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2019-2021 елларга Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль районында
“Хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне
саклау” муниципаль программасын раслау
турында
Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы, 1998 елның 24 июлендҽге 125-ФЗ
номерлы “Җитештерүдҽге бҽхетсезлек очракларыннан һҽм һөнҽри авырулардан
мҽҗбүри социаль иминлҽштерү турында”гы Федераль закон, 1999 елның 30
мартындагы 52-ФЗ номерлы “Халыкның санитария-эпидемиология иминлеге
турында”гы Федераль закон, 1997 елның 10 декабрендҽге 1417 номерлы Татарстан
Республикасы Дҽүлҽт Советы Законы (2014 елның 23 июлендҽге ред. ) нигезендҽ
һҽм ( 2017 елның 2 июнендҽге ред.)
2008 елның 10 ноябрендҽге “Татарстан
Республикасында хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру
турында”гы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 799 номерлы
Карарын үтҽү максаты белҽн, Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:
1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “2019-2021 елларга
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының хезмҽт шартларын
яхшырту һҽм хезмҽтне саклау Программасы”н расларга (1 нче кушымта).
2. Ҽлеге Карарны Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында
урнаштырырга.
3. Ҽлеге Карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары
Е. В. Сороковнина йөклҽргҽ.
Җитҽкче

Р. М. Заһидуллин

Кама Тамагы муниципаль районы
Башкарма комитеты Карарына 1 нче
номерлы кушымта
24.05.2019 № 464

2019-2021 елларга Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль районында хезмәт
шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту

Программасы

ЭЧТӘЛЕК

1. 2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районында хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау
3-5
программасы паспорты

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Аның барлыкка килү сҽбҽплҽрен анализлауны да кертеп, максатка
ярашлылыгы һҽм аны программа ысулы белҽн хҽл итҽргҽ кирҽкле
Программаны гамҽлгҽ ашыру юлы белҽн хҽл ителҽ торган
проблеманың характеристикасы
Программаның төп максаты һҽм бурычлары
Программаны тормышка ашыруның көтелгҽн нҽтиҗҽлҽре, максатчан
индикаторлар (күрсҽткечлҽр). Программаны гамҽлгҽ ашыру сроклары
Программа чаралары исемлеге
Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итүне нигезлҽү
Программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы

8. Программаның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү

6-9
10
11-12
13-16
17
18
19

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Кама
Тамагы муниципаль районында хезмҽт шартларын
Программа исеме
яхшырту һҽм хезмҽтне саклау Программасы (алга таба
– Программа).
Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы;
“Россия Федерациясендҽ хезмҽтне саклау нигезлҽре
турында”гы 1999 елның 17 июлендҽге 181-ФЗ
номерлы Россия Федерациясе Законы;
2013 елның 28 декабрендҽге 421-ФЗ номерлы
““Хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү турында”гы
“Федераль закон кабул ителүгҽ бҽйле рҽвештҽ Россия
Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр
кертү турында”гы Федераль закон;
2013 елның 28 декабрендҽге 426-ФЗ номерлы
“Хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү турында”гы
Программаны эшлҽү өчен Федераль закон;
нигез (тиешле норматив 1997
елның
10
декабрендҽге
“Татарстан
актның исеме, раслау датасы Республикасында хезмҽтне саклау турында”гы 1417
һҽм номеры)
номерлы Татарстан Республикасы законы;
Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2011 елның 27
октябрендҽге 36 номерлы утырышы беркетмҽсе;
2011 елның яшҽү дҽрҽҗҽсен күтҽрү һҽм керемнҽрне
легальлҽштерү буенча Республика ведомствоара
комиссиясенең 119 номерлы Карары;
2012 елның 29 октябрендҽге “2013-2015 елларга
Татарстан Республикасында хезмҽт шартларын
яхшырту һҽм хезмҽтне саклау озак сроклы максатчан
программасын
раслау
турында”гы
Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 912 номерлы
Карары.
Программаның заказчысы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты
Программаның эшлҽүчесе Координация советы сҽркатибе
Барлык милек рҽвешлҽрендҽге оешмалар һҽм
предприятиелҽр, шул исҽптҽн җирле үзидарҽ
органнары
һҽм
аларга
караган
муниципаль
Программаны
предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр, Кама Тамагы
башкаручылар
муниципаль районы Башкарма комитеты каршындагы

хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт шартлары буенча
Координация советы.
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы
территориясендҽ
урнашкан
оешмалар
Программаның максаты
хезмҽткҽрлҽренең һөнҽри куркынычларын киметү
максатларында хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне
саклауны яхшырту.
Хезмҽт эшчҽнлеге процессында хезмҽткҽрлҽрнең
тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклауны тҽэмин итүче
шартлар тудыру;
Һөнҽри авырулар һҽм Җитештерү травматизмы
дҽрҽҗҽсен киметү;
Районда хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү
Программаның бурычлары системасын булдыру һҽм камиллҽштерү; заманча
укыту
технологиялҽре
нигезендҽ
җитҽкчелҽр,
белгечлҽр һҽм хезмҽтне саклау хезмҽткҽрлҽренең
квалификациясен
күтҽрү
һҽм
ҽзерлҽү;
Мҽгълүмати тҽэмин итү һҽм хезмҽтне саклауны
пропагандалау;
Хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне активлаштыру.
Программаны гамҽлгҽ
2019 – 2021 еллар
ашыру сроклары
Программаны финанслауның гомуми күлҽме 221741,2 мең сум, шул исҽптҽн:
2019 елда-72454,9 мең сум;
Программаны финанслау
2020 елда-73904,1 мең сум;
күлҽме һҽм еллар буенча
2021 елда-75382,2 мең сум.
бүленгҽн чыганаклары
Программаны финанслау чыганагы - барлык милек
рҽвешлҽрендҽге предприятиелҽр һҽм оешмаларның үз
акчалары.

Программаны
гамҽлгҽ
ашыруның
ел
буена
таркалган көтелгҽн соңгы
нҽтиҗҽлҽре
(нҽтиҗҽлҽрне
бҽялҽү индикаторлары)

Индикаторларның чик күрсҽткечлҽренҽ ирешү:
- производствода бҽхетсезлек очракларыннан
зыян күргҽн кешелҽр саны 1000 эшче исҽбеннҽн
кимегҽн;
- җитештерү имгҽнүлҽре һҽм имгҽнүлҽре
аркасында зыян күргҽн бер кешегҽ исҽплҽгҽндҽ
хезмҽткҽ сҽлҽтсезлек көннҽре кимү;
- санитар-гигиена нормаларына җавап бирмҽүче

хезмҽт шартларында мҽшгуль хезмҽткҽрлҽрнең
чагыштырма авырлыгы кимү Социаль нҽтиҗҽ:
начар хезмҽт шартларында эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр
саны кимү
- Җитештерүдҽ җҽрҽхҽтлҽнү һҽм һөнҽри авырулар
дҽрҽҗҽсен киметү;
- хезмҽткҽрлҽрне зарарлы һҽм куркыныч
җитештерү факторларыннан яклау дҽрҽҗҽсен
арттыру;
- хезмҽткҽрлҽргҽ имин хезмҽт шартларын тҽэмин
итүгҽ конституциячел хокукны гамҽлгҽ ашыру.
Икътисади нҽтиҗҽ:
- производствода бҽхетсезлек очракларыннан зыян
күргҽн хезмҽткҽрлҽрнең сҽламҽтлеген торгызуга матди
чыгымнарны киметү, производство-бҽйле авырулар,
һөнҽри авырулар;
- производствода бҽхетсезлек очраклары һҽм һөнҽри
авырулар нҽтиҗҽсендҽ хезмҽткҽрлҽргҽ китерелгҽн
зыян өчен түлҽү чыгымнарын киметү;
- зарарлы һҽм куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽгҽн
өчен ташламалар һҽм компенсациялҽр бирү
чыгымнарын киметү; - җитештерүдҽге яки һөнҽри
авыру нҽтиҗҽсендҽ гариплҽнү дҽрҽҗҽсен һҽм
сҽламҽтлек саклау өлкҽсендҽ чыгымнарны киметү
шуңа бҽйле рҽвештҽ;
- эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмҽт
җитештерүчҽнлеген арттыру;
имгҽнүлҽр һҽм җитештерү белҽн бҽйле авырулар
аркасында һҽм җитҽрлек эш тҽҗрибҽсе һҽм
квалификациясе булмаган авырулар аркасында, төп
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан авыру вакытында җиһазлар
ватылу нҽтиҗҽсендҽ җиһазларны ремонтлау һҽм
алыштыру чыгымнарын киметү.

