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«Татарстан Республикасы дҽҥлҽт  
органнарының һҽм аның карамагындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык  
исҽбе һҽм хисаплылыгы» Татарстан 
Республикасы Дҽҥлҽт мҽгълҥмат 
системасын эксплуатациялҽҥ тҽртибен 
регламентлаштыра торган документларны  
раслау турында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 25 маендагы 443 
номерлы «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм аның карамагындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплылыгы» Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасы турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында»  карарын ҥтҽҥ йҿзеннҽн 
Югары Ослан муниципаль районының Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
1. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетында һҽм аның карамагындагы 

учреждениелҽрдҽ бухгалтерлык исҽбе, хисап тҿзегҽндҽ, хезмҽт хакын тҥлҽгҽндҽ һҽм физик 
затларга башка тҥлҽҥлҽрне башкарганда «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының 
һҽм алар буйсынуындагы учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплылыгы» дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасыннан файдалануны тҽэмин итҽргҽ. 

2. Расларга:   
– Татарстан Республикасы дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында эшлҽгҽндҽ «Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм алар буйсынуындагы учреждениелҽрнең 
бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары» шҽхси белешмҽлҽрне яклау турында нигезлҽмҽ (1 нче 
кушымта); 

– «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм алар буйсынуындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары» Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасында аларны эшкҽрткҽндҽ шҽхси белешмҽлҽрнең иминлеген тҽэмин 
итҥ кагыйдҽлҽре (2нче кушымта); 

–  «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм алар буйсынуындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары» Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасында шҽхси мҽгълҥматны кую һҽм тапшыру регламенты (3 нче 
кушымта; 

- «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм алар буйсынуындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары» Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасында эшлҽгҽндҽ контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн эшлҽгҽндҽ 
персональ белешмҽлҽрнең мҽгълҥмати иминлеген тҽэмин итҥ регламенты (4 нче кушымта). 

 



 

3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 
урнаштырырга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемҽ алам 
 
 
 
 
 
 
 

Башкарма комитет җитҽкчесе                                                                 В.С. Тимиряев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 нҿсхҽдҽ 
ҽзерлҽде һҽм  
бастырды: 
Александрова В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                      Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                         Башкарма комитетының 2019 елның  

                                                                                  20 декабрендҽге 1175 номерлы карарына  
                                                                                                                         1 нче кушымта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм  

алар карамагындагы учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм 
хисаплылыгы» Татарстан Республикасы дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында 

эшлҽгҽндҽ шҽхси мҽгълҥматны яклау турында 

НИГЕЗЛҼМҼ 
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                                        1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм аның карамагындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплылыгы»  Татарстан Республикасы 
дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында (алга таба – Нигезлҽмҽ) эшлҽгҽндҽ персональ 
мҽгълҥматларны саклау нигезлҽмҽсе конфиденциаль мҽгълҥматларны системада эшкҽртҥ 
тҽртибен билгели. 

1.2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ эшлҽнгҽн: 

1) «Мҽгълҥмат, мҽгълҥмат технологиялҽре һҽм мҽгълҥматны яклау турында» 2006 
елның 27 июлендҽге 149-ФЗ номерлы Федераль закон; 

2) «Шҽхси мҽгълҥматлар турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон; 

3) «Автоматлаштырылган системалар. Рҿхсҽтсез мҽгълҥматтан саклау. 
Автоматлаштырылган системаларны классификациялҽҥ һҽм мҽгълҥматны саклау буенча 
талҽплҽр»; 

4) «Федераль башкарма хакимият органнарында тарату чиклҽнгҽн хезмҽт 
мҽгълҥматлары белҽн эш итҥ тҽртибе турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында» 1994 
елның 3 ноябрендҽге 1233 номерлы РФ Хҿкҥмҽте Карары; 

      5) Россия Федерациясе Дҽҥлҽт техник комиссиясенең 1992 елның 30 мартындагы эш 
документлары. Ҽлеге Нигезлҽмҽ системада аларны эшкҽрткҽндҽ конфиденциаль 
мҽгълҥматларны яклауны тҽэмин итҥ тҽртибен билгели. 



 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬ МҼГЪЛҤМАТ ТҾШЕНЧҼСЕ ҺҼМ СОСТАВЫ 

        2.1. Конфиденциаль характердагы мҽгълҥматка бухгалтерлык исҽбен алып бару 
эшчҽнлегенҽ һҽм системада хезмҽт хакын исҽплҽҥгҽ кагылышлы яшерен булмаган 
мҽгълҥмат керҽ. 

2.2. Системада эшкҽртелҽ торган конфиденциаль мҽгълҥматка тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
1) системада органнарның оештыру эшчҽнлегенең гомуми мҽсьҽлҽлҽре буенча 

белешмҽлҽр; 
2) мҽгълҥматны техник яклау мҽсьҽлҽлҽре буенча белешмҽлҽр; 
3) бухгалтерлык һҽм кадрлар мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълҥматлар; 
4) орган хезмҽткҽрлҽренең шҽхси мҽгълҥматлары турында белешмҽлҽр: фамилиясе, 

исеме, атасының исеме; элекке фамилиясе, туган кҿне һҽм урыны; җенесе; гражданлыгы; 
чит теллҽр һҽм Россия Федерациясе халыкларының теллҽрен белҥ; белеме; гыйльми 
дҽрҽҗҽ; ҿстҽмҽ һҿнҽри белем; һҿнҽр (белгечлек); эш стажы; класслы чин (хҽрби яки махсус 
исем); дҽҥлҽт бҥлҽклҽре һҽм башка бҥлҽклҽр, аерымлык билгелҽре (кем бҥлҽклҽгҽн һҽм 
бҥлҽклҽнгҽн); кабул итҥ, кҥчерҥ, билгелҽҥ һҽм эштҽн азат итҥ турында мҽгълҥматлар; 
командировкалар, отпусклар, вакытлыча эшкҽ яраксызлык турында белешмҽлҽр; гаилҽ 
хҽле (шул исҽптҽн: гаилҽ составы, туганлык дҽрҽҗҽсе, фамилия, атасының исеме, якын 
туганнарының туган кҿне, аларның эш яки уку урыны); паспорт белешмҽлҽре; Граждан хҽле 
актларын дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турында таныклык; яшҽҥ урыны һҽм теркҽлҥ урыны 
турында таныклык; элемтҽ ҿчен телефон номеры; дҽҥлҽт пенсия иминиятенең иминият 
таныклыгы номеры; хҽрби исҽпкҽ алу турында белешмҽлҽр; салым тҥлҽҥченең 
идентификация номеры; эш чоры ҿчен рҽсмилҽштерелгҽн дҽҥлҽт серенҽ рҿхсҽт; 
керемнҽре, чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында 
белешмҽлҽр, шулай ук хатынының (иренең) һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, 
чыгымнары, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында белешмҽлҽр;  
Россия Федерациясе дҽҥлҽт граждан хезмҽтенҽ керҥгҽ яки аны узуга комачаулаучы 
авыруларның булу (булмавы) турында медицина учреждениесе бҽялҽмҽсе, шулай ук 
хезмҽт эшчҽнлеген башкару мҽсьҽлҽлҽренҽ кагылышлы һҽм система кысаларында эшне 
башкару ҿчен кирҽкле башка шҽхси белешмҽлҽр. 



