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 КАРАР 

 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма 

комитетында шәхси мәгълүматлар турында 

 

"Шҽхси мҽгълүматлар турында" 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы 

Федераль закон һҽм Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең "Персональ мҽгълүматлар 

турында "Федераль законда һҽм аның нигезендҽ кабул ителгҽн норматив хокукый 

актларда каралган бурычларны үтҽүне тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 

исемлеген раслау турында" 2012 елның 21 мартындагы 211 номерлы карары 

нигезендҽ Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРҼ:  

1. Расларга: 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында 

шҽхси мҽгълүматлар субъектларының яисҽ аларның вҽкиллҽренең 

мөрҽҗҽгатьлҽрен карау кагыйдҽлҽре (1 нче кушымта); 

“Шҽхси мҽгълүматлар турында" Федераль закон һҽм аның нигезндҽ кабул 

ителгҽн норматив хокукый актлар һҽм операторның локаль актлары белҽн 

билгелҽнгҽн   шҽхси мҽгълүматларны яклауга карата талҽплҽргҽ  туры килүен эчке 

контрольне гамҽлгҽ ашыру кагыйдҽлҽре (2 нче кушымта); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында 

шҽхси мҽгълүматлар иясезлҽнгҽн очракта, күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар белҽн эшлҽү 

кагыйдҽлҽре (3 нче кушымта); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында 

хезмҽт яки хезмҽт мөнҽсҽбҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле, шулай ук 

башкарма-боеру функциялҽрен гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽйле рҽвештҽ, эшкҽртелҽ 

торган персональ мҽгълүматлар исемлеге (4 нче кушымта); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль хезмҽте, 

персональ мҽгълүматлар иялҽнгҽн очракта, эшкҽртелҽ торган персональ 

мҽгълүматларны иясезлҽндерү чараларын үткҽрү өчен җаваплы вазыйфалар 

исемлеге (5 нче кушымта); 



Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүне гамҽлгҽ ашыруны яисҽ шҽхси 

белешмҽлҽрдҽн файдалануны гамҽлгҽ ашыруны күздҽ тотучы Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль хезмҽте исемлеге (6 нче 

кушымта); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль 

хезмҽткҽрлҽренең шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналарга 

керү тҽртибе (7 нче кушымта); 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

шҽхси мҽгълүмат системалары исемлеге (8 нче кушымта); 

Шҽхси мҽгълүматларның куркынычсызлыгын тҽэмин итү өчен, шҽхси 

мҽгълүматларны яклау буенча эшлҽр өчен җаваплы кешелҽрне  мҽгълүмат 

системасында эшкҽрткҽндҽ шҽхси мҽгълүматларны оештыру һҽм 

куркынычсызлыкны тҽэмин итүне регламентлаучы документлар белҽн расписка 

астында таныштыру журналы формасы. 

2. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз өстемдҽ калдырам. 

 

  

 
          Җитәкче                                                                           А. Н. Гыйбадуллин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

1нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында шәхси 

мәгълүматлар субъектларының яисә аларның вәкилләренең мөрәҗәгатьләрен карау 

кагыйдәләре 

 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында шҽхси 

мҽгълүматлар субъектларының яисҽ аларның вҽкиллҽренең шҽхси мҽгълүматлар 

субъектларының яисҽ аларның вҽкиллҽренең мөрҽҗҽгатьлҽрен карау тҽртибе (алга таба - 

кагыйдҽлҽр) билгелҽнҽ. 

2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - 

Башкарма комитет) үз шҽхси мҽгълүматларын эшкҽртүгҽ кагылышлы мҽгълүмат алу хокукына 

түбҽндҽге субъектлар ия: 

1) Башкарма комитетның муниципаль хезмҽткҽрлҽре (алга таба-муниципаль 

хезмҽткҽрлҽр); 

2) Башкарма комитетта муниципаль хезмҽтнең вакантлы вазыйфаларын һҽм ведомство 

буйсынуындагы оешмалар җитҽкчелҽре вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар; 

3) Башкарма комитет карамагындагы оешмалар хезмҽткҽрлҽре; 

4) Башкарма комитетка башкару-боеру функциялҽрен үтҽүгҽ бҽйле рҽвештҽ мөрҽҗҽгать 

иткҽн оешмалар вҽкиллҽре булган гражданнар, шулай ук аларның Башкарма комитетка 

мөрҽҗҽгать итү хокукын гамҽлгҽ ашыруга бҽйле рҽвештҽ. 

