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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында  Ситуацион үзәк

булдыру турында һәм Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районында Ситуацион үзәк турында нигезләмәне раслау 

Татарстан  Республикасында  бүленгән  ситуацион  үзәкләр  челтәрен
булдыру буенча чараларны гамәлгә ашыру максатларында:
1.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Ситуацион  үзәген
төзү. 
2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы
Лаеш  муниципаль  районының  ситуацион  үзәге  турында  нигезләмәне  раслау
хакында" 2007 ел, 28 нче июль, 346 нчы номерлы карары (кушымта). 
3.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Ситуацион  үзәген
төзү  һәм  аның  эшчәнлеге  өчен  җаваплылык  үзәге  итеп,  ситуацион  үзәк
администраторы  вәкаләтләрен  кертеп,  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад һәм эшкуарлык бүлеге
билгеләргә.
 4.  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты
җитәкчесенең  икътисадый  үсеш  буенча  урынбасары  ике  атна  эчендә,  үзенә
йөкләнгән  өстәмә  функцияләрне  исәпкә  алып,  Татарстан  Республикасы Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад һәм эшкуарлык бүлеге
турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр әзерләргә һәм кертергә, шулай ук Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының  Ситуацион  үзәген
администрацияләү өчен җаваплы вазыйфаи зат билгеләргә.
 5.  Ситуацион  үзәктә  эшләгәндә  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы  җирле  үзидарә  органнарына  әлеге  карар  белән  эш  итәргә  тәкъдим
итәргә. 
6.  Бүлекләргә  таблица  нигезендә  мәгълүмат-телекоммуникация-аналитик
модельләрне җаваплылык үзәкләре буларак беркетергә:



Мәгълүмати-аналитик модельнең исеме Бүлек атамасы (җаваплылык үзәге)

Кече бизнес секторының тулай территориаль 
продуктка йогынтысын бәяләү

Лаеш муниципаль районы Башкарма 
комитетының икътисад һәм эшкуарлык 
бүлеге Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 
мәсьәләләре буенча муниципаль баланс 
комиссиясе белән берлектә Лаеш 
муниципаль районы

Хезмәт хакын хезмәткә түләүнең минималь 
хезмәт хакы күләменә җиткерүнең бюджетка 
керүгә йогынтысын бәяләү

Лаеш муниципаль районы Башкарма 
комитетының икътисад һәм эшмәкәрлек 
бүлеге

Кече бизнесның хуҗалык итүче субъектларына 
чагыштырма анализ

Лаеш муниципаль районы Башкарма 
комитетының икътисад һәм эшмәкәрлек 
бүлеге

Җирле бюджетка НДФЛ күчерү нормативының 
фаразы

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Финанс-бюджет палатасы

7. Җаваплы структур бүлекчәләргә ярдәм итү модельләрне актуальләштерү чоры
нигезендә актуаль хәлдә мәгълүмати-аналитик модельләр. 
8. Татарстан Республикасы социаль икътисадый мониторинг комитеты Дәүләт
йөкләмәләрен  башкару  кысаларында  социаль  икътисадый  мониторинг
нәтиҗәләре буенча мәгълүмат ресурсын формалаштыру максатында түбәндәге
информацион материаллар әзерләде: 
1)  Татарстан  Республикасы  халкының  акчалата  керемнәре  һәм  чыгымнары
буенча  аерым  күрсәткечләр  таблица  материалы:  мәгълүмати  ресурслар
паспортларын  һәм  мәгълүмати-аналитик  модельләрне  эшләргә  һәм  Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә аларны мәгълүмати
ресурслар  реестрларына  һәм  таратылган  ситуацион  үзәкнең  мәгълүмати-
аналитик модельләренә кертергә; Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесенә Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Ситуацион
Үзәгендә  мәгълүмати  ресурсларны  һәм  мәгълүмати-аналитик  модельләрне
Формалаштыру һәм актуальләштерү регламентын, шулай ук аларны өстәмәләр,
төзәтмәләр  кертү  һәм  кулланыла  торган  объектлар  исемлегеннән  төшереп
калдыру  тәртибен  эшләргә  һәм  расларга  кертергә;  ситуацион  үзәкнең
мәгълүматлар базасына эштә кулланыла торган мәгълүмат ресурсларын кертергә
һәм аларны актуальләштерүне тәэмин итәргә, мәгълүмати-аналитик модельләр
эшләү  өчен  кирәкле  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районының
башлангыч  Ситуацион  үзәген  актуальләштерүне  тәэмин  итәргә;  ныгыту
хезмәткәрләре өчен җаваплы идарә базалары мәгълүматлар һәм модельләрен. 
9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