 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬ МҼГЪЛҤМАТНЫ ЭШКҼРТҤ ТҼРТИБЕ 
3.1. Система кулланучысының конфиденциаль мҽгълҥматын эшкҽрткҽндҽ, 

автоматлаштыру чараларын кулланып яисҽ мондый чараларны кулланмыйча, 
конфиденциаль мҽгълҥматка ия булган телҽсҽ нинди гамҽллҽр (операция) җыелмасы, шул 
исҽптҽн, конфиденциаль мҽгълҥматны җыю, язу, системага салу, туплау, саклау, аныклау 
(яңарту, ҥзгҽртҥ), чыгару, куллану, тапшыру (тарату, бирҥ, кертҥ), блоклау, бетерҥ, юк итҥ 
аңлашыла. 

3.2. Эшкҽртҥ системадан файдаланучының язма ризалыгы белҽн яки конфиденциаль 
мҽгълҥматны яклау ҿлкҽсендҽ федераль законнарда каралган очракларда рҿхсҽтеннҽн 
башка гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 
   Системада «система белҽн эшлҽргҽ рҿхсҽт ителгҽн затлар исемлеге» документы 
нигезендҽ затлар мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ рҿхсҽт ителҽ. 

Системадан файдаланучылар, конфиденциаль мҽгълҥматны яклау ҿлкҽсендҽ 
федераль законнарда башкасы каралмаган булса, ҿченче затларга ачмаска һҽм субъект 
ризалыгыннан башка таратмаска тиеш. 
Система кулланучылары мҽгълҥматларны эшкҽрткҽндҽ тҥбҽндҽге гомуми талҽплҽрне 
ҥтҽргҽ тиеш: 
- эшкҽртҥ бары тик законнар һҽм башка норматив хокукый актлар ҥтҽлешен тҽэмин итҥ 
максатларында гына гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин; 
- кулланучы эшкҽртелҽ торган кҥлҽмен һҽм эчтҽлеген билгелҽгҽндҽ, расланган исемлек 
нигезендҽ, РФ Конституциясенҽ һҽм башка федераль законнарга таянып эш итҽргҽ тиеш;  
- системадан файдаланучылар, эшкҽртҥ тҽртибен билгелҽҥче система документлары белҽн 
кул куеп танышырга тиеш . 



 

              4. КОНФИДЕНЦИАЛЬ МҼГЪЛҤМАТНЫ САКЛАУ ҺҼМ ТАПШЫРУ 

4.1. Конфиденциаль мҽгълҥматны саклау, саклау срогы Федераль законда 
билгелҽнмҽгҽн булса, эшкҽртҥ максатларыннан да озаграк башкарылырга тиеш тҥгел. 

4.2. Система белҽн эшлҽргҽ рҿхсҽт ителгҽн затлар исемлегенҽ кертелгҽн 
хезмҽткҽрлҽрнең конфиденциаль мҽгълҥматлары ҽлеге система базасы архивында 
саклана. 

4.3. Конфиденциаль характердагы мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат 
йҿртҥчелҽрендҽ «Хезмҽттҽн файдалану ҿчен» дигҽн тамга куела. 

4.4. Документларны һҽм эшлҽрне бер белгечтҽн «Хезмҽттҽн файдалану ҿчен» дигҽн 
тамга белҽн тапшыру системаның мҽгълҥмати куркынычсызлыгы ҿчен җаваплы булуын 
рҿхсҽт итеп башкарыла. 

4.5. Документларны берничҽ адреска «Хезмҽттҽн файдалану ҿчен» тамгасы белҽн 
җибҽрергҽ кирҽк булганда, җибҽрелҽ торган документларның номерлары адрес буенча 
җибҽрелҽ торган җибҽрҥ кҥрсҽткече тҿзелҽ. Җибҽрҥ кҥрсҽткече документны ҽзерлҽгҽн 
структур бҥлекчҽ җитҽкчесе һҽм башкаручы тарафыннан имзалана. 

4.6. «Хезмҽттҽн файдалану ҿчен» дигҽн тамгалы эшлҽрне, документларны юк итҥ акт 
буенча башкарыла. Бу хакта исҽпкҽ алу рҽвешлҽрендҽ тиешле актка сылтама белҽн билге 
ясала. 

 

 



 

5.КОНФИДЕНЦИАЛЬ МҼГЪЛҤМАТНЫ ТАРАТУ ҾЧЕН ҖАВАПЛЫЛЫК 

 5.1. Мҽгълҥмат белҽн эш итҽргҽ рҿхсҽт ителгҽн система кулланучысы, мҽгълҥматны саклау 
һҽм конфиденциальлеге ҿчен җаваплы. 
 5.2. Системада мҽгълҥмат куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы кеше бирелгҽн 
рҿхсҽт ҿчен шҽхси җавап тота. 
5.3. Мҽгълҥмат алуны, эшкҽртҥне һҽм яклауны җайга салучы нормаларны бозу федераль 
законнар нигезендҽ дисциплинар, административ, гражданлык-хокукый яки җинаять 
җаваплылыгына ия. 

 

 

 

 

  



 

                                                                     Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                        Башкарма комитетының 2019 елның  

                                                                                 20 декабрендҽге 1175 номерлы карарына  
                                                                                                                         2 нче кушымта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм  
алар буйсынуындагы учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары»  

Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасында  
аларны эшкҽрткҽндҽ шҽхси белешмҽлҽрнең иминлеген тҽэмин итҥ  

кагыйдҽлҽре 
 



 

1.ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 
1.1. Ҽлеге документны системада эшкҽрткҽндҽ шҽхси мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин 
итҥ кагыйдҽлҽре бар. 
1.2. Ҽлеге кагыйдҽлҽр шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽрткҽндҽ тҥбҽндҽге талҽплҽрне билгели: 
- шҽхси мҽгълҥматларны алуга талҽплҽр; 
- шҽхси белешмҽлҽр булган документлар һҽм башка матди мҽгълҥматлар белҽн эшлҽҥне 
оештыруга карата талҽплҽр; 
- шҽхси мҽгълҥматларны урнаштыру һҽм эшкҽртҥ, саклау һҽм тапшыру урыннарына карата 
талҽплҽр; 
- шҽхси мҽгълҥматларны саклау шартларына карата талҽплҽр; 
1.3. Ҽлеге документ талҽплҽренҽ шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥне башкара торган 
системаның барлык кулланучылары да таянып эш итҽргҽ тиеш. 



 

2. ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 
 2.1. Системадан файдаланучыларга, система кысаларында шҽхси мҽгълҥматларны 
саклауны тҽэмин итҥ ҿлешендҽ оештыру-боеру документлары нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥ буенча 
бурычлар йҿклҽнҽ. 
 2.2. Аларның шҽхси мҽгълҥматларын яклау һҽм эшкҽртҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка 
килҽ торган системадан файдаланучыларның ҿстҽмҽ бурычлары аларның вазифа 
инструкциялҽренҽ кертелҽ. 
2.3. Куркынычсызлыкны тҽэмин итҥне җайга салучы вазыйфаи инструкциялҽрнең 
нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥне контрольдҽ тоту Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 
Казначылык Департаменты, ОГВ һҽм ОМС билгелҽнгҽн тҽртиптҽ башкарыла. 
2.4. Шҽхси мҽгълҥматларны алуны, эшкҽртҥне һҽм яклауны җайга салучы нормаларны 
бозуда гаепле затлар федераль законнар нигезендҽ җаваплы. 



