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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     06.12.2019                                                                        № 1094 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетында хезмҽтне саклау идарҽсе 

системасын раслау турында 

 

Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы, Россия Федерациясе Хезмҽт һҽм социаль 

яклау министрлыгының 2016 елның 19 августындагы «Хезмҽтне саклау белҽн идарҽ 

итү системасы турында типлаштырылган нигезлҽмҽне раслау турында»гы 438н  

номерлы боерыгы нигезендҽ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында хезмҽтне саклау идарҽсе системасы турында Нигезлҽмҽне кушымта 

нигезендҽ расларга. 

2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга һҽм Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет» мҽгълүмат-телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырырга. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының төзелеш һҽм ТКХ буенча урынбасарына Р.И. 

Галимовка йөклҽргҽ.  

 

 

      Җитҽкче                                                                                         Р. М. Заһидуллин 



                                                                                                         Татарстан Республикасы  

 Кама Тамагы муниципаль районы 

 Башкарма комитеты  

 06.12.2019 елның 1094номерлы 

 карарына кушымта 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында хезмәтне саклау идарәсе системасы турында Нигезләмә 

I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ (алга таба-Нигезлҽмҽ) Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетында хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү 

системасын (алга таба - Башкарма комитет) формалаштыруның төп принципларын 

һҽм структурасын билгели һҽм Россия Федерациясе Конституциясенҽ, Россия 

Федерациясе Хезмҽт кодексына һҽм Россия Федерациясенең башка норматив 

хокукый актларына, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына 

нигезлҽнҽ. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетында хезмҽтне саклау белҽн идарҽ итү системасы (алга таба-Система) хезмҽт 

куркынычсызлыгын тҽэмин итүгҽ, хезмҽт эшчҽнлеге барышында хезмҽткҽрлҽрнең 

гомерен һҽм сҽламҽтлеген саклауга юнҽлдерелгҽн хезмҽтне саклау мҽсьҽлҽлҽре 

буенча Башкарма комитетның һҽм аның структур бүлекчҽлҽренең (алга таба - 

структур бүлекчҽлҽрнең) уртак гамҽллҽрен оештыру формалары һҽм методлары 

җыелмасын тҽшкил итҽ. 

3. Система кысаларында Башкарма комитет җитҽкчесе, Башкарма комитетның 

структур бүлекчҽлҽре, Башкарма комитетның хезмҽтне саклау буенча белгече 

Башкарма комитетта хезмҽтне саклау мҽсьҽлҽлҽре буенча идарҽ һҽм җайга салу 

дҽрҽҗҽлҽре булып тора.  

 

II. Хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ башкарма комитет сҽясҽте 

4. Башкарма комитетның хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге сҽясҽте (алга таба - 

хезмҽтне саклау буенча сҽясҽт) Башкарма комитет тарафыннан хезмҽтне саклау 

буенча дҽүлҽт норматив талҽплҽрен үтҽү һҽм үз өстенҽ ирекле кабул ителгҽн 

йөклҽмҽлҽрнең үтҽлешен гарантияли. 

5. Хезмҽтне саклау буенча сҽясҽт тҽэмин итҽ: 

а) хезмҽт эшчҽнлеге барышында хезмҽткҽрлҽрнең тормышын һҽм сҽламҽтлеген 

саклауның приоритеты; 



б) эш урыннарында хезмҽт шартларының хезмҽтне саклау талҽплҽренҽ туры 

килүе; 

в) һҽлакҽтлҽрне кисҽтү буенча эзлекле һҽм өзлексез чаралар (чаралар) һҽм 

хезмҽткҽрлҽрнең сҽламҽтлеге, җитештерүдҽге имгҽнүлҽр һҽм һөнҽри авыруларны, 

шул исҽптҽн һөнҽри куркынычлар белҽн идарҽ итү юлы белҽн дҽ, кисҽтү буенча 

чаралар (чаралар) үтҽү; 

г) хезмҽткҽрлҽрнең индивидуаль үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алу, шул исҽптҽн эш 

урыннарын проектлау, җиһазлар, инструментлар, чимал һҽм материаллар, 

индивидуаль һҽм күмҽк яклау чаралары, җитештерү һҽм технологик процессларны 

төзү юлы белҽн дҽ; 

д) өзлексез камиллҽштерү һҽм системаның нҽтиҗҽлелеген арттыру; 

е) хезмҽтне саклау идарҽсендҽ катнашырга вҽкалҽтле органнар тарафыннан 

вҽкалҽтле хезмҽткҽрлҽрне, тиешле ресурслар белҽн тҽэмин итү һҽм мондый 

катнашуны бүлҽклҽү юлы белҽн, хезмҽтне саклау һҽм хезмҽт шартларын тҽэмин 

итүгҽ мҽҗбүри җҽлеп итү; 

ж) шҽхси кызыксыну тҽэмин итү, ни дҽрҽҗҽдҽ бу мөмкин, куркынычсыз хезмҽт 

шартлары; 

з) хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ башка бурычларны үз эшчҽнлегенең 

үзенчҽлегеннҽн чыгып башкару. 

III. Хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ башкарма комитетның максатлары 

6. Эш бирүченең хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге төп максатлары (алга таба - 

максатлар) хезмҽтне саклау сҽясҽтендҽ тора һҽм эш бирүче тарафыннан ҽлеге 

Нигезлҽмҽнең V бүлегендҽ каралган процедураларны тормышка ашыру юлы белҽн 

ирешелҽ. 

7. Системаның төп максатлары: 

а) хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ оешма сҽясҽтенең төп юнҽлешлҽрен тормышка 

ашыру һҽм аны камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр эшлҽү; 

б) хезмҽт шартларын яхшырту һҽм хезмҽтне саклау программасын эшлҽү һҽм 

тормышка ашыру; 

в) хезмҽтне саклау буенча законнарны үтҽүне, шул исҽптҽн хезмҽт процессында 

кулланыла торган биналарны һҽм корылмаларны, җиһазларны, приборларны һҽм 

хезмҽт процессының техник чараларын эксплуатациялҽүнең куркынычсызлыгын 

тҽэмин итҽ торган шартлар тудыру.; 

г) куркынычсыз хезмҽт шартларын формалаштыру; 

д) хезмҽтне саклау талҽплҽрен үтҽүне контрольдҽ тоту; 



е) хезмҽтне саклау буенча белемнҽрне укыту һҽм тикшерү, шул исҽптҽн 

хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ өзлексез белем бирү системасын булдыру һҽм 

камиллҽштерү; 

ж) Башкарма комитетта хезмҽт эшчҽнлеген башкаручы затлар белҽн бҽхетсезлек 

очракларын булдырмау; 

з) Башкарма комитетта хезмҽт эшчҽнлеген башкаручы персоналның, затларның 

сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, аларга дҽвалау - профилактик хезмҽт күрсҽтүне 

оештыру, хезмҽт режимнарының оптималь ярашуын булдыру, җитештерү 

процессын, оешкан ялны оештыру.; 

 

IV. Башкарма комитетның Вазыйфаи затлары арасында хезмҽтне саклау 

өлкҽсендҽ вазыйфаларны бүлү 

 

8. Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты: 

а) хезмҽтне саклау талҽплҽренҽ туры килҽ торган хезмҽт шартларын тҽэмин 

итүне дҽ кертеп, хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтне саклауга хокукларын гарантияли; 

б) хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт һҽм ял режимын саклауны тҽэмин итҽ; 

в) эшчелҽрне производствода бҽхетсезлек очракларыннан, һөнҽри авырулардан, 

хҽвеф-хҽтҽрлҽрдҽн вакытында иминлҽштерүне тҽэмин итҽ; 

г) организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

д) организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

используемых в производстве сырья и материалов; 

е) Россия Федерациясе Хезмҽт кодексы нигезендҽ үз акчалары исҽбеннҽн 

мҽҗбүри беренчел (эшкҽ кергҽндҽ) һҽм периодик (хезмҽт эшчҽнлеге дҽвамында) 

медицина тикшерүе үткҽрүне оештыра; 

ж) хезмҽтне саклау буенча ҽзерлекне дҽ кертеп, хезмҽтне саклау буенча 

тиешле дҽрҽҗҽдҽге компетентлыкны саклау кирҽклеген исҽпкҽ алып, хезмҽткҽрлҽрне 

укыту һҽм һөнҽри ҽзерлҽү тҽртибен үтҽүне тҽэмин итҽ; 

з) тиешле квалификация талҽплҽренҽ туры килҽ торган һҽм күрсҽтелгҽн эшкҽ 

медицина каршы күрсҽткечлҽре булмаган затларны мөстҽкыйль эшлҽргҽ рөхсҽт итҽ; 

и) коллектив яклау чараларын сатып алуны һҽм эшлҽтүне тҽэмин итҽ; 

к) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү үткҽрүне оештыра; 

л) эш урыннарында хезмҽт шартлары, һөнҽри хҽвеф-хҽтҽрлҽр дҽрҽҗҽсе, шулай 

ук аларга бирелҽ торган компенсациялҽр турында хезмҽткҽрлҽргҽ мҽгълүмат бирүне 

гамҽлгҽ ашыра;; 

м) хезмҽтне саклау талҽплҽре нигезендҽ хезмҽткҽрлҽргҽ санитар-көнкүреш 

хезмҽте күрсҽтүне һҽм медицина белҽн тҽэмин итүне тҽэмин итҽ; 



н) авариялҽр, бҽхетсезлек очраклары һҽм һөнҽри авырулар сҽбҽплҽрен 

тикшерүдҽ катнаша, күрсҽтелгҽн сҽбҽплҽрне бетерү, аларны кисҽтү һҽм 

профилактикалау буенча чаралар күрҽ; 

