
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 КАРАР 

 

 

 «06» декабрь 2019 ел                                                                      № 2154 

   

 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2016 елның 16 

августындагы 1232 номерлы карары (2018 

елның 27 сентябрендәге 1402 номерлы 

редакциясендә) белән расланган «2016-

2024 елларда «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегендә 

сәламәтлек саклауны үстерү» муниципаль 

программасына үзгәрешләр кертү 

турында 

 

 

Лениногорск муниципаль районының кан тамырлары патологиясе 

булган халкына югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү өчен шартлар 

тудыру, аларны иртә реабилитацияләүне гамәлгә ашыру һәм «Лениногорск 

үзәәәк район хастаханәсе» ГАУЗ пациентларының тормыш сыйфатын яхшырту 

максатларында, «Россия Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген саклау 

нигезләре турында» 2011 елның 21 ноябрендәге 323-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендә,  «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитетының 2016 елның 16 августындагы 1232 номерлы карары (2018 елның 

27 сентябрендәге 1402 номерлы редакциясендә) белән расланган «2016-2024 

елларда «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 

сәламәтлек саклауны үстерү» муниципаль программасына түбәндәге 

үзгәрешләр кертергә: 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

РАЙОН» 

 

 

«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
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2016-2024 елларда «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегендә сәламәтлек саклауны үстерү» муниципаль программасы 

паспорты»ның финанслау күләмнәре һәм чыганаклары бүлегендә түбәндәге 

эчтәлекле юл өстәргә: 

 

«Муниципаль бюджеттан финанслау күләме 

 2019 ел 2020 ел 

Иске Иштирәк ФАПы 

территориясен 

төзекләндерүне 

финанслашу 

600 000  

Үзләренеке яки хезмәт 

торагы булмаган 

"Лениногорск үзәк район 

хастаханәсе " ГАУЗ 

белгечләренә торак яллау 

буенча чыгымнарны 

компенсацияләү 

 

 

225000 

 

Сарабиккол ФАПы 

территориясен 

төзекләндерүне 

финанслашу 

 800 000» 

 

«Финанслау күләмнәре һәм чыганагы» бүлеген түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 

 «Финанслауның 

күләме һәм 

чыганаклары»  

Сәламәтлек саклау объектларын ремонтлауга 

муниципаль бюджеттан программаны финанслауның 

гомуми күләме-15 млн. 325 мең 00 сум. 

 

Түбәндәге эчтәлектәге бүлек белән тулыландырырга: 

«Табиб кадрлары белән тәэмин ителеш күрсәткечләре һәм кадрлар белән 

тәэмин ителеш мәсьәләсен хәл итү» 

«Лениногорск үзәк район хастаханәсе» ГАУЗ Лениногорск шәһәре һәм 

Лениногорск районы халкына (2019 елга беркетелгән халык саны - 78 319), 

шулай ук Әлмәт, Азнакай, Бөгелмә һәм Чирмешән районнарында яшәүчеләргә 

медицина ярдәме күрсәтә. Учреждение составында район үзәк хастаханәсе, бала 

тудыру йорты, балалар стационары, медик-санитар ярдәм, Шөгер табиблык 

амбулаториясе, Иске Куак табиблык амбулаториясе, өлкәннәр һәм балалар 

поликлиникасы, стоматология поликлиникасы, 30 ФАП бар. Тәүлек буе эшли 

торган медицина ярдәме 328 койкага (шул исәптән 22 реанимация) күрсәтелә.  

2019 елның 1 сентябренә табиблар, физик затлар саны – 148 кеше, шул исәптән 

8 декретчы. Комплектлаштыру-49,9%. 
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Соңгы 4 елда табиб кадрлары белән тәэмин ителеш күрсәткечләре 50 % 

тан югары түгел. 

 

Чор 

Оешмада 

вазифалар саны 

Физик затлар 

саны. төп 

хезмәткәрләр 

биләгән 

вазыйфаларда 

Комплектла

нган булуы, 

% 

Ярашучанлы

к 

коэффициент

ы 

Штатта 
 

Барлыгы  

2016 г 315,00 254,00 158 50,16 1,61 

2017 г 310,00 240,75 157 50,65 1,53 

2018 г 311,00 214,25 150 48,23 1,43 

2019 г 296,50 214,25 148 49,91 1,69 

 

 

 

Вазифаның исеме 

Штаттагы 

вазифалар 

саны 

Физик 

затлар саны 

% 

укомплектованность 

         Анестезиология-реанимация бүлекчәсе, балалар стационары 

Бүлек мөдире-табиб-

анестезиолог-реаниматолог 
1 1 100,0% 

Табиб анестезиолог-

реаниматолог 
6,75 1 14,8% 

11 койкага яңа туган балалар бүлекчәсе 

Бүлек мөдире - табиб 

неонатолог 
1 

1 100,0% 

Табиб неонатолог 3 

 

0,0% 

Терапия бүлеге , ЦРБ 

Бүлек мөдире - табиб – 

терапевт 

 

1 1 100,0% 

Табиб – терапевт 

 
2,25 1 44,4% 

Табиб-терапевт, пост 

 
4 

 
0,0% 

Гомуми практика табиблары бүлекчәсе, ЦРБ поликлиникасы 

Бүлек мөдире -  гомуми 

практика табибы 

 

1 
 

0,0% 

Гомуми практика табибы 

 
10,25 3 29,3% 
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табиб – участок терапевты  

 
12 3 25,0% 

Хирургия кабинеты, ЦРБ поликлиникасы 

Кабинет мөдире - табиб- 

хирург 0,5 

 

0,0% 

Табиб - хирург 2,25 2 88,9% 

Табиб - травматолог - ортопед 1,5 1 66,7% 

Табиб - уролог 1 1 100,0% 

Табиб - онколог 1 0 0,0% 

табиб - колопроктолог 0,5 

 