 

 

3. ПЕРСОНАЛЬ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ АЛУГА ТАЛҼПЛҼР 
   

  3.1. Персональ мҽгълҥматларны субъектлардан турыдан-туры алганда, системадан 
файдаланучылар ҿченче затларга, шул исҽптҽн шҽхси мҽгълҥматларны нигезсез ачуга юл 
куймый торган шартларны тҽэмин итҽргҽ тиеш: 
- типик формаларны тутырганда, системага мҽгълҥмат керткҽндҽ, шҽхесне раслаучы 
документлар нигезендҽ субъект тарафыннан бирелгҽн белешмҽлҽрнең дҿреслеген 
тикшергҽндҽ, шҽхси мҽгълҥматларны тыңламаска; 
- барлык корректлы тутырылмаган типик формаларны гарантияле юк итҽргҽ; 
- тутырылган типлаштырылган формаларны эш ҿстҽллҽрендҽ ҿченче затларны кабул 
иткҽндҽ дҽ, ҥзегез  булмаганда калдырмаска. 
   3.2. Ҿченче затлардан персональ мҽгълҥматларны алганда, системаны кулланучылар 
«контрагентлар, ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ персональ мҽгълҥмат 
куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ Регламенты» документына таянып эш итҽргҽ тиеш. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ШҼХСИ БЕЛЕШМҼЛҼРЕ БУЛГАН ДОКУМЕНТЛАР ҺҼМ БАШКА МАТДИ 
МҼГЪЛҤМАТЛАР БЕЛҼН ЭШЛҼҤНЕ ОЕШТЫРУГА КАРАТА ТАЛҼПЛҼР 

 
 4.1. Шҽхси мҽгълҥматлары булган документлар һҽм башка матди мҽгълҥматлар белҽн 
эшлҽҥ системадан файдаланучылар тарафыннан конфиденциаль эш башкаруның 
гамҽлдҽге тҽртибе нигезендҽ башкарылырга тиеш. 
 4.2. Конфиденциаль эш башкаруның гамҽлдҽге тҽртибенҽ ҿстҽмҽ рҽвештҽ законнар3 белҽн 
шҽхси мҽгълҥматлары булган документларны рҽсмилҽштерҥ, алып бару һҽм куллану 
буенча чиклҽҥлҽр йҿклҽнҽ: 
- шҽхси мҽгълҥматларны матди йҿртҥчелҽрне исҽпкҽ алу кагыйдҽлҽре; 
- документларның типлаштырылган формаларын куллану кагыйдҽлҽре; 
- матди чыганакларда шҽхси мҽгълҥматларны беркетҥгҽ карата талҽплҽр; 
- шҽхси мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган журналларны (реестрларны, китапларны) алып 
бару тҽртибе;  
- шҽхси мҽгълҥматларны йҿртҥчелҽрне юк итҥ кагыйдҽлҽре. 
4.3. Матди мҽгълҥмат йҿртҥчелҽр белҽн эшлҽгҽндҽ, системадан файдаланучылар 
тҥбҽндҽге шартларны ҥтҽргҽ тиеш: 
4.3.1. Шҽхси мҽгълҥматлар булган барлык матди мҽгълҥмат йҿртҥчелҽр дҽ исҽпкҽ 
алынырга тиеш. 
4.3.2. Шҽхси мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган мҽгълҥмат матди мҽгълҥмат 
йҿртҥчелҽрнең исҽбен Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 
Департаменты, ОГВ, ОМС структур бҥлекчҽлҽре җитҽкчелҽре мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне 
исҽпкҽ алу журналында (алга таба - Журнал) хҽл итҽргҽ тиеш. Журнал берничҽ нҿсхҽдҽ 
алып барылырга мҿмкин. 
4.3.3. Шҽхси мҽгълҥматларны чит оешмаларга тапшыру  "Контрагентлар һҽм ҿченче 
затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ шҽхси мҽгълҥматларның мҽгълҥмати иминлеген тҽэмин 
итҥ регламенты" документы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 
4.4. Шҽхси мҽгълҥматларны теркҽгҽндҽ матди чыганакларда тҥбҽндҽге шартлар ҥтҽлергҽ 
тиеш: 
4.4.1. Аларны эшкҽрткҽндҽ автоматлаштыру чараларын кулланмыйча башкарыла 
торган шҽхси мҽгълҥматлар башка мҽгълҥматтан, аерым алганда, аларны аерым матди 
чыганакларда, махсус бҥлеклҽрдҽ яки формалар (бланклар) кырларында теркҽҥ юлы белҽн 
аерылырга тиеш. 
4.4.2. Бер матди йҿрткечтҽ шҽхси мҽгълҥматларны теркҽҥ рҿхсҽт ителми. 
4.4.3. Автоматлаштыру чараларын кулланмыйча, тҿрле категория шҽхси 
мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен һҽр категория ҿчен аерым матди мҽгълҥмат кулланылырга 
тиеш.  
 4.4.4. Шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽртҥ максатларына туры килмҽгҽн очракта, ҽгҽр 
матди йҿртҥче шҽхси мҽгълҥматларны шул ук йҿртҥчедҽ теркҽлгҽн башка шҽхси 
мҽгълҥматлардан аерым эшкҽртергҽ мҿмкинлек бирми икҽн, шҽхси мҽгълҥматларны аерым 
эшкҽртҥне тҽэмин итҥ буенча чаралар кҥрелергҽ тиеш. 
4.5. Шҽхси мҽгълҥматларны һҽм/яки шҽхси мҽгълҥматларны йҿртҥчелҽрне юк итҽргҽ кирҽк 
булганда, тҥбҽндҽге шартлар ҥтҽлергҽ тиеш: 
4.5.1. Яраксызга чыккан яки билгелҽнгҽн срокта хезмҽт иткҽн тышкы шҽхси 
мҽгълҥматлар юкка чыгарылырга тиеш. Шул ук вакытта, кирҽк булганда, юкка чыгарылырга 
тиеш булмаган мҽгълҥматларның кҥчерелмҽсе алдан башкарыла. 
4.5.2 Субъектның шҽхси мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ ризалык срогы чыккач, шҽхси 
мҽгълҥматлар юк ителҽ. 
4.53. Шҽхси мҽгълҥматларның бер ҿлешен юк итҥ, бу шҽхси мҽгълҥматларны матди 
чыганакта теркҽлгҽн бҥтҽн мҽгълҥматларны эшкҽртҥ (бетерҥ)  мҿмкинлеген саклап 
килҽчҽктҽ эшкҽртҥдҽн баш тартучы ысул белҽн башкарыла ала. 
4.5.4. Шҽхси мҽгълҥматларны юк итҥ акт буенча кимендҽ ҿч кешедҽн торган комиссия 
башкара.  
 