о) булган авариялҽр, бҽхетсезлек очраклары һҽм һөнҽри авырулар турында 

дҽүлҽт хакимияте органнарына үз вакытында хҽбҽр итҽ; 

п) контроль-күзҽтчелек эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽре буенча дҽүлҽт хакимияте 

органнары күрсҽтмҽлҽренең һҽм күрсҽтмҽлҽренең үтҽлешен оештыра; 

9. Башкарма комитет хезмҽткҽрлҽренең бурычлары: 

а) үз хезмҽт функциялҽрен үтҽү кысаларында Хезмҽтне саклау талҽплҽрен 

үтҽүне, шул исҽптҽн хезмҽтне саклау буенча инструкциялҽр талҽплҽрен, эчке хезмҽт 

тҽртибе кагыйдҽлҽрен үтҽүне, шулай ук җитештерү, технологик һҽм хезмҽт 

дисциплинасын үтҽүне, эш җитҽкчесе күрсҽтмҽлҽрен үтҽүне тҽэмин итҽ; 

б) медицина тикшерүлҽре, психиатрик тикшерүлҽр, эш бирүче юнҽлеше буенча 

химик-токсикологик тикшеренүлҽр уза; 

в) производствода һҽлакҽтлҽр һҽм бҽхетсезлек очраклары нҽтиҗҽсендҽ зыян 

күрүчелҽргҽ беренче ярдҽм күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча хезмҽтне саклау буенча 

ҽзерлек бара; 

г) хезмҽт шартлары һҽм хезмҽтне саклау торышын тикшерүдҽ катнаша; 

д) үз эш урынын чисталыкта тота; 

е) эш сменасы (эш көне) башланыр алдыннан үз эш урынын карый; 

ж) үз эш урынында җиһазларның һҽм инструментларның төзеклеген күзҽтеп 

тора; 

з) үз эш урынына карата киртҽлҽрнең, саклау җайланмаларының, Блокировка 

һҽм сигнализация җайланмаларының, шҽхси һҽм төркем яклавы чараларының, 

керү-чыгу урыннарының, мҽйданчыкларның, баскыч җайланмаларының, 

култыксаларның, шулай ук аларның чүп-чар белҽн тулган булуын һҽм читлеген 

тикшерҽ; 

и) үзенең эш урынын караганда ачыкланган җитешсезлеклҽр турында үзенең 

турыдан-туры җитҽкчесенҽ җиткерҽ һҽм аның күрсҽтмҽсе буенча эш итҽ; 

к) хезмҽт куркынычсызлыгын тҽэмин итүче индивидуаль һҽм күмҽк саклану 

чараларын һҽм җайланмаларны дөрес куллана; 

л) турыдан-туры яисҽ югарыдагы җитҽкчегҽ кешелҽр тормышына һҽм 

сҽламҽтлегенҽ куркыныч янаучы телҽсҽ нинди хҽл, һҽр бҽхетсезлек очрагы яки үз 

сҽламҽтлегенең хҽле начарлануы турында, шул исҽптҽн кискен һөнҽри авыру 

(агулану) билгелҽре күрсҽтелү турында, яисҽ башка затларга хҽбҽр итҽ; 

м) авариялҽр туганда эш бирүче тарафыннан элегрҽк расланган гамҽллҽр 

тҽртибе нигезендҽ алар барлыкка килгҽн очракта гамҽлдҽ була һҽм килеп туган 

авариянең үсешен чиклҽү һҽм аны бетерү буенча кирҽкле чаралар күрҽ; 

10. Хезмҽтне саклау буенча белгеч: 



а) системаның эшлҽвен тҽэмин итҽ; 

б) эш бирүчедҽ хезмҽтне саклау буенча оештыру эше белҽн җитҽкчелек итҽ, эш 

бирүченең структур бүлекчҽлҽре эшен координацияли; 

в) хезмҽтне саклау буенча ҽзерлек үткҽрү өчен уңайлы урыннарда күрсҽтмҽ 

ҽсбаплар һҽм заманча техник чаралар урнаштыруны оештыра; 

г) хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ норматив хокукый һҽм методик документлар 

нигезендҽ хезмҽткҽрлҽрне тҽэмин итүне контрольдҽ тота;; 

д) контроль-күзҽтчелек чаралары нҽтиҗҽлҽре буенча дҽүлҽт хакимияте 

органнары күрсҽтмҽлҽренең һҽм күрсҽтмҽлҽренең эш бирүчедҽ хезмҽтне саклау 

талҽплҽренең, хезмҽтне саклау өлешендҽ хезмҽт законнарының, хезмҽткҽрлҽрнең 

хезмҽт һҽм ял режимнары, күрсҽтмҽлҽренең һҽм күрсҽтмҽлҽренең үтҽлешен 

контрольдҽ тота; 

е) хезмҽт шартлары һҽм хезмҽтне саклау торышын тикшереп тора; 

