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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 «8» май, 2019  ел                           № 733 

 

Питрәч муниципаль районы  

Башкарма комитетында  

шәхси мәгълүматларны яклау  

буенча эшләр үткәрү турында 

 

 «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ 

номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 21 

мартындагы 211 номерлы «Шәхси мәгълүматлар турында»  Федераль законда 

каралган бурычларны үтәүне тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар исемлеген раслау 

хакында» гы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасы персональ мәгълүматлар мәгълүмат системаларында 

аларны эшкәрткәндә шәхси мәгълүматлар иминлегенә актуаль янаулар билгеләү 

турында Нигезләмәне раслау хакында» 2018 елның 29 декабрендәге 3768-р номерлы 

боерыгы һәм Питрәч муниципаль районы башлыгының «Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать иткәндә 

персональ мәгълүматларны эшкәртү сәясәтен раслау турында» 11.03.19 ел, 34 нче 

карары нигезендә Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Мәгълүмат куркынычсызлыгы тәэмин ителергә тиешле шәхси 

мәгълүматларның мәгълүмат системалары исемлеген расларга. 

 2. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының мәгълүматлаштыру 

объектларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен җаваплы затларны билгеләү. 

 3. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының мәгълүматлаштыру 

объектларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен җаваплы затлар исемлеген 

расларга 

 4. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетында шәхси мәгълүматларны 

эшкәртү өчен җаваплы затларның автоматлаштырылган системаларның 

субъектларыннан аның якланыла торган ресурсларына керү матрица нигезендә 

файдалану мөмкинлеген тормышка ашырырга. 

 5. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетында автоматлаштырылган 

системалар субъектларының аның якланыла торган ресурслары белән файдалана 

алуы матрицасын расларга. 

 6. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының персональ мәгълүмат 

системаларын («Барс-мониторинг», «Питрәч муниципаль районы спортчылары», 1-

С Ипотека, «Мәгариф бүлеге Барс-бюджеты», «Питрәч муниципаль районының 

балигъ булмаган балалары», «Эшкә яраксыз Питрәч муниципаль районы», «Балигъ 

булмаганнар эшләре буенча комиссия», «ПИЗО Барс-бюджеты», «Финанс-бюджет 



Барс-бюджет», «Финанс-бюджет - мәгълүмат куркынычсызлыгы ягыннан мәгълүмат 

иминлеге таләпләренә туры килү-килмәү ягыннан аларның эшчәнлеге шартлары 

буенча хисап тапшыру һәм финанс-бюджет палатасы запросы буенча мәгълүмат 

төзү») классификацияләү комиссиясен төзү. 

7. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының персональ мәгълүмат 

системалары классификациясен эшләү буенча комиссия составын расларга 

8.  Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының персональ мәгълүмат 

системалары классификациясен эшләү буенча комиссия: 

 - эш нәтиҗәләре буенча, 2019 елның 30 маена кадәр Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитетының персональ мәгълүмат системалары 

классификацияләренең актларын раслау өчен бирергә; 

 - Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының персональ мәгълүмат 

системаларын классификацияләүне «Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 

27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль законга, хөкүмәт 2007 елның 17 

ноябрендәге «Шәхси мәгълүмат системаларында аларны эшкәрткәндә шәхси 

мәгълүматлар иминлеген тәэмин итү турындагы нигезләмәне раслау хакында» гы 

781 номерлы карарына туры китерергә һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 

елның 21 мартындагы карары белән расланган. № 211 «шәхси мәгълүматлар 

турында «Федераль законда каралган бурычларны үтәүне тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән чаралар исемлеген раслау хакында», Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы персональ мәгълүматлар 

мәгълүмат системаларында аларны эшкәрткәндә шәхси мәгълүматлар иминлегенә 

актуаль янаулар билгеләү турында Нигезләмәне раслау хакында» 2018 елның 29 

декабрендәге 3768-р номерлы боерыгы һәм Питрәч муниципаль районы 

башлыгының «Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына мөрәҗәгать иткәндә персональ мәгълүматларны эшкәртү сәясәтен 

раслау турында» 11.03.19 ел, 34 нче карары нигезендә. 

 9. Исәпләү техникасы объектларында шәхси мәгълүматларны саклау өчен 

җаваплы: 

 - мәгълүмат системалары мәгълүматын техник яклау буенча махсус таләпләр 

һәм рекомендацияләр үтәлешен контрольдә тоту. 

 - әлеге карарны мәгълүмати системаларда шәхси мәгълүматларны эшкәртү 

өчен җаваплы затларга җиткерү. 

 10. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарлары 

ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетында шәхси мәгълүматларны яклау 

буенча эшләр үткәрү турында»2011 ел, 22 апрель, 835 нче карары үз көчен югалткан 

дип санау хакында " 2008 ел, 05 декабрь, 835 нче карары. 

 11. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесе урынбасары А. С. Шәйхисламовка йөкләргә. 

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                             А. В. Хәбибуллин

   

 