3. Кагыйдҽлҽрнең 2 пунктында күрсҽтелгҽн персональ мҽгълүматлар субъектлары аның 

шҽхси мҽгълүматларын, шул исҽптҽн үз эченҽ алган мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ кагылышлы 

мҽгълүмат алу хокукына ия: 

1) операторның персональ мҽгълүматларны эшкҽртү фактын раслау; 

2) шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүнең хокукый нигезлҽре һҽм максатлары; 

3) операторның шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү максатлары һҽм кулланылучы 

ысуллары; 

4) операторның исеме һҽм урнашу урыны, шҽхси мҽгълүматларга керү мөмкинлеге 

булган яки оператор белҽн килешү нигезендҽ яки 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы 

"персональ мҽгълүматлар турында" Федераль закон (алга таба - Федераль закон) нигезендҽ 

шҽхси мҽгълүматлар ачылырга мөмкин булган затлар (оператор хезмҽткҽрлҽреннҽн тыш) 

турында мҽгълүмат (алга таба-Федераль закон); 

5) тиешле шҽхси мҽгълүматлар субъектына караган эшкҽртелҽ торган шҽхси 

мҽгълүматлар, аларны алу чыганагы, ҽгҽр мондый мҽгълүматларны тапшыруның башка тҽртибе 

Федераль законда каралмаган булса; 

6) шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү сроклары, шул исҽптҽн аларны саклау сроклары; 

7) федераль законда каралган хокукларның субъект тарафыннан Персональ 

мҽгълүматларны гамҽлгҽ ашыру тҽртибе.; 

8) мҽгълүматларны гамҽлгҽ ашырылган яки чик буенча тапшыру турында мҽгълүмат; 

9) оператор кушуы буенча шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүне башкаручы затның исеме 

яки фамилиясе, исеме, атасының исеме һҽм адресы, ҽгҽр эшкҽртү поручена яки бу затка 



тапшырылса; 

10) Федераль законда яисҽ башка федераль законнарда каралган башка белешмҽлҽр. 

4. Белешмҽлҽр шҽхси мҽгълүматлар субъектына яисҽ аның вҽкиленҽ мөрҽҗҽгать иткҽндҽ 

яки аннан запрос алганда бирелҽ. 

Запроста шҽхси мҽгълүмат субъекты шҽхесен таныклаучы төп документның номеры яки 

аның вҽкиленең номеры, күрсҽтелгҽн документны бирү датасы турында һҽм аның органына 

биргҽн мҽгълүмат, субъектның Башкарма комитет белҽн мөнҽсҽбҽтлҽрдҽ шҽхси 

мҽгълүматларның катнашуын раслаучы белешмҽлҽр (шартнамҽ номеры, шартлы билгелҽнеше 

һҽм (яки) башка мҽгълүматлар), йҽ Башкарма комитет тарафыннан Персональ мҽгълүматларны 

эшкҽртү фактын раслаучы башка мҽгълүматлар, персональ мҽгълүмат субъекты яки аның 

вҽкиленең имзасы булырга тиеш. Запрос электрон документ рҽвешендҽ җибҽрелергҽ һҽм Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ электрон имза белҽн имзаланырга мөмкин. 

5. Шҽхси мҽгълүматлар тулы, искергҽн, төгҽл булмаган, законсыз алынган яки эшкҽртү 

максаты өчен кирҽкле булмаган очракта, Башкарма комитеттан аның персональ мҽгълүматларын 

аныклауны, аларны блоклауны яки юк итүне талҽп итҽргҽ, шулай ук үз хокукларын яклау буенча 

Федераль законда каралган чаралар күрергҽ хокуклы. 

6. Кагыйдҽлҽрнең 3 пунктында күрсҽтелгҽн мҽгълүматлар субъектка Башкарма комитет 

тарафыннан уңайлы формада бирелергҽ тиеш, һҽм аларда шҽхси мҽгълүматларның башка 

субъектларына караган шҽхси мҽгълүматлар булырга тиеш түгел, мондый персональ 

мҽгълүматларны ачу өчен законлы нигезлҽр булган очраклардан тыш. 