 

 

5. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ ЭШКҼРТҤ, САКЛАУ ҺҼМ ТАПШЫРУ ҖИҺАЗЛАРЫНА ҺҼМ 
ТЕХНИК ЧАРАЛАРЫНА КАРАТА ТАЛҼПЛҼР 

5.1. Территориягҽ керҥ казначылык, ОГВ, ММИ департаментының ҥткҽрҥ һҽм объект 
эчендҽге режимын оештыруны регламентлаучы документлар нигезендҽ гамҽлгҽ 
ашырылырга тиеш. 
5.2. Җиһазларны һҽм техник чараларны эшкҽртҥ, саклау һҽм тапшыру урыннары аларга 
санкциясез ҥтеп керҥ һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ мохиткҽ йогынты ясау мҿмкинлеген булдырмас ҿчен 
сайланырга тиеш. 
5.3. Җиһазлар, мҿмкин булганча, җитҽрлек мҽйданы булган биналарда урнашырга тиеш. 
Ҽлеге бҥлмҽлҽрнең тҽрҽзҽлҽренең беренче катында җиһаз урнаштырганда бҥлмҽлҽргҽ 
тҽрҽзҽ аша контрольсез керҥ мҿмкинлеген булдырмый торган рҽшҽткҽлҽр яки башка 
җайланмалар белҽн җиһазландырылырга тиеш. 
5.4. Мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҿчен билгелҽнгҽн җиһазлар белҽн тҽэмин ителгҽн кешелҽргҽ 
керҥ чиклҽнгҽн булырга һҽм хезмҽт ихтыяҗы нигезендҽ тҽэмин ителергҽ тиеш. 
 
 

6. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ САКЛАУ ШАРТЛАРЫНА КАРАТА ТАЛҼПЛҼР 
 

6.1. Шҽхси мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне саклау тҽртибе РФ законнары нигезендҽ 
мҽгълҥматларны эшкҽртҥне оештыру ҿчен җаваплы итеп билгелҽнҽ.



 
 

 
 

 

                                                             Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                Башкарма комитетының 2019 елның  

  20 декабрендҽге 1175 номерлы карарына  
                                                                                                                    3 нче кушымта 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм алар буйсынуындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары» Татарстан Республикасы Дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасында шҽхси мҽгълҥматны кую һҽм тапшыру регламенты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                  1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 
   1.1. Ҽлеге документ мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин итҥ тҽртибен һҽм системаны 
бушатканда закон нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥне билгели. 
   1.2. Ҽлеге Регламент талҽплҽре системадан файдаланучылар эшли торган органнарга 
кагыла. 
   1.3. Органнар һҽм контрагентлар/ҿченче затлар арасында мҽгълҥмат алмашу 
(тапшыру) максаты белҽн мҽгълҥматларны бушатканда «Контрагентлар һҽм ҿченче 
затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ персональ мҽгълҥмат куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ 
Регламенты» документына таянып эш итҽргҽ кирҽк. 
   1.4. Ҽлеге Регламент мҽгълҥматларны кҽгазьгҽ тҿшерҥ очракларын ҥз эченҽ ала. 
   1.5.Шҽхси мҽгълҥматларны машиналы йҿртҥчелҽргҽ (мҽсҽлҽн, USB-флэш Дисклар, 
DVD/Дисклар CD) чыгару тыела. 



 

 

2. ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 
   2.1. Мҽгълҥматны керткҽндҽ һҽм тапшырганда куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ 
кысаларында тҥбҽндҽге рольлҽр бирелҽ: 

 кулланучылар эшли торган структур бҥлекчҽлҽр җитҽкчелҽре; 

 кулланучылар. 
   2.2. Мҽгълҥматларны эшкҽртҥне гамҽлгҽ ашыручы органнарның структур бҥлекчҽлҽре 
җитҽкчелҽренҽ тҥбҽндҽге бурычлар йҿклҽнҽ: 
   1) системадан файдаланучыларга инструктаж ҥткҽрҥ ("Инструктаж ҥткҽрҥ журналында" 
имза астында), тҥбҽндҽге документлар белҽн танышу ҿчен: 
     - контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ шҽхси мҽгълҥматларның 
мҽгълҥмати куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ регламенты; 
     - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽрткҽндҽ куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ кагыйдҽлҽре; 
     - керҥне чиклҽҥ системасы сҽясҽте; 
     - ҽлеге регламент. 
   2) системадан файдаланучыларны «Сакланырга тиешле шҽхси мҽгълҥматлар исемлеге» 
документы нигезендҽ алар эшкҽртҽ торган мҽгълҥматлар исемлеге белҽн таныштыру; 
   3) ҽлеге системаны эшкҽртҥгҽ кертелгҽн ҥз бҥлекчҽсе хезмҽткҽрлҽрен исҽпкҽ алу; 
   4) системадан файдаланучыларның документлар талҽплҽрен ҥтҽҥлҽрен тҽэмин итҥ: 
  - контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ шҽхси мҽгълҥматларның 
мҽгълҥмати куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ регламенты; 
  - шҽхси мҽгълҥматларны эшкҽрткҽндҽ куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ кагыйдҽлҽре; 
  - керҥне чиклҽҥ системасы сҽясҽте; 
  - ҽлеге регламент. 
    2.3. Система кысаларында мҽгълҥматларны эшкҽртҥче кулланучыларга система 
кысаларында саклануны тҽэмин итҥ ҿчен оештыру-боеру документлары нигезлҽмҽлҽрен 
ҥтҽҥ буенча бурычлар йҿклҽнҽ. 



 

 

3. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ ЙҾРТҤЧЕЛҼРГҼ КҤЧЕРГҼНДҼ  ҺҼМ АННАН СОҢ 
ТАПШЫРУ ВАКЫТЫНДА КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫКНЫ ТҼЭМИН ИТҤ 

3.1. Матди чыганакларга керткҽндҽ, аларның иминлеген тҽэмин итҥ тҥбҽндҽ 
тасвирланган тҽртипне гамҽлгҽ ашыру хисабына башкарыла. 

3.2. Системадан файдаланучы мҽгълҥматларны матди йҿртҥчегҽ йҿкли һҽм алынган 
матди мҽгълҥматларны органның тиешле структур бҥлекчҽсе җитҽкчесенҽ килештерҥгҽ 
тапшыра. 

3.3. Тапшырылучы матди чыганакларда «конфиденциаль» яки «хезмҽттҽн 
файдалану ҿчен» дигҽн билге куела. 

3.4. Ҽлеге системадан файдаланучылар белҽн эшлҽгҽндҽ, тҥбҽндҽге шартлар 
ҥтҽлергҽ тиеш: 

3.5. Органның бер структур бҥлекчҽсеннҽн файдаланучылар арасында матди 
мҽгълҥматларны тапшыру органдагы гамҽлдҽге конфиденциаль эш башкару тҽртибе 
нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.6. Мҽгълҥматны кулдан (почта, курьер яки шҽхсҽн контрактларның һҽм ҿченче 
затларның вҽкалҽтле вҽкиллҽренҽ), контрагентларга яки ҿченче затларга тапшыру орган 
җитҽкчесе кушуы буенча гына «контрактлар һҽм ҿченче затлар белҽн хезмҽттҽшлек 
иткҽндҽ персональ мҽгълҥматларның мҽгълҥмати куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ 
Регламенты» документы нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

3.7. Матди мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне юкка чыгару кирҽк булганда, тҥбҽндҽге шартлар 
ҥтҽлергҽ тиеш: 

3.8. Яраксызга чыккан яки билгелҽнгҽн вакытка хезмҽт иткҽн мҽгълҥматны 
йҿртҥчелҽр юкка чыгарылырга тиеш. 

3.9. Субъектның ҽлеге мҽгълҥматларны эшкҽртҥгҽ ризалык срогы чыккач, ҽлеге 
мҽгълҥматлар юк ителҽ. 

