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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 

каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссия 

оештыру турында  

 
      “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында”, 2003 ел, 6 нчы октябрь, 131-ФЗ номерлы Федераль закон, “Россия 
Федерациясендә гражданнар сәламәтлеген саклау нигезләре турында” 2011 ел, 21 нче 
ноябрь, 323-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, ВИЧ-инфекциясенә каршы тору 
һәм ВИЧ-инфекциясе таралуны кисәтүне өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру, 
Биектау муниципаль районында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча чаралар 
белән идарә итүне тәэмин итү максатыннан, Татарстан Республикасы Биектау 
муниципаль районы башкарма комитеты КАРАР ИТӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 
каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссиясен 
оештырырга. 

2. Расларга: 
2.2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 

каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссиясе 
составын (1 нче кушымта). 

2.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 
каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссиясе 
турында Нигезләмәне (2 нче кушымта). 

3. Әлеге карар рәсми рәвештә бастырылып чыккан вакыттан  үз көченә керә. 
4. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны башкарма комитет җиткәчесенең 

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Сабирҗанов Р.Р.ка йөкләргә.  
 

 
Биектау муниципаль районы  
Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                Д.Ф.Шәйдуллин 
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 
каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссиясе 

составы 
 
Сабирҗанов Р.Р. Биектау муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, комиссия рәисе                           
 

Зыятдинов Р.Р.  “Биектау үзәк район хастаханәсе” дәүләт автоном сәламәтлек 
саклау учреждениясе баш табибы, комиссия рәисе 
урынбасары                           
 

Татаринова Е.А.  “Биектау үзәк район хастаханәсе” дәүләт автоном сәламәтлек 
саклау учреждениясе баш табибының поликлиника ярдәме 
буенча урынбасары, врач-инфекицонист, комиссия сәркатибе                           
 

Корбанов С.М. “Биектау үзәк район хастаханәсе” дәүләт автоном сәламәтлек 
саклау учреждениясе врач-дерматовенерологы  
 
 

Камалиев И.Ф. Россия Эчке эшләр бүлегенң Биектау районы буенча 
начальнигы, полиция подполковнигы 
                                                                                                           
 

Миңнебаев Н.Н.  “Биектау муниципаль районы башкарма комитеты” МКУсе 
яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге” МКУсе начальнигы 
 

Әхмәтҗанов Н.К.  “Биектау муниципаль районы башкарма комитеты” МКУсе 
мәгариф бүлеге” МКУсе начальнигы 
 

Борһанова Л.З.  “Биектау муниципаль районы башкарма комитеты” МКУсе 
мәдәният бүлеге” МКУсе начальнигы 
  

Мостафина Э.А. “ТАТМЕДИА” ААҖ филиалы директоры (килешү буенча) 
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Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 

каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссиясе 
турында Нигезләмә 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1.  Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты 

каршында ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы тору буенча ведомствоара комиссия (алга 
таба - комиссия) ВИЧ-инфекциясе таралуны кисәтү, Биектау муниципаль районы 
территориясендә ВИЧ-инфекциясе таралуга каршы торучы чаралар белән идарә итүнең 
оператив чараларын тәэмин итү максатында җирле үзидарә органнарының, федераль 
башкарма хакимият органнарының территориаль органнарының, иҗтимагый һәм башка 
оешмаларның эшчәнлеген координацияләүче коллегиаль орган булып санала.  

1.2. Комиссия үз эшчәнлегендә, һөнәри белем бирү өлкәсендә, Россия 
Федерациясе Конституциясе, федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты 
указлары һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары һәм боерыклары, 
Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Президенты указлары һәм 
боерыклары, Татарстан Республикасы Хөкүмәте карарлары һәм боерыклары, шулай ук 
әлеге Нигезләмә белән эш йөртә. 

 
2. Бурычлар 

 
Комиссиянең бурычлары булып тора: 
2.1. Биектау муниципаль районында ВИЧ-инфекциясе буенча эпидемиологик 

хәлгә мониторинг һәм анализ уздыру. 
2.2. Биектау муниципаль районында ВИЧ-инфекциясе таралуның төп сәбәпләрен 

вакытында ачыклау, кисәтү һәм рисклар факторларын анализлау.  
2.3. ВИЧ-инфекциясе таралуны киметүгә юнәлдерелгән ашыгыч һәм 

перспективалы идарә карарларын эшләп чыгару һәм кабул итү, медицина ярдәменең 
сыйфатын һәм оештыруны яхшырту. 

2.4. Биектау муниципаль районында ВИЧ-инфекциясе таралу  буенча чараларны 
гамәлгә ашырганда, ачыкланган җитешсезлекләрне һәм кагыйдә бозуларны бетерү 
буенча чаралар комплексын эшләп чыгаруны оештыру-методик тәэмин итүне тормышка 
ашыру. 

 
3. Комиссия вәкаләтләре 

 
Комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны хәл иткәндә хокуклы: 
3.1. Федераль дәүләт хакимияте органнары территориаль органнарыннан, җирле 

үзидарә органнарыннан, Биектау муниципаль районы структур бүлекчәләреннән, 
иҗтимагый һәм башка оешмалардан, шулай ук вазыйфаи затлардан билгеләнгән 
тәртиптә, совет  компетенциясенә керүче мәсьәләләр буенча, кирәкле документлар, 
материаллар, статистик һәм башка мәгълүматлар соратырга һәм алырга хокуклы. 

3.2. Комиссия утырышларына Биектау муниципаль районы территориясендә 
урнакшан федераль дәүләт хакимияте органнары территориаль органнары, җирле 
үзидарә органнары, Биектау муниципаль районы структур бүлекчәләре, иҗтимагый һәм 
башка оешмалар вәкилләрен чакырырга хокуклы. 



 
3. Комиссия составы 

 
4.1. Комиссия составына керәләр: аның эшендә үз эшчәнлекләрен иҗтимагый 

башлангычларда тормышка ашыручы комиссия рәисе, комиссия рәисе урынбасары, 
сәркатиб, комиссия әгъзалары. 

4.2. Комиссия утырышын комиссия рәисе, ул булмаганда – комиссия рәисе 
урынбасары алып бара. 

 
4. Комиссия эшен оештыру 

 
5.1. Комиссия эшчәнлеген төп формасы булып, кирәк вакытта, ләкин кварталга бер 

мәртәбәдән дә ким булмаган санда  уздырыла торган утырышлар санала. 
5.2. Комиссия утырышы, аның гомуми составыннан яртысыннан артыгы анда 

катнашса хокуклы дип санала. 
5.3.   Комиссия утырышлары ачык утырышлар формасында уздырылырга мөмкин. 
5.4.  Комиссия карарлары катнашучы Комиссия әгъзаларының күпчелек тавыш 

бирүе белән кабул ителә. 
5.5.  Комиссия утырышлары Биектау муниципаль районы административ 

биналарында, Татарстан Республикасы Биектау районы «Үзәк район хастаханәсе» 
сәламәтлек саклау муниципаль бюджет учреждениесендә уздырылырга мөмкин.  

 

 

 

 
 