Аның барлыкка килү сәбәпләрен анализлауны да кертеп, максатка
ярашлылыгы һәм аны программа ысулы белән хәл итәргә кирәкле

Программаны гамәлгә ашыру юлы белән хәл ителә торган проблеманың
характеристикасы
Хезмҽтне саклау хезмҽт эшчҽнлеге барышында гражданнарның гомерен һҽм
сҽламҽтлеген саклауның мөһим шарты булып тора. Хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү
системасы хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыруга, хезмҽт
процессында кеше иминлеген, сҽламҽтлеген һҽм эшкҽ сҽлҽтлелеген тҽэмин итү
буенча хокукый, социаль-икътисадый, оештыру-техник, санитар-гигиена, дҽвалаупрофилактика һҽм башка чараларны гамҽлгҽ ашыруга юнҽлдерелгҽн.
Кама Тамагы муниципаль районында хезмҽтне саклау муниципаль идарҽсе
Россия Федерациясе Конституциясенең, Россия Федерациясе Хезмҽт кодексының
Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының тиешле закон һҽм башка
норматив актлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла.
Районда хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү системасында аерым роль Кама
Тамагы муниципаль районы башлыгы каршындагы хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт
шартлары буенча Координация советына бирелде (алга таба – Координация советы),
анда муниципаль дҽрҽҗҽдҽ хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ мөһим карарлар кабул итү
гамҽлгҽ ашырыла. Координация советы составына Башкарма комитет, Авыл
хуҗалыгы һҽм азык-төлек идарҽсе, социаль иминият фондының төбҽк бүлеге,
Роспотребнадзорның территориаль идарҽсе вҽкиллҽре, шулай ук Кама Тамагы
районы профсоюз комитетларының Координация советы рҽисе керҽ.
Куркынычсыз хезмҽт шартларын булдыру, җҽрҽхҽтлҽнүлҽрне булдырмау
турыдан-туры фҽн һҽм техниканың соңгы казанышлары турында мҽгълүмат,
идеялҽрне, мҽгълүмат таратуга юнҽлдерелгҽн оештырылган мҽгълүмати тҽэмин
ителешкҽ һҽм хезмҽтне саклауны пропагандалауга бҽйле. Хезмҽтне саклау
мҽсьҽлҽлҽрен пропагандалау методларының күптөрлелеге, мондый пропаганданың
ахыргы максаты-эшчелҽрдҽ куркынычсызлык талҽплҽрен үтҽү кирҽклеген аңлы
рҽвештҽ тҽрбиялҽү, куркынычсыз эшкҽ ярдҽм итүче сыйфат хезмҽткҽрлҽрендҽ
иминлек мҽсьҽлҽлҽренҽ уңай мөнҽсҽбҽт булдыру. Пропаганданың төп формасы
булып
лекциялҽр,
семинарлар,
конференциялҽр,
викториналар,
фҽнни
консультациялҽр, белгечлҽр белҽн очрашулар, смотр-конкурслар кебек формалардан
файдаланып халыкның төрле төркемнҽре алдында хезмҽт куркынычсызлыгы
тематикасы буенча лекторлар һҽм пропагандистларның халык алдында чыгышлары
тора.
Ел саен район бөтендөнья хезмҽтне саклау көнен үткҽрүдҽ Халыкара хезмҽт
оешмасының инициативасын хуплый. Акция кысаларында оешма җитҽкчелҽре һҽм
белгечлҽре белҽн “түгҽрҽк өстҽллҽр”, хезмҽткҽрлҽр белҽн очрашулар узды, аларда
хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт шартлары өлкҽсендҽге проблемалы мҽсьҽлҽлҽр турында
фикер алышынды.

