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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
 «__20___» ____02_____ 2019ел                                            № __44____ 
 
Азнакай муниципаль районында 2019-2021 елларга 
хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны яхшырту 
буенча озак сроклы муниципаль программа турында 

 

«Татарстан Республикасында хезмҽтне саклау турында» Татарстан Республикасы 

Законын һҽм «Татарстан Республикасында хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне 

саклау буенча озак сроклы максатчан программаны раслау турында " 2012 елның 29 

октябрендҽге 912 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарын 

тормышка ашыру максатларында карар бирәм: 

 1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " 2019-2021 елларга Азнакай 

муниципаль районында хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны яхшырту буенча озак 

вакытлы максатчан программаны (алга таба - Программа) расларга. 

 2. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ урнашкан предприятие, 

учреждение һҽм оешма җитҽкчелҽренҽ программаны тормышка ашыру буенча чаралар 

күрергҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

 3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2016-2018 елларга 

Азнакай муниципаль районында хезмҽт шартларын яхшырту һҽм аны саклау 

«муниципаль программасы турында " 2016 елның 2 февралендҽге карары үз кҿчен 

югалткан дип танырга. 

 4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

«Идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында Азнакай муниципаль 

районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ 

түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru 

      5. Ҽлеге карарның үтҽлешен үз ҿстемдҽ калдырам. 

 
 
Җтҽкче                                                                                         А.Х.Шҽмсетдинов  
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"2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хезмәт шартларын яхшырту 
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Азнакай шҽһҽре 
 
 



  

                                            1. Программа паспорты 

Программаның Исеме "2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 
хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау 
«муниципаль программасы (алга таба-Программа) 

Программа эшлҽү ҿчен нигез - Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы; 
- РФ Президентының "2025 елга кадҽрге чорга Россия 
Федерациясенең демографик сҽясҽте концепциясен 
раслау турында" 2007 елның 9 октябрендҽге 1351 номерлы 
Указы"; 
- Россия Сҽламҽтлек саклау һҽм социаль үсеш 
министрлыгының 17.02.2010 ел, № 91 боерыгы «хезмҽт 
шартлары һҽм хезмҽтне саклау буенча гомумроссия 
мониторингын үткҽрү турында» 
- «Татарстан Республикасында хезмҽтне саклау турында " 
1997 елның 10 декабрендҽге 11417 номерлы Татарстан 
Республикасы законы»; 
- "2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасы халкының 
эш белҽн тҽэмин ителешенҽ булышлык күрсҽтү "дҽүлҽт 
программасын раслау турында "2013 елның 9 
августындагы N553 номерлы Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карары"; 
- "Азнакай муниципаль районында 2016-2018 елларга 
хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау 
«муниципаль программасының гамҽлдҽ булу вакыты 
тҽмамлануы 

Муниципаль заказчы-
координаторы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты; 
Азнакай муниципаль районының хезмҽтне саклау буенча 
Координация советы 

Программаны эшлҽүчелҽр Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты; 
Азнакай муниципаль районының хезмҽтне саклау буенча 
Координация советы; 
Район башлыгы ярдҽмчесе (хезмҽтне саклау буенча 
белгеч) 

Программаның максаты Азнакай муниципаль районы территориясендҽ урнашкан 
оешмалар хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри хҽвеф-хҽтҽрлҽрен 
киметү максатларында хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне 
саклауны яхшырту 

Программаның бурычлары -  Азнакай муниципаль районы территориясендҽ урнашкан 
оешмаларда хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү 
механизмнарын кертү; 
 - хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ Азнакай муниципаль 
районының норматив-хокукый базасын камиллҽштерү; 
- заманча укыту технологиялҽре нигезендҽ хезмҽтне 
саклау хезмҽткҽрлҽрен ҿзлексез ҽзерлҽү; 
- мҽгълүмат белҽн тҽэмин итү һҽм хезмҽтне саклауны 
пропагандалау; 
- эшлҽүче халыкка дҽвалау-профилактик хезмҽт күрсҽтүне 
камиллҽштерү; 
- район һҽм шҽһҽр предприятиелҽре, учреждениелҽре һҽм 
оешмаларында хезмҽт шартлары һҽм хезмҽтне саклау 
торышын анализлау:- 
районда хезмҽт шартлары һҽм хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ 
дҽүлҽт сҽясҽтен тормышка ашыру буенча эшчҽнлекне 
активлаштыру; 



