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"Әтнә муниципаль районының муниципаль оешмаларында
хезмәт законнары үтәлешен һәм хезмәт хокукы нормаларын
үз эченә алган башка норматив хокукый актларны үтәүне
ведомство контроле турындагы нигезләмәне раслау хакында"
Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 353.1 статьясы, "Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында"
06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законы, «Татарстан Республикасында хезмәт
хокукы нормаларын үз эченә алган хезмәт законнарын һәм башка хокукый актларны
үтәүне ведомство контролендә тоту турында» 2019 елның 27 ноябрендәге 100-ТРЗ
номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, муниципаль оешмаларда
хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган хезмәт законнары һәм башка норматив
хокукый актлар үтәлешенә ведомство контролен уздыру максатларында, Татарстан
Республикасы Әтнә район башкарма комитеты карар бирә:
1. Әтнә муниципаль районының муниципаль оешмаларында хезмәт законнары
һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның
үтәлешен ведомство контроле турындагы нигезләмәне расларга, № 1 кушымта
нигезендә.
2. Әтнә муниципаль районы муниципаль оешмаларында хезмәт законнарын
һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларны
үтәү буенча эшче төркем составын расларга, 2 нче кушымта нигезендә.
3. 2021 елга Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Башкарма
комитеты карамагындагы муниципаль учреждениеләрдә һәм предприятиеләрдә
хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган хезмәт законнарын һәм башка норматив
хокукый актларны үтәүне ведомство тикшерүе планын расларга.
4. «Татарстан Республикасында хезмәт законнарының һәм хезмәт хокукы
нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның үтәлешенә
ведомство контроле турында» 2019 елның 14 декабрендәге 100-ТРЗ номерлы

Татарстан Республикасы Законының 4 статьясындагы 3 пункты нигезендә әлеге
карарны Әтнә муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга
5. Әлеге карар кул куелган көннән үз көченә керә.

Җитәкче

А.Ф.Каюмов

1 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Әтнә районы Башкарма комитетының
2020 елның 08 декабрендәге № 428 карарына
Хезмәт законнары үтәлешен һәм хезмәт хокукы нормаларын
үз эченә алган башка норматив хокукый актларны үтәүне
ведомство контроле турында нигезләмә
Хезмәт законнарын һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка
норматив хокукый актларны үтәүне ведомство контроле турындагы нигезләмә (алга
таба - нигезләмә) Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 353.1 статьясы,
«Татарстан Республикасында хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормаларын үз
эченә алган башка хокукый актларның үтәлешенә ведомство контроле турында»
2019 елның 27 ноябрендәге 100-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы
нигезендә эшләнде.
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Нигезләмә Әтнә муниципаль районы муниципаль берәмлегендә
(алга таба - ведомствога караган оешмалар) хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы
нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларның үтәлешен
ведомство тикшерүендә тотуны гамәлгә ашыру тәртибен һәм шартларын билгели,
аларны гамәлгә куючы - Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы
башкарма комитеты (алга таба-Башкарма комитет).
1.2. Хезмәт законнары һәм хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка
норматив хокукый актлар үтәлешен ведомство контроле ведомствога караган
муниципаль оешмаларда (алга таба - ведомство контроле) Башкарма комитет карары
белән билгеләнә торган даими эшче төркем (алга таба - эшче төркем) тарафыннан
башкарыла.
2. Ведомство контролен гамәлгә ашыру максатлары
2.1. Ведомство контроленең төп максатлары булып тора:
- эш бирүчеләрнең һәм ведомство карамагындагы оешмалар хезмәткәрләренең
хезмәт законнары таләпләрен (шул исәптән хезмәтне саклау өлкәсендә), шулай ук
җирле үзидарә органнарының хезмәт законнарын үтәү буенча норматив-хокукый
актларының үтәлешен контрольдә тоту;
- җитештерү травматизмын һәм һөнәри авыруларны кисәтү буенча профилактика
эшен оештыру, шулай ук хезмәт шартларын яхшырту буенча эш.
2.2. Ведомство контролен уздыру түбәндәге юнәлешләр буенча гамәлгә
ашырыла:
- хезмәт тәртибе, хезмәт дисциплинасы;
- хезмәткәрләрнең һөнәри әзерлеге, яңадан әзерләү һәм квалификацияләрен
күтәрү;
- хезмәтне саклау;
- ведомство карамагындагы оешмаларда хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштерү
Тәртибе һәм регламенты;
- аерым категория хезмәткәрләрнең хезмәтен җайга салу үзенчәлекләре;

