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КАРАР

 "2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында хезмәт шартларын һәм 
хезмәтне саклауны яхшырту" муниципаль программасын раслау турында» 

    
«Татарстан  Республикасында  хезмәтне  саклау  турында»  1997  елның  10

декабрендәге  1417  номерлы  Татарстан  Республикасы  Законын  тормышка  ашыру
максатларында,  шулай  ук  хезмәтне  саклау,  куркынычсыз  хезмәт  шартлары  тудыру,
җитештерүдәге имгәнүләрне кисәтү, Кеше гомерен һәм сәламәтлеген саклау мәсьәләләре
буенча үзара бәйләнешне координацияләү максатларында карар бирәм:

1.2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында хезмәт
шартларын  һәм  хезмәтне  саклауны  яхшырту  "муниципаль  программасын  раслау
(кушымта).

2. Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә  урнашкан  барлык  милек
формасындагы  предприятие  һәм  оешма  җитәкчеләренә  программаны  гамәлгә  ашыру
буенча чаралар күрергә тәкъдим итәргә.

3. Әлеге  карарны  Интернет  мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә  түбәндәге
адрес буенча- http://pravo.tatarstan.ru һәм Лаеш муниципаль районының рәсми сайтында
Интернет  мәгълүмати-телекоммуникацион  челтәрендә  буенча:
http://laishevo.tatarstan.ru.адресы буенча бастырып чыгарырга:

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Җитәкче                                          И.Ф.Зарипов
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ПРОГРАММАНЫҢ ПАСПОРТЫ

Программаның исеме “2020-2022  елларга  Татарстан
Республикасының  Лаеш  муниципаль
районында  хезмәт  шартларын  һәм  хезмәтне
саклауны  яхшырту  "  муниципаль
программасы»

(алга таба– Программа)

Программаның заказчигы Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты

Программаны эшләүче

Программаны үтәүчеләр

Лаеш  муниципаль  районы  башкарма  комитетының
икътисад һәм эшкуарлык бүлеге

Милекнең  барлык  рәвешләрендәге  оешмалар  һәм
предприятиеләр,  шул  исәптән  җирле  үзидарә
органнары  һәм  аларга  буйсынучы  муниципаль
предприятиеләр һәм учреждениеләр, Лаеш муниципаль
районы  башкарма  комитеты  каршындагы  хезмәтне
саклау һәм аның шартлары буенча координация советы

 Программаның максаты Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә  урнашкан  оешмалар
хезмәткәрләренең  һөнәри  куркынычын  киметү
максатларында  хезмәт  шартларын  һәм  хезмәтне
саклауны яхшырту

Программаның бурычлары Хезмәтне  саклау  муниципаль  идарәсе  системасын
үстерү;
һөнәри  авырулар  санының  һәм  җитештерүдәге
имгәнүләрнең дәрәҗәсен киметү;
заманча  технологияләр  нигезендә  хезмәтне  саклау
буенча  җитәкчеләр,  белгечләр  һәм  хезмәткәрләрнең
квалификациясен әзерләү һәм күтәрү;
мәгълүмати  тәэмин  итү  һәм  хезмәтне  саклауны
пропагандалау;
район предприятиеләрендә һәм оешмаларында хезмәт
шартларын махсус бәяләүне активлаштыру

Программаны гамәлгә ашыру 
сроклары

2020 – 2022 еллар

Еллар буенча бүлгәләнгән 
Программаны финанслау 
күләмнәре һәм чыганаклары

Программаны  финанслау  барлык  милек
рәвешләрендәге учреждениеләр,  предприятиеләр,
район  оешмалары  тарафыннан  бүлеп  бирелә  торган
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акчалар,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районындагы  Социаль  иминият  фонды  бүлеге
акчалары исәбеннән (килешү буенча), шулай ук Лаеш
муниципаль  районының  җирле  бюджеты  акчалары
исәбеннән гомуми күләм 39878 мең сум,шул исәптән:
2020 ел - 12623 мең сум;
2021 ел - 13255 мең сум;
2022 ел - 14000 мең сум.
Искәрмә:  финанслау  күләмнәре  фараз  характерында
һәм  җирле  бюджет  мөмкинлекләрен  исәпкә  алып  ел
саен корректировка булырга тиеш.

