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Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районында  

 2019-2021 елларга Хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау 

территориаль Программасын раслау турында  

 

«Татарстан Республикасында хезмәтне саклау турында» 1997 ел, 10 декабрь, 

1417нче санлы  Татарстан Республикасы Законын гамәлгә ашыру максатларында, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында 

хезмәтне саклау ӛлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру турында" 2008 ел, 10 

ноябрь, 799нчы санлы карары үтәлеше хакында, шулай ук хезмәтне саклау 

мәсьәләләре буенча хезмәттәшлекне координацияләү, куркынычсыз хезмәт 

шартларын булдыру, җитештерү травматизмын кисәтү, кеше гомерен һәм 

сәламәтлеген саклау максатларында Мӛслим муниципаль районы Башкарма 

комитеты 

КАРАР БИРӘ:  

1. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районында 2019-2021 елларга 

хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау Программасын расларга. 

2. Мӛслим муниципаль районы территориясендә урнашкан барлык милек 

формасындагы учреждение, оешма һәм предприятие җитәкчеләренә әлеге 

Программаны тормышка ашыру буенча чаралар күрергә тәкъдим итәргә.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны инфраструктур үсеш бүлеге 

мӛдире И. Ф. Сәйфиевкә йӛкләргә.  

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы         И.Х.Әхмәтов  

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Мӛслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең 

«___»_______ 20__ ел, № _____ 

карарына кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районында  

 2019-2021 елларга 

 Хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау 

 Программасы 

 

ПАСПОРТ 

 
2019-2021  елларга хезмәт 

шартларын яхшырту һәм 

хезмәтне саклау 

Программасын эшләү ӛчен 

нигез  

Россия Федерациясе Хезмәт кодексы; «Татарстан 

Республикасында хезмәтне саклау турында» 1997 

ел, 10 декабрь, 1417 санлы Татарстан 

Республикасы законы 

 

Программаның заказчысы Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль 

районы Башкарма комитеты  

Программаны эшләүчеләр Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты; 

Хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау 

буенча координацион Совет;  

«Мӛслим районы халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәге» ДКУ 

 
Программаның максатлары Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән 

хезмәтне саклау мәсьәләләре буенча дәүләт 

гарантияләрен тәэмин итү 



Таблица 2 

 

Программаның бурычлары 

 

1. Хезмәтне саклау буенча дәүләт идарәсе 

системасын үстерү; 

2. Җитештерү ӛлкәсендәге 

травматизмны(җәрәхәтләр алу)  һәм һӛнәри 

авырулар дәрәҗәсен киметү; 

3. Оешмаларда хезмәт шартлары һәм хезмәтне 

саклау торышын яхшырту: 

-  хезмәтне саклау ӛлкәсендә фәнни-техник 

эшләнмәләр һәм тикшеренүләрнең ӛстенлекле 

юнәлешләрен билгеләү; 

- - оешмаларда эш урыннарын аттестацияләүне 

һәм хезмәтне саклау эшләрен 

сертификацияләүне активлаштыру һәм аларны 

үткәрү сыйфатын күтәрү; 

- эш урыннарының җәлеп итүчәнлеген арттыру; 

- хезмәтне саклау буенча җитәкчеләр, белгечләр 

һәм хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү 

һәм әзерләү системасын камилләштерү;  

- хезмәтне саклау мәсьәләләрен пропагандалау 

Программаны тормышка 

ашыруның вакыт аралыгы 

2019-2021 еллар 

Программаның кӛтелгән 

ахыргы нәтиҗәләре 

- начар хезмәт шартларында эшләүче 

хезмәткәрләр саны кимү; 

- җитештерү травматизмы һәм һӛнәри авырулар 

дәрәҗәсен киметү; 

- хезмәткәрләрне зарарлы һәм куркыныч 

җитештерү факторларыннан саклау дәрәҗәсен 

арттыру; 

- хезмәткәрләрнең имин хезмәт шартларын 

тәэмин итүгә конституциячел хокукларын 

гамәлгә ашыру  

 
Программаның тӛп 

бүлекләре 

- хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны 

норматив-хокукый оештыру һәм техник тәэмин 

итү; 

- хезмәтне саклауны мәгълүмати тәэмин итү;  

- хезмәтне саклау буенча мәгариф системасын 

камилләштерү;  

- хезмәтне саклауны фәнни тәэмин итү;  