7. Кагыйдҽлҽрнең 3 пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр, шулай ук эшкҽртелҽ торган 

шҽхси мҽгълүматлар субъектка аның гарызнамҽсе буенча персональ мҽгълүматны танышу өчен 

бирелгҽн булса, шҽхси мҽгълүмат субъекты, беренчел мөрҽҗҽгать итү яки беренчел запрос 

җибҽргҽннҽн соң утыз көннҽн дҽ иртҽрҽк булмаган вакыт эчендҽ, ҽгҽр кыска вакыт эчендҽ 

федераль закон, аның нигезендҽ кабул ителгҽн норматив хокукый акт яки килешү нигезендҽ 

кабул ителгҽн булса, ҽлеге мҽгълүматларны кабат Башкарма комитетка мөрҽҗҽгать итҽргҽ яки 

ҽлеге персональ мҽгълүматлар белҽн танышырга, аның яклары яки отышлы сатып алучы яки 

поручителе булып шҽхси мҽгълүмат субъекты тора. 

8. Персональ мҽгълүматлар субъекты, Кагыйдҽлҽрнең 3 пунктында күрсҽтелгҽн 

мҽгълүматларны алу максатыннан, кабат Башкарма комитетка мөрҽҗҽгать итҽргҽ яки аңа кабат 

запрос җибҽрергҽ, шулай ук, Кагыйдҽлҽрнең 7 пунктында күрсҽтелгҽн вакыт чыкканчыга кадҽр, 

эшкҽртелҽ торган персональ мҽгълүматлар белҽн танышу максатыннан чыгып, мондый 

мҽгълүматлар һҽм (яки) эшкҽртелҽ торган шҽхси мҽгълүматлар аңа беренчел мөрҽҗҽгатьне 

карау нҽтиҗҽлҽре буенча тулы күлҽмдҽ танышу өчен тапшырылмаган очракта хокуклы. 

Кагыйдҽлҽрнең 6 пунктында күрсҽтелгҽн белешмҽлҽр белҽн беррҽттҽн кабат запрос җибҽрүне 

нигезлҽү дҽ булырга тиеш. 

9. Башкарма комитет Кагыйдҽлҽрнең 7 һҽм 8 пунктларында каралган шартларга туры 

килми торган кабат талҽпне үтҽүдҽн баш тартырга хокуклы. Мондый баш тарту булырга тиеш 

мотивированным. Кабат бирелгҽн гарызнамҽне үтҽүдҽн баш тартуның нигезле булуын дҽлиллҽү 

бурычы Башкарма комитетта ята. 

10. Персональ мҽгълүмат субъектының персональ мҽгълүматлар өлкҽсендҽге Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ аның шҽхси мҽгълүматларыннан файдалану хокукы 

чиклҽнергҽ мөмкин, шул исҽптҽн шҽхси мҽгълүмат субъектының аның шҽхси мҽгълүматларына 

керү мөмкинлеге өченче затларның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен бозса да. 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

2нче кушымта 
 

 

“Шәхси мәгълүматлар турында" Федераль закон һәм аның нигезндә кабул ителгән 

норматив хокукый актлар һәм операторның локаль актлары белән билгеләнгән   шәхси 

мәгълүматларны яклауга карата таләпләргә  туры килүен эчке контрольне гамәлгә 

ашыру кагыйдәләре 

 

1. Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүнең "персональ мҽгълүматлар турында" Федераль 

закон нигезендҽ кабул ителгҽн норматив хокукый актлар һҽм операторның локаль актлары (алга 

таба - кагыйдҽлҽр) белҽн билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килү-килмҽвен эчке тикшерүне гамҽлгҽ 

ашыру кагыйдҽлҽре персональ мҽгълүматлар өлкҽсендҽ Россия Федерациясе законнарын бозу 

очракларын ачыклауга һҽм булдырмауга юнҽлдерелгҽн процедураларны, шулай ук шҽхси 

мҽгълүматларны саклауга карата персональ мҽгълүматларны эшкҽртүнең нигезлҽрен, 

формаларын һҽм методларын билгели. 

2. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - 

Башкарма комитет) персональ мҽгълүматларны саклауга карата талҽплҽргҽ туры килү - 

килмҽүне эчке контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру максатларында, 2006 елның 27 июлендҽге 152-

ФЗ номерлы Федераль законга (алга таба - Федераль закон) туры килү-килмҽүне тикшерү 

оештырыла. 

3. Тикшерүлҽр Башкарма комитетта еллык план нигезендҽ яки Башкарма комитетка 

шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү кагыйдҽлҽрен бозу турында язма мөрҽҗҽгать (планнан тыш 

тикшерүлҽр) нигезендҽ үткҽрелҽ. 