3.10. Мҽгълҥматларның бер ҿлешен юк итҥ яки чистарту, ҽгҽр бу матди чыганак 
рҿхсҽт ителсҽ, бу мҽгълҥматларны эшкҽртҥ мҿмкинлеген саклап (бетерҥ, юдыру) килҽчҽктҽ 
дҽ бетермҽҥ ысулы белҽн башкарыла ала. 

3.11. Мҽгълҥматлар булган барлык матди мҽгълҥмат йҿртҥчелҽр махсус бҥлеп 
бирелгҽн хезмҽт биналарында яки биклҽнҽ торган һҽм саклана торган шкафларда 
(саклагычларда) сакланырга тиеш. Шул ук вакытта аларның физик сакланышын тҽэмин итҽ 
торган кирҽкле шартлар тудырылырга тиеш. 

3.12. Кулланучы хезмҽт урыныннан чыкканда матди чыганклары саклагычка 
алынырга тиеш. 

3.13. Матди мҽгълҥмат йҿртҥчелҽрне саклау мҽгълҥмат субъектын билгелҽргҽ 
мҿмкинлек бирҽ торган формада башкарылырга тиеш, аларны эшкҽртҥ максатларыннан да 
озаграк булырга тиеш тҥгел. Эшкҽртҥ максатларына ирешкҽннҽн соң яки, аларга ирешҥдҽ 
кирҽк булган очракта, РФ законнарында каралган очраклардан тыш, аларны юк итҽргҽ 
кирҽк. 

3.14. Эшкҽртҥ тҿрле максатларда башкарыла торган барлык мҽгълҥматлар (матди 
мҽгълҥматлар) аерым сакланырга тиеш. 

3.15. Ҽлеге йҿртҥчелҽрне саклауны һҽм бирҥне кулланучылар эшли торган структур 
бҥлекчҽлҽр җитҽкчелҽре оештыра. 

3.16. Ҽлеге субъектларның   документлары субъектлар ризалыгы белҽн аның 
мҽгълҥматларын эшкҽртҥгҽ билгелҽнгҽн вакыт эчендҽ сакланырга тиеш. 
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«Татарстан Республикасы дҽҥлҽт органнарының һҽм алар буйсынуындагы 
учреждениелҽрнең бухгалтерлык исҽбе һҽм хисаплары» Татарстан Республикасы дҽҥлҽт 
мҽгълҥмат системасында эшлҽгҽндҽ контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн эшлҽгҽндҽ 
персональ белешмҽлҽрнең мҽгълҥмати иминлеген тҽэмин итҥ регламенты  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 
 1.1. Ҽлеге документ системада мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин итҥ һҽм контрагентлар 
һҽм ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ закон нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥ тҽртибен билгели. 
 1.2. Ҽлеге Регламент мҽгълҥматларны эшкҽртҥ барышында контрагентлар һҽм ҿченче 
затлар белҽн хезмҽттҽшлек итҥнең тҥбҽндҽге очракларын ҥз эченҽ ала: 
- контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн мҽгълҥмат алмашу; 
- контрагентларга һҽм ҿченче затларга системага керҥ мҿмкинлеген бирҥ. 
 1.3. Департамент, орган һҽм контрагентлар һҽм ҿченче затлар арасында мҽгълҥмат 
алмашу, мҽгълҥматларны саклау буенча билгелҽнгҽн нормаларны ҥтҽп, Россия 
Федерациясе Федераль законнарында билгелҽнгҽн очракларда булырга мҿмкин.  

 
2. ХЕЗМҼТКҼРЛҼРНЕҢ БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

  2.1. Мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ кысаларында контрагентлар һҽм ҿченче затлар 
белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ тҥбҽндҽге рольлҽр бирелҽ: 
- система кулланучылары эшли торган структур бҥлекчҽлҽр җитҽкчелҽре; 
- мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы;  
- ППО администраторы (кулланучылар учреждениесе администраторы);  
- иминлек администраторы (админ СИС).  
2.2. Ҽлеге мҽгълҥматларны эшкҽртҥне гамҽлгҽ ашыручы Департаментта, органнарда 
куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы затларга тҥбҽндҽге вазыйфалар йҿклҽнҽ: 
1) системадан файдаланучыларга инструктаж ҥткҽрҥ ("Инструктаж ҥткҽрҥ журналында" 
имза астында), тҥбҽндҽге документлар белҽн танышу ҿчен: 
- аларны эшкҽрткҽндҽ шҽхси мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин итҥ кагыйдҽлҽре;  
- контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ шҽхси мҽгълҥматларның 
мҽгълҥмати куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ регламенты; 
- шҽхси мҽгълҥматларны бушату һҽм тапшыру регламенты. 
2) ҽлеге системаны эшкҽртҥгҽ җибҽрелгҽн ҥз бҥлекчҽсе хезмҽткҽрлҽрен исҽпкҽ алу; 
3) системадан файдаланучыларның документлар талҽплҽрен ҥтҽҥлҽрен тҽэмин итҥ:  
- аларны эшкҽрткҽндҽ шҽхси мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ кагыйдҽлҽре;  
 - контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ шҽхси мҽгълҥматларның 
мҽгълҥмати иминлеген тҽэмин итҥ регламенты; 
- шҽхси мҽгълҥматларны бушату һҽм тапшыру регламенты. 
2.3. Куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы булган оешмаларга тҥбҽндҽге 
вазыйфалар йҿклҽнҽ: 
- ҽлеге системаның иминлеген тҽэмин итҥ эшлҽрен планлаштыру һҽм координациялҽҥ;  
- ҽлеге системаның мҽгълҥмати иминлеген тҽэмин итҥ буенча оештыру һҽм техник 
чараларны тормышка ашыруны тикшереп тору; 
- система кысаларында мҽгълҥматларны эшкҽртҥче кулланучыларның аларны саклау 
буенча билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽрнең ҥтҽлешен контрольдҽ тоту; 
- ҽлеге системаны саклау буенча талҽплҽрне техник тормышка ашыруны оештыру. 
2.4. Мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ эшчҽнлеге кысаларында ППО 
администраторларына ПРПО белҽн системалы идарҽ итҥне һҽм тҽэмин итҥне булдыру, 
шулай ук кулланучыларга системага керҥ мҿмкинлеген бирҥ буенча бурычлар йҿклҽнҽ. 
2.5. Эшчҽнлек кысаларында, аларны эшкҽрткҽндҽ мҽгълҥматларны саклау чараларын 
ҥтҽҥне контрольдҽ тоту бурычы ҽлеге системаның куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен 
җаваплы затка йҿклҽнҽ.  
2.6. Система кысаларында мҽгълҥматларны эшкҽртҥче кулланучыларга система 
кысаларында мҽгълҥматларны саклауны тҽэмин итҥ ҿлешендҽ оештыру-боеру 
документлары нигезлҽмҽлҽрен ҥтҽҥ буенча бурычлар йҿклҽнҽ. 
2.7. Ҽлеге мҽгълҥматларны саклау һҽм эшкҽртҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ барлыкка килҽ 
торган системадан файдаланучыларның бурычлары аларның вазыйфаи регламентларына / 
инструкциялҽренҽ кертелҽ. 
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2.8. Куркынычсызлыкны тҽэмин итҥне җайга салучы вазыйфаи регламентларның, 
инструкциялҽрнең ҥтҽлешен контрольдҽ тоту Департамент тарафыннан билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ башкарыла. 
2.9. Мҽгълҥматларны алуны, эшкҽртҥне һҽм саклауны җайга салучы нормаларны бозуда 
гаепле затлар закон нигезендҽ җаваплы. 