Программаның максатларын 
һәм бурычларын (нәтиҗәләрне 
бәяләү индикаторлары) еллар 
буенча  тормышка ашыруның 
көтелә торган ахыргы 
нәтиҗәләре һәм аның бюджет 
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре

Программа  чараларын  гамәлгә  ашыру  2022  елга
мөмкинлек бирәчәк:
1000  эшләүчегә  исәпләгәндә  җитештерүдә  зыян
күрүчеләр санын киметергә - 1000 эшләүчегә 0 кешегә
кадәр;
исәп-хисаптан  җитәкчеләрнең  һәм  белгечләрнең
хезмәтне саклау буенча узган укулары дәрәҗәсен 1000
хезмәткәргә 20гә кадәр арттырырга;
зарарлы һәм (яисә) куркыныч хезмәт шартлары булган
эшләрдә  эшләүче  хезмәткәрләрнең  чагыштырма
күләмен  районда  эшләүчеләрнең  гомуми  санына
карата 25 кә кадәр киметергә;
хезмәт  шартларын  махсус  бәяләү  узган  эш
урыннарында  эшләүче  хезмәткәрләрнең  чагыштырма
күләмен районда эшләүчеләрнең гомуми саныннан 98
%ка кадәр арттырырга.

I. Хезмәтне саклау программасы чишелешенә юнәлдерелгән төп проблемаларны гамәлгә
ашыру өлкәсенә характеристика

Хезмәт  саклау  хезмәт  эшчәнлеге  барышында  гражданнарның  гомерен  һәм
сәламәтлеген саклауның мөһим шарты булып тора. Хезмәтне саклау буенча муниципаль
идарә  системасы  хезмәтне  саклау,  хокукый,  социаль-икътисадый,  оештыру-техник,
санитария-гигиена,  дәвалау-профилактика  һәм  куркынычсызлыкны  тәэмин  итү  буенча
башка чараларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Хезмәтне саклау өлкәсендә төп бурыч -
эш  бирүчегә  йөкләнә  торган  хезмәт  бурычларын  үтәгәндә  хезмәткәрләрнең
куркынычсызлыгын тәэмин итү.

Лаеш муниципаль  районында хезмәтне  саклау буенча муниципаль  идарә Россия
Федерациясе Конституциясенең, Россия Федерациясе Хезмәт кодексының тиешле закон
һәм башка норматив актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.. 

Районда хезмәтне саклау белән идарә итү системасында билгеле бер роль Лаеш
муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  каршындагы  хезмәтне  саклау  һәм  аның
шартлары  Координация  советына  (алга  таба  -  Координация  советы)  бирелде,  анда
хезмәтне саклау буенча белемнәрне һөнәри дәрәҗәдә күтәрү һәм тикшерү, хезмәткәрләргә
алдан һәм даими медицина тикшерүләрен үткәрү тәртибен куллану мәсьәләләре карала.;
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зарарлы хезмәт шартлары булган эшләрдә эшләүче хезмәткәрләргә компенсацияләр бирү
һәм  хезмәт  шартларын  махсус  бәяләү. Шулай  ук  Координация  советында  Татарстан
Республикасының  хезмәтне  саклау  буенча  координация  советыннан,  тармак
министрлыкларыннан,  Дәүләт  хезмәт  инспекциясеннән,  Татарстан  Республикасы
Прокуратурасыннан,  Социаль  иминият  фондыннан  кергән  төрле  методик  тәкъдимнәр
карала. Шулай ук производствода һәм районның төзелеш мәйданчыкларында бәхетсезлек
очраклары булган предприятиеләргә күчмә киңәшмәләр дә үткәрелә.

Координацион  совет  составына  Башкарма  комитет,  Авыл  хуҗалыгы  һәм  азык-
төлек идарәсе, Социаль иминият фондының төбәк бүлеге, Роспотребнадзор территориаль
идарәсе,  күзәтчелек  эшчәнлеге  бүлеге,  Лаеш  муниципаль  районы  Эчке  эшләр
министрлыгы,  предприятиеләр  һәм  оешмалар  вәкилләре,  кеше  хокуклары  буенча
вәкаләтле  вәкилнең  җәмәгать  ярдәмчесе,  шулай  ук  Лаеш  районы  Профсоюзлар
комитетларының координация советы рәисе керә.  