ж) эш бирүченең структур бүлекчҽлҽре тарафыннан хезмҽт шартларын һҽм 

хезмҽтне саклауны яхшырту буенча чаралар эшлҽүне оештыра, аларның үтҽлешен 

контрольдҽ тота; 

з) хезмҽтне саклау мҽсьҽлҽлҽре буенча дҽүлҽт хакимияте органнары белҽн 

оператив һҽм консультатив элемтҽне гамҽлгҽ ашыра; 

и) хезмҽтне саклау буенча локаль актларны эшлҽүдҽ һҽм яңадан карауда 

катнаша; 

к) хезмҽтне саклау буенча ҽзерлекне оештыруда һҽм үткҽрүдҽ катнаша; 

л) шҽхси һҽм күмҽк саклану чараларын тҽэмин итүне, бирүне, саклауны һҽм 

куллануны, аларның төзеклеген һҽм дөрес кулланылышын контрольдҽ тота; 

м) махсус кием бирү һҽм зарарсызландыручы матдҽлҽр, сөт, 

дҽвалау-профилактика туклануы нормаларын, эш вакытының дҽвамлылыгын, шулай 

ук хезмҽт өчен түлҽүне арттыру күлҽмен һҽм хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү 

нҽтиҗҽлҽре буенча өстҽмҽ ялның дҽвамлылыгын яңадан карау буенча тҽкъдимнҽрне 

карый һҽм кертҽ.; 

н) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне оештыруда һҽм үткҽрүдҽ катнаша; 

о) һөнҽри куркынычлар белҽн идарҽ итүдҽ катнаша; 

п) эш бирүченең структур бүлекчҽлҽрендҽ хезмҽтне саклау торышын тикшерҽ 

һҽм оештыра; 

р) медицина тикшерүлҽрен, психиатрия тикшерүлҽрен, хезмҽткҽрлҽрнең 

химик-токсикологик тикшеренүлҽрен үткҽрүне оештыра; 

с) булган җитешсезлеклҽрне һҽм хезмҽтне саклау талҽплҽрен бозу очракларын 

бетерү турында күрсҽтмҽлҽр (күрсҽтмҽлҽр) бирҽ, аларның үтҽлешен контрольдҽ тота; 

т) авариялҽрне, бҽхетсезлек очракларын һҽм һөнҽри авыруларны тикшерүдҽ 

катнаша, алар буенча исҽп-хисап алып бара, аларның сҽбҽплҽрен анализлый, шундый 



ук очракларның кабатлануын кисҽтү чараларын билгели һҽм тормышка ашыра, 

аларның үтҽлешен контрольдҽ тота; 

11. Структура бүлекчҽсе җитҽкчесе: 

а) эш бирүченең структур бүлекчҽсендҽ хезмҽтне саклау талҽплҽренҽ туры килҽ 

торган хезмҽт шартларын тҽэмин итҽ; 

б) системаның эшлҽвен тҽэмин итҽ; 

в) хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ үзенҽ йөклҽнгҽн бурычларны тиешенчҽ үтҽмҽгҽн 

өчен җаваплы; 

г) үз кул астындагылар арасында хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге вазыйфаларны 

бүлҽ, шул исҽптҽн аларга үз вҽкалҽтлҽренең бер өлешен делегацияли, аларның 

җаваплылык дҽрҽҗҽсен билгели; 

д) хезмҽтне саклау буенча комитет (комиссия), вҽкалҽтле органнар 

хезмҽткҽрлҽре тарафыннан вҽкалҽт бирелгҽн; 

е) эш бирүче чаралары хисабына мҽҗбүри беренчел (эшкҽ кергҽндҽ) һҽм 

периодик (хезмҽт эшчҽнлеге дҽвамында) медицина тикшерүлҽрен, психиатрик 

тикшеренүлҽрне, структур бүлекчҽ хезмҽткҽрлҽренең химик-токсикологик 

тикшеренүлҽрен вакытында үткҽрүне тҽэмин итҽ; 

ж) тиешле квалификация талҽплҽрен канҽгатьлҽндерүче һҽм күрсҽтелгҽн эшкҽ 

медицина каршы күрсҽткечлҽре булмаган затларны мөстҽкыйль эшлҽргҽ кертүне 

тҽэмин итҽ; 

з) хезмҽтне саклау буенча ҽзерлекне оештыра; 

и) махсус кием, махсус аяк киеме һҽм башка шҽхси саклану чаралары бирүне 

оештыра, аларны юа һҽм зарарсызландыра; 

к) структур бүлекчҽ хезмҽткҽрлҽренең тиешле контингенты сөте белҽн 

дҽвалау-профилактика туклануын тҽэмин итүне оештыра; 

л) структур бүлекчҽ хезмҽткҽрлҽрен хезмҽтне саклау талҽплҽре нигезендҽ 

санитар-көнкүреш хезмҽте һҽм медицина белҽн тҽэмин итүне тҽэмин итҽ; 

