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Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнарына мөрҽҗҽгать иткҽндҽ 

шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ 

сҽясҽтен раслау турында  

 

 

 

 

«Персональ мҽгълҥматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ 

номерлы Федераль закон һҽм «Персональ мҽгълҥматлар турында Федераль 

законда каралган бурычларны ҥтҽҥне тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 

исемлеген раслау хакында» Россия Федерациясе Хөкҥмҽтенең 2012 елның 21 

мартындагы 211 номерлы карары һҽм аның нигезендҽ дҽҥлҽт яки муниципаль 

органнар булып торган операторлар тарафыннан кабул ителгҽн норматив 

хокукый актлар нигезендҽ КАРАР БИРҼМ:  

 

1. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнарына мөрҽҗҽгать иткҽндҽ шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ Сҽясҽтен 

расларга. 

2. Ҽлеге карарны Питрҽч муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 

Татарстан Республикасы хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында бастырып 

чыгарырга (http:pravo.tatarstan.ru). 

3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы 

Питрҽч муниципаль районы Советы аппараты җитҽкчесенҽ йөклҽргҽ. 

 

 

     И. М. Кашапов 

 



ТР Питрҽч муниципаль районы 

башлыгы расланды 

___________И. М. Кашапов 

 

Питрҽч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитҽкчесе  

ТР муниципаль районы 
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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына мөрәҗәгать иткәндә шәхси мәгълүматларны эшкәртү  

СӘЯСӘТЕ 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 
 

1.1. Ҽлеге Сҽясҽт кеше һҽм граждан хокукларын һҽм иреклҽрен, шул 

исҽптҽн шҽхси тормышның кагылгысызлыгына, шҽхси һҽм гаилҽ сере 

хокукларын яклау максатларында Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районы җирле ҥзидарҽ органнарында (ТР ПМР ҖҤО) персональ мҽгълҥматлар 

иминлеген тҽэмин итҥ һҽм чараларын эшкҽртҥ тҽртибен билгели. 

1.2. Татарстан Республикасы ТР ПМР ның ҖҤО мҽҗбҥри медицина 

иминияте системасында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ сҽясҽте «Шҽхси 

мҽгълҥматлар турында» 27.07.2006 елындагы 152-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендҽ эшлҽнгҽн. 

1.3. Сҽясҽт эшчҽнлеге ТР ПМР ҖҤО да автоматизация чараларын 

кулланып һҽм мондый чараларны кулланмыйча эшкҽртелҽ торган барлык 

шҽхси мҽгълҥматка кагыла. 

1.4. Ҽлеге Сҽясҽткҽ шҽхси мҽгълҥматларның телҽсҽ кайсы субъекты 

керергҽ тиеш. 

 

2. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ ЭШКҼРТҤ ПРИНЦИПЛАРЫ ҺҼМ 

ШАРТЛАРЫ 
 

2.1. ТР ПМР ҖҤО да шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ тҥбҽндҽге принциплар 

нигезендҽ башкарыла: 

 - законлылык һҽм гадел нигез; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны алдан билгелҽнгҽн һҽм законлы максатларга 

ирешҥне чиклҽҥ; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны җыю максатлары белҽн туры килми торган 

шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ юл куймау; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган мҽгълҥматлар базаларын 

берлҽштермҽҥ, аларны эшкҽртҥ ҥзара туры килми торган максатларда гамҽлгҽ 

ашырыла; 

 - аларны эшкҽртҥ максатларына җавап бирҥче шҽхси мҽгълҥматларны 

гына эшкҽртҥ; 



 - эшкҽртелҽ торган шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ максатларына туры 

килҥ-килмҽҥ; 

 - аларны эшкҽртҥнең билгелҽнгҽн максатларына карата артык шҽхси 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ юл куймау; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ максатларына карата төгҽллек, 

җитҽрлек һҽм актуальлеген тҽэмин итҥ; 

 - ҽгҽр федераль законда башкасы каралмаган булса, ТР ПМР мҽҗбҥри 

медицина иминияте акчаларын бетерҥ мөмкинлеге булмаганда, аларны эшкҽртҥ 

максатларына ирешҥ буенча шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ, яки юк итҥ яки 

аларны зарарсызландыру зарур. 