2019  елның  9  ае  эчендә  Координацион  советның  14  утырышы  үткәрелде,  анда
хезмәт  шартларын  яхшырту  һәм  хезмәтне  саклау  мәсьәләләре  каралды,  җитештерүдә
имгәнүләргә анализ ясалды, производствода бәхетсезлек очракларын кисәтү буенча кабул
ителгән  чараларга  анализ  ясалды,  предприятие  җитәкчеләре  тыңланды,  анда
производствода  бәхетсезлек  очраклары  теркәлде. Шулай  ук  Координацион  совет
утырышларында предприятиеләрдә хезмәтне саклау буенча белемнәрне һөнәри дәрәҗәсен
күтәрү  һәм  тикшерү,  хезмәткәрләргә  алдан  һәм  даими  медицина  тикшерүләре  үткәрү
мәсьәләләре  карала,  язгы  кыр  һәм  урып-җыю  эшләре  айлыкларына,  хезмәтне  саклау
буенча иң яхшы оешмага смотр-конкурсларга йомгаклар ясала..

Районда  хезмәтне  саклау  хезмәте  юк.  Хезмәт  вазифаларын  тармак  бүлекләре
башкара. Башкарма комитет җитәкчесе карары белән җаваплы затлар хезмәтне саклау һәм
куркынычсызлык  техникасы  нормаларын  һәм  кагыйдәләрен  үтәүгә  җаваплы  затлар
җаваплы урынбасарлар һәм бүлекләр башлыклары исемлегеннән беркетелде.. Төркемле
бәхетсезлек очракларын, үлемгә китергән бәхетсезлек очракларын һәм авыр нәтиҗәләргә
китергән бәхетсезлек очракларын тикшерү комиссиясендә катнашуны районда хезмәтне
саклау буенча координация советы рәисе - Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесе урынбасары кабул итә.

Районда  хезмәтне  саклау,  хезмәт  ияләренең  гомерен  һәм  сәламәтлеген  саклау
өлкәсендә  башкарыла  торган  эшләр  аерым  контрольдә  тотыла.  Татарстанстат
мәгълүматлары буенча, производствода бәхетсезлек очракларыннан 1 эш көненә югалтып
зыян күрүчеләр саны һәм 2018 елда, 2017 ел белән чагыштырганда, үзгәрмәгән һәм 2 кеше
тәшкил  иткән.  Соңгы  өч  елда  (2016-2018)  үлемгә  китергән  бәхетсезлек  очраклары
теркәлмәгән.. 

Производствода бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зарар күрүчеләрнең абсолют
һәм чагыштырма саны динамикасы 1 нче таблицада күрсәтелгән .

1Таблица 

Лаеш муниципаль районында производство травматизмы динамикада

Хезмәткә сәләтләрен югалткан зыян
күрүчеләр саны 1 эш көненә һәм

аннан да күбрәккә һәм үлемгә
китергән кешеләр саны

2013 ел 2014 ел 2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел
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Барлыгы 1000 эшләүчегә исәпләгәндә
алардан үлем белән тәмамланган:
барлыгы 1000 эшләүчегә исәпләгәндә

25
2,5

8
0,79

11
1,1

1
0,098

11
1,15

1
0,105

1
0,06

0
0

2
0,12

0
0

2
0,12

0
0

2018 ел нәтиҗәләре буенча зарарлы һәм (яисә) куркыныч хезмәт шартлары булган
эшләрдә  эшләүче  хезмәткәрләрнең  чагыштырма  авырлыгы  предприятиеләрдә
эшләүчеләрнең санының 34,2 процентын тәшкил итте. Алардан авырлык факторы - 19,9%,
киеренкелек факторы тәэсирендә 4,9% эшли..

Соңгы елларда  зарарлы  һәм (яисә)  куркыныч  хезмәт  шартлары  булган  эшләрдә
эшләүче хезмәткәрләрнең чагыштырма авырлыгы районда 43,7 проценттан 34,2 процентка
кадәр  кимеде.  Мондый  хезмәткәрләрнең  иң  күп  өлеше  сәнәгать  производстволары
предприятиеләрендә,  электр  энергиясе,  газ  һәм  пар  һәм  транспорт  белән  тәэмин  итү
предприятиеләрендә хезмәт куя..