Районда эшлҽүче хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны
яхшырту, һөнҽри хҽвеф-хҽтҽр профилактикасы һҽм киметү буенча чаралар күрү,
шулай ук эшлҽүче кешелҽргҽ диспансеризация һҽм профилактик тикшерүлҽр үткҽрү
район предприятиелҽрендҽ сҽламҽтлек саклауны яхшырту һҽм үлем очракларын
киметү эшчҽнлегенең өстенлекле юнҽлешлҽренең берсе булып тора.
2.1. Программаның максаты.
Программаның төп максаты - Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль районы территориясендҽ урнашкан оешма хезмҽткҽрлҽренең һөнҽри
куркынычларын киметү максатларында хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне
саклау.
2.2. Программаның төп бурычлары.
2.2.1. Хезмҽт эшчҽнлеге процессында хезмҽткҽрлҽрнең тормышын һҽм
сҽламҽтлеген саклауны тҽэмин итүче шартлар тудыру;
2.2.2. Һөнҽри авырулар һҽм Җитештерү травматизмы дҽрҽҗҽсен киметү;
2.2.3. Районда хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү системасын булдыру һҽм
камиллҽштерү; 2.2.4. Заманча укыту технологиялҽре нигезендҽ җитҽкчелҽр,
белгечлҽр һҽм хезмҽтне саклау хезмҽткҽрлҽренең квалификациясен күтҽрү һҽм
ҽзерлҽү;
2.2.5. Мҽгълүмати тҽэмин итү һҽм хезмҽтне саклауны пропагандалау;
2.2.6. Район предприятиелҽре һҽм оешмаларында хезмҽт шартларын махсус
бҽялҽүне активлаштыру.
Программаны тормышка ашыруның көтелгән нәтиҗәләре, максатчан
индикаторлар (күрсәткечләр). Программаны гамәлгә ашыру сроклары
3.1. Программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ түбҽндҽгелҽр көтелҽ:
- һөнҽри авырулар һҽм Җитештерү травматизмы дҽрҽҗҽсен киметү;
- производствода бҽхетсезлек очракларының һҽм һөнҽри авырулар санының кимүе;
- җитештерүдҽге яки һөнҽри авыру нҽтиҗҽсендҽ инвалидлык кимү;
- Кама Тамагы муниципаль районы территориясендҽ урнашкан оешмалар
хезмҽткҽрлҽренең уңайлы хезмҽт шартларын тҽэмин итү;
- авыр, зарарлы һҽм куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽүче хезмҽткҽрлҽр саны
кимү;
- хезмҽткҽрлҽрне зарарлы һҽм куркыныч җитештерү факторларыннан яклау
дҽрҽҗҽсен арттыру;
- хезмҽткҽрлҽрнең куркынычсыз хезмҽт шартлары хокукына социаль яклануын
арттыру;

- эшлҽүчелҽрнең иминлеген арттыру максатларында хезмҽтне саклау чараларына эш
бирүчелҽр тарафыннан бүлеп бирелҽ торган акчаларны арттыру;
- эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмҽт җитештерүчҽнлеген арттыру.
N т/б Чараларның эчтәлеге

2

3

4

5

6

Җаваплы
башкаручылар

Үтәлү
срогы

Районда җитештерүдҽге бҽхетсезлек Координацион совет
очраклары һҽм һөнҽри авырулар санының
торышына анализ үткҽрү, аларны кисҽтү
буенча тҽкъдимнҽр эшлҽү.
Кама Тамагы муниципаль районы буенча Координацион совет
хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтне саклауны
яхшырту чаралары турында системалы
рҽвештҽ мҽгълүмат ҽзерлҽү
Барлык
дҽрҽҗҽдҽге
бюджетлардан Район
финанслана торган хезмҽтне саклау предприятиелҽре һҽм
буенча
предприятие
һҽм
оешма учреждениелҽре
җитҽкчелҽрен һҽм белгечлҽрен укытуны җитҽкчелҽре
оештыру.
Район предприятиелҽре, оешмаларының Район
хезмҽтне саклау хезмҽтен законнар предприятиелҽре һҽм
чыгару, норматив һҽм хокукый актлар, учреждениелҽре
саклау буенча методик кулланмалар җитҽкчелҽре
белҽн
тҽэмин
итү
хезмҽт
һҽм
куркынычсызлык
техникасы.
Яңа
нигезлҽмҽлҽр (инструкциялҽр) эшлҽгҽндҽ,
аларны яңартуга ирешү