2.2. ТР ПМР ҖҤО шҽхси мҽгълҥматны бары тик бер генҽ булса да 

тҥбҽндҽге шартлар булганда гына эшкҽртҽ: 

 - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ шҽхси мҽгълҥматлар субъекты 

ризалыгы белҽн алып барыла; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ Россия Федерациясе законнары белҽн 

йөклҽнгҽн функциялҽр, вҽкалҽтлҽр һҽм бурычларны башкару һҽм гамҽлгҽ 

ашыру өчен законда каралган максатларга ирешҥ өчен кирҽк; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ шҽхси мҽгълҥмат субъекты булган яисҽ 

аның буенча отышлы кулланучы яисҽ поручитель булган шартнамҽне ҥтҽҥ 

өчен, шулай ук шҽхси мҽгълҥматлар субъекты яки шҽхси мҽгълҥматлар 

субъекты инициативасы буенча шартнамҽ төзҥ өчен кирҽк, аның буенча 

персональ мҽгълҥмат субъекты отышлы кулланучы яисҽ поручитель булачак; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ТР ПМР яки өченче затларның 

хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен гамҽлгҽ ашыру өчен, йҽ иҗтимагый 

ҽһҽмиятле максатларга ирешҥ өчен, шул ук вакытта шҽхси мҽгълҥматлар 

субъекты хокуклары һҽм иреклҽре бозылмавы шартында кирҽк; 

 - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ башкарыла, шҽхси мҽгълҥматлар 

субъекты тарафыннан бирелгҽн чиклҽнмҽгҽн затлар даирҽсенҽ керҥ мөмкинлеге 

карала, яисҽ аның ҥтенече буенча; 

 - федераль закон нигезендҽ басылып чыгарга яки мҽҗбҥри рҽвештҽ 

ачылырга тиешле шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ гамҽлгҽ ашырыла. 

 2.3. ТР ПМР ҖҤО һҽм шҽхси мҽгълҥматка керҥ мөмкинлеген алган 

башка затлар, ҽгҽр федераль законда башкасы каралмаган булса, өченче 

затларга ачмаска һҽм шҽхси мҽгълҥматларны шҽхси мҽгълҥматлар субъекты 

ризалыгыннан башка таратмаска тиеш. 

2.4. ТР ПМР ҖҤО мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ максатларында 

хезмҽткҽрлҽрнең ачык персональ мҽгълҥмат чыганаклары, шул исҽптҽн 

белешмҽлеклҽр һҽм адреслы китаплар төзелҽ ала. Персональ мҽгълҥматларның 

ачык чыганакларына хезмҽткҽр ризалыгы белҽн аның фамилиясе, исеме, 

атасының исеме, туу датасы һҽм урыны, вазыйфасы, элемтҽ телефон 

номерлары, электрон почта адресы кертелҽ ала. 

Хезмҽткҽр турында мҽгълҥмат телҽсҽ кайсы вакытта хезмҽткҽр талҽбе 

буенча яки суд карары яки башка вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнары тарафыннан 

һҽркем өчен мөмкин булган шҽхси мҽгълҥмат чыганакларыннан төшереп 

калдырылырга тиеш.  



 2.5. ТР ПМР ҖҤО, ҽгҽр федераль законда башкасы каралмаган булса, 

ҽлеге зат белҽн төзелҽ торган шартнамҽ нигезендҽ башка затка шҽхси 

мҽгълҥматларны эшкҽртҥне йөклҽргҽ хокуклы. ТР ПМР ҖҤО кҥрсҽтмҽсе 

буенча шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне гамҽлгҽ ашыручы зат 152 ФЗ белҽн 

каралган шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ принципларын һҽм кагыйдҽлҽрен 

ҥтҽргҽ тиеш. 

2.6. ТР ПМР ның мҽҗбҥри медицина иминияте хезмҽтен расага, 

миллҽткҽ, сҽяси карашларга, дини яки фҽлсҽфи карашларга, сҽламҽтлек 

торышына, интим тормышның торышына кагылышлы махсус категория шҽхси 

мҽгълҥматлар белҽн эшкҽртҥ рөхсҽт ителгҽн очракларда, ҽгҽр дҽ рөхсҽт ителҽ: 

- шҽхси мҽгълҥматлар субъекты ҥз шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ 

язмача ризалык бирде; 

- шҽхси мҽгълҥматлар һҽркемгҽ ачык шҽхси мҽгълҥматлар субъекты 

тарафыннан ясалган; 

- шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ дҽҥлҽт социаль ярдҽме турындагы 

законнар, хезмҽт законнары, дҽҥлҽт пенсия тҽэминаты, хезмҽт пенсиялҽре 

турында Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башкарыла; 

- шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ шҽхси мҽгълҥматлар субъекты яки 

өченче затларның хокукларын билгелҽҥ яки гамҽлгҽ ашыру өчен, шулай ук 

гадел хөкем гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле рҽвештҽ дҽ кирҽк; 

- шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ террорчылыкка каршы тору, 

коррупциягҽ каршы тору, башкарма җитештерҥ, Россия Федерациясенең 

җинаять-башкарма законнары нигезендҽ башкарыла; 

- шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ иминиятнең мҽҗбҥри төрлҽре 

турындагы законнар нигезендҽ, иминият законнары нигезендҽ башкарыла. 