Зарарлы һәм куркыныч хезмәт шартлары булган эшләрдә эшләүче хатын-кызлар
санының чагыштырма авырлыгы 25,6% тәшкил итә..

«Хезмәт шартларын махсус бәяләү турында» 2013 елның 28 декабрендәге 426-ФЗ
номерлы һәм «Хезмәт шартларын махсус бәяләү турында» Федераль закон кабул ителүгә
бәйле  рәвештә  Россия  Федерациясенең  аерым  закон  актларына  үзгәрешләр  кертү
хакында»  421-ФЗ  номерлы  Федераль  закон  нигезендә  предприятиеләрдә  хезмәт
шартларын бәяләү процедурасы үткәрелә, ул эш бирүчеләрне РФ Пенсия фондына өстәмә
кертемнәр  түләүдән  азат  итү,  хезмәткәрләргә  законнарда  каралган  гарантияләр  һәм
компенсацияләр  бирү,  хезмәт  шартларын  яхшыртуда  эш  бирүчеләрнең
кызыксынучанлыгын арттыру механизмнарын гамәлгә ашыруга мөмкинлек бирә..

Хезмәт шартларын махсус бәяләү процедурасы җитештерү мохитенең һәм хезмәт
процессының  зарарлы  һәм  (яисә)  куркыныч  факторларын  идентификацияләү  буенча
эзлекле  башкарыла  торган  чараларның  бердәм  комплексын  һәм  аларның  хезмәткә
йогынтысын  бәяләүне,  билгеләнгән  гигиена  нормативларыннан  аларның  факттагы
күрсәткечләрен киметүне исәпкә алып, бәяләүне күздә тота..

Хезмәт шартларын яхшырту һәм хезмәтне саклау максатларында районда район
предприятиеләрендә махсус бәяләү, хезмәт шартлары буенча эш алып барыла.

Үткәрелгән  мониторинг  барышында  тикшерү  предприятиеләрендә  хезмәт
шартларын  махсус  бәяләү  буенча  эш урыннары 94,6  процент  тәшкил  итә,  ягъни  6681
хезмәткәр  хезмәт  куя  торган  3644  эш  урыны.  Нигездә,  бу  эре  предприятиеләр
хезмәткәрләре.

Районның күп кенә предприятиеләрендә һәм оешмаларында кискен проблемаларны
хәл итүгә юнәлтелгән чараларны һәм икътисадый мөмкинлекләрне исәпкә алып, хезмәтне
саклау буенча конкрет йөкләмәләрне күздә тоткан күмәк килешүләр төзелә. 2019 елның 1
октябренә халыкны эш белән тәэмин итү хезмәтендә 281 коллектив килешү теркәлгән,
аларда 10622 кеше катнашкан.. 

Хезмәтне  саклауга  бирелә  торган  суммага  хезмәткәрләрнең  хезмәт  иминлеге,
аларның  тормышы  һәм  сәламәтлеге  турыдан-туры  бәйле.  Россия  Федерациясе  Хезмәт
кодексының 226  статьясы  нигезендә  хезмәт  шартларын  яхшырту  һәм  хезмәтне  саклау
чараларын  финанслау  эш  бирүченең  бурычы  булып  тора,  әмма  үз  хезмәткәрләренең
иминлеге өчен социаль җаваплылыкның түбән дәрәҗәсе булган җитәкчеләр бу мәсьәләгә
тиешле  игътибар  бирмиләр.  Хезмәтне  саклау  чараларына  чыгымнар  предприятиеләр
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җитәкчеләренең  хезмәтне  саклауга  һәм үз  хезмәткәрләренең гомерен һәм сәламәтлеген
яклауга, димәк, хезмәтне саклау белән идарә итүнең гамәлдәге системасы нәтиҗәлелегенә
карата мөнәсәбәтләренең яхшы индикаторы булып тора..