Җитәкче:                                                       М. В. Фадеев



Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Башкарма комитетының
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1505-ПИК   номерлы 
карарына Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Ситуацион үзәге турында нигезләмә

1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 

районының ситуацион үзәгенең бурычларын, функцияләрен һәм эшләү тәртибен
билгели. 

1.2. Терминнар кулланыла торган бу торышы: мәгълүмати ресурс-
мәгълүмат системаларында мәгълүмат, документлар, документлар массивлары; 
мәгълүмати-аналитик модель-башлангыч мәгълүмат нигезендә Идарә 
күрсәткечләрен анализлау һәм формалаштыру алгоритмы; мәгълүмат 
системасы-мәгълүмат җыелмасы һәм аны Мәгълүмати технологияләр эшкәртүне
тәэмин итә; мәгълүмати ресурслар реестры-мәгълүмати ресурсларны һәм 
аларның составын исәпкә алу максатларында билгеләнгән тәртиптә барлыкка 
килә торган ситуацион үзәктә катнашучылар эшчәнлегендә кулланыла торган 
мәгълүмати ресурслар Исемлеге; мәгълүмати-аналитик модельләр реестры-
ситуацион үзәктә катнашучылар тарафыннан үз эшчәнлегендә кулланыла торган
анализ алгоритмнары һәм идарә итү күрсәткечләре исемлеге, ул башлангыч 
мәгълүмат нигезендә билгеләнгән тәртиптә формалаштырыла; ситуацион үзәк 
администраторы-ситуацион үзәк эшчәнлеген тәэмин итүче Татарстан 
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад һәм 
эшкуарлык бүлеге; Татарстан Республикасының бүленгән ситуацион үзәге (алга 
таба – РСЦ) – бердәм регламент (мәгълүмати һәм административ) буенча үзара 
бәйләнештә торучы ситуацион үзәкләрнең гомум кабул ителә торган мәгълүмати
ресурслары һәм мәгълүмати-аналитик модельләре белән бәйле мәгълүмат 
җыелмасы); кулланучылар ситуацион үзәк – үз эшчәнлегендә мәгълүмати 
ресурсларны кулланучы Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы 
җирле үзидарә органнарының функциональ бүлекчәләре һәм ситуацион үзәк 
кысаларында гамәлгә ашырыла торган модельләштерү нәтиҗәләре. 

1.3. Ситуацион үзәк мәгълүмати ресурсларның оештыру-технологик 
комплексы, мәгълүмат-аналитик модельләр, мәгълүмат системалары һәм 
Мәгълүматны эшкәртү һәм чагылдыру программ-техник чаралары, идарә итү 
карарлары һәм мәгълүмати-аналитик материаллар проектларын әзерләүне 
тәэмин итү өчен билгеләнгән. 

1.4. Ситуацион үзәк РСЦНЫҢ состав элементы булып тора. 
1.5. Ситуацион үзәк мәгълүмат ресурсларын, мәгълүмати-аналитик 

модельләрне, мәгълүмат системаларын үз эченә ала.

2. Ситуацион үзәкнең бурычлары



2.1. Идарә итү карарлары һәм мәгълүмати-аналитик материаллар 
проектларын әзерләү өчен файдаланыла торган мәгълүмати-аналитик модельләр
эшләү өчен кирәкле мәгълүматны җыюны, эшкәртүне һәм анализлауны тәэмин 
итү. 