  Махсус категория шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ, ҽгҽр федераль 

законда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, аларны эшкҽртҥ сҽбҽплҽре бетерелсҽ, 

кичекмҽстҽн туктатылырга тиеш. 

 2.7. хөкем ителгҽнлек турында шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ТР 

ПМР мҽҗбҥри медицина иминияте башкарылырга мөмкин бары тик очракларда 

һҽм тҽртиптҽ, алар федераль законнар нигезендҽ билгелҽнҽ. 

2.8. Кешенең физиологик һҽм биологик ҥзенчҽлеклҽрен характерлаучы 

мҽгълҥматлар, алар нигезендҽ аның шҽхесен - биометрик шҽхси 

мҽгълҥматларын билгелҽргҽ мөмкин - ТР ПМР мҽҗбҥри медицина иминияте 

хезмҽте хезмҽткҽре ризалыгы булганда гына эшкҽртелҽ ала. 

2.9. Чит дҽҥлҽтлҽр территориясендҽ шҽхси мҽгълҥматларны 

Трансчикбуйларына тапшыру Татарстан Республикасы ПМР ның мҽҗбҥри 

медицина иминияте территориаль фонды тарафыннан шҽхси мҽгълҥматлар 

субъектының аның шҽхси мҽгълҥматларын чик буе тапшыруга ризалыгы 

булганда гына гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин. 

Татарстан Республикасы ПМР мҽҗбҥри медицина иминияте федераль 

хезмҽтенең шҽхси мҽгълҥматларын чик буе тапшыру эшен гамҽлгҽ ашыра 

башлаганчы территориягҽ шҽхси мҽгълҥматларны тапшыру гамҽлгҽ ашырыла 

торган чит ил дҽҥлҽтенең шҽхси мҽгълҥматлар субъектларының хокукларын 

адекват яклау тҽэмин ителҥенҽ инанырга тиеш. 



 

3. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАР СУБЪЕКТЫ ХОКУКЛАРЫ 
 

3.1. Шҽхси мҽгълҥматлар субъекты ҥзенең шҽхси мҽгълҥматларын бирҥ 
турында карар кабул итҽ һҽм аларны эшкҽртҥгҽ ирекле, ҥз ихтыярлары һҽм 
кызыксынучанлыгы бирҽ. Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ ризалык шҽхси 
мҽгълҥматлар субъекты яки аның вҽкиле тарафыннан федераль закон белҽн 
башкасы билгелҽнмҽгҽн очракта, аны алу фактын расларга мөмкинлек бирҥче 
телҽсҽ кайсы очракта бирелергҽ мөмкин. 
 Шҽхси мҽгълҥматлар субъектының шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ 
рөхсҽт алуын яки 152 Федераль законда кҥрсҽтелгҽн нигезлҽрнең булуын 
исбатлауны раслау бурычы ТР ПМР мҽҗбҥри медицина иминиятенҽ йөклҽнҽ. 

3.2. Шҽхси мҽгълҥматлар субъекты, ҽгҽр мондый хокук федераль 
законнар нигезендҽ чиклҽнмҽгҽн булса, аның шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ 
кагылышлы мҽгълҥмат алуга хокуклы.  

3.3. Шҽхси мҽгълҥматларны потенциаль кулланучы белҽн элемтҽ 
чаралары ярдҽмендҽ турыдан-туры элемтҽлҽр булдыру юлы белҽн товарларны, 
эшлҽрне, хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрне базарда алга этҽрҥ максатларында эшкҽртҥ 
шҽхси мҽгълҥматлар субъектының алдан ризалыгы шарты белҽн генҽ рөхсҽт 
ителҽ. Кҥрсҽтелгҽн шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ шҽхси мҽгълҥматлар 
субъектының алдан ризалыгы булмаган килеш таныла, ҽгҽр ТР ПМР мҽҗбҥри 
медицина иминияте территориаль фонды мондый ризалык алынган булса. 
 ТР ПМР ММИ шҽхси мҽгълҥматлар субъекты талҽбе буенча югарыда 
кҥрсҽтелгҽн максатларда аның шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥне кичекмҽстҽн 
туктатырга тиеш. 

3.4. Федераль законнарда каралган очраклардан тыш, яки шҽхси 

мҽгълҥматлар субъектының язма рҽвештҽ ризалыгы булган очракта, шҽхси 

мҽгълҥматлар субъектларына карата юридик нҽтиҗҽлҽргҽ китерҽ торган яки 

аның хокукларына һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽренҽ кагылышлы башка 

карарларны бары тик автоматлаштырылган рҽвештҽ эшкҽртҥ нигезендҽ кабул 

итҥ тыела. 

