
 

Яңа коронавирус йогышы таралуга, 

 нефтькә һәм доллар курсы бәяләренең  

волатильлеге беләнбәйле ситуациянең  

начараюы шартларында Татарстан  

РеспубликасыЮгары Ослан муниципаль  

Районы икътисадының тотрыклы үсешен  

тәэмин итү буенча эшче төркем төзү турында 

 

Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнехановның 2020 елның 21 

мартында узган республика киңәшмәсендә күрсәтмәсе һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2020 елның 20 мартындагы 620-р номерлы күрсәтмәсе 

нигезендә Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты КАРАР БИРӘ: 

     1. Яңа коронавирус йогышы таралуга, нефтькә һәм доллар курсына бәяләрнең 

волатильлеге белән бәйле ситуациянең начараюы шартларында Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы икътисадын тотрыклы үстерүне 

тәэмин итү буенча эшче төркем төзергә һәм аның составын 1 кушымта нигезендә 

расларга. 

     2. Югары Ослан муниципаль районы икътисадының тотрыклы үсешен тәэмин итү 

буенча, яңа коронавирус инфекциясе таралуга, нефтькә бәяләрнең волатильлегенә 

һәм доллар курсының кимүенә бәйле рәвештә, хәлнең начараюы шартларында 2  

кушымта нигезендә чаралар планын расларга. 

     3. Әлеге карарны районның рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында урнаштырырга. 

     4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземә калдырам. 

 
 
Башкарма комитет җитәкчесе                                      В.С. Тимиряев 

 
 
 
 
 

Әзерләде һәм 
бастырды: 
Э.А.Гусейнова 

  24.03.2020                                                                     243 



Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетының 2020 елның 
24 мартындагы 243 номерлы 
карарына 
                                      1 кушымта 

 
Яңа коронавирус йогышы таралуга, нефтькә һәм доллар курсына бәяләрнең 

волатильлеге белән бәйле ситуациянең начараюы шартларында  
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы икътисадын  

тотрыклы үстерүне тәэмин итү буенча эшче төркем составы 
 

 
 
Тимиряев  
Виктор Сергеевич 

Эшче төркем рәисе: 
 
- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитет җитәкчесе; 

 
 
 
Манапова  
Наталья Юрьевна 

Эшче төркем рәисе урынбасары: 
 
- Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесенең социаль-икътисадый үсеш 
буенча урынбасары; 
 

 Эшче төркем  әгъзалары: 
 

Камалетдинова  
Гулия Фидаиловна 

- Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр 
буенча урынбасары; 

Колесова  
Елена Евгеньевна 

- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының Финанс-бюджет Палатасы рәисе 
(килешү буенча); 

Потапова 
Любовь Петровна 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы» 
МКУ рәисе (килешү буенча); 
 

Сельская 
Олеся Александровна 

- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитетының территориаль үсеш 
бүлеге башлыгы; 

Губайдуллин  
Рашит Галимзянович 

- Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-
төлек министрлыгының Югары Ослан муниципаль 
районындагы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе 
башлыгы (килешү буенча); 
 

Хурматуллина Лилия 
Ильфаровна 

- Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Профсоюзлар оешмаларының координация 
советы рәисе (килешү буенча); 
 



Каргина 
Татьяна Алексеевна 

- Татарстан Республикасы дәүләт алкоголь 
инспекциясенең Зеленодольск территориаль 
органының контроль-инспекция бүлеге әйдәүче белгеч-
эксперты (килешү буенча); 

Муфталиев 
Нусрет Загидович 

- «Татмедиа» ААҖ «Волжская новь» газетасы 
редакциясе» филиалы директоры (килешү буенча); 
 
 

Поддубова Елена 
Олеговна 

- Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр 
министрлыгы гражданнар оборонасы өлкәсендәге 
вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең Югары Ослан 
муниципаль районы буенча әйдәп баручы киңәшчесе 
(килешү буенча); 
 

Габдрахманова  
Алина Римовна 

- «Югары Ослан районының халыкны эш белән тәэмин 
итү үзәге» ДБУ директоры (килешү буенча); 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының авыл җирлекләре 
башлыклары (килешү буенча). 
 