- хезмәт өлкәсендә социаль партнерлык.
3. Ведомство контролен гамәлгә ашыру тәртибе
3.1. Ведомство контроле буенча чаралар эш төркеме тарафыннан планлы һәм
планнан тыш тикшерүләр рәвешендә гамәлгә ашырыла һәм очракларда үткәрелә:
- район башлыгының хезмәт күрсәтмәләре буенча;
- хезмәт законнарын бозу фактлары турында гражданнар гаризалары буенча;
- муниципаль учреждениеләрне яңа уку елына кабул итүгә әзерлек
барышында;
- РФ законнарында, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының
башка норматив хокукый актларында, шулай ук муниципаль хокукый актларда
каралган башка очракларда.
3.2. Тикшерүләр Башкарма комитет күрсәтмәсе нигезендә үткәрелә.
3.3. Күчмә тикшерүләр үткәрү графигы Башкарма комитет күрсәтмәсе
нигезендә кварталга план буенча күчмә тикшерүләр үткәрә башлаганчы бер ай кала
чыгарыла.
3.4. Муниципаль оешмаларда планлы күчмә тикшерүләр өч елга бер
тапкырдан да ешрак үткәрелми.
3.5. Күчмә тикшерүләр үткәрү графигы ведомство карамагындагы оешмалар
һәм Башкарма комитет органнары җитәкчеләренә җиткерелә, алар карамагында
тиешле муниципаль оешмалар тора, планлы тикшерүләр башланганчы 14 көннән дә
соңга калмыйча.
3.6. Ведомство карамагындагы муниципаль оешмага планнан тыш тикшерү
район башлыгының хезмәт йөкләмәсе буенча тиешле муниципаль оешмада хезмәт
законнарын үтәүнең аерым мәсьәләләре буенча үткәрелергә мөмкин.
3.7. Тикшерү уздыруга вәкаләтле вазыйфаи затлар-эшче төркем әгъзалары
хокуклы:
3.7.1. Тиешле документлар (таныклыклар) тапшырганда, тикшерелә торган
оешманың (аның филиалларының) биналарына һәм башка хезмәт урыннарына
керергә кирәк.
3.7.2. Проверяемая оешма җитәкчесе һәм хезмәткәрләреннән тикшерү
максатларына ирешү өчен кирәкле булган барлык документларны (мәгълүматны),
шул исәптән, соратып алырга һәм алырга:
- оештыру-боеру документлары, инструкцияләр, нигезләмәләр, регламентлар,
кагыйдәләр һәм башка локаль актлар;;
- дәүләт контроле һәм күзәтчелеге органнарын тикшерү актлары һәм
материаллары;
- тикшерү барышында кирәкле башка документлар (мәгълүмат).
3.9. Тикшерүне үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар - эшче төркем әгъзалары бурычлы:
- күчмә тикшерүләр уздырганда гамәлдәге законнар таләпләренә таянып эш
итәргә;
- тикшерү үткәрү графигын һәм срокларын үтәргә;
- конфиденциаль мәгълүматларның (хезмәткәрләрнең шәхси, шәхси
мәгълүматлары, тикшерү барышында аларга билгеле булган коммерция, җитештерү
серләренә караган белешмәләр) сакланышын тәэмин итү.

