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ТР Ютазы муниипаль районында Туберкулез,
ВИЧ-инфекция белэн керэш буенча территориаль 
ведомствоара комиссия турында нигезлэмэне Ьэм 
аньщ составын раслау турында

Россия Федерациясенец 1999 елньщ 30 мартындагы "Халыкныц санитар- 
эпидемиологик иминлеге турында"гы 52-ФЗ номерлы, "Россия Федерациясендэ 
туберкулез таралуны кисэту турында", "Россия Федерациясендэ кеше 
иммунодефициты вирусы (ВИЧ-инфекция) китереп чыгара торган 
авыруларныц таралуын кисэту турында" гы Федераль законнарын утэу, 
муниципаль районда яшэучелэр арасында туберкулез, ВИЧ-инфекция, башка 
социаль эЬэмияттэге авырулар белэн авыручыларны профилактикалау, иртэ 
ачыклау Ьэм аларныц усешен кимету буенча кичектергесез чаралар куру 
максатларында, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы башкарма 
комитеты карар итэ:

1. Расларга:

1.1. "Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы" муниципаль 
берэмлегендэ туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн керэш буенча ведомствоара 
комиссия турында нигезлэмэне;

1.2. "Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы" муниципаль 
берэмлегендэ туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн керэш буенча ведомствоара 
комиссия составын;



2. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты щггэкчесенец социаль 
мэсьэлэлэр буенча урынбасарына йеклэргэ.

Дитэкче С.П. Самонина

Д.Т. Волкова 

Т ел.2-73-11



Кушымта№1 

Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты Карарына 

№ “ ” 2019 ел

“ТР ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ" МУНИЦИПАЛЬ БЕРЭМЛЕГЕНДЭ 
ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ БЕЛЭН К0Р0Ш  БУЕНЧА
ВЕДОМСТВОАРА КОМИССИЯ ТУРЫНДА НИГЕЗЛЭМЭ

1. Туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн корэш буенча ведомствоара комиссия 
(алга таба - комиссия) сэламэтлек саклау учреждениесенец туберкулез, ВИЧ- 
инфекция белэн корэш мэсьэлэлэре буенча эшен координациялэу, туберкулез, 
ВИЧ-инфекция авыруларын ирофилактикалау Иэм кисэтугэ юнэлдерелгэн 
бурычларны хэл иту буенча чараларны планлаштыру Ьэм санитар- 
эпидемиологик иминлекне тээмин иту очен булдырылган даими эшлэуче 
кицэшмэ органы булып тора.

2. Комиссия уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясенец, Татарстан 
Республикасыныц гамэлдэге законнарына, муниципаль хокукый актларга, 
шулай ук элеге Нигезлэмэгэ таяна.

3. Комиссиянец теп бурычлары булып тора:

бердэм стратегияне формалаштыру Ьэм туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн 
массакулэм авыруларны профилактикалау Ьэм халыкныц санитар- 
эпидемиологик иминлеген тээмин иту елкэсендэ дэулэт сэясэтен гамэлгэ 
ашыру буенча чаралар эшлэудэ катнашу;

туберкулезны, ВИЧ-инфекцияне профилактикалау буенча топ социаль, 
медицина, икътисадый Ьэм башка проблемаларны комплекслы ойрэну;

туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн корэш, халыкныц санитар-эпидемиологик 
иминлеген тээмин иту буенча максатчан программаларны эшлэудэ катнашу;

Россия Федерациясе санитария законнарын бозу нэтижэсендэ гражданнарныц 
сэламэтлегенэ салынган зыянны каплау мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэр 
эшлэудэ катнашу.

4. Комиссия узенэ йеклэнгэн бурычлар нигезендэ тубэндэге функциялэрне 
утэуне гамэлгэ ашыра:



- "ТР Ютазы муниципаль районы" муниципаль берэмлегендэ халыкныц 
санитар-эпидемиологик иминсезлеге барлыкка килутэ бэйле мэсьэлэлэрне 
оператив хэл итуне оештыру;

- "ТР Ютазы муниципаль районы" муниципаль берэмлегендэ санитар- 
эпидемиологик хэл торышын анализлау, аны узгэрту фаразы Ьэм Россия 
Федерациясенец санитария закончалыгын утэу буенча тэкъдимнэр;

- массакулэм мэгълумат чаралары аша комиссия эшчэнлегенец юнэлешлэре 
Ьэм нэтиж;элэре турында халыкка мэгълумат ж;иткеру.