Куркынычсыз  хезмәт  шартларын  булдыру,  травматизмны  булдырмау  турыдан-
туры мәгълүмати  тәэмин  ителешкә  һәм  хезмәтне  саклауны  пропагандалауга  бәйле,  ул
кешеләрнең  тормыш  позициясенә  йогынты  ясый  торган  эмоциональ  халәтне
формалаштыру  максатларында  фән  һәм  техниканың  соңгы  казанышлары  турындагы
мәгълүматларны  таратуга,  аларның  производствода  гомере  һәм  сәламәтлеген  саклауга
бәйле төрле ситуацияләрдә үз-үзләрен тотышына бәйле. Хезмәтне саклау мәсьәләләрен
пропагандалау  ысулларының  күп  төрлелеге  булганда,  мондый  пропаганданың  төп
максаты  бер  –  эшләүчеләрдә  куркынычсыз  эшләр  башкару  таләпләрен  төгәл  үтәү
зарурлыгын  тәрбияләү,  хезмәткәрләрдә  куркынычсыз  эшләргә  ярдәм  итүче  сыйфатны
үстерү,  куркынычсызлык  мәсьәләләренә  уңай  мөнәсәбәт  булдыру. Пропаганданың  төп
формасы-лекцияләр,  семинарлар,  конференцияләр,  викториналар,  фәнни
консультацияләр, белгечләр белән очрашулар, смотр-конкурслар һ.б. кебек формалардан
файдаланып, халыкның төрле төркемнәре алдында хезмәт куркынычсызлыгы тематикасы
буенча  лекторлар  һәм  пропагандачылар  чыгышлары.  Ел  саен  район  халыкара  хезмәт
оешмасының  28  апрельдә  Бөтендөнья  хезмәтне  саклау  көнен  үткәрү  инициативасын
хуплый.  Акция  кысаларында  оешма  җитәкчеләре  һәм  белгечләре  белән  «түгәрәк
өстәлләр»,  хезмәткәрләр  белән  очрашулар  уза,  аларда  хезмәтне  саклау  һәм  хезмәт
шартлары өлкәсендәге проблемалы мәсьәләләр турында фикер алышалар.. 

Район  предприятиеләрендә  сәламәтлекне  яхшыртуда  һәм  үлем  очракларын
киметүдә  эшчәнлекнең  өстенлекле  юнәлешләреннән  берсе  -  эшләүчеләрнең  хезмәт
шартларын яхшырту һәм аларны саклауны яхшырту, профилактикалау һәм киметү, шулай
ук диспансеризация үткәрү һәм эшләүчеләрнең профилактик тикшерүен үткәрү..

Хезмәтне саклау мәсьәләләрен мәгълүмати тәэмин итү һәм пропагандалау буенча
чаралар  хезмәткәрләрнең  хезмәтне  саклау  таләпләрен  үтәгән  өчен  җаваплылыгын
арттырырга ярдәм итә, бу производствода гомуми имгәнүләрнең кимүенә китерә... 

II. Программаның төп максаты һәм бурычлары
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Программаның  төп  максаты-Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы
территориясендә урнашкан оешмалар хезмәткәрләренең һөнәри куркынычларын киметү
максатыннан хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту..

Программаның төп бурычлары:
- хезмәтне саклау муниципаль идарәсе системасын үстерү;
- һөнәри авырулар санының һәм җитештерүдәге имгәнүләрнең дәрәҗәсен киметү;;
-  заманча  технологияләр  нигезендә  җитәкчеләр,  белгечләр  һәм  хезмәтне  саклау

хезмәткәрләренең квалификациясен әзерләү һәм күтәрү.;
- мәгълүмати тәэмин итү һәм хезмәтне саклауны пропагандалау;
-  район  предприятиеләрендә  һәм  оешмаларында  хезмәт  шартларын  махсус

бәяләүне активлаштыру..

III. Социаль-икътисадый нәтиҗәлелеккә бәя, программаны тормышка ашыруның
көтелгән нәтиҗәләре, максатчан индикаторлар (күрсәткечләр). 