- хатын-кызларның хезмәт шартларын яхшырту 

һәм аларны акрынлап авыр һәм зарарлы хезмәт 

шартлары булган эшләрдән азат итү 

Программа үтәлешен 

оештыру һәм контрольдә 

тоту системасы 

 

«Мӛслим районы халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәге» ДКУ (килешү буенча), 

Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны 

яхшырту буенча Координация советы  



Таблица 2 

 

Программаның тӛп максатлары һәм бурычлары 

 

Мӛслим муниципаль районында 2019-2021 елларга хезмәт шартларын яхшырту 

һәм хезмәтне саклау программасының тӛп максатлары булып:  

- җитештерү ӛлкәсендәге травматизм һәм һӛнәри авырулар санының кимүе; 

- хезмәт эшчәнлеге процессында хезмәткәрләрнең тормышын һәм 

сәламәтлеген саклауны тәэмин итүче шартлар тудыру;  

- хезмәтне саклау буенча дәүләт гарантияләрен һәм хезмәт процессында 

катнашучы хезмәткәрләрне социаль яклауның тиешле дәрәҗәсен тәэмин итү 

тора. 

Программаның тӛп бурычлары:  

- район икътисадының тӛрле тармакларында хезмәтне саклау ӛлкәсендәге 

вәзгыятьне анализлау;  

- хезмәт иминлеген саклау буенча югары дәрәҗәгә ирешүне тәэмин итәрлек,  

производствода бәхетсезлек очракларын һәм һӛнәри авыруларны булдырмый 

калырга ярдәм итүче норматив-хокукый актлар кабул итү;  

- хезмәтне саклау белән идарә итүнең район системасын камилләштерү;  

- хезмәтне саклау ӛлкәсендә җитәкчеләр, белгечләр, персонал әзерләү һәм 

квалификацияләрен күтәрү системасын камилләштерү; 

- хезмәтне саклауны мәгълүмати һәм норматив тәэмин итү һәм хезмәт 

куркынычсызлыгын пропагандалау системасын булдыру. 

 

Программаны тормышка ашырудан кӛтелгән 

 социаль-икътисадый нәтиҗәләр  

 

Программаны гамәлгә ашыру районда хезмәтне саклау белән идарә итү 

системасының нәтиҗәлелеген арттырырга, идарә итү карарларының оперативлыгын, 

кадрлар әзерләү дәрәҗәсен арттырырга һәм предприятиеләрдә хезмәтне саклау эше 

ӛчен уңай шартлар тудырырга мӛмкинлек бирәчәк. 

Программа Мӛслим муниципаль районы предприятиеләрендә тормышка 

ашырыла. Программа чараларын тормышка ашыруның социаль нәтиҗәсе начар 

хезмәт шартларында мәшгуль хезмәткәрләр санын кыскартуда, авырулар һәм 

җитештерү ӛлкәсендәге травматизмның дәрәҗәсен киметүдә, хезмәткәрләрнең 

социаль яклануын һәм хезмәт шартларыннан канәгать булуларын арттыруда чагыла. 

Программаны тормышка ашырудан  кӛтелә торган  икътисади нәтиҗә: 

 - җитештерү ӛлкәсендәге травматизмның, гомуми һәм һӛнәри авыруларның 

матди нәтиҗәләрен киметүдә; 

 - эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыруда;  

- авыр һәм зарарлы хезмәт шартларында эшләгән ӛчен ташламалар һәм 

компенсацияләр чыгымнарын киметүдә;  

- аварияләр, производство травмалары һәм һӛнәри авырулардан матди зыян 

булдырмау. 

 

 



Таблица 2 

 

Программа чараларын нигезләү  

һәм аларны ресурслар белән тәэмин итү   

 

Эш бирүче тарафыннан сәламәт һәм куркынычсыз хезмәт шартларын 

булдыруны тәэмин итә һәм стимуллаштыра торган икътисадый һәм оештыру 

принципларын формалаштыру бурычларын хәл итү ӛчен финанс белән тәэмин итү  

Татарстан Республикасы бюджетыннан гамәлгә ашырыла торган түбәндәге 

чараларны үтәү каралган:  

барлык оештыру-хокукый формадагы оешмалар арасында хезмәтне саклау 

эшен иң яхшы оештыруга  багышланган республика смотр-конкурсын үткәрү.  