Ел саен үткҽрелҽ торган тикшерүлҽр планы Башкарма комитетның персональ 

мҽгълүматларны эшкҽртү һҽм яклауны оештыру комиссиясе тарафыннан федераль закон белҽн 

каралган талҽплҽргҽ туры килү-килмҽүне эчке контрольдҽ тоту өчен эшлҽнҽ. 

4. Һҽр тикшерү планында эчке контроль объекты, тикшерелҽ торган чор, тикшерү үткҽрү 

вакыты, Җаваплы башкаручылар билгелҽнҽ. 

5. Тикшерүлҽр комиссия тарафыннан үткҽрелҽ. Тикшерүне Башкарма комитетның 

турыдан-туры яки турыдан-туры аның нҽтиҗҽлҽре белҽн кызыксынган муниципаль хезмҽткҽре 

үткҽрҽ алмый. 

6. Планнан тыш тикшерү үткҽрү өчен Башкарма комитетка шҽхси мҽгълүмат субъекты 

яки аның вҽкиленең (алга таба - мөрҽҗҽгать итүче) персональ мҽгълүматларны эшкҽртү 

кагыйдҽлҽрен бозу турындагы язма мөрҽҗҽгате нигез булып тора. 

7. Планнан тыш тикшерү язма мөрҽҗҽгать кергҽннҽн соң биш эш көне дҽвамында 

комиссия тарафыннан үткҽрелҽ. 

8. Тикшерү үткҽрү вакыты аны үткҽрү турында Карар кабул ителгҽннҽн соң утыз көннҽн 

дҽ артмаска тиеш. 

9. Комиссия ҽгъзалары, тикшерү барышында, субъектларның персональ 

мҽгълүматларыннан файдалану мөмкинлеген алган шҽхси мҽгълүматларның 

конфиденциальлеген тҽэмин итҽ, шҽхси мҽгълүматларны субъектның рөхсҽтеннҽн башка гына 

өченче затларга ачмыйлар һҽм шҽхси мҽгълүматларны таратмыйлар. 

10. Һҽр тикшерү нҽтиҗҽлҽре буенча комиссия утырыш уздыра. Комиссия 



утырышларында кабул ителгҽн карарлар беркетмҽ белҽн рҽсмилҽштерелҽ. 

11. Комиссия тикшерү тҽмамланганнан соң биш эш көне эчендҽ гариза бирүчегҽ тикшерү 

нҽтиҗҽлҽре турында язма җавап бирҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

3нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында шәхси 

мәгълүматлар иясезләнгән очракта, күрсәтелгән мәгълүматлар белән эшләү кагыйдәләре 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба - 

кагыйдҽлҽр) персональ мҽгълүматлар иясезлҽнгҽн очракта (алга таба - кагыйдҽлҽр) Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында (алга таба-Башкарма комитет) 

иясез мҽгълүматлар белҽн эшлҽү тҽртибен билгели. 

2. Аларны эшкҽртү автоматлаштырылган мҽгълүмат системаларында башкарыла торган 

шҽхси мҽгълүматлар иясезлеккҽ дучар ителҽ. 

3. Автоматлаштырылган мҽгълүмат системаларында эшкҽртелҽ торган персональ 

мҽгълүматларны иялҽштерү элемтҽ, мҽгълүмати технологиялҽр һҽм массакүлҽм 

коммуникациялҽр өлкҽсендҽ күзҽтчелек буенча федераль хезмҽтнең 5 сентябрь, 2013 ел, № 996 

боерыгы нигезендҽ тормышка ашырыла. 

4. Автоматлаштырылган мҽгълүмати системаларда эшкҽртелҽ торган персональ 

мҽгълүматларны иясезлҽндерү өчен Башкарма комитетның персональ мҽгълүматларны 

эшкҽртүне башкаручы структур бүлекчҽлҽре персональ мҽгълүматларны мҽгълүматлаштыру 

буенча баш белгечкҽ персональ мҽгълүматларны иясезлҽү кирҽклеген һҽм персональ 

мҽгълүматларны иялҽштерү ысулын нигезлҽгҽн тҽкъдимнҽрне юллыйлар. 

5. Персональ мҽгълүматларны иялҽштерү, эшкҽртү максатларына ирешкҽндҽ яки бу 

максатларга ирешү зарурлыгы югалган очракта, ҽгҽр дҽ "персональ мҽгълүматлар турында"2006 

елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы Федераль законда башкасы каралмаган булса, эшкҽртү 

максатларына ирешкҽндҽ яки бу максатларга ирешү зарурлыгы югалган очракта башкарыла. 