 
3. ГОМЕР ҺҼМ СҼЛАМҼТЛЕККҼ КУРКЫНЫЧ ЯНАГАНДА, АЛАРНЫ БИРГҼНДҼ ШҼХСИ 

МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫҢ ИМИНЛЕГЕН ТҼЭМИН ИТҤ 

3.1. Ҽгҽр дҽ ҽлеге контрагентларга һҽм ҿченче затларга тапшыру тормыш, сҽламҽтлек яки 
башка тормыш ҿчен мҿһим мҽнфҽгатьлҽрен яклау ҿчен кирҽк булган очракта, ҽгҽр ҽлеге 
субъектның ризалыгын алу мҿмкин булмаса, Департамент җитҽкчесе, органнар 
җитҽкчелҽре мҽгълҥматларны тапшыру турында Карар кабул итҽ алалар . 
3.2. Мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы зат шҽхесне раслаучы документ 
һҽм хезмҽт таныклыгы (булган очракта) ала, шулай ук ҽлеге затның контакт 
мҽгълҥматларын яза. 
3.3. Куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы мҽгълҥматны алуда расписка ала. 
Распискада ФИО, алынган мҽгълҥматларның составы, алу датасы, шҽхесне таныклый 
торган документ турында белешмҽлҽр кҥрсҽтелҽ. 
3.4.Расписка алганнан соң, мҽгълҥматлар ирекле рҽвештҽ бирелҽ. 
3.5.Ҽлеге системаны кулланучы тарафыннан бирелгҽннҽн соң бер тҽҥлек эчендҽ, ҥзенең 
структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе белҽн берлектҽ, журналга язылу кертелҽ.  
Шул ук вакытта «мҽгълҥматларны тапшыру ҿчен нигез» кырында «тормыш яки 
сҽламҽтлеккҽ куркыныч» тапшыруның сҽбҽбе кҥрсҽтелҽ, ҽ «мҽгълҥматларны алган затның 
имзасы һҽм датасы» кырында бирелҽ. Расписка алу турында мҽгълҥматлар 
Департаментында, органында саклана. 
3.6. Шҽхси мҽгълҥматларны биргҽн системаның структур бҥлекчҽсе җитҽкчесе, 
мҽгълҥматларны тапшыру факты турында системада мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин 
итҥ ҿчен җаваплы. 

 

4. ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОННАР БЕЛҼН БИЛГЕЛҼНГҼН ОЧРАКЛАРДА АЛМАШКАНДА ШҼХСИ 
МҼГЪЛҤМАТЛАР ИМИНЛЕГЕН ТҼЭМИН ИТҤ 

4.1. Мҽгълҥматлар белҽн алмашу  зарурлыгы Россия Федерациясе законнары белҽн 
билгелҽнгҽн очракта, алмашуның кирҽкле тҽртибе тиешле орган тарафыннан билгелҽнҽ. 
4.2. 4.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн органнар белҽн мҽгълҥматлар алмашуны ҽлеге бҥлектҽн 
файдаланучылар эшли торган Департаментның, органнарның тиешле структур бҥлекчҽлҽре 
гамҽлгҽ ашыралар. 
4.3. Ҽгҽр дҽ Россия Федерациясе законнары нигезендҽ белешмҽлҽр ел саен яисҽ ай саен 
бирелмҽсҽ, лҽкин соратып алучы орган законнар нигезендҽ талҽп итҥ һҽм белешмҽлҽр алу 
ҿчен кирҽкле вҽкалҽтлҽргҽ ия булса, ҽлеге орган ҽлеге мҽгълҥматларны алу ҿчен 
Департамент җитҽкчелегенҽ, органга язма запрос җибҽрҽ. 
4.4. Запрос соратып алучы органнар җитҽкчелҽре имзасы белҽн рҽсми бланкларда 
рҽсмилҽштерелергҽ һҽм, ҽгҽр федераль законнарда башкача билгелҽнмҽгҽн булса, ҽлеге 
талҽпнең максатын һҽм хокукый нигезен кҥрсҽтергҽ тиеш. Запрос шулай ук мҽгълҥматлар 
тапшыру тасвирлама тҽртибен (формалары, сроклары һҽм ысуллары) ҥз эченҽ ала. 
4.5. Департамент җитҽкчесе, орган җитҽкчесе гаризасын канҽгатьлҽндерҥ турында карар 
кабул иткҽндҽ, ҽлеге Регламентның 7, 8 бҥлеклҽре нигезендҽ белешмҽлҽр бирҥ гамҽлгҽ 
ашырыла. 
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4.6. Система кулланучылары эшли торган структур бҥлек җитҽкчесе мҽгълҥматларны 
тапшыру факты турында системада мҽгълҥмат иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы. 
 

5. ТҾЗЕЛГҼН КИЛЕШҤЛҼР КЫСАЛАРЫНДА ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАР АЛМАШКАНДА 
ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАР ИМИНЛЕГЕН ТҼЭМИН ИТҤ 

5.1. Системада контрагентлар белҽн алмашу турында килешҥ тҿзҥ зарурлыгы килеп туган 
очракта, мҽсьҽлҽне Департамент һҽм Татарстан Республикасы мҽгълҥматлаштыру һҽм 
элемтҽ министрлыгы белҽн килештерҥ мҽҗбҥри булып тора. 
5.2. Органнарның структур бҥлекчҽлҽре аша тҿзелгҽн килешҥлҽр кысаларында 
контрагентлар белҽн мҽгълҥмат алмашу тыела. 
 5.3. Ҽгҽр мҽгълҥмат субъектларын контрактлар белҽн алыштыру Департамент һҽм 
контрагент арасындагы килешҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла икҽн, мҽгълҥматларны бирҥ 
шартлары ҽлеге килешҥдҽ билгелҽнҽ. 
 5.4. Контрагент белҽн килешҥ тҿзегҽндҽ килешҥгҽ мҽгълҥмат куркынычсызлыгын тҽэмин 
итҥ буенча контрагент йҿклҽмҽлҽре һҽм мҽгълҥмат бирҥ шартлары кертелҽ (шул исҽптҽн 
контрагент оешманы ҥзгҽртеп корылган яки бетергҽн очракта), шулай ук мҽгълҥматлар 
тапшырыла торган контрагентлар белҽн конфиденциальлек турында килешҥ тҿзелҽ. 
5.5. Персональ мҽгълҥматларны бирҥ шартлары һҽм шҽхси мҽгълҥмат куркынычсызлыгын 
тҽэмин итҥ буенча килешҥ составына кертелҽ торган контрагент йҿклҽмҽлҽре системада 
шҽхси мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы затлар белҽн килештерелҽ. 
5.6. Мҽгълҥматларны тапшыру (алу) ҽлеге Регламентның 7, 8 бҥлеклҽре нигезендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла. 