м) структур бүлекчҽдҽ җитештерү биналарын, корылмаларын, җиһазларын, 

технологик процессларның һҽм чимал һҽм материаллар җитештерүдҽ кулланыла 

торган технологик процессларның куркынычсызлыгын, җитештерү биналарын, 

җиһазларын, җиһазларын эксплуатациялҽүнең куркынычсызлыгын оештыра; 

н) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне үткҽрүне оештыруда катнаша; 

о) һөнҽри куркынычлар белҽн идарҽ итүне оештыруда катнаша; п) структур 

бүлекчҽдҽ хезмҽт шартлары һҽм хезмҽтне саклау торышын тикшерүдҽ һҽм тикшерүдҽ 

катнаша; 

р) структур бүлекчҽдҽ авариялҽрне булдырмау, структур бүлекчҽ 

хезмҽткҽрлҽренең һҽм башка затларның мондый хҽллҽр килеп туган очракта гомерен 

һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча чаралар күрҽ, шул исҽптҽн авария нҽтиҗҽсендҽ зыян 

күргҽн кешелҽргҽ беренче ярдҽм күрсҽтү чаралары күрҽ; 



с) структур бүлекчҽдҽ булган авариялҽрнең, бҽхетсезлек очракларының һҽм 

структур бүлекчҽ хезмҽткҽрлҽренең һөнҽри авыруларының сҽбҽплҽрен тикшерүдҽ 

катнаша, күрсҽтелгҽн сҽбҽплҽрне бетерү, аларны кисҽтү һҽм профилактикалау буенча 

чаралар күрҽ; 

т) үз вакытында эш бирүчегҽ структур бүлекчҽдҽ булган авариялҽр, бҽхетсезлек 

очраклары һҽм структур бүлекчҽ хезмҽткҽрлҽренең һөнҽри авырулары турында хҽбҽр 

итҽ; 

у) контроль - күзҽтчелек эшчҽнлеге, хезмҽтне саклау хезмҽте (белгече) 

күрсҽтмҽлҽренең (күрсҽтмҽлҽренең) нҽтиҗҽлҽре буенча дҽүлҽт хакимияте органнары 

күрсҽтмҽлҽренең һҽм күрсҽтмҽлҽренең үтҽлешен тҽэмин итҽ; 

ф) структур бүлекчҽдҽ җитештерү процессларын контрольдҽ тоту өчен кирҽкле 

приборлар һҽм системалар булуны һҽм эшлҽвен тҽэмин итҽ; 

х) структур бүлекчҽдҽге эшлҽрне хезмҽтне саклау талҽплҽре белҽн билгелҽнгҽн 

очракларда туктатып тора; 

ц) һҽркем өчен мөмкин булган урыннарда хезмҽтне саклау талҽплҽрен үз эченҽ 

алган структур документлар һҽм мҽгълүмат, алар белҽн танышу өчен, структур 

бүлекчҽ хезмҽткҽрлҽре һҽм башка затлар булуын тҽэмин итҽ; 

ч) структур бүлекчҽдҽ булган авариялҽр һҽм бҽхетсезлек очраклары вакытында 

ашыгыч медицина ярдҽмен чакырту һҽм зыян күрүчелҽрне медицина оешмасына 

китерүне оештыру буенча чаралар күрҽ; 

 

V. Башкарма комитетның хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге максатка  ирешүгҽ 

юнҽлдерелгҽн процедуралар 

12. Эш бирүче хезмҽтне саклау буенча хезмҽткҽрлҽрне ҽзерлҽү процедурасын 

оештыру максаты белҽн билгели (билгели): 

а) хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтне саклау, аны тикшерү, яклау һҽм үстерү буенча 

кирҽкле һөнҽри компетентлыкка талҽплҽр; 

б) хезмҽтне саклау буенча стажировка үтүче хезмҽткҽрлҽрнең һөнҽрлҽре 

(вазыйфалары) исемлеге, аның һҽр һөнҽре (вазыйфасы) буенча дҽвамлылыгын 

күрсҽтеп); 

в) хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ хезмҽт күрсҽтүгҽ рөхсҽт ителгҽн белем бирү 

оешмаларында хезмҽтне саклау буенча ҽзерлек узучы хезмҽткҽрлҽрнең һөнҽрлҽре 

(вазыйфалары) исемлеге; 

г) эш бирүчедҽ хезмҽтне саклау буенча ҽзерлек узучы хезмҽткҽрлҽрнең 

һөнҽрлҽре (вазыйфалары) исемлеге; 

д) эш урынында беренчел инструктаж узудан азат ителгҽн хезмҽткҽрлҽрнең 

һөнҽрлҽре (вазыйфалары) исемлеге; 



е) эш бирүченең структур бүлекчҽлҽрендҽ хезмҽтне саклау буенча инструктаж 

үткҽрү өчен җаваплы хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтне саклау буенча стажировка үткҽрү; 