3.10. Ведомство карамагындагы муниципаль оешма җитәкчесе (аның
вәкаләтле вәкиле) хокуклы:
- тикшерү вакытында катнашу;
- тикшерү предметына караган мәсьәләләр буенча аңлатмалар һәм
консультацияләр алу;
- гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә контроль буенча чаралар
үткәргәндә вазыйфаи затларның гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять
бирергә.
3.11. Ведомство карамагындагы муниципаль оешма җитәкчесе (аның
вәкаләтле вәкиле) бурычлы:
- тикшерүчеләргә тикшерү уздыру өчен кирәкле документларны һәм
мәгълүматны тапшырырга;
- кирәк булган очракта, тапшырылган документлар буенча аңлатмалар бирү
зарур.
3.12. Тикшерү үткәрүгә вәкаләтле вазыйфаи затлар үз функцияләрен, хезмәт
вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән, хокукка каршы гамәлләр кылган (гамәл
кылмаган) очракта, Россия Федерациясе законнары нигезендә шәхси җаваплылык
тоталар.
4. Ведомство контролен гамәлгә ашыру нәтиҗәләрен рәсмиләштерү
4.1. Күчмә тикшерү нәтиҗәләре буенча, эшче төркем тәмамланганнан соң 3 эш
көне дәвамында, ике нөсхәдә тикшерү акты төзелә, ул Башкарма комитет
җитәкчесенә раслауга тапшырыла. Тикшерү актының бер нөсхәсе ведомство
карамагындагы муниципаль оешма җитәкчесенә (аның вәкаләтле вәкиленә)
тапшырыла.
4.2. Тикшерү нәтиҗәләре буенча хокук бозулар ачыкланган очракта, эш
төркеме тарафыннан Башкарма комитет җитәкчесенә ведомство карамагындагы
муниципаль оешма җитәкчесен РФ Хезмәт кодексының 192, 193 статьяларында
билгеләнгән тәртиптә хезмәт вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән өчен дисциплинар
җаваплылыкка тарту турында тәкъдим кертелә, кирәк булганда тиешле материаллар
5 эш көне дәвамында дәүләт контроле (күзәтчелеге) органнарына һәм хокук саклау
органнарына җибәрелә.
4.3. Ведомство карамагындагы муниципаль оешма җитәкчесе (аның вәкаләтле
вәкиле) тикшерү нәтиҗәсендә ачыкланган җитешсезлекләрне актта күрсәтелгән
срокларда бетерергә һәм җитешсезлекләрне бетерү турында белешмәләр бирергә
бурычлы.
4.4. Күчмә тикшерүләр үткәрү нәтиҗәләре буенча, тикшерү үткәрүгә
вәкаләтле вазыйфаи затлар Башкарма комитет җитәкчесенә ведомство
карамагындагы муниципаль оешмаларда хезмәт законнарын ведомство тикшерүе
үткәрү турында хисап чорыннан соң килүче айның 10 нчы числосыннан да соңга
калмыйча отчет тапшыра.

2 нче кушымта
Татарстан Республикасы
Әтнә районы Башкарма комитетының
2020 елның 08 декабрендәге № 428 карарына

Әтнә муниципаль районы муниципаль оешмаларында хезмәт законнарын һәм
хезмәт хокукы нормаларын үз эченә алган башка норматив хокукый актларны үтәү
буенча эш төркеме составы.
Эшче төркем рәисе:
Каюмов А.Ф.
Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе
Эшче төркем рәисе урынбасарлары:
Халиков М.Л.
Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе
урынбасары
Эшче төркем секретаре:
Фатыйхов Р.Р.
Әтнә районы Башкарма комитетының территориаль
үсеш бүлеге башлыгы
Эшче төркем әгъзалары:
Гыймадиев Ф.И.
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы
Финанс-бюджет палатасы рәисе
Сабирова А.К.
Әтнә муниципаль районының «Халыкны эш белән
тәэмин итү үзәге» ДКУ директоры (килешү буенча)
Маликова З.А.
Россия Федераль салым хезмәтенең 5нче районара
салым инспекциясенең салым түләүчеләр белән эшләү
бүлеге (килешү буенча)
Галиева А.Г.
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Әтнә
муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге
башлыгы (килешү буенча)
Мухаметзянова Г.Р.
"ТАТМЕДИА» ААҖ филиалы җитәкчесе «Әтнә таңы»
район газетасы мөхәррире (килешү буенча)

Татарстан Республикасы
Әтнә районы Башкарма комитетының
08.12.2020 елда кабул ителгән № 428
карары белән расланган
2021 елга Әтнә муниципаль районы муниципаль оешмаларында хезмәт законнары таләпләрен һәм хезмәт хокукы
нормаларын үз эченә алган башка норматив-хокукый актларның үтәлешен тикшерү планы.
№
п/п

Эшчәнлеге планлы
тикшерелергә тиешле
ведомствоара оешманың
тулы исеме

Урнашу
урыны: Тикшерү
юридик һәм (яки) төре
факттагы адрес

1

Әтнә районы Башкарма
комитетының "Мәгариф
бүлеге" МКУ

422750,
ТР
Әтнә Планлы
районы, Олы Әтнә
авылы, Октябрь ур., 9

2

Әтнә районы Башкарма
комитетының "Мәдәният
бүлеге" МКУ

422750,
ТР
Әтнә Планлы
районы, Олы Әтнә
авылы, Совет ур., 2а

Тикшерү
предметы

үткәрү

Тикшерү нигезе

Тикшерү
башлану
датасы

Дәүләт
Соңгы
теркәвенә планлы
алу датасы тикшерүнең
тәмамлану
датасы
Хезмәт законнары
таләпләрен һәм хезмәт
законнары нормаларын
үз эченә алган башка
норматив-хокукый
актларны үтәү
Хезмәт законнары
таләпләрен һәм хезмәт
законнары нормаларын
үз эченә алган башка
норматив-хокукый
актларны үтәү

08.01.2003

-

22.01.2007

-

25.05.2021

15.10.2021

Тикше
рү
вакыты
(эш.
көн)

10

10