 

6. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫ ТАПШЫРГАНДА КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫКНЫ ТҼЭМИН 
ИТҤ 

6.1. Мҽгълҥматларны тапшыру Департаменттагы мҽгълҥматлар белҽн эшлҽҥ ҿчен 
җаваплы элемтҽ каналлары буенча матди яки электрон рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
6.2. Мҽгълҥматларны матди яктан тапшыру тҥбҽндҽге тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашырыла: 
6.2.1. Системадан файдаланучылар эшли торган Департамент тапшырылган 
документларда «конфиденциаль» яки «хезмҽттҽн файдалану ҿчен» тамгасын ҥз эченҽ ала. 
Документларны тапшыру контрагент яки ҿченче зат тарафыннан тапшырыла торган 
белешмҽлҽрнең конфиденциальлеге турында хҽбҽрнамҽ белҽн, шулай ук тапшырылучы 
мҽгълҥматларны алуны раслауга сорау белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 
6.2.2. Хат Департамент җитҽкчесе, орган яисҽ аның урынбасары тарафыннан имзалана һҽм 
тапшырыла торган матди йҿртҥчегҽ теркҽлҽ. 
6.2.3. Матди чыганак конфиденциаль эш башкаруның гамҽлдҽге тҽртибе нигезендҽ туплана. 
6.2.4. Мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган матди чыганакларны тапшыру почта (заказлы яки 
кыйммҽтле почта җибҽрҥлҽре белҽн җибҽрҥ), курьер элемтҽсе белҽн гамҽлгҽ ашырыла 
яисҽ контрактларның вҽкалҽтле вҽкиллҽренҽ һҽм ҿченче затларга шҽхсҽн тапшырыла. 
6.2.5. Мҽгълҥматларны ҥз эченҽ алган матди мҽгълҥматларны тапшырганда, контрагентлар 
вҽкалҽтле вҽкиллҽренҽ һҽм ҿченче затларга тапшырганда, системадан файдаланучылар 
эшли торган Департамент, шҽхесне раслаучы документ буенча вҽкалҽтле вҽкилне 
идентификациялҽҥне алдан башкаралар. 
6.2.6. Матди чыганак тапшырганнан соң, Система кулланучылары эшли торган Департамент 
журналга язма кертҽ. 
6.2.7. Мҽгълҥмат алу турында раслау алганнан соң, журналга раслау турында язма кертелҽ 
(Департамент территориясендҽ матди чыганак тапшырганда, орган тарафыннан раслау 
турындагы язма турыдан-туры тапшырылганда кертелҽ). 
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6.3. Элемтҽ каналлары буенча мҽгълҥматларны электрон рҽвештҽ тапшыру тҥбҽндҽге 
тҽртиптҽ башкарыла: 
6.3.1. Элемтҽ каналлары буенча электрон рҽвештҽ мҽгълҥмат тапшыру, рҿхсҽтсез керҥдҽн 
саклануны тҽэмин итҽргҽ тиешле оешмалар арасында сакланган мҽгълҥмат алмашуның 
кабул ителгҽн тҽртибе нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
6.3.2. Мҽгълҥматларны электрон рҽвештҽ департаментның элемтҽ каналлары аша 
тапшырганда, Система кулланучылары эшли торган Орган тапшырылучы белешмҽлҽрнең 
конфиденциальлеге турында хҽбҽр итҥче озату хатын яки ҿченче затны җибҽрҽ, шулай ук 
тапшырыла торган мҽгълҥматларның конфиденциальлеге турында соратып алынган 
хҽбҽрне ҥз эченҽ ала.  
6.3.3. Мҽгълҥматларны электрон рҽвештҽ тапшыру системадан файдаланучылар 
тарафыннан якланган элемтҽ каналлары аша башкарыла. 
6.3.4. Системадан файдаланучылар эшли торган Департамент, шҽхси мҽгълҥмат алу 
турында таныклык алгач, журналга тиешле язма кертҽ.. 
 

7. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАР АЛГАНДА КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫКНЫ ТҼЭМИН ИТҤ 

7.1. Контрактлардан һҽм ҿченче затлардан персональ мҽгълҥматларны алу органда 
конфиденциаль эш башкару ҿчен җаваплы структур бҥлекчҽ аша гамҽлгҽ ашырыла. 
Контрагентлардан һҽм ҿченче затлардан органның башка структур бҥлекчҽлҽре аша 
персональ мҽгълҥматларны алу тыела. 
7.2.Белешмҽлҽрнең матди йҿртҥчелҽрен алу органның конфиденциаль эш башкаруының 
гамҽлдҽге тҽртибе нигезендҽ башкарыла. 
7.3. Контрагентлардан яки мҽгълҥматны ҥз эченҽ алган файл массивларының ҿченче 
затларыннан алынган мҽгълҥматны эшкҽртҥ вакыты, урыны һҽм ысуллары турында Карар 
кабул итҽ. 
7.4. Ҽгҽр дҽ куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы кеше алынган мҽгълҥматларны 
системада һҽм категориядҽ эшкҽртҥ кирҽклеге турында Карар кабул иткҽн булса, алынган 
мҽгълҥматларның кҥлҽме системаның якланганлык дҽрҽҗҽсенҽ туры килҽ, ҽлеге системага 
йҿклҽнҽ. 
7.5. Шҽхси мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы учреждениедҽн алынган 
персональ мҽгълҥматларны системага эшкҽртҥ кирҽклеге турында Карар кабул иткҽн 
очракта, лҽкин алынган мҽгълҥматларның категориясе һҽм кҥлҽме системаның саклану 
дҽрҽҗҽсенҽ туры килмҽсҽ, шҽхси мҽгълҥматларның куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен 
җаваплы шулай ук аларны тҽңгҽллҽштерҥ буенча чаралар кҥрҥ турында Карар кабул итҽ, 
шул исҽптҽн: 
- системаның якланганлык дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ һҽм аны тиешенчҽ яклау чаралары; 
- алынган файл массивларын ҥзгҽртҥ, йогышсызландыру яки сегментлау юлы белҽн 
мҽгълҥматлар категориясен яисҽ кҥлҽмен киметҥ чаралары. 
7.6. Кулланыла торган чаралар һҽм мҽгълҥматны саклау чаралары системаның мҽгълҥмати 
куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿлкҽсендҽге нормалар һҽм стандартлар талҽплҽренҽ туры 
килҥен тҽэмин итҽргҽ тиеш. Мҽгълҥмати куркынычсызлык нормаларына һҽм 
стандартларына туры килҥ-килмҽҥне аттестация формасында мҽгълҥмати куркынычсызлык 
талҽплҽренҽ туры килҥ-килмҽҥне бҽялҽҥ расланырга тиеш. 
7.7. Ҽлеге учреждениенең иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы кешелҽрен ҽлеге 
чараларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен җаваплы затларны, шул исҽптҽн сервис оешмалары белҽн 
гамҽлдҽге килешҥлҽр кысаларында билгели. 
7.8. Системага шҽхси мҽгълҥматларны йҿклҽнешне система администраторлары 
эксплуатация документлары нигезендҽ системага йҿкли. 
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8. ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫҢ МҼГЪЛҤМАТ СИСТЕМАСЫНА КОНТРАГЕНТЛАРГА КЕРҤ 
МҾМКИНЛЕГЕ БИРҤ  

Системага керҥ мҿмкинлеге департамент, ТР МИС һҽм контрагент арасында тҿзелгҽн 
килешҥ нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла, анда шҽхси мҽгълҥматларга керҥ шартлары 

билгелҽнҽ. 
 