ж) хезмҽтне саклау буенча инструктаж программасына кертелгҽн сораулар; 

з) эш бирүченең хезмҽтне саклау талҽплҽрен белүлҽрен тикшерү буенча 

комиссиясе составы; 

и) хезмҽтне саклау талҽплҽрен белүне тикшерү буенча эш бирүче комиссиясенең 

Эш регламенты; 

к) хезмҽтне саклау буенча сораулар исемлеге, алар буенча хезмҽткҽрлҽре уза 

белемнҽрен тикшерү Эш бирүче комиссиясендҽ; 

л) производствода авариялҽр һҽм бҽхетсезлек очраклары нҽтиҗҽсендҽ зыян 

күрүчелҽргҽ беренче ярдҽм күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре буенча ҽзерлҽүне оештыру тҽртибе; 

м) хезмҽтне саклау буенча инструктаж оештыру һҽм уздыру тҽртибе; 

н) эш урынында стажировканы оештыру һҽм уздыру һҽм хезмҽтне саклау буенча 

ҽзерлек тҽртибе. 

13. Хезмҽтне саклау буенча хезмҽткҽрлҽрне ҽзерлҽү процедурасын оештыру 

барышында эш бирүче хезмҽткҽрлҽрне алар башкарган эшлҽрнең характерыннан һҽм 

эчтҽлегеннҽн чыгып ҽзерлҽү кирҽклеген исҽпкҽ ала. 

14. Эш бирүче хезмҽт шартларын бҽялҽүне оештыру һҽм үткҽрү процедурасын 

оештыру максатыннан, үз эшчҽнлеге үзенчҽлегеннҽн чыгып билгели (билгели)): 

а) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне үткҽрү буенча комиссия төзү һҽм эшлҽтү 

тҽртибе, шулай ук аның ҽгъзаларының хокуклары, бурычлары һҽм җаваплылыгы; 

б) эш бирүченең аерымланган структур бүлекчҽлҽре булганда хезмҽт шартларын 

махсус бҽялҽүне үткҽрү буенча комиссиянең эш үзенчҽлеклҽре; 

в) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне үткҽрү комиссиясе эшчҽнлеге өлешендҽ 

эш бирүченең эш урыннарында хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүне үткҽрүнең 

оештыру тҽртибе; 

г) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽүче оешма белҽн граждан-хокукый 

Шартнамҽне сайлап алуны һҽм төзүне гамҽлгҽ ашыру тҽртибе, ул ҽлеге эшкҽ эш 

бирүче эшчҽнлегенең төренҽ карата компетентлы җҽлеп итү кирҽклеген исҽпкҽ ала; 

д) хезмҽт шартларын махсус бҽялҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча бҽхҽслҽрне җайга салу 

тҽртибе; 

е) шартларны махсус бҽялҽү нҽтиҗҽлҽрен куллану тҽртибе 

хезмҽт. 

15. Эш бирүче, һөнҽри куркынычлар белҽн идарҽ итү процедурасын оештыру 

максаты белҽн, үз эшчҽнлеге үзенчҽлегеннҽн чыгып, һөнҽри куркынычлар белҽн 

идарҽ итү буенча түбҽндҽге чараларны тормышка ашыру тҽртибен билгели (билгели) 

: 

а) куркынычларны ачыклау; 

б) бҽялҽү дҽрҽҗҽлҽрен һөнҽри куркынычлылык; 



в) кимү һөнҽри куркынычлылык дҽрҽҗҽлҽрен. 

VI. Процедураларны тормышка ашыру чараларын планлаштыру 

16. Процедураларны гамҽлгҽ ашыру чараларын планлаштыру максатында эш 

бирүче процедураларны гамҽлгҽ ашыру буенча чаралар планын ҽзерлҽү, яңадан карау 

һҽм актуальлҽштерү тҽртибен (алга таба - План) билгели. 

17. Планда чагылыш таба: 

а) хезмҽтне саклау буенча комиссия (булган очракта) яки эш бирүче тарафыннан 

эш бирүчедҽ хезмҽт шартлары һҽм аны саклау торышын анализлау нҽтиҗҽлҽре; 

б) процедураларны гамҽлгҽ ашырганда үткҽрелҽ торган чараларның гомуми 

исемлеге; 

в) процедураларны гамҽлгҽ ашырганда үткҽрелҽ торган һҽр чара буенча 

көтелгҽн нҽтиҗҽ; 

г) процедураларны гамҽлгҽ ашырганда үткҽрелҽ торган һҽр чара буенча 

гамҽлгҽ ашыру сроклары; 

д) процедураларны гамҽлгҽ ашырганда үткҽрелҽ торган чараларны тормышка 

ашыру өчен җаваплы затлар һҽр идарҽ дҽрҽҗҽсендҽ; 

е) процедураларны гамҽлгҽ ашырганда үткҽрелҽ торган чараларны финанслау 

чыганагы. 
 