Әлеге чара бу  ӛлкәдә фәнни эшләнмәләр белән шӛгыльләнүче оешмалар, район 

һәм шәһәр округлары муниципаль берәмлекләренең җирле үзидарә органнары, 

массакүләм мәгълүмат чаралары арасында бу эштә иң яхшы оешмаларны, аларның 

җитәкчеләрен һәм белгечләрен ачыклауга юнәлдерелгән. 

 

Программаның социаль-икътисадый  нәтиҗәлелеген бәяләү  

 

Программаны тормышка ашырудан барлыкка килгән социаль нәтиҗә: 

начар хезмәт шартларында эшләүче хезмәткәрләр санын киметү; 

җитештерү ӛлкәсендәге травматизм һәм һӛнәри авырулар дәрәҗәсен киметү;  

хезмәткәрләрне зарарлы һәм куркыныч җитештерү факторлары тәэсиреннән 

яклау дәрәҗәсен күтәрү;  

куркынычсыз хезмәт шартлары хокукына ия булган хезмәткәрләрнең социаль 

яклануын арттыруда чагыла. 

Икътисади нәтиҗә түбәндәге күрсәткечләр белән бәяләнә: җитештерүдә 

бәхетсезлек очракларыннан зыян күргән хезмәткәрләрнең, производство белән 

бәйле авырулар, һӛнәри авыруларның сәламәтлеген торгызуга матди чыгымнарны 

киметү; 

производствода бәхетсезлек очраклары һәм һӛнәри авырулар нәтиҗәсендә 

хезмәткәрләргә китерелгән зыян ӛчен түләү чыгымнарын киметү;  

зарарлы һәм куркыныч, авыр хезмәт шартларында эшләгән ӛчен ташламалар 

һәм компенсацияләр бирүгә чыгымнарны киметү;  

эш урынында гарипләнү нәтиҗәсендә җитештерү ӛлкәсендә инвалидлыкны  яки 

шуңа бәйле рәвештә һӛнәри авыру һәм сәламәтлек саклау ӛлкәсендә чыгымнарны 

киметү;    

эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмәт җитештерүчәнлеген 

арттыру; 

имгәнүләр һәм җитештерү белән бәйле авырулары вакытында тӛп 

хезмәткәрләрне алыштырган һәм җитәрлек эш тәҗрибәсе һәм квалификациясе 

булмаган хезмәткәрләр тарафыннан җиһазлар ватылу нәтиҗәсендә җиһазларны 

ремонтлау һәм алыштыру чыгымнарын киметү.   

Программаны гамәлгә ашыруның икътисади нәтиҗәсе шулай ук эш бирүчеләр 

тарафыннан хезмәтне саклау чараларына бүлеп бирелгән мӛмкинлекләрне 

арттыруда чагылыш табачак, үз чиратында бу чаралар эшчеләрнең иминлеген 

арттыруны тәэмин итәчәк. 



Таблица 2 

 

 

I. Мӛслим муниципаль районында 

хезмәт шартлары һәм хезмәтне саклау проблемалары 

һәм аларны программа ысулы белән хәл итү кирәклеген нигезләү 

 

Хәзерге икътисади шартларда җәмгыятьнең социаль - икътисади иминлегенә 

эш урыннарында сәламәт һәм куркынычсыз хезмәт шартлары булдыру сизелерлек 

йогынты ясый. Җитештерү ӛлкәсендәге җәрәхәтләнү, кешеләрнең эш урынында үлү 

проблемасы аеруча кискен тора. Статистика буенча 2015 елда Мӛслим муниципаль 

районында эш урынында  1 кеше һәлак булган. 2015-2019 елларда предприятиеләрдә 

хезмәтне саклау буенча авыр нәтиҗәләргә китергән бәхетсезлек очраклары 

теркәлмәгән.  

Сәламәт һәм куркынычсыз хезмәт шартларын булдыру ӛчен эш бирүче 

тарафыннан аларны яхшыртуга һәм саклауга юнәлдерелгән чараларны финанслау 

тора (1,2 җәдвәл (таблицалар). 
 