  

- районда хезмҽтне саклау идарҽсе системасын 
камиллҽштерү; 
- хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны яхшыртуга, 
производствода бҽхетсезлек очракларын һҽм һҿнҽри 
авыруларны кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн норматив хокукый 
актлар кабул итү; 
- предприятиелҽрдҽ, учреждениелҽрдҽ һҽм оешмаларда 
норматив хокукый актлар үтҽлешен оештыру; 
- районда, шул исҽптҽн предприятие, учреждение һҽм 
оешмаларда хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны 
яхшырту чараларын планлаштыру; 
- оешмаларда хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне һҽм 
хезмҽтне саклау эшлҽрен сертификациялҽүне 
активлаштыру һҽм аларны үткҽрү сыйфатын күтҽрү; 
- эш урыннарының җҽлеп итүчҽнлеген арттыру, 
хезмҽткҽрлҽрнең тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау 
планында; 
- хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ җитҽкчелҽр, белгечлҽр һҽм 
хезмҽткҽрлҽрнең белем дҽрҽҗҽсен күтҽрү һҽм укыту 
системасын камиллҽштерү; 
- район предприятиелҽре, учреждениелҽре һҽм 
оешмаларында хезмҽтне саклауны мҽгълүмати һҽм 
норматив тҽэмин итүне оештыру, хезмҽт 
куркынычсызлыгын пропагандалауны оештыру 

Исполнители программы Азнакай муниципаль районының хезмҽтне саклау буенча 
Координация советы; 
Ҽлмҽт муниципаль районы башлыгы ярдҽмчесе (җаваплы 
башкаручы) 
Азнакай муниципаль районының барлык милек 
формасындагы предприятие һҽм учреждениелҽр (килешү 
буенча) 

Программаны финанслау 
күлҽмнҽре һҽм чыганаклары 

Барлыгы 2019-2021 елларда программа чараларын үтҽүгҽ 
бюджеттан тыш акчалар һҽм башка тыелган чыганаклар 
хисабына 37 743 000 сум финанс чыгымнары 
планлаштырыла.  
 Күрсҽтелгҽн чыганаклардан бүлеп бирелҽ торган акчалар 
күлҽме фараз характерга ия һҽм, ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽр 
нигезендҽ, Программа чаралары исемлеген, аларны 
гамҽлгҽ ашыру срокларын һҽм этапларын тҿгҽллҽштерүне 
исҽпкҽ алып, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ел саен тҿзҽтмҽлҽр 
кертергҽ тиеш. 
      Программада каралган чараларны гамҽлгҽ ашыруга 
бюджет ассигнованиелҽрен бүлеп бирү тиешле финанс 
елына район бюджетында программа чараларына 
ассигнованиелҽр раслау шарты белҽн гамҽлгҽ 
ашырылырга мҿмкин. Тиешле финанс елына район 
бюджетында программа чараларына ассигнованиелҽр 
булмаган очракта, район бюджетына ҿстҽмҽ керемнҽр 
булганда һҽм (яки) бюджет ассигнованиелҽре 
кыскартылганда финансланырга мҿмкин. 

Программаны тормышка 
ашыруның кҿтелгҽн 
нҽтиҗҽлҽре һҽм нҽтиҗҽлелек 
күрсҽткечлҽре 

Программа мҿмкинлек бирҽчҽк : 
- хезмҽтне саклау идарҽсенең дҽүлҽт системасы 
нҽтиҗҽлелеген арттыру, хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ хокук 
бозуларны кисҽтү эшчҽнлеген оештыруга предприятие, 
учреждениелҽр, милекнең барлык рҽвешлҽрен оештыру, 



  