2.2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 
расланган регламент нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
башкарма органнарының һәм Татарстан Республикасы муниципаль 
берәмлекләренең башка җирле үзидарә органнарының килештерелгән 
карарларына мәгълүмати-аналитик ярдәм күрсәтүне тәэмин итү.

 2.3. Лаеш муниципаль районы башлыгы, Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе, аның профильле 
бүлекчәләре, шулай ук дәүләт һәм муниципаль хакимият органнары, Татарстан 
Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы һәм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппаратлары гарызнамәләре 
буенча мәгълүмат, белешмә һәм мәгълүмати-аналитик материаллар әзерләү. 

2.4. Татарстан Республикасы тормыш эшчәнлегенең теге яки бу 
өлкәләрендә ситуацион һәм/яки имитацион модельләштерүне гамәлгә ашыру.

2.5. Ситуацион үзәктә мәгълүмат саклауның кирәкле дәрәҗәсен тәэмин 
итү. емой

3. Ситуацион үзәктә катнашучыларның хокуклары

3.1.  Ситуацион  үзәк  администраторы  хокуклы:  билгеләнгән  тәртиптә
Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  җирле  үзидарә
органнарының  функциональ  бүлекчәләреннән  ситуацион  үзәк  эшчәнлеген
тәэмин итү өчен кирәкле мәгълүматны соратып алырга; билгеләнгән тәртиптә
дәүләт  хакимияте  органнарында,  җирле  үзидарә  органнарында,  башка
учреждениеләрдә  һәм  оешмаларда  аның  компетенциясенә  керә  торган
мәсьәләләр буенча Ситуацион үзәк тәкъдим итәргә. 

3.2.  Ситуацион  үзәктән  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районы  җирле  үзидарә  органнарының  функциональ  бүлекләре  файдалана.
Кулланучылар  ситуационного  үзәге  хокуклы:  мәгълүмати  ресурсларга,
мәгълүмати-аналитик  модельләргә  һәм  ситуацион  үзәкнең  мәгълүмат
системаларына  тулы  яки  чикләнгән  күләмдә  рөхсәт  ителгән  булырга;
билгеләнгән  тәртиптә  ситуацион  үзәкнең  мәгълүмат  ресурсларыннан  тематик
сайлап алуны бер тапкыр да, вакыт-вакыт алырга. 

4. Ситуацион үзәк эшен оештыру

4.1.  Ситуацион  үзәкнең  администраторы-Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад һәм эшмәкәрлек бүлеге.
4.2.  Мәгълүматны  яклау  буенча  эшләр  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының мәгълүматлаштыру  һәм мәгълүматны яклау  бүлеге  тарафыннан
башкарыла. 
4.3.  Ситуацион  үзәк  администраторы  бүлеккә  контрольлек  итә:  ситуацион
Үзәген эксплуатацияләү; тәэмин итү, агымдагы эшчәнлек һәм үсеше ситуацион
үзәге.



 4.4.  Ситуацион  үзәкнең  мәгълүмати  ресурсларыннан  файдаланучыларның
файдалана  алуы  ситуацион  үзәкнең  администраторы  тарафыннан  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карары
белән  билгеләнгән  ситуацион  үзәкнең  мәгълүмати  куркынычсызлыгы  сәясәте
нигезендә бирелә. 
4.5.  Ситуацион  үзәк  администраторы  мәгълүмати  ресурслар  реестрын  һәм
ситуацион үзәкнең мәгълүмати-аналитик модельләрен үзәкләштереп алып бара. 

5. Мәгълүмат иминлеген тәэмин итү
Кулланучыларның  ситуацион  үзәкнең  мәгълүмат  ресурсларына

үтемлелеген оештыру барлык юнәлешләр буенча мәгълүмат иминлеген тәэмин
итүнең барлык таләпләрен һәм принципларын исәпкә алып гамәлгә ашырыла: 

мәгълүматны  мәгълүмати-техник  йогынтыдан  саклау  (компьютер);
мәгълүматны рөхсәтсез керүдән саклау; 
тиешле статус белән информацион ресурсларга чикләнгән үтеп керүне тәэмин
итү; 

мәгълүмати ресурсларның резерв нөсхәсен булдыру.
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