Ҽгҽр шҽхси мҽгълҥматлар субъекты Татарстан Республикасы ПМРНЫҢ 

мҽҗбҥри медицина иминияте территориаль фонды 152 - ФЗ талҽплҽрен бозып, 

аның шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥне гамҽлгҽ ашыра яки башкача рҽвештҽ 

аның хокукларын һҽм иреклҽрен боза дип саный икҽн, шҽхси мҽгълҥматлар 

субъекты ТР ПМР ның мҽҗбҥри медицина иминияте органнарына персональ 

мҽгълҥматлар субъектларының хокукларын яклау буенча вҽкалҽтле органга 

яисҽ суд тҽртибендҽ шикаять бирергҽ хокуклы. 

Шҽхси мҽгълҥматлар субъекты ҥз хокукларын һҽм законлы 

мҽнфҽгатьлҽрен яклауга, шул исҽптҽн зыяннарны тҥлҽттерҥгҽ һҽм (яки) мораль 

зыянны суд тҽртибендҽ компенсациялҽҥгҽ хокуклы. 

 

4. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАР ИМИНЛЕГЕН ТҼЭМИН ИТҤ 
 

 4.1. ТР ПМР җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан эшкҽртелҽ торган 
шҽхси мҽгълҥматларның иминлеге шҽхси мҽгълҥматларны саклау өлкҽсендҽ 
федераль законнар талҽплҽрен тҽэмин итҥ өчен кирҽкле һҽм җитҽрлек хокукый, 



оештыру, техник һҽм программа чараларын гамҽлгҽ ашыру белҽн тҽэмин ителҽ. 
 4.2. ТР ПМР ҖҤО мҽҗбҥри медицина иминиятендҽ махсус шартлар 

булдыру өчен шҽхси мҽгълҥматларга рөхсҽтсез керҥ, аларны урнаштыру, 

аларны видоизменения, юк итҥ, зарар китерҽ торган компьютер программасы 

белҽн зарар китертҥ максатларында, ТР ПМР ҖҤО мҽҗбҥри медицина 

иминияте территориаль органының санкциялҽнмҽгҽн бҥтҽн гамҽллҽрен 

алыштыру һҽм башкару өчен тҥбҽндҽге оештыру-техник чаралар кулланыла: 

- шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ һҽм яклауны оештыру өчен җаваплы 

вазыйфаи затларны билгелҽҥ; 

- шҽхси мҽгълҥматка ия хезмҽткҽрлҽр составын чиклҽҥ һҽм 

регламентлаштыру; 

- хезмҽткҽрлҽрне шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ һҽм яклау буенча ТР 

ПМР ҖҤО федераль законнар һҽм мҽҗбҥри медицина иминияте норматив 

документлары талҽплҽре белҽн таныштыру; 

- мҽгълҥматны һҽм аларның мөрҽҗҽгатьлҽрен, урлашуны, алмашуны, 

санкциялҽнмҽгҽн кҥчерҥне һҽм юк итҥне тҽэмин итҥ; 

- кулланучыларның персональ мҽгълҥмат системасына керҥ мөмкинлеген 

пароль яклау; 

- ачык элемтҽ каналлары буенча тапшырганда шҽхси мҽгълҥматларның 

иминлеген тҽэмин итҥ өчен кирҽкле очракларда мҽгълҥматны криптографик 

яклау чараларын куллану; 

- антивирус контролен тормышка ашыру, корпоратив челтҽрлҽргҽ 

куркыныч программаларның (вирусларның программалары) һҽм программа 

закладкаларын кертмҽҥ; 

- шҽхси мҽгълҥмат системаларында кулланыла торган мҽгълҥматны яклау 

чараларын кулланучы хезмҽткҽрлҽрне алар белҽн эшлҽҥ кагыйдҽлҽренҽ өйрҽтҥ; 

- мҽгълҥматны яклау чараларын, аларга карата эксплуатация һҽм техник 

документларны исҽпкҽ алу; 

- шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥнең техник чараларын саклана торган 

территория чиклҽрендҽ урнаштыру; 

 - даими ҽзерлек хҽлендҽ булган техник чараларны саклау, биналарны 

сигнализациялҽҥ. 
5. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ 

5.1. Шҽхси мҽгълҥматлар операторы буларак ТР ПМР ҖҤО 
хокукларының һҽм бурычлары шҽхси мҽгълҥматлар өлкҽсендҽ Россия 
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнҽ. 

Хезмҽт мөнҽсҽбҽтлҽрен тормышка ашыру һҽм дҽҥлҽт хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ 
һҽм дҽҥлҽт функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле рҽвештҽ билгеле булган 
шҽхси мҽгълҥматка кагылышлы мҽгълҥмат конфиденциаль мҽгълҥмат булып 
тора һҽм закон белҽн саклана. 

Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне һҽм яклауны җайга салучы 
нормаларны бозуда гаепле вазыйфаи затлар федераль законнарда билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ матди, дисциплинар, административ, гражданлык-хокукый яки 
җинаять җаваплылыгына тартыла. 