2. Проблеманы карап тоту һәм аны программалы-максатчан ысул белән хәл итү 
кирәклеген нигезләү. Программаның максатлары һәм бурычлары      
 Программа чаралары Муниципаль берҽмлеклҽр оешмаларында хезмҽт шартлары 
һҽм хезмҽтне саклау торышын анализлау, Азнакай муниципаль районы башкарма 
хакимияте органнарыннан, федераль территориаль күзҽтчелек органнарыннан, эш 
бирүчелҽр берлҽшмҽлҽреннҽн, һҿнҽри берлеклҽрдҽн кергҽн статистик, аналитик 
мҽгълүмат һҽм тҽкъдимнҽр нигезендҽ билгелҽнде. 
 Программа тҿп максатларга ирешүне – үлем санын киметү һҽм эшкҽ яраклы 
халыкның сҽламҽтлеген югалтуны тҽэмин итҽ торган сроклар һҽм башкаручыларның 
үзара бҽйлҽнгҽн чаралар комплексы буларак формалаштырылган, җитештерүдҽ 
хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтне саклау системасын камиллҽштерү, хезмҽткҽрлҽргҽ медик-
профилактик хезмҽт күрсҽтү системасын булдыру һҽм үстерү. 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хезмҽт шартларын яхшырту һҽм 
хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ тҿп максат булып гражданнарның куркынычсыз хезмҽт 
шартларын яхшырту тора. 

Хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау программасы 2021 елга кадҽрге 
чорда социаль-икътисадый үсеш стратегиясендҽ аерым урын алырга тиеш, чҿнки бу-үзе: 

- демографик сҽясҽтнең системалы элементы, чҿнки дҽүлҽтнең стратегик 
максатына ирешүгҽ юнҽлдерелгҽн, ҽ нҽкъ менҽ: тормыш сыйфатын күтҽрүгҽ һҽм эшкҽ 
яраклы халыкның сҽламҽтлеген саклауга; 

шулай ук иҗтимагый оешмаларны җҽлеп итү; 
    - обеспечить нормативное правовое регулирование  
хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау; 
 Программаны тормышка ашыруның кҿтелгҽн соңгы 
нҽтиҗҽлҽре-районда хезмҽтне саклау белҽн дҽүлҽт 
идарҽсе системасын тҽэмин итү;  
- Җитештерү травматизмы, гомуми һҽм һҿнҽри авырулар 
дҽрҽҗҽсе, аларның матди нҽтиҗҽлҽре кимү һҽм 
авариялҽрдҽн, бҽхетсезлек очракларыннан һҽм 
авырулардан зыяннарны булдырмау; 
хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны яхшырту; 
 Программаны тормышка ашыруның кҿтелгҽн соңгы 
нҽтиҗҽлҽре-районда хезмҽтне саклау белҽн дҽүлҽт 
идарҽсе системасын тҽэмин итү;  
- Җитештерү травматизмы, гомуми һҽм профессиональ 
авырулар дҽрҽҗҽсе, аларның матди нҽтиҗҽлҽрен киметү 
һҽм авариялҽрдҽн, бҽхетсезлек очракларыннан һҽм 
авырулардан зыянны булдырмау; 
- эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмҽт 
җитештерүчҽнлеген арттыру; 
- социаль якланганлык һҽм хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт 
шартлары белҽн канҽгать булу;  
- җитештерү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы һҽр оешмада 
хезмҽтне саклау хезмҽтлҽрен яисҽ хезмҽтне саклау 
буенча белгечлҽр вазыйфаларын яңадан торгызу; 
- предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмаларда 
хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау ҿчен эш 
бирүчелҽрнең җаваплылыгын арттыру; 
- хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ предприятиелҽр, 
учреждениелҽр һҽм оешмалар җитҽкчелҽре һҽм 
белгечлҽренең квалификациясен күтҽрү; 
- хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ район һҽм шҽһҽр 
предприятиелҽрен, оешмаларын һҽм оешмаларын 
мҽгълүмати һҽм норматив тҽэмин итүне кҿчҽйтү 

 



  

- Азнакай муниципаль районы икътисады үсешенең, хезмҽт культурасына 
карата югары талҽплҽр булган сыйфатлы хезмҽт шартларын формалаштыруның мҿһим 
шарты. 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 2016-2018 елларга расланган 
Азнакай муниципаль районында хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны яхшырту 
буенча озак сроклы максатчан программаны тормышка ашыру җитештерү травматизмын 
киметүнең тотрыклы тенденциясенҽ ирешергҽ мҿмкинлек бирде, шул исҽптҽн үлем белҽн 
тҽмамланган һҽм Азнакай муниципаль районы оешмаларында хезмҽт шартларын һҽм 
хезмҽтне саклауны яхшырту. 

Шуның белҽн бергҽ, тҿзелеш тармаклары, эшкҽртү производстволары, авыл 
хуҗалыгы оешмаларында җитештерү травматизмы дҽрҽҗҽсе дҽ җитди проблема булып 
кала. 

