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Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль  

районының Ситуацион үзәген төзү һәм  

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль  

районының вәзгыять үзәге турындагы  

нигезләмәне раслау турында  

 

 

Татарстан Республикасында бүленгән ситуацион үзәкләр челтәрен төзү 

чараларын гамәлгә ашыру максатларында Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитеты карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Ситуацион 

үзәген булдыру. 

2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Ситуация 

үзәге турында Нигезләмәне расларга. 

3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының Ситуацион 

үзәген төзү һәм эшләтү өчен җаваплылык үзәге итеп Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлеген билгеләргә, 

аңа ситуацион үзәк Администраторы вәкаләтләрен бирергә.   

4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге җитәкчесенә, йөкләнгән өстәмә функцияләрне 

исәпкә алып, ике атна эчендә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетының икътисад бүлеге турындагы нигезләмәгә үзгәрешләр 

әзерләргә һәм кертергә, шулай ук Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының Ситуацион үзәген администрацияләү өчен җаваплы вазыйфаи затны 

билгеләргә. 

5. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына ситуация үзәгендә эшләгәндә әлеге карарга таянып эш итәргә 

тәкъдим итәргә. 

6. Бүлекчәләрне таблица нигезендә мәгълүмати-аналитик модель 

җаваплылык үзәкләре буларак беркетергә: 

 

 

 

 



Мәгълүмати-аналитик модель исеме Бүлекчәнең исеме 

(җаваплылык үзәге) 

Кече бизнес секторының тулай 

территориаль продуктка йогынтысын 

бәяләү 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге 

муниципаль районның баланс 

комиссиясе белән берлектә 

хезмәткә түләү буенча бердәм тариф 

кадәр хезмәт хакын түләү үзгәрешенең 

йогынтысын бәяләү  

 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге 

Кече бизнесның хуҗалык субъектларына 

чагыштырма анализ 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге 

Җирле бюджетка НДФЛ күчерү 

нормативының фаразы 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге 

 

7. Җаваплы структур бүлекчәләргә паспортларында күрсәтелгән модельләрне 

актуальләштерү чоры нигезендә мәгълүмати-аналитик модельләрне актуаль 

халәттә тотуны тәэмин итү. 

8. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының икътисад бүлеге җитәкчесе функциональ бүлекчәләр җитәкчеләре 

белән берлектә бер ай эчендә: 

мәгълүмат ресурслары һәм мәгълүмати-аналитик модельләр паспортларын 

эшләргә һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә 

аларны Бүленгән ситуацион үзәкнең мәгълүмати ресурслар һәм мәгълүмати-

аналитик модельләр реестрына кертергә; 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенә раслауга Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының 

ситуация үзәгендә мәгълүмати ресурсларны һәм мәгълүмати-аналитик 

модельләрне формалаштыру һәм актуальләштерү регламентын, шулай ук аларны 

өстәү, төзәтмәләр кертү һәм, кирәк булганда, кулланылучы объектлар 

исемлегеннән төшереп калдыру тәртибен эшләргә һәм расларга; 

эштә кулланыла торган мәгълүмат ресурсларын Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Ситуацион үзәгенең электрон мәгълүмат базасына 

кертергә һәм аларны актуальләштерүне тәэмин итәргә, мәгълүмати-аналитик 

модельләрнең эшләү өчен кирәк булган башлангыч мәгълүматларны 

актуальләштерүне тәэмин итәргә; 

администрирование базасына һәм модельләренә җаваплы хезмәткәрләр 

билгеләргә. 

9. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе карары 

белән расланды 

 __________ № ______    
 

 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының вәзгыять үзәге 

турында нигезләмә 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының ситуацион үзәгенең (алга таба-ПМР үзәге) бурычларын, функцияләрен 

һәм эш тәртибен билгели. 

1.2. Терминнар, кулланыла торган әлеге Нигезләмә: 

мәгълүмат ресурсы-мәгълүмат, документлар, документлар массивлары; 

мәгълүмати-аналитик модель - беренчел мәгълүмат нигезендә Идарә 

күрсәткечләрен анализлау һәм формалаштыру алгоритмы; 

мәгълүмат системасы-мәгълүмат җыелмасы һәм аны эшкәртүне тәэмин итә 

торган мәгълүмат технологияләре; 

мәгълүмати ресурслар реестры-ситуацион үзәктә катнашучылар эшчәнлегендә 

кулланыла торган мәгълүмат ресурслары Исемлеге, мәгълүмат ресурсларын һәм 

аларның санын исәпкә алу максатларында билгеләнгән тәртиптә формалаштырыла;  

мәгълүмати-аналитик модельләр реестры-ситуацион үзәктә катнашучылар 

тарафыннан үз эшчәнлегендә кулланыла торган анализ алгоритмнары һәм идарә 

күрсәткечләре исемлеге, ул билгеләнгән тәртиптә башлангыч мәгълүмат нигезендә 

формалаштырыла; 

ситуацион үзәк администраторы-Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитетының ситуацион үзәк эшчәнлеген тәэмин итүче 

икътисад бүлеге; 

Татарстан Республикасының бүленгән ситуацион үзәге (алга таба – РСЦ) – 

бердәм регламентлар (мәгълүмат һәм административ) буенча хезмәттәшлек итүче 

ситуацион үзәкләрнең гомуми кулланыла торган мәгълүмат ресурслары һәм 

мәгълүмати-аналитик модельләре белән функциональ бәйсез, әмма мәгълүмати-

аналитик бәйле җыелма);  

ситуацион үзәктән файдаланучылар-Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органнарының мәгълүмати ресурслардан һәм 

ситуацион үзәк кысаларында тормышка ашырыла торган модельләштерү 

нәтиҗәләрен үз эшчәнлекләрендә куллана торган функциональ бүлекчәләре. 