5. Комиссия тубэндэгелэргэ хокуклы:

- нинди ведомствога каравына Ьэм оештыру-хокукый формасына 
бэйлэнмэгэн рэвештэ, предприятие, оешма, учреждение житэкчелэреннэн 
туберкулезныц таралуын кисэту буенча чараларны тормышка ашыру буенча 
кирэкле материалларны соратып алырга;

- уз утырышларында нинди ведомствога каравына Ьэм оештыру-хокукый 
формаларына бэйлэнмэгэн рэвештэ жирле узидарэ органнары вазыйфаи 
затларыныц, предприятиелэр, учреждениелэр Ьэм оешмалар ж;итэкчелэренец 
туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн авыручыларны профилактикалауга Ьэм 
халыкныц санитар-эпидемиологик иминлеген тээмин итугэ юнэлдерелгэн 
чараларны гамэлгэ ашырулары турында тыцларга;

- ж;ирле узидарэ органнарыныц вазыйфаи затларына, предприятие, 
учреждение Ьэм оешма житэкчелэренэ туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн 
авыручылар саныныц торышы, аларныц узгэрешен фаразлау, профилактика 
чаралары, аларга каршы керэш чаралары комплексы турында хэбэр итэргэ;

- тиешле органнарга туберкулез белэн авыру яисэ ВИЧ-инфекция 
таралуда гаепле кешелэрне ждваплылыкка тарту турындагы мэсьэлэне хэл иту 
ечен мэгълумат бирергэ.

6. Комиссиянец эш тэртибе.

6.1. Комиссия вэкалэтле кешелэр нигезендэ формалаша. Комиссия 
составына жирле узидарэ органнары вэкиллэре, шулай ук килешу буенча башка 
органнар Ьэм оешмалар, ижтимагый берлэшмэлэр вэкиллэре, галимнэр, 
белгечлэр Ьэм ж;эмэгать эшлеклелэре кертелэ. Комиссия эгъзалары уз 
эшчэнлеклэрен ижтимагый башлангычларда гамэлгэ ашыра Ьэм аныц 
утырышларында катнаша. Кирэк булган очракта, комиссия утырышына



прокуратура, суд, эшмэкэрлек структуралары, ижтимагый оешмалар вэкиллэре 
чакырыла ала. Комиссия утырышлары кварталга кимендэ 1 тапкыр уздырыла.

6.2. Комиссия уз эшчэнлеген комиссия рэисе раслаган эш планы нигезендэ 
гамэлгэ ашыра. Комиссия утырышын комиссия рэисе, комиссия рэисе 
урынбасары алып бара.

6.3. Комиссия утырышы, эгэр анда Комиссия составыньщ яртысыннан 
артыгы катнашса, тулы хокуклы була. Комиссиянец барлык карарлары 
комиссия эгъзаларыньщ гомуми составыньщ купчелек тавышы белэн кабул 
ителэ.

6.4. Комиссия карарлары утырыш беркетмэлэре рэвешендэ 
рэсмилэштерелэ, алар утырышта рэислек итуче тарафыннан раслана Ьэм 
комиссия секретаре тарафыннан имзалана. Карарлар нинди ведомствога 
каравына Ьэм оештыру-хокукый формасына карамастан, кызыксынган 
предприятие, учреждение, оешма житэкчелэре игътибарына тиешле оземтэ 
рэвешендэ житкерелэ. Комиссия карарлары рекомендация характерында була.

7. Комиссия эшчэнлеген оештыру-техник тээмин иту "Урыссу узэк район 
хастаханэсе” ДАССУга йоклэнэ.



Кушымта №2 

Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитеты Карарына 

№ “ ” 2019 ел

ТР Ютазы муниципаль райоиыида туберкулез, ВИЧ-инфекция белэн 
керэш буенча ведомствоара комиссия составы

Волкова Д.Т. - ТР Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты 
житэкчесенец социаль сораулар буенча урынбасары, комиссия рэисе (килешу 
буенча)',

Алатырева Г.Г. - Роспотребнадзор Идарэсенец ТР буенча Бегелмэ, Азнакай, 
Баулы, Ютазы районнарында территориаль булеге начальнигы урынбасары, 
комиссия рэисе урынбасары (килешу буенча)’,

Эхмэрова Г.А. -  Роспотребнадзорныц ТР буенча Идарэсенец Бегелмэ, Азнакай, 
Баулы, Ютазы районнарындагы территориаль булегенец 1 разрядлы елкэн 
белгече, сэркатип (килешу буенча)',

Комиссия эгъзалары :

Хесэенова А.Н. - ТР Ютазы муниципаль районыныц “Мэдэният булеге” МКУ 
начальнигы (килешу буенча);

Садриева М.Н. - ТР Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
яшьлэр эшлэре Ьэм спорт булеге начальнигы (килешу буенча)',

Шакирова С.З. - “Урыссу узэк район хастаханэсе” ДАССУныц баш табибы 
(килешу буенча);

Нигьмэтуллин А.А. -  ТР Ютазы районы буенча Эчке эшлэр министрлыгы 
булеге начальнигы (килешу буенча).

Гыйлажева Г.М. - ТР Ютазы муниципаль районы “Мэгариф булеге” МКУ 
начальнигы (килешу буенча).