Азнакай муниципаль районы җитештерүдҽ бҽхетсезлек очракларының 
күпчелегенең сҽбҽплҽрен һҽм шартларын анализлау аларның килеп чыгуына ярдҽм итҽ 
торган факторлар түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: куркынычсыз хезмҽт шартларын тҽэмин 
итүдҽ эш бирүчелҽрне кызыксындыру, шул исҽптҽн хезмҽтне саклау буенча эшлҽрне 
оештыруны хезмҽт шартлары буенча махсус бҽялҽү үткҽрүгҽ нҽтиҗҽле икътисадый 
механизмнар булмау; күпчелек оешмаларда, аеруча кече бизнеста эш урыннарында 
хезмҽт шартларын һҽм җитештерүдҽге имгҽнүлҽрне һҽм һҿнҽри авыруын кисҽтү буенча 
профилактик эш алып барылмавы; башлангыч һҽм периодик медицина тикшерүе 
барышында хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри авыруларының башлангыч билгелҽре түбҽн булуы 
эшкҽ яраклы халыкның җитештерү белҽн бҽйле авыруын арттыруга ярдҽм итҽ; 
җитҽкчелҽр һҽм белгечлҽрнең хокукый белемнҽре җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ түгел. 

 
 
 

3. Программаны тормышка ашыру вакыты һәм этаплары 
  Программаны тормышка ашыру срогы-2019-2021 еллар. Программаны гамҽлгҽ 
ашыруның аерым этаплары бүленми. 

 
4. Финанслау күләме һәм чыганаклары 

Чыгымнар чыганаклары һҽм 
юнҽлешлҽре 

       Финанслау күлҽме млн. сум. 

   Всего  В том числе по годам 

2019ел 2020 ел 2021 ел 

Азнакай муниципаль районы 
бюджеты  

(алга таба-МБ) 

- - - - 

Республика бюджеты (алга таба - 
РБ) 

_ _ _ _ 

Федераль бюджет 
(алга таба – ФБ) 

_ _ _ _ 

Башка чыганаклар 
 

37,743 12,061 12,651 13,031 

Барлыгы 37,743 12,061 12,651 13,031 

 
5. Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

 Программаны тормышка ашыру барышында Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районының хезмҽтне саклау буенча Координация советы Программа 
чараларын башкаручыларның эшчҽнлеген координацияли, программаны тормышка 



  

ашыруның барышын һҽм бюджет акчаларын нҽтиҗҽле файдалануны контрольдҽ тота, ел 
саен программаны финанслауга гаризалар формалаштыра. 
 Программаның җаваплы башкаручысы программа чараларын тормышка ашыруны, 
хисап мҽгълүматларын җыюны, анализлауны һҽм ҽзерлҽүне тҽэмин итҽ, шулай ук 
программаның билгелҽнгҽн тҽртиптҽ үтҽлеше нҽтиҗҽлҽре турында хисап тота. 
 Программа чаралары исемлеге, финанслау күлҽмнҽрен һҽм аларны гамҽлгҽ ашыру 
срокларын күрсҽтеп, программага кушымтада күрсҽтелгҽн. 
 

6. Программа үтәлешен контрольдә тотуны оештыру системасы 
 Программаның үтҽлешен контрольдҽ тоту системасы үз эченҽ ала: 
 - вакытлы хисап нигезендҽ Программа башкаручыларның эшчҽнлеген үтҽү һҽм 
координациялҽү мониторингы; 
 - программаны үтҽүчелҽр тарафыннан бүлеп бирелгҽн финанс чараларының 
максатчан һҽм нҽтиҗҽле кулланылуын контрольдҽ тоту; 
 - Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында хезмҽтне яхшырту һҽм 
саклау ҿчен продукция белҽн тҽэмин итү ҿчен продукция сатып алу буенча конкурс 
процедураларын, шулай ук контрактларны (шартнамҽлҽрне) үтҽү срокларын контрольдҽ 
тоту; 
 - программа чараларын гамҽлгҽ ашыруның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеген 
бҽялҽү. 