Программаны тормышка ашыру сроклары

Нәтиҗәләргә  ирешүнең  нәтиҗәлелеге  халыкның  тормыш  сыйфатын  бәяләү

индикаторларының иң чик күрсәткечләренә ирешү белән билгеләнә:

- 1000 эшләүчегә җитештерү травматизмы дәрәҗәсен 0 гә кадәр киметү;

-  хезмәтне  саклау  буенча  елына  1000  хезмәткәргә  укыган  җитәкчеләр  һәм

белгечләрнең дәрәҗәсен күтәрү;

-  зарарлы  һәм  (яисә)  куркыныч  хезмәт  шартлары  булган  эшләрдә  эшләүче

хезмәткәрләрнең чагыштырма күләмен районда эшләүчеләрнең гомуми санына карата 25

кә кадәр киметергә;

-  хезмәт  шартларын  махсус  бәяләү  узган  эш  урыннарында  эшләүчеләрнең

чагыштырма  күләмен  районда  эшләүчеләрнең  гомуми  саныннан  98  %ка  кадәр

арттырырга.

«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында хезмәт

шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту» муниципаль программасының максатына,

бурычларын  хәл  итүгә,  чараларына  һәм  нәтиҗәләрен  бәяләү  индикаторларына  ирешү

программага кушымтада чагылдырылды. 

Социаль-икътисадый нәтиҗәлелек түбәндәге күрсәткечләр белән бәяләнә:

производствода бәхетсезлек очраклары һәм һөнәри авырулар куркынычын киметү;

җитештерү травматизмы һәм һөнәри авырулар дәрәҗәсен киметү;
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зарарлы  һәм  куркыныч  җитештерү  факторлары  йогынтысыннан  хезмәткәрләрне

яклау дәрәҗәсен арттыру;

уңайсыз хезмәт шартларында эшләүче хезмәткәрләр санын кыскарту;

производствода  бәхетсезлек  очракларыннан,  җитештерү-бәйле  авырулардан,

һөнәри  авырулардан  зыян  күргән  хезмәткәрләрнең  сәламәтлеген  торгызуга  матди

чыгымнарны киметү;

производствода  бәхетсезлек  очраклары  һәм  һөнәри  авырулар  нәтиҗәсендә

хезмәткәрләргә китерелгән зыянны каплауга чыгымнарны киметү;

авыр хезмәт шартлары булган зарарлы һәм куркыныч хезмәт шартларында эшләгән

өчен компенсация бирүгә чыгымнарны киметү;

Эш вакыты югалтуларын кыскарту исәбенә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру.

Программаны гамәлгә ашыру сроклары - 2020-2022 еллар.
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IV. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

Программаны  финанслау  барлык  милек  рәвешләрендәге  учреждениеләр,
предприятиеләр, район оешмалары тарафыннан бүлеп бирелә торган акчалар, Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районындагы Социаль иминият фонды бүлеге акчалары
исәбеннән  (килешү  буенча),  шулай  ук  Лаеш  муниципаль  районының  җирле  бюджеты
акчалары исәбеннән гомуми күләме 39878 мең сум,шул исәптән:

2020 ел - 12623 мең сум;
2021 ел - 13255 мең сум;
2022 ел - 14000 мең сум.

Искәрмә:  финанслау  күләмнәре  фараз  характерында  һәм  җирле  бюджет
мөмкинлекләрен исәпкә алып ел саен корректировка булырга тиеш..
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V. Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

Программаны  гамәлгә  ашыру  белән  идарә  итүне  Программаның  заказчысы  -
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты гамәлгә ашыра,
ул  Программаны  гамәлгә  ашыру  белән  идарә  итүне  оештыруның  рәвешләрен  һәм
ысулларын мөстәкыйль билгели.

Программаның заказчысы:
үз вәкаләтләре чикләрендә Программаны гамәлгә ашыру өчен кирәкле норматив-

хокукый актлар эшли;
программа  чаралары  исемлеген  әзерләү  һәм  төгәлләштерү  эшчәнлеген

координацияли;
максатчан  индикаторлар  һәм  Программаның  нәтиҗәлелеге  күрсәткечләре

исемлеген төгәлләштерә;
Программаны  гамәлгә  ашыру  барышы  турында  хисап  алып  бара  һәм  аны

билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм
социаль яклау министрлыгына җибәрә.



Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты 
 белән расланган “2020-2022 елларга 

Татарстан Республикасы
 Лаеш муниципаль районында хезмәт шартларын

 яхшырту  һәм аны саклау 
муниципаль программасына

 кушымта 

№ _______ "__" ________________ 2019 елгы

«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту» муниципаль
программасы нәтиҗәләрен бәяләүнең максаты, бурычлары, чаралары һәм индикаторлары»

Төп чаралар аталышы Исполнители Төп чараларны
үтәү срогы

Ахыргы
нәтиҗәләрне

бәяләү
индикаторлары,

үлчәү
берәмлеге

Индикаторлар еллар буенча
2018

ел
факт

2019
бер ел
бәяләү

елы

2020 ел
фараз

2021 ел
фараз

2022 ел
фараз

Максат исеме: Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә урнашкан оешмалар хезмәткәрләренең һөнәри
куркынычлыгын киметү максатларында хезмәт шартларын һәм хезмәтне саклауны яхшырту

Мәсьәлә исеме: Хезмәтне саклау буенча муниципаль идарә системасын үстерү
Район предприятиеләрен 
һәм оешмаларын җәлеп 
итеп, хезмәтне саклау 
буенча семинарлар, 
киңәшмәләр, координация 
советлары оештыру һәм 
уздыру

Хезмәт  һәм
куркынычсызлык
техникасын  саклау
нормаларын  һәм
кагыйдәләрен  үтәүгә
беркетелгән  җаваплы
затлар,  ИК  ның  2018
елның  31  октябрендәге
3905  номерлы  карары
нигезендә,  барлык милек
рәвешләрендәге
предприятиеләр  һәм
оешмалар

2020-2022
еллар

Производствода
зыян күрүчеләр

саны 1000
эшләүчегә

0,12 0 0 0 0

Предприятиеләргә  һәм Хезмәтне  саклау  һәм 2020-2022



16

оешмаларга  хезмәтне
саклау буенча муниципаль,
республика,  бөтенроссия
чараларында  катнашу
турында  мәгълүмат
җиткерү  (семинарлар,
киңәшмәләр,  съездлар,
күргәзмәләр,
конференцияләр)

куркынычсызлык
техникасы  нормаларын
һәм кагыйдәләрен үтәүгә
беркетелгән  җаваплы
затлар,  2018  елның  31
октябрендәге  3905
номерлы  карары
нигезендә

еллар

Мәсьәлә исеме: укытуның заманча технологияләре нигезендә хезмәтне саклау буенча җитәкчеләрне, белгечләрне һәм хезмәткәрләрне әзерләү һәм
аларның квалификациясен күтәрү

Лаеш муниципаль районы 
предприятиеләре һәм 
оешмалары 
хезмәткәрләренең эш 
бирүчеләрнең һәм 
хезмәткәрләрнең хезмәтне 
саклау таләпләрен 
белүләрен укыту һәм 
тикшерү турында 
мәгълүмат

Хезмәтне саклау һәм 
куркынычсызлык 
техникасы нормаларын 
һәм кагыйдәләрен үтәүгә 
беркетелгән җаваплы 
затлар, 2018 елның 31 
октябрендәге 3905 
номерлы карары нигезендә

2020-2022
еллар

1000 эшчегә
исәпләп,

җитәкчеләр һәм
белгечләрнең

хезмәтне саклау
буенча

укуларын узган
дәрәҗәсе

17,7 18,8 19,0 19,5 20,0

Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгы 
оештыра торган 
предприятиеләрнең, 
учреждениеләрнең, 
оешмаларның Татарстан 
Республикасы Хезмәт, 
халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау 
министрлыклары 
тарафыннан оештырыла 
торган кече һәм урта 
бизнес субъектлары, 
хезмәт, халыкны эш белән 

Хезмәтне саклау һәм 
иминлек техникасы 
нормаларын һәм 
кагыйдәләрен үтәүгә 
беркетелгән җаваплы 
затлар, ИК ның 2018 елның
31 октябрендәге 3905 
номерлы карары 
нигезендә, «Лаеш үзәк 
район хастаханәсе» 
ДАССУ (килешү буенча), 
Социаль яклау бүлеге 
(килешү буенча), 
«Халыкны эш белән 
тәэмин итү үзәге» ДКУ 
(килешү буенча)