2019-2021
еллар

Район
предприятиелҽрендҽ, Координацион Совет
оешмаларында һҽм учреждениелҽрендҽ
хезмҽтне
саклау
хезмҽтен
комплектлаштыру (төзү).

2019-2021
еллар

2019-2021
еллар

2019-2021
еллар
мөһим
булганда

2019-2021
еллар

7

8

9

Хезмҽт
коллективларында
күмҽк Җитҽкчелҽр,
шартнамҽлҽр кабул иткҽндҽ, хезмҽт профком рҽисе
шартларын яхшыртуга һҽм хезмҽтне
саклауга бүлеп бирелҽ торган сумманы
конкрет күрсҽтеп, профком рҽислҽре
белҽн берлектҽ
“Хезмҽтне саклау”
бүлегенҽ аерым игътибар бирү.
Гаепле кешелҽргҽ карата конкрет чаралар Координацион Совет
күрү белҽн хезмҽтне саклау буенча
координацион
совет
утырышында
производствода
имгҽнүлҽр
һҽм
бҽхетсезлек очраклары буенча тыңлаулар
үткҽрү

2019-2021
еллар

Хезмҽт шартларын санитар-гигиеник
контрольдҽ
тотуны
тҽэмин
итү
максатыннан, район оешмаларында эш
урыннарында
җитештерү
тирҽлеге
факторларының
контроль-тикшерү
замерларын үткҽрү

2019-2021
еллар

Район
предприятиелҽре һҽм
учреждениелҽре
җитҽкчелҽре

мөһим
булганда

Эш урыннарында хезмҽт шартларын Район
2019-2021
махсус бҽялҽү үткҽрү, сҽламҽтлеккҽ зыян предприятиелҽре һҽм еллар
салу, аларга тиешле компенсация һҽм учреждениелҽре
шҽхси саклану чаралары турында җитҽкчелҽре
хезмҽткҽрлҽргҽ хҽбҽр итү белҽн бҽйле
11 Предприятие,
оешма
җитҽкчелҽренҽ Район
2019-2021
район үзҽк хастаханҽсе белҽн берлектҽ предприятиелҽре һҽм еллар
профилактик медицина тикшерүлҽре учреждениелҽре
графигын
билгелҽү.
Хезмҽткҽрлҽргҽ җитҽкчелҽре
беренчел һҽм периодик медицина
тикшерүлҽрен
вакытында
үткҽрүне
тҽэмин итү.
12 Хезмҽткҽрлҽрне билгелҽнгҽн нормалар Район
мөһим
буенча махсус кием, аяк киеме һҽм башка предприятиелҽре һҽм булганда
шҽхси саклану чаралары белҽн тҽэмин итү. учреждениелҽре
җитҽкчелҽре
10

Район
предприятиелҽрендҽ, Район
оешмаларында
һҽм
оешмаларында предприятиелҽре һҽм
“Хезмҽтне саклау көне”н үткҽрү.
учреждениелҽре
җитҽкчелҽре
14 Район
предприятиелҽрендҽ
һҽм Контроль-күзҽтчелек
оешмаларында хезмҽтне саклау һҽм янгын органнары
куркынычсызлыгы
торышын
һҽм
шартларын тикшерүлҽр үткҽрү.
13

2019-2021
еллар

Район
предприятиелҽре һҽм
учреждениелҽре
җитҽкчелҽре

2019-2021
еллар

16 Җитештерү
участокларында
хезмҽт Район
шартлары һҽм хезмҽтне саклау буенча предприятиелҽре һҽм
стенд һҽм почмак рҽсмилҽштерү (яңарту). учреждениелҽре
җитҽкчелҽре
17 Җҽйге чорда балалар өчен хезмҽт һҽм ял Контроль-күзҽтчелек
лагерьларында хезмҽтне саклау һҽм органнары, мҽгариф
куркынычсызлык техникасы талҽплҽрен идарҽсе
үтҽү, санитар - гигиена талҽплҽренҽ туры
килү-килмҽү буенча тикшерүлҽр үткҽрү.