Программа чараларын башкаручылар түбҽндҽге функциялҽрне башкара: 
- планлаштыру (программаны үтҽү буенча конкрет эшлҽр һҽм вакытларын, һҽр 

чара һҽм финанслау чыганаклары буенча кирҽкле чыгымнарны күрсҽтеп); 
- программа чараларын тормышка ашыру; 
- иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм оешмаларны җҽлеп итү буенча чаралар. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының хезмҽтне саклау буенча 
Координация советы һҽм җаваплы башкаручы программаны тормышка ашыруны 
агымдагы контрольдҽ тота. 
 Программаның үтҽлеше турындагы хисапны квартал саен Азнакай муниципаль 
районының хезмҽтне саклау буенча Координация советы утырышларында карау 
планлаштырыла. 

7. Муниципаль программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеген бәяләү 
Программаны 2021 елга тормышка ашыру мҿмкинлеге бирҽчҽк: 

   - хезмҽтне саклау идарҽсенең дҽүлҽт системасы нҽтиҗҽлелеген арттыру, хезмҽтне 
саклау ҿлкҽсендҽ хокук бозуларны кисҽтү эшчҽнлеген оештыруга предприятие, 
учреждениелҽр, милекнең барлык рҽвешлҽрен оештыру, шулай ук иҗтимагый 
оешмаларны җҽлеп итү; 

- хезмҽт шартларын яхшыртуны һҽм хезмҽтне саклауны норматив хокукый җайга 
салуны тҽэмин итҽргҽ. 

Программаны тормышка ашыруның кҿтелгҽн соңгы нҽтиҗҽлҽре-районда хезмҽтне 
саклау белҽн дҽүлҽт идарҽсе системасын тҽэмин итү; 

- Җитештерү травматизмы, гомуми һҽм һҿнҽри авырулар дҽрҽҗҽсе, аларның матди 
нҽтиҗҽлҽре кимү һҽм авариялҽрдҽн, бҽхетсезлек очракларыннан һҽм авырулардан 
зыяннарны булдырмау; 

- начар хезмҽт шартларында эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр саны кимү, ташламалар 
чыгымнарын киметү, авыр һҽм зарарлы хезмҽт шартларында эшлҽгҽн ҿчен 
компенсацияне киметү, район предприятиелҽрендҽ хезмҽт шартлары буенча эш 
урыннарын махсус бҽялҽүне үткҽрү нҽтиҗҽсендҽ, алга таба производство объектларын 
хезмҽтне саклау талҽплҽренҽ туры китерү буенча сертификациялҽү; 

- эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмҽт җитештерүчҽнлеген арттыру; 
- социаль якланганлык һҽм хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт шартлары белҽн канҽгать булу;  

- җитештерү эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы һҽр оешмада хезмҽтне саклау 
хезмҽтлҽрен яисҽ хезмҽтне саклау буенча белгечлҽр вазыйфаларын яңадан торгызу;- 



  

предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмаларда хезмҽт шартларын яхшырту 
һҽм хезмҽтне саклау ҿчен эш бирүчелҽрнең җаваплылыгын арттыру; 

- хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмалар 
җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽренең квалификациясен күтҽрү; 

- хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ район һҽм шҽһҽр предприятиелҽрен, оешмаларын 
һҽм оешмаларын мҽгълүмати һҽм норматив тҽэмин итүне кҿчҽйтү.



 
«Азнакай муниципаль районында 2019-
2021 елларга хезмҽт шартларын 
яхшырту һҽм хезмҽтне саклау» 
муниципаль программасына кушымта 

                                                                                                                          
Программа чаралары исемлеге 

N 
пп 

Мероприятие исеме Башаручы 

Программан
ы үтҽү 
вакыты 

Финанслау 
чыганагы 

Еллар буенча чыгымнар суммасы 
(млн., сум) 

2019  2020  2021  Барлыгы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ПРОГРАММАНЫ ҮТҼҮ БУЕНЧА ОЕШТЫРУ ЧАРАЛАРЫ 

  1.1. Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 
җитештерү травматизмын һҽм 
һҿнҽри авыруларны киметү буенча 
кисҽтү чараларын финанслау 
тҽртибе һҽм шартлары турында ел 
саен үткҽрелҽ торган карарлары 
кысаларында хезмҽт шартларын һҽм 
хезмҽтне саклауны яхшырту 
чараларын гамҽлгҽ ашыру. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

 

2019-
2021еллар 

Оешма 
чыганаклары  

0.18  0.18  0.18  0.54  

  1.2 
 
 
 
 
  1.3 
 

Оешмаларның хезмҽтне саклау 
кабинетларын һҽм почмакларын 
җиһазлау, структур бүлекчҽлҽрдҽ 
һҽм эш урыннарында хезмҽтне 
саклау буенча стендлар һҽм 
күрсҽтмҽ агитация урнаштыру. 
 