 

Таблица 1 

 

Мӛслим муниципаль районы предприятиеләрендә 

2019-2021 елларда хезмәтне саклауга чыгымнар  

 

1 эшләүче кешегә исәпләгәндә 

хезмәтне саклауга тотылачак 

чыгымнар, сумнарда  

2019 ел 2019 ел 2020 ел 2021ел 

Мӛслим муниципаль районы 5437 сум 7144 сум 7600 сум  8056 сум 

 

Әлеге программаны кабул итү һәм гамәлгә ашыру хезмәтне саклау белән идарә 

итү системасының нәтиҗәлелеген, кадрларны һӛнәри әзерләү дәрәҗәсен күтәрүгә, 

оешмаларда хезмәтне саклау хезмәтләре эше ӛчен уңай шартлар тудыруга ярдәм 

итәчәк, бу исә хезмәтне саклау һәм хезмәт шартлары ӛлкәсендәге хәлне яхшыртырга 

һәм, шуңа бәйле рәвештә, район халкының тормыш дәрәҗәсен индикатив бәяләү 

әһәмиятенә йогынты ясарга мӛмкинлек бирәчәк. 



 

Таблица 2 

 

Мӛслим муниципаль районында 2019-2021 елларга 

 хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау буенча программа чаралары исемлеге  

 

№ 

п/п 

Чаралар исемлеге Финанслау 

чыганаклары 

Үтәү вакыты Башкаручылар 

1. Хезмәтне саклауны хокукый һәм норматив тәэмин итү 

1.1 Мӛслим муниципаль районы Башлыгы 

тарафыннан Мӛслим муниципаль районында 

хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны 

яхшырту чаралары турында карарлар һәм 

күрсәтмәләр кабул итү 

 

 2019-2021 еллар Мӛслим муниципаль районы 

Башлыгы, Мӛслим 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе, 

«Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

директоры 

1.2 Җәмгыятьнең сәнәгать куркынычсызлыгы, 

хезмәтне  һәм әйләнә - тирә мохитне саклау 

ӛлкәсендәге эшчәнлеген регламентлаучы 

гамәлдәге РФ законнары, тармак корпоратив һәм 

локаль норматив таләпләрен үтәүне тәртипкә 

салучы документларны вакытында 

рәсмиләштерүне тәэмин итү 

 

 

Предприятиеләр

чыганаклары 

Ел саен Эш бирүчеләр 

2. Хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны оештыру һәм техник тәэмин итү  

2.1 

Оешма җитәкчеләре һәм белгечләренең хезмәтне 

саклау буенча белемнәрен тикшерүне оештыру 

Предприятие 

һәм оешмалар 

чыганаклары 

Кирәк булган саен, 

ләкин ӛч елга бер 

тапкырдан да кимрәк 

түгел 

 

Эш бирүчеләр 



 

2.2 50 кешедән артмаган хезмәткәрләр саны булган 

предприятиеләрдә хезмәтне саклау хезмәтен 

булдыру яки хезмәтне саклау буенча белгеч 

вазыйфасын булдыру  

 

Предприятиеләр

чыганаклары 

2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.3 Оешмада хезмәтне саклау буенча комитет 

(комиссия) оештыру 

 

 2019-2021  еллар Эш бирүчеләр 

2.4 Эш бирүче тарафыннан хезмәткәрләр ӛчен 

хезмәтне саклау буенча күрсәтмәләр (инструкция) 

эшләү һәм раслау:  

 -кереш күрсәтмәләр (инструктаж); 

 -беренчел күрсәтмәләр;  

 -хезмәткәрләр ӛчен хезмәтне саклау буенча 

күрсәтмә; 

 - башкарылган эшләр тӛрләренә күрсәтмә; 

 -оешма җитәкчеләре һәм белгечләре ӛчен 

вазыйфаи күрсәтмәләр 

 
 

 

 

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.5 Инструктаж үткәрү: 

 - кереш;  

-  эш урынында беренчел;  

-  кабат; 

 - планнан тыш; 

 - максатлы  

 

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.6 Оешма хезмәткәрләре белән хезмәтне саклау 

гарантияләрен һәм хокукларын үтәү буенча 

оешма җитәкчесе йӛкләмәләрен чагылдыра 

торган хезмәт килешүләре (контрактлар) тӛзү  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.7 Оешмада хезмәткәр белән эш бирүче арасында 

социаль-хезмәт мӛнәсәбәтләрен җайга сала 

торган күмәк килешү эшләү  

 

 2019-2021  еллар Эш бирүчеләр 

http://www.ltran.ru/russian-tatar/
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2.8 Оешма эшчәнлеген тормышка ашырганда 

файдаланыла торган автотранспорт чараларының 

куркынычсызлыгы буенча эш оештыру  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.9 Эш бирүче тарафыннан махсус кием,  аяк киеме 