8.1. Контрагент белҽн килешҥ тҿзегҽндҽ килешҥгҽ мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин итҥ 
буенча системага керҥ шартлары һҽм контрагент йҿклҽмҽлҽре кертелҽ (шул исҽптҽн оешма 
- контрагентны ҥзгҽртеп корган яки бетергҽн очракта), шулай ук мҽгълҥматка керҥ мҿмкин 
булган конфиденциальлек турында килешҥ тҿзелҽ. 
8.2. Контрагент белҽн килешҥ тҿзегҽндҽ килешҥгҽ шҽхси мҽгълҥматларның 
куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча контрагент йҿклҽмҽсе һҽм системага керҥ шартлары 
кертелҽ (шул исҽптҽн оешма - контрагентны ҥзгҽртеп корган яки бетергҽн очракта), шулай 
ук шҽхси мҽгълҥматка керҥ мҿмкин булган конфиденциальлек турында килешҥ тҿзелҽ. 
8.3. Контрагентлар вҽкиллҽренҽ системага керҥ рҿхсҽтен контрагент хаты нигезендҽ 
бирҽлҽр. Хатта контрагентның җаваплы затының координатлары кҥрсҽтелҽ. 
8.4. Системага керҥ мҿмкинлеге булган контрагентлар һҽм ҿченче затлар исемлеге 
учреждениедҽ, яки ҥзенҽ билгелҽнгҽн җаваплы затта саклана. 
8.4.1. Ҽлеге исемлек системадан техник файдалану ҿчен җавап бирҥче система 
администраторына тапшырыла. 
8.4.2. Контрагентларга һҽм ҿченче затларга системага керҥ тҥбҽндҽге тҽртиптҽ башкарыла: 
Кулланма программалар белҽн тҽэмин итҥ администраторы керҥнең техник мҿмкинлеге 
бармы-юкмы икҽнлеген тикшерҽ. 
Мондый мҿмкинлек булган очракта, администратор гамҽли программа тҽэминатын техник 
шартлар һҽм талҽплҽр формалаштыра, аларда керҥ хокукы бирелергҽ мҿмкин. Ҽлеге 
Шартлар һҽм талҽплҽр тҿзелгҽн килешҥ ягыннан да таратылырга тиеш. 
8.4.3. Талҽплҽр һҽм техник шартлар конкрет очрак ҿчен билгелҽнҽ, ҽмма, гомумҽн алганда, 
ҥз эченҽ кертергҽ тиеш: 
- кирҽкле техник шартлар (тоташтыру параметрларына карата талҽплҽр, мҽгълҥматны 
саклау чараларына карата талҽплҽр, башка челтҽрлҽргҽ тоташмау талҽбе яки 
тоташтырганда кулланыла торган саклану чаралары һ. б.); 

- оешма-контрагент тарафыннан ҥтҽлергҽ тиешле мҽгълҥматны саклау буенча талҽплҽр; 
- оешмалар арасында җаваплылыкны чиклҽҥ. 

8.4.4. Билгеле бер талҽплҽр һҽм техник шартлар системада мҽгълҥматлар иминлеген 
тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы кешелҽр белҽн килештерелҽ. 
8.4.5. Гамҽли программа белҽн тҽэмин итҥ администраторы контрагентка язмача яки 
электрон рҽвештҽ, керҥ мҿмкинлеге бирҥ турындагы уңай карарны раслап, хат җибҽрҽ. 
Хат, шулай ук ҥз эченҽ формалашкан талҽплҽр һҽм техник шартлар, җаваплы зат 
координаталарын кертергҽ тиеш. 
8.4.6. Система эчендҽ техник шартларны тормышка ашыруны ҥз вҽкалҽтлҽре 
кысаларында администратор гамҽли программалар белҽн тҽэмин итҽ. 
8.4.7. Талҽплҽр һҽм техник шартларда билгелҽнгҽн барлык кирҽкле гамҽллҽрне ҥтҽгҽннҽн 
соң, гамҽли программа белҽн тҽэмин итҥ администраторы контрактка кирҽкле барлык керҥ 
хокукларын бирҽ. 
8.4.8. Кирҽк булганда, администратор гамҽли программа белҽн тҽэмин итҥ контрагентка 
керҥ ҿчен кирҽкле реквизитларны тҽкъдим итҽ. 

  
9. КОНТРАГЕНТЛАР ҺҼМ ҾЧЕНЧЕ ЗАТЛАР БЕЛҼН ХЕЗМҼТТҼШЛЕК ВАКЫТЫНДА 

ШҼХСИ МҼГЪЛҤМАТЛАРНЫҢ МҼГЪЛҤМАТИ ИМИНЛЕГЕН САКЛАУНЫ  
КОНТРОЛЬДҼ ТОТУ 
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9.1. Контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн хезмҽттҽшлек иткҽндҽ мҽгълҥмати 
куркынычсызлыкны тҽэмин итҥне учреждениедҽн алынган мҽгълҥматның иминлеген тҽэмин 
итҥ ҿчен җаваплы башкара. Аңа контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ 
торып, контрольлек итҥ буенча җаваплылык йҿклҽнгҽн: 
- барлык тапшырыла һҽм алына торган мҽгълҥматларны исҽпкҽ алуны оештыру (9.2 пункт); 
- контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн шартнамҽлҽргҽ мҽгълҥматларны яклау буенча 
йҿклҽмҽлҽрне кертҥ (9.3 п.); 
- системага керҥ тҽртибен саклау (9.4 п.). 
9.2. Тапшырылучы һҽм алына торган барлык мҽгълҥматларны исҽпкҽ алуны оештыруны 
тикшерҥ планлы нигездҽ башкарыла: 
9.2.1. Мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен ел саен журналларның дҿреслеген һҽм 
тулылыгын тикшерҥ буенча анализ ясый. 
9.2.2. Журналларның дҿрес тутырылмавы ачыкланган очракта, мҽгълҥмат 
куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы кешелҽр бу хакта тҽртип бозуларны исҽпкҽ 
алу журналына языла. 
 9.3. Контрагентлар һҽм ҿченче затлар белҽн шартнамҽлҽргҽ мҽгълҥматларны яклау буенча 
йҿклҽмҽлҽрне кертҥне контрольдҽ тоту: 
9.3.1. Куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы, килешҥлҽр тҿзегҽндҽ аларга 
мҽгълҥматлар иминлеген тҽэмин итҥ буенча контрагент йҿклҽмҽлҽрен кертҥне, шулай ук 
хосусыйлык турында килешҥ тҿзҥне контрольдҽ тота. 
9.4. Рҿхсҽт бирҥ тҽртибен ҥтҽҥне контрольдҽ тоту: 
9.4.1. Куркынычсызлык администраторлары кҿн саен контрагентларга рҿхсҽт ителмҽгҽн 
хокуклар бирелҥ (ҥзгҽртҥ) турында таныклаучы язмаларны ачыклау максаты белҽн Система 
вакыйгаларын теркҽҥ журналларын карый. 
9.4.2. Рҿхсҽтсез ҥзгҽрешлҽр ачыкланган очракта, куркынычсызлык администраторы хокук 
бозуларны исҽпкҽ алу журналына язу керкҽн дип хҽбҽр итҽ, хокук бозулар турындагы 
белешмҽлҽрнең куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен җаваплы һҽм аларны бетерҥ буенча 
кирҽкле чаралар кҥрҽ. 
9.4.3. Рҿхсҽтсез рҽвештҽ контрагентларга керҥ хокукын бирҥ (ҥзгҽртҥ) фактлары ачыкланган 
очракта, куркынычсызлык администраторы мҽгълҥматларның иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен 
җаваплы затка хҽбҽр итҽ. 
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