хосусыйлык 

формаларындагы оешма Ьэм 
предприятие житэкчелэре

Координационный совет по 
охране труда, 

правоохранительные органы 
района, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности

Координационный совет по 
охране труда, руководители 

предприятий и организаций всех 
форм собственности

Хезмэтне саклау буенча 
Координацион совет, 
барлык хосусыйлык 

формаларындагы оешма Ьэм 
предприятие житэкчелэре 

Минзэлэ муниципаль район 
Башкарма комитеты, Хезмэтне 
саклау буенча Координацион 

совет, барлык хосусыйлык 
формаларындагы оешма Ьэм



хезмэтне саклау елкэсендэ эшнец 
торышы турында кицэшмэлэрдэ Ьэм 
семинарларда даими мэгълумат биру.

предприятие житэкчелэре, 
“Минзэлэ” газетасы редакциясе