VII. Системаның эшчҽнлеген тикшереп тору һҽм процедураларны 
 тормышка ашыру мониторингы 

 

18. Эш бирүче система эшчҽнлеген тикшереп торуны һҽм процедураларны 

гамҽлгҽ ашыру мониторингын оештыру максаты белҽн тҽэмин итүче чараларны 

гамҽлгҽ ашыру тҽртибен билгели (билгели) : 

а) хезмҽт шартларының һҽм хезмҽтне саклау талҽплҽренҽ, хезмҽтне саклау 

килешүлҽренҽ туры килүен бҽялҽү; 

б) нҽтиҗҽлелеген һҽм процедураларның нҽтиҗҽлелеген билгелҽү өчен 

мҽгълүмат алу; 

в) системаны камиллҽштерү буенча карарлар кабул итү өчен нигезне тҽшкил 

иткҽн мҽгълүматларны алу. 

19. Эш бирүче системаның эшчҽнлеген контрольдҽ тотуның һҽм аларны 

кертергҽ мөмкин булган процедураларны гамҽлгҽ ашыруны мониторинглауның төп 

төрлҽрен билгели: 

а) эш урынының, кулланыла торган җиһазларның, инструментларның, 

чималның, материалларның торышын, хезмҽткҽр тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла 

торган технологик процесслар кысаларында башкарылуын, һөнҽри хҽвеф-хҽтҽрлҽрне 

ачыклауны, шулай ук даими рҽвештҽ гамҽлгҽ ашырыла торган хезмҽтне саклау 



буенча башка чараларны тормышка ашыруны тикшереп тору, процедураларны 

гамҽлгҽ ашыру күрсҽткечлҽренҽ мониторинг үткҽрү; 

б) даими башкару характерына ия булган процессларны үтҽүне контрольдҽ тоту: 

хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт шартларын бҽялҽү, хезмҽтне саклау буенча ҽзерлек, 

медицина тикшерүлҽре, психиатрия таныклыклары, химик-токсикологик 

тикшеренүлҽр уздыру; 

в) авариялҽрне, бҽхетсезлек очракларын, һөнҽри авыруларны исҽпкҽ алу һҽм 

анализлау, шулай ук хезмҽтне саклау талҽплҽрен, хезмҽтне саклау буенча яңа 

технологик процессларны, җиһазларны, инструментларны, чималны һҽм 

материалларны үтҽргҽ, үзгҽртергҽ яки гамҽлгҽ кертергҽ тиешле килешүлҽр, хезмҽтне 

саклау буенча үзгҽрешлҽр кертү; 

г) система эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген тулаем контрольдҽ тоту. 

20. Идарҽнең һҽр дҽрҽҗҽсендҽ процедураларны гамҽлгҽ ашыру күрсҽткечлҽрен 

тикшереп торуның нҽтиҗҽлелеген күтҽрү өчен эш бирүче система эшчҽнлеген 

тикшереп торуның һҽм процедураларны гамҽлгҽ ашыру күрсҽткечлҽрен 

мониторинглауның баскычлы формаларын кертҽ, шулай ук система эшчҽнлегенҽ 

җҽмҽгать контролен һҽм процедураларны гамҽлгҽ ашыру күрсҽткечлҽрен 

мониторинглауны гамҽлгҽ ашыру мөмкинлеген күз алдында тота. 

VIII. Системаның эшчҽнлеген яхшыртуны планлаштыру 

21. Системаның эшчҽнлеген яхшыртуны планлаштыруны оештыру максаты 

белҽн эш бирүче системаның эшчҽнлеген яхшыртуның системаның функциялҽшүенҽ 

һҽм процедураларны гамҽлгҽ ашыруны мониторинглау нҽтиҗҽлҽренҽ бҽйлелеген, 

шулай ук авариялҽрне, бҽхетсезлек очракларын, һөнҽри авыруларны тикшерү 

нҽтиҗҽлҽрен, дҽүлҽт хакимияте органнарының контроль-күзҽтчелек чаралары 

нҽтиҗҽлҽрен, хезмҽткҽрлҽрнең һҽм (яки) алар тарафыннан вҽкалҽтле органнарның 

тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алуның мҽҗбүрилеген билгели. 

22. Система эшчҽнлеген яхшыртуны планлаштырганда, эш бирүче система 

эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелегенҽ анализ ясый, ул түбҽндҽге күрсҽткечлҽрне бҽяли: 

а) хезмҽтне саклау өлкҽсендҽ эш бирүченең максатларына ирешү дҽрҽҗҽсе; 

б) системаның хезмҽтне саклау сҽясҽтендҽ чагылдырылган эш бирүченең 

бурычларын үтҽүне тҽэмин итү мөмкинлеге; 

в) система эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген алдагы анализлау нҽтиҗҽлҽре буенча 

эш бирүче тарафыннан идарҽнең барлык дҽрҽҗҽлҽрендҽ билгелҽнгҽн гамҽллҽр 

нҽтиҗҽлелеге; 

г) системаны үзгҽртүнең зарурлыгы, хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге максатларга 

төзҽтмҽлҽр кертүне, эш бирүченең хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге вазыйфаи 



затларының бурычларын яңадан бүлүне, эш бирүче ресурсларын яңадан бүлүне дҽ 

кертеп; 

д) системаны үзгҽртү турындагы карарларга кагылучы хезмҽткҽрлҽрне үз 

вакытында ҽзерлҽүне тҽэмин итү зарурилыгы; 

е) система эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү критерийларын үзгҽртү 

зарурилыгы. 