Оешма һҽм эш бирүчелҽргҽ хезмҽт 
шартларын һҽм хезмҽтне саклауны 
яхшыртуда методик һҽм гамҽли 
ярдҽм күрсҽтү, заманча 
куркынычсызлык чараларын 
пропагандалау һҽм гамҽлгҽ кертү, 
алдынгы хезмҽт алымнарын һҽм 
алымнарын тарату. 

Координация 
Советы, 

барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

 
Координация 

Советы, 
барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

 

2019-
2021еллар 

 
 
 
 

2019-2021 
 
 
 

Оешма 
чыганаклары 

 
 
 
- 

0.01  
 
 
 
 
 
 
 
- 

0.01  
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 

0.01  
 
 
 
 

 
 
 
- 

0.03  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 



  

  1.4 "Татарстан Республикасында хезмҽт 
шартларының һҽм хезмҽтне 
саклауның торышы турында 
«республика киңҽшмҽсендҽ катнашу. 

Башкарма комитет, 
хезмҽтне саклау 
буенча белгеч 

2019-2021 
 
 

- - - - - 

  1.5 Ел саен үткҽрелҽ торган Бҿтендҿнья 
хезмҽтне саклау кҿнен (28 апрель) 
Азнакай муниципаль районы 
территориясендҽ үткҽрү. 

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 

Башкарма Комитет, 
Координация 

Советы 

2019-2021 
 
 

ВБ 
 

0.02 0.02 0.02  0.06  

  1.6 Хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне 
саклауны иң яхшы оештыру «район 
конкурсын оештыру» 

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 

Башкарма комитет, 
Координация 

Советы, 
барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

 
2019-2021 

 
 

ВБ 
 

0.02  0.02  0.02  0.06  

  1.7 Оешмалар арасында 
номинациялҽрдҽ республика 
конкурсында катнашу: 
- "Хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне 
саклауны иң яхшы оештыру»; 
- "Хезмҽтне саклау буенча иң яхшы 
инженер» 

барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру, 
Башкарма комитет, 

Координация 
Советы 

2019-2021 
 
 

Оешма 
чыганаклары 

0.02 0.02 0.02  0.06 

1.8 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение районных 
конкурсов «Лучший специалист по 
охране труда», «Лучший 
видеоролик», «Лучшая стенгазета» 
 
 
 
 

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 

Башкарма комитет, 
барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

 
2019-2021 

 
 
 
 
 
 

ВБ 
 
 
 
 
 
 
 

0.01  
 
 
 
 
 
 
 

0.01  
 
 
 
 

 
 

 

0.01  
 
 
 
 

 
 

 

0.03  
 
 
 
 
 
 
 



  

1.9 
 
 

Азнакай муниципаль районының 
хезмҽтне саклау буенча 
Координация советының күчмҽ 
утырышларын оештыру, тҿзелеш 
һҽм авыл хуҗалыгы 
предприятиелҽрендҽ булу белҽн 

 
Координация 

Советы 

 
2019-2021 

 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

       
 2. ХЕЗМҼТНЕ САКЛАУНЫ ОЕШТЫРУ-ТЕХНИК ТҼЭМИН ИТҮ 

 

2.1 Оешмаларның хезмҽтне саклау 
хезмҽтлҽрен элемтҽ чаралары, 
компьютер һҽм башка оргтехника 
белҽн тҽэмин итү. 

барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 

Оешма 
акчалары 

0.15 0.10 0.10  0.35  

2.2 Күргҽзмҽлҽр оештыру, хезмҽтне 
саклау темасына стенгазет ясау, 
хезмҽт куркынычсызлыгы буенча 
кагыйдҽлҽрне, инструкциялҽрне иң 
яхшы белүгҽ конкурслар үткҽрү. 

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 
Координация 

Советы, 
Хезмҽтне саклау 

буенча белгеч 

2019-2021 
 
 

Бюджеттан тыш 
чыганаклар, 

Оешма 
акчалары 

0.02  0.02  0.02  0.06  

2.3 «Хезмҽтне саклау һҽм 
куркынычсызлык айлыгы» н үткҽрү, 
район предприятиелҽренең яшь 
хезмҽткҽрлҽрен хезмҽтне саклау 
буенча интеллектуаль уеннарда 
катнашу ҿчен КВН, Брейн-ринг, "Сто к 
одному", "Где логика?» кебек 
викториналар уздыру һҽм башкалар.  