6. Шҽхси мҽгълүматларны саклаганда кирҽк: 

шҽхси мҽгълүматларны иясезлҽштерүнең сайлап алынган ысулы һҽм шҽхси 

мҽгълүматларны иясезлҽндерү процедурасы параметрлары турында иясез персональ 

мҽгълүматларны һҽм өстҽмҽ (хезмҽт) мҽгълүматны аерым саклауны оештырырга; 

шҽхси мҽгълүматларны иясезлҽндерүнең сайланган ысулы һҽм шҽхси мҽгълүматларны 

иялҽштерү процедурасы параметрлары турында өстҽмҽ (хезмҽт) мҽгълүматның 

конфиденциальлеген тҽэмин итү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

4нче кушымта 
 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында хезмәт 

яки хезмәт мөнәсәбәтләрен гамәлгә ашыру белән бәйле, шулай ук башкарма-боеру 

функцияләрен гамәлгә ашыру белән бәйле рәвештә, эшкәртелә торган персональ 

мәгълүматлар исемлеге 

1) үзгҽргҽн очракта фамилия, исем, атасының исеме (шул исҽптҽн элекке фамилиялҽр, 

исемнҽре һҽм атасының исеме (булган очракта), аларның кайчан һҽм нинди сҽбҽп буенча 

үзгҽрүе турында белешмҽлҽр; 

2) саны, ае, туган елы; 

3) Туган урыны; 

4) Турында мҽгълүмат гражданстве (шул исҽптҽн элекке гражданлыгы, башка 

гражданлыгы); 

5) шҽхесне раслаучы документ сериясе, номеры, аны биргҽн орган исеме, бирү датасы; 

6) яшҽү урыны (тору урыны) буенча теркҽлү адресы һҽм датасы (теркҽлү учетыннан 

төшерү) ); 

7) элемтҽ өчен телефон номеры яки башка элемтҽ ысуллары турында мҽгълүмат; 

8) мҽҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы реквизитлары; 

9) салым түлҽүченең идентификация номеры; 

10) мҽҗбүри медицина иминиятенең иминият медицина полисы реквизитлары; 

11) граждан хҽле актларын дҽүлҽт теркҽвенҽ алу турында таныклык реквизитлары; 

12) гаилҽ хҽле, Гаилҽ составы һҽм якын туганнары турында мҽгълүматлар (шул исҽптҽн 

элеккеге ирлҽр (хатыннары))); 

13) хезмҽт эшчҽнлеге турында мҽгълүматлар; 

14) хҽрби исҽпкҽ алу турында мҽгълүматлар һҽм хҽрби исҽп документы реквизитлары; 

15) Мҽгариф турында мҽгълүматлар, шул исҽптҽн югары уку йортыннан соң һөнҽри 

белем турында (белем бирү оешмасын тҽмамлауның атамасы һҽм бер елы, белем турындагы 

документның исеме һҽм реквизитлары, квалификациясе, белгечлеге буенча документ буенча 

мҽгариф турында); 

16) гыйльми дҽрҽҗҽ турында мҽгълүматлар; 

17) өстҽмҽ һөнҽри белем (һөнҽри яктан яңадан ҽзерлҽү, квалификация күтҽрү) турында 

мҽгълүматлар (мҽгариф һҽм (яки) фҽнни оешманың исеме, ел тҽмамлану, документ 

реквизитлары (квалификация күтҽрү), квалификация һҽм белгечлек буенча документ буенча 

яңадан ҽзерлҽү (квалификация күтҽрү), укыту программасы исеме, уку сҽгатьлҽре саны; 

18) чит теллҽр белү, белем дҽрҽҗҽсе турында мҽгълүмат; 

19) муниципаль хезмҽткҽ яисҽ аны узуга комачаулый торган авыруларның булуы 

(булмавы) турында белешмҽлҽр; 

20) фото; 

21) муниципаль хезмҽт узу турында мҽгълүматлар шул исҽптҽн: муниципаль хезмҽткҽ 

керү датасы, нигезлҽре һҽм вазыйфага билгелҽү, билгелҽү датасы, нигезлҽре, күчерү, башка 

вазифага күчү, Башкарма комитетның структур бүлекчҽлҽре, акчалата тоту күлҽме, муниципаль 