 

IX. Һҽлакҽт, бҽхетсезлек очраклары һҽм профессиональ 

авыруларга игътибар итү 

23. Куркынычсыз хезмҽт шартларын тҽэмин итү һҽм аны саклап калу, 

производствода имгҽнү очракларын һҽм һөнҽри авырулар санын булдырмау 

максатыннан, эш бирүче потенциаль мөмкин булган авариялҽрне ачыклау тҽртибен, 

алар барлыкка килгҽн очракта гамҽллҽр тҽртибен билгели. 

24. Авария барлыкка килгҽн очракта эш бирүче тарафыннан гамҽллҽр тҽртибен 

билгелҽгҽндҽ авариягҽ каршы гамҽлдҽге һҽм эшлҽнелҽ торган планнар, шулай ук 

авария булган очракта гарантиялҽү зарурлыгы исҽпкҽ алына: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

б) мөмкинлеге хезмҽткҽрлҽре туктатырга эшен һҽм/яки кичекмҽстҽн чыгып 

китҽргҽ эш урыны һҽм юнҽлергҽ куркынычсыз урын; 

в) авария шартларында эшне яңарту; 

г) авария турында тиешле компетентлы органнарга, хезмҽтлҽргҽ һҽм 

бүлекчҽлҽргҽ мҽгълүмат бирү, эш бирүченең алар белҽн ышанычлы элемтҽсе; 

д) производствода һҽлакҽтлҽр һҽм бҽхетсезлек очраклары нҽтиҗҽсендҽ зыян 

күрүчелҽргҽ һҽм Ашыгыч медицина ярдҽмен чакырту кирҽк булганда (яисҽ эш 

бирүченең сҽламҽтлек саклау пункты булганда беренче ярдҽм күрсҽтү), янгынга 

каршы чараларны үтҽү һҽм эш зонасында булган барлык кешелҽрне эвакуациялҽү; 

е) авариялҽрне кисҽтү буенча чараларны тормышка ашыру, аларның ҽзерлеген 

тҽэмин итү һҽм аларның нҽтиҗҽлҽрен бетерү өчен, шул исҽптҽн реаль авариялҽргҽ 

якынлашкан шартларда даими тренировкалар үткҽрүне дҽ кертеп, хезмҽткҽрлҽр 

ҽзерлҽү. 

Х. Система документлары белҽн идарҽ итү 

25. Эш бирүче, система документлары белҽн идарҽ итүне оештыру максаты 

белҽн, эш бирүченең һҽм конкрет башкаручының һҽр структур бүлекчҽсе өчен 

хезмҽтне саклау өлкҽсендҽге бурычлары һҽм җаваплылыклары булган локаль 



норматив актларны һҽм башка документларны рҽсмилҽштерү буенча формаларны 

һҽм рекомендациялҽрне, хезмҽтне саклау һҽм контрольне тҽэмин итү процессларын, 

эш бирүченең Система эшчҽнлеген тҽэмин итҽ торган структур бүлекчҽлҽре 

арасында кирҽкле элемтҽлҽрне билгели (билгели). 

26. Система документларын эшлҽү һҽм раслау өчен җаваплы затлар эш бирүче 

тарафыннан барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽ идарҽ ителҽ. Эш бирүче шулай ук система 

документларын эшлҽү, килештерү, раслау һҽм яңадан карау тҽртибе, аларны саклау 

вакыты билгелҽнҽ. 

27. Системаның яңадан каралырга, актуальлҽштерергҽ, яңартылырга һҽм 

үзгҽрергҽ тиеш булмаган документларының аерым төре буларак, системаның 

контроль-исҽп документлары (язмаларны да кертеп) билгелҽнҽ.: 

а) системаны гамҽлгҽ ашырудан килеп чыккан актлар һҽм башка язмалар; 

б) авариялҽр, бҽхетсезлек очраклары, һөнҽри авырулар турында 

мҽгълүматларны исҽпкҽ алу журналлары һҽм актлар; 

в) җитештерү тирҽлегенең һҽм хезмҽт процессының зарарлы (куркыныч) 

факторлары йогынтысы, хезмҽт шартларын һҽм хезмҽткҽрлҽрнең сҽламҽтлеген 

күзҽтү турында мҽгълүматлар; 

г) Система эшчҽнлеген контрольдҽ тоту нҽтиҗҽлҽре. 