0,0% 

Гомуми практика табиблары бүлеге, МСЧ поликлиникасы 

Бүлек мөдире, гомуми 

практика табибы. 
0,50 

 

0,0% 

Бүлек мөдире. табиб терапевт 

- участковый 
0,50 

 

0,0% 

Гомуми практика табибы 3,25 6 54% 

Табибтерапевт - участковый 8,75 2 22,9% 

 
2019 елга, 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы 

территориясендә гражданнарга түләүсез медицина ярдәме күрсәтүнең дәүләт 
гарантияләре программасы нигезендә:  

«медицина ярдәме күрсәткәндә: 
участок табиб-терапевты, участок табиб-педиатры, гомуми практика 

табибын көтү вакыты (гаилә табибы) пациент медицина оешмасына мөрәҗәгать 
иткәннән 24 сәгатьтән дә артмаска тиеш; 

беренчел махсуслаштырылган медик-санитар ярдәм күрсәткәндә табиб-
белгечләрнең консультацияләрен үткәрү вакыты планлы рәвештә пациент 
медицина оешмасына мөрәҗәгать иткән көннән башлап 14 календарь көннән дә 
артмаска тиеш; 

беренчел медик-санитар ярдәм күрсәткәндә диагностик инструменталь 
(рентгенографик тикшеренүләрне, маммография, функциональ диагностика, 
ультратавыш тикшеренүләрен кертеп) һәм лаборатор тикшеренүләр уздыру 
срогы билгеләнгән көннән алып 14 календарь көннән артмаска тиеш; 

компьютер томографиясен (бер тонна эмиссион компьютер 
томографиясен дә кертеп), магнит-резонанс томографиясен һәм ангиографияне 
планлы рәвештә беренчел медик-санитар ярдәм күрсәткәндә 30 календарь 
көннән дә артмаска тиеш, ә онкология авырулары булган пациентлар өчен - 
билгеләнгән көннән 14 календарь көннән дә артмаска тиеш». 

Табибларның аз комплектлануы медицина ярдәмен күрсәтү срокларын 
арттыруга китерә. 

 
Максат: башка төбәкләрдән табибларны җәлеп итү юлы белән медицина 

ярдәмен күрсәтергә. Төп дәлилләүче фактор булып читтән килгән табибларны 
торак белән тәэмин итү тора. 
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Лениногорск муниципаль районында сәламәтлек саклауны үстерү 

программасының актуальлеге һәм социаль әһәмияте, аны булдыру-ул 

Лениногорск муниципаль районында сәламәтлек саклау үсешенең 

приоритетларын, стратегиясен һәм төп юнәлешләрен билгели торган төп 

документ. Бу документ дәүләт-иҗтимагый характерга ия һәм Лениногорск 

муниципаль районы администрациясе, Татарстан Республикасы Сәламәтлек 

саклау министрлыгы һәм «Лениногорск үзәк район хастаханәсе»дәүләт автоном 

сәламәтлек саклау учреждениесенең нәтиҗәле хезмәттәшлеген күздә тота. 

Программаны тормышка ашыруның төп гомуми нәтиҗәләре булырга 

тиеш: 

Лениногорск муниципаль районы халкына үз вакытында медицина 

ярдәме күрсәтү; 

Лениногорск муниципаль районында яшәүчеләрнең үлем-китемне 

киметү. 

Моның өчен кадрларны башка төбәкләрдән дә җәлеп итәргә кирәк. 

Лениногорск муниципаль районына квалификацияле медицина кадрларын 

җәлеп итү һәм табиблар белән комплектлануны арттыру, медицина ярдәменең 

һәркем өчен мөмкин булуын арттыру максатында «Лениногорск үзәк район 

хастаханәсе» ГАУЗ сәламәтлек саклау оешмаларына эшкә кабул ителгән табиб-

белгечләре өчен торак урыннарына наемга компенсация түләүләрен билгеләү 

максатында хезмәт килешүе төзегәннән соң кимендә 10 ел сәламәтлек саклау 

оешмасында табиб-белгеч вазыйфасында эшләү йөкләмәсе турында шартны 

билгеләргә. 

Компенсацияне бирү шартлары: «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлеге территориясендә һәм Лениногорск муниципаль 

районының якын-тирә торак пунктлары территориясендә милектә һәм 

файдалануда ( социаль найм, найм килешүе) торак бина булмау.  

 

 

Түбәндәге эчтәлектәге бүлек белән тулыландырырга: 

«Фельдшер-акушерлык пунктларын оештыруны камилләштерү буенча 

бурычларны хәл итү». 

«Фельдшер-акушерлык пунктларын оештыруны камилләштерү буенча 

бурычларны хәл итү. Максаты - Авыл җирлегендә медицина ярдәменең 

сыйфатын һәм һәркем өчен мөмкин булуын арттыру. Модульле ФАПлар 

территориясен төзекләндерү авыл җирлеген квалификацияле табиблар һәм 

заманча учреждениеләр белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. 2019-2020 

елларда Сарабиккол һәм Иске Иштирәк авыл җирлекләре ФАПлары 

территориясен төзекләндерү планлаштырыла”. 

2. “Лениногорск муниципаль районы” муниципаль берәмлеге «Финанс-

бюджет палатасы” муниципаль-казна учреждениесенә (Р.Х. Хамидуллин) 

Программаны тормышка ашыру өчен финанс средстволары бүлеп бирүне күз 

алдында тотарга.  



6 

 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм Лениногорск муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны «Лениногорск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр буенча урынбасары В.В. Друкка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче     З.Г. Михайлова 

 
И.Р.Хәйбрахманов  

5-44-72 