хезмҽтнең билҽгҽн вазыйфасына туры килү-килмҽүгҽ аттестациялҽү нҽтиҗҽлҽре, шулай ук 



элеккеге эш урыны турында белешмҽлҽр.; 

22) муниципаль хезмҽтнең класслы чины (дипломатик ранг, хҽрби яки махсус исем, 

хокук саклау хезмҽтенең класслы чины, Россия Федерациясе субъекты граждан хезмҽтенең 

класслы чины), муниципаль хезмҽтнең квалификация разряды турында мҽгълүмат; 

23) чит илдҽ булу турында мҽгълүматлар; 

24) Россия Федерациясе гражданының Россия Федерациясеннҽн читтҽ шҽхесен 

таныклаучы документ сериясе, номеры, аны биргҽн орган исеме, бирү датасы; 

25) хөкем ителгҽнлекнең булуы яки булмавы турында мҽгълүмат; 

26) дҽүлҽт серенҽ рҽсмилҽштерелгҽн рөхсҽтлҽр турында мҽгълүмат; 

27) Дҽүлҽт бүлҽклҽре, башка бүлҽклҽр, аерымлык билгелҽре, бүлҽклҽр турында 

белешмҽлҽр; 

28) еллык түлҽүле отпусклар, ялларга уку отпусклары турында мҽгълүмат; 

29) Башкарма комитетта муниципаль хезмҽт вазыйфасын билҽүгҽ дҽгъва кылучы 

гражданның, муниципаль хезмҽткҽрнең, муниципаль хезмҽткҽрнең, балигъ булмаган 

балаларының керемнҽре, мөлкҽте һҽм мөлкҽти характердагы йөклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр; 

30) муниципаль хезмҽткҽрнең, аның хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган 

балаларының чыгымнары турында белешмҽлҽр; 

31) исҽп-хисап счеты номеры; 

32) банк картасы номеры; 

33) ата-аналары, балалары, сеңеллҽре, абыйлары, ире (элеккеге яки элеккеге ире) турында 

белешмҽлҽр (туган көне, Туган урыны, Эш (хезмҽт итү) урыны, өй адресы); 

34) якын туганнары (ата-аналары, туганнары, сеңеллҽре, балалары), шулай ук ирлҽре, 

шул исҽптҽн чит илдҽ даими яшҽүче һҽм (яки) даими яшҽү урынына чыгу өчен документлар 

тутыручы һҽм башка дҽүлҽткҽ чыгу өчен документлар тутыручы (фамилиясе, исеме, атасының 

исеме (булганда), чит илдҽ кайсы вакыттан бирле яши); 

35) инвалидлык, гамҽлдҽ булу срогы турында мҽгълүматлар билгелҽнгҽн инвалидлык; 

36) Спорт исеме, спорт разряды, мактаулы спорт исеме турында мҽгълүматлар; 

37) хезмҽт контрактында (хезмҽт килешүендҽ), хезмҽт контрактына (хезмҽт килешүенҽ) 

өстҽмҽ килешүлҽрдҽ булган мҽгълүматлар); 

38) Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетында шҽхси 

мҽгълүматларны эшкҽртү кагыйдҽлҽренең 4 пунктында каралган максатларга ирешү өчен 

кирҽкле башка шҽхси мҽгълүматлар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

5нче кушымта 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль хезмәте, персональ 

мәгълүматлар ияләнгән очракта, эшкәртелә торган персональ мәгълүматларны 

иясезләндерү чараларын үткәрү өчен җаваплы вазыйфалар исемлеге 

 

Җитҽкче урынбасары 

Мобилизация эшлҽре буенча җитҽкче ярдҽмчесе 

Эшлҽр идарҽчесе 

Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе  

Финанс-бюджет палатасы рҽисе 

Бүлек башлыгы  

Бүлек җитҽкчесе урынбасары 

Бүлек мөдире  

Баш белгеч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

6нче кушымта 
 

Шәхси мәгълүматларны эшкәртүне гамәлгә ашыруны яисә шәхси белешмәләрдән 

файдалануны гамәлгә ашыруны күздә тотучы Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы муниципаль хезмәте исемлеге 