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 

Башкарма 
Комитет, 

Координация 
Советы, 

Хезмҽтне саклау 
буенча белгеч  
барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 
 

Бюджеттан тыш 
чыганаклар, 

Оешма 
акчалары 

0,08 0,09 0,09 0,26 

2.4 Хезмҽтне саклау мҽсьҽлҽлҽре 
буенча укыту семинарлары, «түгҽрҽк 
ҿстҽл» лҽр үткҽрү: 

Координация 
Советы, 
Азнакай 

2019-2021 
 
 

- - - 
 

- - 



  

- кече һҽм урта эшмҽкҽрлек 
субъектлары ҿчен;  
- тҿзелеш оешмалары ҿчен. 

муниципаль 
районы 

Башкарма 
комитетының 
икътисад һҽм 

сҽнҽгать бүлеге, 
барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2.5 Район оешмалары җитҽкчелҽре һҽм 
белгечлҽре, шул исҽптҽн бюджет 
ҿлкҽсе оешмалары җитҽкчелҽре һҽм 
белгечлҽренең хезмҽтне саклау 
буенча белемнҽрен даими укытуны 
һҽм тикшерүне оештыру. 

Координация 
Советы, 

Хезмҽтне саклау 
буенча белгеч, 
барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

 
2019-2021 

 
 
 

Оешма 
чыганаклары  

0.075  0.08 0.09 0.245 

2.6 Дҽвалау-профилактика чараларын 
гамҽлгҽ кертү, шул исҽптҽн вх: 
- хезмҽткҽрлҽрне профилактик 
санатор-курорт сҽламҽтлҽндерү; 
- иммунопрофилактика; 
- зарарлы хезмҽт шартлары белҽн 
эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр ҿчен ҿстҽмҽ 
яллар рҽвешендҽ компенсация бирү. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру  
(килешү буенча) 

ҮРХ 

2019-2021 
 
 
 

Оешма 
чыганаклары 

0.2 0.2 0.2  0.6 

2.7 Хезмҽткҽрлҽрне махсус киемнҽр, 
махсус аяк киеме һҽм башка шҽхси 
саклану чаралары белҽн тҽэмин итү, 
шул исҽптҽн: 
- шҽхси саклану чаралары, махсус 
кием һҽм махсус аяк киеме сатып 
алу. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 
 

Оешма 
чыганаклары 

0.25  0.25  0.25 0.75 

 
3. АЕРЫМ ТАРМАК, ИДАРҼ ИТҮ ҾЛКҼСЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ОЕШМА, УЧРЕЖДЕНИЕ КЫСАЛАРЫНДА ХЕЗМҼТ ШАРТЛАРЫН ҺҼМ 

ХЕЗМҼТНЕ САКЛАУНЫ ЯХШЫРТУ,  



  

ҖИТЕШТЕРҮ ТРАВМАТИЗМЫ, ҺҾНҼРИ АВЫРУЛАР ДҼРҼҖҼСЕН КИМЕТҮ 

3.1 Муниципаль учреждениелҽрдҽ һҽм 
сҽламҽтлек саклау, социаль хезмҽт 
күрсҽтү, мҽгариф һҽм мҽдҽният 
учреждениелҽрендҽ хезмҽт 
шартлары буенча эш урыннарын 
махсус бҽялҽү үткҽрү. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 
 

Оешма 
чыганаклары 

 
 

0.50 
 

 
 

0.54  
 

 
 

0.58 
 

 
 

1.62 
 
 
 

3.2 Оешмалар, учреждениелҽр 
транспорт чаралары йҿртүчелҽрне, 
шул исҽптҽн бюджет оешмаларын 
күзҽтүне оештыру. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 
"Азнакай РҮХ» 

ДАССОсы 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 

Оешма 
чыганаклары 

 

0.80 
 
 

0.84 
 

 

0.86 
 

 

2,50 
 

 