1.3. ПМР үзәге мәгълүмат ресурсларының, мәгълүмати-аналитик 

модельләр, мәгълүмати системалар һәм Мәгълүматны эшкәртү һәм күрсәтүнең 

программа-техник чараларыннан гыйбарәт, ул Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары җитәкчеләре өчен идарә карарлары 

һәм мәгълүмати-аналитик материаллар проектларын әзерләүне тәэмин итү өчен 

билгеләнгән. 

 

1.4. СЦ ПМР булып тора состав элементы РСЦ. 



 

2. Ситуацион үзәкнең бурычлары 

 

ПМР СҮ бурычлары булып тора: 

 

2.1. Идарә итү карарлары һәм мәгълүмати-аналитик материаллар 

проектларын әзерләү өчен файдаланыла торган мәгълүмати-аналитик модельләр 

эшчәнлеге өчен кирәк булган мәгълүматны җыю, эшкәртү һәм анализлауны тәэмин 

итү.  

2.2. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының оператив һәм стратегик характердагы килештерелгән карарларына 

мәгълүмати-аналитик ярдәм күрсәтүне тәэмин итү. 

2.3. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы башлыгы, 

Татарстан Республикасы Питрәч 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 

запрослары буенча мәгълүмат, мәгълүмат-белешмә һәм мәгълүмати-аналитик 

материаллар әзерләү.  

2.4. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы тормыш 

эшчәнлегенең теге яки бу өлкәләрендә ситуацион һәм/яки имитацион 

модельләштерүне гамәлгә ашыру.   

2.5. ПМР үзәгендә эшкәртелә торган мәгълүматны саклау дәрәҗәсен тәэмин 

итү. 

 

3. Ситуацион үзәктә катнашучыларның хокуклары 

 

3.1. ПМР СҮ администраторы хокуклы: 

билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

җирле үзидарә органнарының функциональ бүлекчәләреннән ПМР СҮ эшчәнлеген 

тәэмин итү өчен кирәкле мәгълүматны соратып алырга; 

билгеләнгән тәртиптә ПМР СҮ не дәүләт хакимияте органнарында, 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының җирле үзидарә 

органнарында, аның компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча башка 

учреждениеләрдә һәм оешмаларда тәкъдим итәргә. 

3.2. ПМР үзәгеннән Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

җирле үзидарә органнары җитәкчеләре һәм аларның функциональ бүлекләре 

файдалана.  

Кулланучылар - СЦ ПМР хокуклы: 

мәгълүмати ресурсларга, мәгълүмати-аналитик модельләргә һәм ПМР СҮ 

мәгълүмат системаларына тулы яки чикләнгән күләмдә Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы башлыгы карары белән билгеләнгән функциональ 

бурычларга һәм аларның статусына бәйле рәвештә рөхсәт ителгән булырга;  

ПМР СЦҮ нең мәгълүмати ресурсларыннан билгеләнгән тәртиптә тематик 

җыентыкларны бер тапкыр һәм вакыт-вакыт алырга. 

4. Ситуацион үзәк эшен оештыру 



4.1. ПМР үзәге администраторы булып Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлеге тора. 

 4.2. Мәгълүматны яклау эшләре Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад бүлеге тарафыннан 

башкарыла. 

4.3. ПМР СҮ администраторы өлештә контрольлек итә: 

ПМР СЦ эксплуатацияләүдә; 

агымдагы эшчәнлек һәм үсеш белән тәэмин итү СЦ ПМР. 

4.4. ПМР Үү мәгълүмати ресурслардан файдаланучыларның файдалана алу 

мөмкинлеге ПМР СҮ администраторы тарафыннан, Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карары белән 

билгеләнә торган, ПМР СЦ информацион куркынычсызлык сәясәте нигезендә 

бирелә.  

4.5. ПМР СҮ администраторы ПМР СЦ информацион ресурслар һәм 

мәгълүмати-аналитик модельләр реестрын үзәкләштереп алып бара. 

5. Мәгълүмат куркынычсызлыгын тәэмин итү 

ПМР СҮ мәгълүмат ресурсларына кулланучыларның керү мөмкинлеген 

оештыру барлык юнәлешләр буенча мәгълүмат куркынычсызлыгын тәэмин итүнең 

барлык таләпләрен һәм принципларын исәпкә алып гамәлгә ашырыла: 

мәгълүматны мәгълүмати-техник йогынтылардан саклау (компьютер 

һөҗүме); 

рөхсәтсез керүдән мәгълүматны саклау; 

тиешле статуска ия булган мәгълүмат ресурсларыннан чикләнгән файдалану 

мөмкинлеген тәэмин итү; 

мәгълүмати ресурсларның резерв копиясе. 

 