2020-2022
еллар
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тәэмин итү, социаль яклау,
мәгариф, сәламәтлек 
саклау һәм мәдәният 
учреждениеләре 
хезмәткәрләренең 
укуларында катнашуы

Мәсьәлә исеме: Хезмәтне саклауны мәгълүмати тәэмин итү һәм пропагандалау
Массакүләм мәгълүмат 
чараларында хезмәтне 
саклау мәсьәләләрен 
пропагандалау (хезмәтне 
саклау һәм 
куркынычсызлык 
техникасы буенча 
«Камская Новь» («Кама 
Ягы») газетасында, Лаеш 
муниципаль районы 
порталында «Хезмәтне 
саклау» бүлегендә һәм 
социаль челтәрләрдә)

Икътисад һәм эшкуарлык 
бүлеге, мәгълүматлаштыру
һәм яклау бүлеге, район 
предприятиеләре һәм 
оешмалары (килешү 
буенча)

2020-2022
еллар

Производствода
зыян күрүчеләр

саны 1000
эшләүчегә

0,12 0 0 0 0

Хезмәтне  саклау  буенча
семинарлар үткәрү

Хезмәтне саклау һәм 
куркынычсызлык 
техникасы нормаларын 
һәм кагыйдәләрен үтәүгә 
беркетелгән җаваплы 
затлар, 2018 елның 31 
октябрендәге 3905 
номерлы карары нигезендә

2020-2022
еллар

Предприятиеләр  һәм
оешмалар  арасында
хезмәтне  саклау  эшен  иң
яхшы  оештыруга  еллык
смотр-конкурс үткәрү

Хезмәтне саклау һәм 
куркынычсызлык 
техникасы нормаларын 
һәм кагыйдәләрен үтәүгә 
беркетелгән җаваплы 
затлар, 2018 елның 31 
октябрендәге 3905 
номерлы карары нигезендә

2020-2022
еллар

Мәсьәлә исеме: Һөнәри авырулар һәм җитештерү травматизмы дәрәҗәсен киметү
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Россия  Федерациясе
Хезмәт  кодексының  213
маддәсе,  Россия
Сәламәтлек  саклау
министрлыгының
12.04.2011  №  302н
боерыгы  нигезендә,
медицина  тикшерүләре
уздыруны  башкарырга
тиешле һөнәрләргә һәм эш
шартларына туры килә.

Район  предприятиеләре
һәм  оешмалары
җитәкчеләре  (килешү
буенча)

2020-2022
еллар

Хезмәт
шартларын

махсус
бәяләгән,
районда
мәшгуль

хезмәткәрләрне
ң гомуми

саныннан эш
урыннарында

хезмәт
куючыларның
чагыштырма

авырлыгы (%)

34,2 32,3 30,7 28,4 25,0

Мәсьәлә исеме: район предприятиеләрендә һәм оешмаларында хезмәт шартларын махсус бәяләүне активлаштыру
Район предприятиеләрендә
һәм оешмаларында хезмәт 
шартларын махсус бәяләү 
үткәрү

Район предприятиеләре 
һәм оешмалары 
җитәкчеләре (килешү 
буенча)

2020-2022
годы

Хезмәт
шартларын

махсус
бәяләгән,
районда
мәшгуль

хезмәткәрләрне
ң гомуми

саныннан эш
урыннарында

хезмәт
куючыларның
чагыштырма

авырлыгы (%)

94,6 95,0 96,2 97,4 98,0

Хезмәт шартларын махсус 
бәяләү үткәрелгән 
предприятиеләрнең 
мониторингы

Хезмәтне саклау һәм 
куркынычсызлык 
техникасы нормаларын 
һәм кагыйдәләрен үтәүгә 
беркетелгән җаваплы 
затлар, 2018 елның 31 
октябрендәге 3905 
номерлы карары нигезендә

2020-2022
годы
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Предприятие һәм барлык 
милек рәвешләрендәге 
оешмалар җитәкчеләренә 
хезмәт шартларын махсус 
бәяләү нәтиҗәләре буенча 
тәкъдим итәргә, 
предприятиедә хезмәт 
шартларын яхшырту 
чаралары планын эшләргә

Район предприятиеләре 
һәм оешмалары 
җитәкчеләре (килешү 
буенча)

2020-2022
годы
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