  
 
Башкарма комитет эшләре идарәчесе                               А.К.Мингазова



 Татарстан Республикасы  
 Югары Ослан муниципаль районы 
 Башкарма комитетының 2020елның 
 24 мартындагы 243 номерлы 
карарына  
                                           2 кушымта 

 
Югары Ослан муниципаль районы икътисадының тотрыклы үсешен тәэмин итү буенча, яңа коронавирус инфекциясе таралуга, 

нефтькә бәяләрнең волатильлегенә һәм доллар курсының кимүенә бәйле рәвештә, хәлнең начараюы шартларында 
чаралар планы 

 

Т.б.
№  

Чара исеме Вакыт Җаваплылар 

 

1 2 4 5 

1. Беренче кирәк булган товарлар белән тәэмин итү һәм халыкка ярдәм 

1.1. Эш бирүчеләргә һәм халыкка карантиндагы 
затларга хастаханә кәгазьләрен түләүнең 
билгеләнгән тәртибе турында хәбәр итү һәм 
вакытлыча хезмәткә яраксызлык кәгазьләрен 
дистанцион бирү мөмкинлеген тәэмин итү 

25 март 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
«Татмедиа» ААҖ «Волжская новь» 
газетасы редакциясе» филиалы 

1.2. Кулланучылар бәяләренең оператив 
мониторингы 

2020 елның 23 мартыннан 
башлап көн саен 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
Югары Ослан муниципаль районының авыл 
җирлекләре,  Татарстан Республикасы 
дәүләт алкоголь инспекциясенең 
Зеленодольск территориаль органының 
контроль-инспекция бүлеге  

1.2.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы икътисадының тотрыклы 
үсешен тәэмин итү буенча эш төркеме 
утырышларында кулланучылар товарларына 
бәяләрнең шактый тайпылыш сәбәпләрен 
карау 

Кирәк саен  

1.3. Сәүдә оешмаларында социаль әһәмиятле 
продукция запасларының җитәрлек булуын 
бәяләү һәм сәүдә оешмаларының сәүдә 

2020 елның 1апреленнән  
башлап ай саен  

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
Югары Ослан муниципаль районының авыл 



1 2 4 5 

оешмаларында социаль әһәмиятле продукция 
запасларының җитәрлек булуына ярдәм 
итүнең федераль механизмнарында 
катнашуын оештыру, шул исәптән 
нормативтан тыш запасларны формалаштыру 
өчен җәлеп ителгән кредитлар буенча процент 
ставкаларын субсидияләү (кирәк булганда) 

җирлекләре 

1.4. Социаль киеренкелекне киметү 
максатларында азык-төлек базарындагы 
вәзгыять турында басма һәм электрон 
массакүләм мәгълүмат чараларында 
публикацияләүне тәэмин итү 

Атна саен Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
«Татмедиа» ААҖ «Волжская новь» 
газетасы редакциясе» филиалы 

1.5. Сәүдә оешмаларында беренче чиратта 
кирәкле товарларның булу-булмавы буенча 
оператив мониторинг 

Көн саен Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
Югары Ослан муниципаль районының авыл 
җирлекләре 

 азык-төлек  Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты, 

Югары Ослан муниципаль районының авыл 

җирлекләре 

 Балалар  товарлары  Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты, 

Югары Ослан муниципаль районының авыл 

җирлекләре 

 дару чаралары, медицина эшләнмәләре, 
дезинфекция чаралары һәм шәхси саклану 
чаралары 

 Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты, 

Югары Ослан муниципаль районының авыл 

җирлекләре 
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1.6. Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районында хезмәт базарындагы 
вәзгыятькә оператив мониторинг 

2020 елның 20 мартыннан 
башлап атна саен 

«Югары Ослан районының халыкны эш 
белән тәэмин итү үзәге» ДБУ, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты 

1.7. Мәшгульлеккә актив ярдәм чараларын 
гамәлгә ашыру 

 «Югары Ослан районының халыкны эш 
белән тәэмин итү үзәге» ДБУ, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты 

1.7.1. Предприятиеләр хезмәткәрләрен эштән азат 
итү һәм аларны яңа төзелә торган эш 
урыннарына эшкә урнаштыру мөмкинлекләрен 
бәяләү 

Россия Федерациясе 
Хөкүмәте карары кабул 
ителгәннән соң 2 атна 

эчендә 

1.7.2. Системалы-әһәмиятле оешмаларга 
персоналны сайлап алу һәм җәлеп итү 
системасы үзәкләре ресурсларыннан 
файдаланып булдыру 

Россия Федерациясе 
Хөкүмәте карары кабул 
ителгәннән соң 2 атна 

эчендә 

1.7.3. Куркыныч астында булган хезмәткәрләрне 
яңадан укытуны һәм квалификацияләрен 
күтәрүне оештыру 

Россия Федерациясе 
Хөкүмәте карары кабул 
ителгәннән соң 2 атна 

эчендә 

1.8. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздыру даими Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек министрлыгының Югары 

Ослан муниципаль районындагы авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе 