2019-2021
еллар

Хезмҽт куркынычсызлыгы талҽплҽренҽ Район
җавап
бирми
торган
җиһазларны предприятиелҽре һҽм
модернизациялҽү, реконструкциялҽү.
учреждениелҽре
җитҽкчелҽре
Профсоюз оешмаларын җҽлеп итеп, Координацион Совет
хезмҽтне
саклау
буенча
район
предприятиелҽре һҽм оешмаларының
җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽре катнашында
семинар - киңҽшмҽлҽр үткҽрү.

2019-2021
еллар

15

18

19

Яңа
санитар-көнкүреш
биналарын
файдалануга кертү һҽм булган санитаркөнкүреш биналарын яхшырту, хезмҽтне
саклау кабинетларын яңарту, аларның
стендларын плакатлар һ. б. бизҽү.

2019-2021
еллар

июнь август
2019-2021
еллар

2019-2021
еллар

20

Хезмҽт шартлары һҽм сораулары буенча Координацион Совет, 2019-2021
уңай
тҽҗрибҽне
пропагандалауны район газетасы
еллар
оештыру, һҽм
“Идел таңнары” район редакциясе
газетасы аша оператив мҽгълүмат,
хезмҽтне саклау буенча норматив
документлар бастырып чыгару

VI. Программаны гамәлгә ашыру механизмы
Программаны тормышка ашыру белҽн идарҽ итү программаның заказчысы –
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла, ул Программаны тормышка ашыру белҽн идарҽ
итүне оештыру рҽвешлҽрен һҽм ысулларын мөстҽкыйль билгели.
Программаның Заказчысы: программаны гамҽлгҽ ашыру өчен кирҽкле нормативхокукый актлар үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ эшли;
программа
чаралары
исемлеген
ҽзерлҽү
һҽм
тҽгаенлҽү
эшчҽнлеген
координациялҽүне гамҽлгҽ ашыра; максатчан индикаторлар һҽм программаның
нҽтиҗҽлелеге күрсҽткечлҽре исемлеген аныклый;
программаны гамҽлгҽ ашыруның барышы турында хисап алып бара һҽм аны
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин
итү һҽм социаль яклау Министрлыгына җибҽрҽ.

VII. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү
Программаның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеге түбҽндҽге күрсҽткечлҽр белҽн
бҽялҽнҽ:
җитештерүдҽ бҽхетсезлек очракларыннан зыян күргҽн хезмҽткҽрлҽрнең
сҽламҽтлеген торгызуга матди чыгымнарны киметү, производство-бҽйле авырулар,
һөнҽри авырулар;
производствода бҽхетсезлек очраклары һҽм һөнҽри авырулар
хезмҽткҽрлҽргҽ китерелгҽн зыян өчен түлҽү чыгымнарын киметү;

нҽтиҗҽсендҽ

зарарлы һҽм куркыныч хезмҽт шартларында эшлҽгҽн өчен ташламалар һҽм
компенсациялҽр бирүгҽ чыгымнарны киметү;
гариплҽнү нҽтиҗҽсендҽ инвалидлык кимү нҽтиҗҽсендҽ җитештерү яки һөнҽри
авыру һҽм, шуңа бҽйле рҽвештҽ, сҽламҽтлек саклау өлкҽсендҽ чыгымнар;

хезмҽт җитештерүчҽнлеген арттыру хисабына югалтуларны киметү эш вакыты;
вакытлыча хезмҽткҽрлҽр тарафыннан авырып киткҽн, җитештерү-бҽйле авырулар
һҽм җитҽрлек эш һҽм квалификациясе булмаган авырулар аркасында, төп
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан кылынган ватылганнан соң җиһазларны ремонтлау һҽм
алыштыру чыгымнарын киметү.