Җитҽкче урынбасары 

Мобилизация эшлҽре буенча җитҽкче ярдҽмчесе 

Эшлҽр идарҽчесе 

Мөлкҽт һҽм җир мөнҽсҽбҽтлҽре палатасы рҽисе  

Финанс-бюджет палатасы рҽисе 

Бүлек башлыгы  

Бүлек җитҽкчесе урынбасары 

Бүлек мөдире  

Баш белгеч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

7нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең 

шәхси мәгълүматларны эшкәртү алып барыла торган биналарга керү тәртибе 

 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽрлҽренең 

персональ мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналарга керү тҽртибен (алга таба - 

тҽртип) шҽхси мҽгълүматлар саклана һҽм эшкҽртелҽ торган биналарга керү кагыйдҽлҽрен 

билгели, шулай ук шҽхси мҽгълүматларны юк итү, үзгҽртү, блоклау, күчерү, тарату, шулай ук 

шҽхси мҽгълүматларга карата хокуксыз гамҽллҽрдҽн шҽхси мҽгълүматларның иминлеген тҽэмин 

итү максатларында. 

2. Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналарга шҽхси 

мҽгълүматларны эшкҽртү бара торган биналар керҽ, автоматлаштыру чараларын кулланып та, 

алардан башка да, шулай ук шҽхси мҽгълүматларның резерв күчермҽлҽре һҽм аларга төп 

документлар саклана. 

3. Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналарга керү Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль хезмҽте вазыйфалары исемлеге нигезендҽ 

башкарыла, аларны билҽү персональ мҽгълүматларны эшкҽртүне гамҽлгҽ ашыруны яки шҽхси 

мҽгълүматка керүне (ҽлеге боерыкка № 7 кушымта) күз алдында тота (алга таба - исемлек). 

4. Персональ мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналар өчен 

куркынычсызлыкны тҽэмин итү режимы оештырыла, анда шҽхси мҽгълүматларны үз эченҽ 

алган мҽгълүмат иялҽренең сакланышы тҽэмин ителҽ, шулай ук контрольсез үтеп керү һҽм бу 

биналарда чит кешелҽрнең тору мөмкинлеге бетерелҽ.: 

бинаны ачкычка биклҽп кую, шул исҽптҽн аннан эш вакытында чыкканда да; 

исемлектҽ каралган вазыйфаларны билҽүче муниципаль хезмҽткҽрлҽр булмау вакытында, 

шҽхси мҽгълүматлар тупланган металл шкафларны һҽм сейфларны ябу белҽн бҽйле. 

5.Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналарга чит кешелҽрнең керү 

мөмкинлеге бары тик хезмҽт кирҽк булу сҽбҽпле генҽ мөмкин. 

Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган бинада чит кешелҽрнең шҽхси 

мҽгълүматлары белҽн танышуына юл куймау буенча чаралар күрелергҽ тиеш. 

6. Шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртү алып барыла торган биналарга керү тҽртибен үтҽү 

өчен җаваплылык шҽхси мҽгълүматларны эшкҽртүгҽ вҽкалҽтле муниципаль хезмҽткҽргҽ 

йөклҽнҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

8нче кушымта 
 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының шҽхси 

мҽгълүмат системалары исемлеге 

Полное наименование 

1C: Мҽгълүмат-кадр системасы 

Татарстан Республикасының бердҽм автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы 

Vipnet Client (Эшлекле почта)  

“Электрон документлар ҽйлҽнеше "автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы" 

Барс Бюджет Бухгалтерия  

Барс Бюджет Кадрлар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

 Апас муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2019 ел, 5 август 208 номерлы  карарына  

9нче кушымта 
 

 

Шәхси мәгълүматларның куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен, шәхси мәгълүматларны яклау буенча эшләр өчен 

җаваплы кешеләрне  мәгълүмат системасында эшкәрткәндә шәхси мәгълүматларны оештыру һәм куркынычсызлыкны 

тәэмин итүне регламентлаучы документлар белән расписка астында таныштыру журналы формасы 

 
Башланган  20 __ел, _______  ___ биттҽ 

Тҽмамланган 20____ ел, ______ 

_________________________________________________________  _______________ 

Саклау өчен җаваплы хезмҽткҽрнең вазыйфасы, исем-фамилиясе   имзасы 

 

№ 

 

Вазыйфа, исем-фамилиясе Танышу өчен документлар исемлеге Танышкан затның 

имзасы, исем-

фамилиясе, 

вазыйфасы 

Танышу һәм инструктаж 

үткәргән затның исем-

фамилиясе,  вазыйфасы, 

имзасы 

1.      

2.    

3.    

4.    

5.    



 