1.9. Сәүдә оешмаларының азык-төлек 
продуктларының һәм беренче кирәк 
товарларның запасларын формалаштыруга 
алына торган сәүдә оешмалары кредитлары 
буенча процент ставкасын субсидияләүнең 
федераль механизмнарында катнашуын 
оештыру 

27 март  2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
Югары Ослан муниципаль районының авыл 
җирлекләре 

1.10. Азык-төлек һәм азык-төлек булмаган 25 март  2020 ел  Татарстан Республикасы Югары Ослан 
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товарларны китерү белән шөгыльләнүче 
транспорт чаралары өчен хәрәкәткә һәм 
бушатуны вакытлыча чикләүне бетерү 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

2. Куркынычсызлык зонасында калган икътисад тармакларына ярдәм 

2.1. Яңа коронавирур инфекциясе таралуга бәйле 
рәвештә хәлнең начараюыннан зыян күргән 
тармакларга салым түләүләре буенча 
кичектереп тору турында Татарстан 
Республикасы оешмаларына хәбәр итү (3 
айга) 

30 март 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 

2.2. Югары Ослан муниципаль районы 
оешмаларына хәбәр итүләренчә, 
хезмәткәрләргә хәбәр итү вакытын 2 атнага 
кадәр кыскарту, яңа коронавирус  
инфекциясен тарату аркасында, предприятие 
эшчәнлеген туктату ихтималы турында хәбәр 
итү 

июнь 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 

3. Кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм 

3.1. Гражданнарның гомере һәм сәламәтлеге өчен 
куркыныч булган мәсьәләләрдән тыш, кече 
һәм урта эшкуарлык субъектларын тикшерүгә 
мораторий кертү (федераль дәрәҗәдә кабул 
ителгән актлар нигезләмәләрен исәпкә алып) 

Россия Федерациясе 
Хөкүмәте актларын 

раслаганнан соң 
Федерация 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының мөлкәт һәм җир 
мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ 

3.2. Агымдагы елның мартыннан иминият 
кертемнәрен түләү буенча 3 айга кичектерү 
турында микропредприятиеләргә хәбәр итү 

апрель 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 

3.3. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына 
ташламалы кредит бирү программасы 
кысаларында бурычка алучыга кайбер 
таләпләрне либеральләштерү һәм элек 
бирелгән кредитларны реструктуризацияләү 

апрель 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
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мөмкинлеген киңәйтү юлы белән, заем 
акчаларына кече һәм урта эшкуарлык 
субъектларыннан файдалануны субсидияләү 
программасын киңәйтү турында мәгълүмат 
бирү 

3.4. Кече һәм урта эшкуарлык субъектлары – 
муниципаль милек арендаторлары 
тарафыннан аренда түләүләрен түләүгә 
вакытлыча кичектерү (яки мораторий) 

апрель 2020 ел «Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының мөлкәт һәм җир 
мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ 

3.5. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларыннан 
муниципаль сатып алуларны гамәлгә 
ашырганда контрактларны тәэмин итүгә 
карата таләпләрне киметү турында 
заказчыларга мәгълүмат бирү 

июнь 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 

3.6. Заказчыларга штраф санкцияләрен куллану 
механизмын кертү турында, шулай ук, яңа 
коронавирус йогышы таралу аркасында, 
башкаручы йөкләмәләрен бозган очракта 
(2011 елның 18 июлендәге 223-ФЗ номерлы 
Федераль закон кысаларында) 2020 елда 
бәяләрне корректировкалау срокларын озайту 
мөмкинлеге турында мәгълүмат бирү 

июнь 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты 

4. Гомуми система чаралары 

4.1. Система барлыкка китерүче оешмаларның 
финанс-икътисадый торышына оператив 
мониторинг 

Атна саен Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты, 
Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министрлыгының Югары 
Ослан муниципаль районындагы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе 

4.2. Бюджет чыгымнарын оптимальләштерү 
турында тәкъдимнәр әзерләү 

1 май 2020 ел Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының Финанс-бюджет 



1 2 4 5 

Палатасы  

4.3. Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы һәм җирле бюджетларның 
төшеп калучы керемнәре куркынычларын һәм 
хәвеф-хәтәрләрен бәяләү 

2020 елның 10 апреленнән 
башлап атна  саен 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районының Финанс-бюджет 
Палатасы  

4.4. Яшьләр оешмалары, яшүсмерләр клублары, 
балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссия 
белән берлектә өйдәге карантин режимын 
бозган балаларның, шул исәптән өстәмә 
каникуллар вакытында да, контрольлеген һәм 
мәшгульлеген тәэмин итү 

2020 елның  23 мартыннан  Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