 
ВБ 

 
0.43 

 
0.45 

 
0.46 

 
1.34 

3.3 Барлык милек рҽвешлҽрендҽге 
оешмалар һҽм учреждениелҽр 
хезмҽткҽрлҽре ҿчен беренчел һҽм 
периодик медицина тикшерүлҽре 
үткҽрүнең яңа тҽртибен куллануны 
оештырырга. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 
"Азнакай РҮХ» 

ДАССОсы 
(килешү буенча) 

 
 

2019-2021 
 
 
 
 

Оешма 
чыгааклары 

 

9,5 
 

 
 
 

9,8 
 

 
 
 

10,1 
 

 
 
 

29,4 

3.4 Хатын-кызларның хезмҽт шартларын 
яхшырту, аларның авыр һҽм зарарлы 
хезмҽт шартлары белҽн бҽйле 
эшлҽреннҽн азат итү буенча чаралар 
үткҽрү, оешмаларда йҿкле хатын-
кызларны зарарлы факторлар белҽн 
элемтҽсез җиңел эшкҽ күчерү ҿчен 
махсус участоклар яисҽ эш 
урыннары булдыру. 

Барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 
 

- - - - - 

3.5 Муниципаль район оешмаларында, 
шул исҽптҽн бюджет ҿлкҽсе 
оешмаларында хезмҽт шартларын 
һҽм хезмҽтне саклауны яхшырту 
буенча чаралар (килешүлҽр) планын 
тормышка ашыру. 

Координация 
Советы,  

барлык милек 
рҽвешлҽрен 

оештыру 
(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 
 

- - - - - 



  

            4. Мҽгълүмати тҽэмин итү һҽм хезмҽтне саклауны пропагандалау 

4.1 Азнакай муниципаль районы 
предприятиелҽрендҽ һҽм 
оешмаларында хезмҽтне саклау һҽм 
яхшырту мҽсьҽлҽлҽре буенча сюжет 
фильмын булдыру. 

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 

Башкарма 
комитет, милек 

рҽвешлҽрен 
оештыру 

(килешү буенча) 

2019-2021 
 
 
 

ВБ 
 

0.001 0.001  0.001 0.003  

4.2 Интернет челтҽрендҽ Азнакай 
муниципаль районының рҽсми 
сайтында «хезмҽт шартлары һҽм 
аны саклау» бүлеген булдыру һҽм 
алып бару. 

Хезмҽтне саклау 
буенча белгеч 

2019-2021 
 
 

- - - - - 

4.3 Хезмҽтне саклау мҽсьҽлҽлҽре 
буенча социаль реклама 
урнаштыруны оештыру 

МБУ «МҮ», 
Яшьлҽр эшлҽре 
буенча идарҽ, 

Хезмҽтне саклау 
буенча белгеч 

2019-2021 
 
 
 

ВБ 
 

0.02 0.02 0.02 0.06 

4.4 Массакүлҽм мҽгълүмат чаралары 
аша хезмҽтне саклау мҽсьҽлҽлҽрен 
пропагандалау, предприятиелҽргҽ 
хезмҽтне саклау ҿлкҽсендҽ закон 
һҽм норматив-хокукый 
документлардагы үзгҽрешлҽр 
турында мҽгълүмат җиткерү. 

Координация 
Советы, 

хезмҽтне саклау 
буенча белгеч 

2019-2021 
 
 

- - - - - 

     12,061 12,651 13,031 37,743 

Юшәлеш буенча барлыгы -   37 743 000   сум 

Бюджеттан тыш чыганаклар - 1 873 000   сум 

  Оешманың үз чыганаклары-   35 870 000   сум 

                                                            
 Исемлек кулланыла торган кыскартулар: 
ҖБ –Азнакай муниципаль  районы җирле бюджеты; 
ВБ –  Азнакай муниципаль  районы бюджеттан тыш чыганаклары; 



  

Башкарма кмитет -  Азнакай муниципаль  районы Башкарма комитеты; 
Координация Советы –Азнакай муниципаль районы  хезмҽтне саклау буенча Координация Советы;  
Яшьлҽр эшлҽре буенча идарҽ – Азнакай муниципаль районының Яшьлҽр эшлҽре буенча идарҽсе» 
Барлык милек рҽвешлҽрен оештыру – Азнакай муниципаль районының барлык милек рҽвешлҽрендҽге предприятие һҽм 
учреждениелҽре; 
 АМР Башлыгы ярдҽмчесе -   Азнакай Район Советының хезмҽтне саклау буенча белгече. 
 
 
 
 