һәм башка шәхси саклану чараларын сатып 

алуны һәм эшчеләрне тәэмин итүне булдыру  

 

Предприятие 

һәм оешмалар 

чыганаклары 

2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.10 Эш бирүче тарафыннан хезмәткәрләргә эш 

урыннарында хезмәт шартлары һәм аны саклау, 

сәламәтлеккә зыян килү куркынычы һәм зарарлы 

хезмәт шартларында эшләгән ӛчен аларга тиешле 

ӛстәмә түләүләр турында мәгълүмат бирүне 

тәэмин итү  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.11 18 яшькә кадәрге затлар һәм хатын-кызларның 

хезмәтен авыр эшләрдә һәм зарарлы хезмәт 

шартларында куллануны чикләү эшен оештыру, 

шулай ук авыр йӛкне кулдан(кул белән)  күчерү 

буенча эшне 18 яшькә кадәрге затлар, хатын-

кызлар һәм ир-атлар ӛчен рӛхсәт ителгән 

йӛкләнеш нормаларын исәпкә алып оештыру  

 

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.12 Хезмәткәрләрнең кушылган йӛкләмәләрне үтәүгә 

яраклылыгын ачыклау һәм   профессиональ 

авыруларны кисәтү максатыннан,  эшкә 

урнашкандагы һәм даими медицина күзәтүләрен 

(тикшерүләрен) үтүне раслаучы документларны 

тикшерү 

 

 Вакытлы медицина 

тикшеренүләре  2 елга 

бер тапкырдан да ким 

уздырылмый 

 

«Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ, 

эш бирүчеләр(уртак) 



 

2.13 

Эш бирүче тарафыннан хезмәткәрләрне  санитар-

кӛнкүреш һәм дәвалау-профилактик хезмәт 

күрсәтү белән тәэмин итү. 44.13330.2011 СП 

(Кагыйдәләр җыентыгы) нигезендә 

хезмәткәрләргә (РФ Минрегионының 2010 елның 

27 декабрендәге 782 санлы боерыгы белән 

расланган) тиешле санитар-кӛнкүреш хезмәте 

күрсәтүне оештыру  

 

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.14 Җитештерү ӛлкәсендә җәрәхәтләр һәм һӛнәри 

авырулар алган затларга санитар һәм дәвалау 

хезмәте күрсәтүне оештыру  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.15 РФ ХК 213 маддәсе нигезендә хезмәткәрләрнең 

эшкә урнашу алдыннан һәм билгеләнгән вакытта 

медицина тикшеренүләрен үткәрүне оештыру  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.16 Рейска чыгучы һәм тӛзәтү эшләре белән 

шӛгыльләнүче барлык машина йӛртүчеләр һәм 

тракторчыларның медицина хезмәткәрләре кӛче 

белән тикшерүләр үтүен оештыру  

 

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.17 Оешманың җитештерү эшчәнлегендә катнашучы 

хезмәткәрләр һәм башка затлар белән 

бәхетсезлек очракларын тикшерү һәм исәпкә алу  

 

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.18 Машиналарның, механизмнарның һәм башка 

җитештерү җиһазларының, транспорт 

чараларының, технологик процессларның, 

материалларның һәм химик матдәләрнең 

хезмәтне саклауның дәүләт норматив 

таләпләренә туры килүен оештыруны тәэмин итү  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.19 Хезмәт шартларын махсус бәяләү турындагы 

канун нигезендә хезмәт шартларына махсус 

бәяләү үткәрү  

 5 елга бер тапкырдан 

да ким түгел 

 

Эш бирүчеләр 



 

2.20 Эш бирүче тарафыннан үз эшчәнлеге 

спецификасына туры китереп, хезмәтне саклау 

таләпләрен үз эченә алган норматив-хокукый 

актлар җыелмасын булдыру  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.21 Бүлекчәләрдә хезмәтне саклау почмагы булдыру, 

хезмәтне саклау буенча күрсәтмә әсбаплар, 

әдәбият һәм плакатлар сатып алу  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.22 Координацион совет утырышларында 

җәрәхәтләнү дәрәҗәсе югары булган 

предприятие җитәкчеләренең чыгышын тыңлау  

 2019-2021 еллар Эш бирүчеләр 

2.23 Хезмәтне саклау курсларында предприятиеләрдә 

хезмәтне саклау ӛчен җаваплы затларны һәм 

җитәкчеләрне укыту турында мәгълүматлар 

банкын тӛзү  

 2019-2021 еллар «Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

Эш бирүчеләр 

2.24 Барлык оештыру-хокукый һәм милек тӛрләре 

буенча район предприятиеләре арасында 

хезмәтне һәм хезмәт шартларын саклау буенча 

оештырылган смотр-конкурс үткәрү 

 2019-2021 еллар «Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

Эш бирүчеләр 

2.25 1Т-хезмәт шартлары,7-җәрәхәтләнү формалары 

буенча предприятиеләрдә хезмәтне саклау 

торышы турында статистик күзәтүне тәэмин итү  

 2019-2021 еллар «Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

Эш бирүчеләр 

2.26 Муниципаль район предприятиеләрендә һәм 

оешмаларында хезмәтне саклау кӛннәрен үткәрү  

 2019-2021 еллар «Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

2.27 Район Башкарма комитеты җитәкчеләре, оешма 

җитәкчеләре һәм белгечләре катнашында 

Хезмәтне саклау буенча семинар-киңәшмәләр 

үткәрү 

 2019-2021 еллар «Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

Эш бирүчеләр 



 

2.28 Массакүләм мәгълүмат чараларында хезмәтне 

саклау мәсьәләләрен пропагандалау (оператив 

мәгълүматны, хезмәтне саклау буенча норматив 

документларны бастырып чыгару һәм башкалар.) 

 2019-2021 еллар «Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге» ДКУ 

Эш бирүчеләр 

 



 

III. Программаны гамәлгә ашыру белән идарә итү һәм аның үтәлешен 

контрольдә тоту  

 

Программаны башкаручылар ел саен "Мӛслим районы халыкны эш 

белән тәэмин итү үзәге" дәүләт бюджет учреждениесенә эшләрнең барышы 

турында хисап бирәләр. 

Программаны гамәлгә ашыру барышы турында хезмәтне саклау буенча 

Координация советы утырышларында фикер алышына. 

 

IV. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү  

 

Программаны тормышка ашыруның социаль нәтиҗәсе:  

 - начар хезмәт шартларында мәшгуль хезмәткәрләр санын киметү; 

 - җитештерү травматизмы һәм һӛнәри авырулар дәрәҗәсен киметү;  

 -хезмәткәрләрне зарарлы һәм куркыныч җитештерү факторларыннан 

яклау дәрәҗәсен арттыру;  

- хезмәткәрләрнең куркынычсыз хезмәт шартлары хокукына социаль 

яклануын арттыруда чагыла. 

 

Икътисади нәтиҗә түбәндәге күрсәткечләр белән бәяләнә: 

 - производствода бәхетсезлек очракларыннан зыян күргән 

хезмәткәрләрнең, производствога бәйле авырулар, һӛнәри авыруларның 

сәламәтлеген торгызуга матди чыгымнарны киметү;  

-  производствода бәхетсезлек очраклары һәм һӛнәри авырулар 

нәтиҗәсендә хезмәткәрләргә китерелгән зыян ӛчен түләү чыгымнарын 

киметү; 

- зарарлы һәм куркыныч, авыр  хезмәт шартларында эшләгән ӛчен 

ташламалар һәм компенсацияләр бирү чыгымнарын киметү; 

- җитештерүдәге яки һӛнәри авыру нәтиҗәсендә инвалидлыкны  

киметү һәм сәламәтлек саклау ӛлкәсендә шуның белән бәйле чыгымнарны 

киметү; 

- эш вакытын югалтуларны киметү хисабына хезмәт 

җитештерүчәнлеген арттыру; 

- имгәнүләр һәм җитештерү белән бәйле авырулары вакытында тӛп 

хезмәткәрләрне алыштырган һәм җитәрлек эш тәҗрибәсе һәм 

квалификациясе булмаган хезмәткәрләр тарафыннан җиһазлар ватылу 

нәтиҗәсендә җиһазларны ремонтлау һәм алыштыру чыгымнарын киметү.   

Хезмәтне саклауга чыгымнарны арттыру эшчеләрнең хезмәт шартларын 

яхшыртуга һәм җитештерү травматизмын һәм һӛнәри авыруларны киметүгә 

китерәчәк. Программаны тормышка ашыру күп кенә хезмәткәрләрнең матди 

чагылышта бәяләп булмый торган тормыш һәм сәламәтлеген саклап калырга 

мӛмкинлек бирәчәк.  


