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«Буа муниципаль районы бердәм кизү-

диспетчерлык хезмәте муниципаль 

казна учреждениесе”нең исеме  

“Буа муниципаль районы гражданлык 

саклау идарәсе”нә үзгәртелүе 

турында. 
 

 

                     КАРАР 

                                   
                                   № 25/ИК-п  

  

     28.10.2010 нчы елның 1632 нче Россия  Федерациясе Президенты Указы, Россия 

Федерациясе территориясендә ашыгыч оператив хезмәтләрне чакырту системасын 

камилләштерү, Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының “Татарстан 

Республикасы шәһәрләре һәм районнары бердәм кизү- диспетчерлык хезмәтләрен 01 

телефон номерлары базасы”нда оештыру карары нигезендә, Буа муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар чыгарды: 

1. “ Буа муниципаль районының бердәм кизү-диспетчер хезмәте” муниципаль 

казна учреждениесе исемен « Буа муниципаль районы гражданлык саклау идарәсе» 

муниципаль казна учреждениесенә үзгәртергә һәм муниципаль казна 

учреждениесенең Уставына үзгәрешләр кертергә, аны 1 нче кушымтасы нигезендә 

яңа редакциядә расларга. 

2. Муниципаль казна учреждениесе “Буа муниципаль районы гражданлык саклау 

идарәсе” эшен 2 нче кушымта нигезендә расларга. 

3. Муниципаль казна учреждениесе “Буа муниципаль районы гражданлык саклау 

идарәсе” нең штат расписаниесен 3 нче кушымта нигезендә расларга. 

4. Муниципаль казна учреждениесе” Буа муниципаль районы гражданлык саклау 

идарәсе” җитәкчесенә үзгәрешләрне салым органында билгеләнгән тәртиптә 

теркәргә. 

5. Бу карарның үтәлешен тикшерүне Татарстан Республикасы Буа муниципаль 

районы Башкарма комитетының эшләр идарәчесе Юнысова М.М.га йөкләргә. 

 

 

Татарстан Республикасы Буа  

муниципаль районы    

Башкарма комитеты җитәкчесе                                                         Р.Р. Камәртдинов  

 

 

 

Буа шәһәре 



 Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы  

Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан расланган. 

29 нчы гыйнвар, 2018 нче ел № 25 ИК-К 

                                                               _________________Р.Р. Кәмәртдинов  

 

 

 

 

 

Муниципаль казна учреждениесе 

“Буа муниципаль районы гражданлык саклау идарҽсе” 

Уставы. 

( яңа басмада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

ТР, Буа шҽһҽре, 2018 нче ел 



 

1. Гомуми нигезлҽмҽ 

1.1. “Буа муниципаль районы гражданлык саклау идарәсе” муниципаль казна 

учреждениесе, алга таба- “ Учреждение» дип бирелә, 2010 нчы елның 8 нче маенда 

№83 “Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү” Федераль 

законы нигезендә булдырылды; 

1.2.Учреждениене гамәлгә куючы Татарстан Республикасы Буа муниципаль 

районы муниципаль берәмлеге. 

1.3.Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 

функцияләрен һәм вәкаләтләрен Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

учреждениесе исеменнән гамәлгә ашыра ( алга таба- «Гамәлгә ашыручы”) 

1.4.Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 

мөлкәт хуҗасының функцияләрен һәм вәкаләтләрен Татарстан Республикасы Буа 

муниципаль районы исеменнән башкара. ( алга таба- милекче) 

1.5.Муниципаль казна учреждениесе коммерцияле  булмаган оешма  булып 

тора. 

1.6.Учреждениенең рәсми атамасы: 

      Тулы исеме- “Буа муниципаль районы гражданлык саклау  

идарәсе”муниципаль казна учреждениесе 

      Кыскартылма- Буа муниципаль районы ГСИ МКУ 

 1.7. Учреждениенең  урнашу урыны: 

Юридик адресы: Татарстан Республикасы, Буа районы, Буа шәһәре, Жорес 

урамы, 110 А йорт. 

Фактик адресы: Татарстан Республикасы, Буа районы, Буа шәһәре, Ленин 

урамы, 65 нче йорт. 

    1.8. Учреждение дәүләт теркәве нигезендә юридик зат булып тора, оператив 

идарә хокукына ия булган милке, үзенең исеме белән мөһере, штампы, бланклары, 

үз исеменнән шәхси сатып ала алырга һәм үзләре судта җавап бирергә бурычлы 

дәгъвачы һәм җавап бирүче була ала. 

    1.9. Учреждениенең филиалы һәм вәкиллекләре юк. 

        1.10 Учреждение Уставында каралган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашырыр өчен 

кулланылган керемне тота ала. Мондый эшчәнлек өчен алынган керемнәр Буа 

муниципаль районы бюджетына килә. 

        1.11 Үз йөкләмәләре буенча аның карамагындагы акчалар өчен учреждение 

җавап бирә. Күрсәтелгән акча җитәрлек булмаган очракта, учреждениене гамәлгә 

куючы җавап тота; 

         1.12. Учреждениенең кредит (займнар), кыйммәтле кәгазьләр сатып алырга 

хокукы юк. 

        1.13. Учреждение юридик зат буларак гамәлгә куючы (катнашучы) булып 

чыгыш ясарга хокуклы түгел. 

        1.14. Бу учреждение Россия Федерациясе Конституциясенә, Татарстан 

Республикасы Конституциясенә, Россия  Федерациясенең закон чыгару һәм башка 

норматив хокукый актларына, Татарстан Республикасының норматив хокукый 

актлары, Россиянең ГТХМ норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы 

Министрлыгының гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы, Буа муниципаль районы муниципаль берәмлек Уставы, Татарстан 

Республикасы норматив хокукый актларында муниципаль берәмлеге, Татарстан 

Республикасы Буа муниципаль районы Уставына нигезләнеп эшли. 



 

2.Учреждениенең максаты һҽм эшчҽнлек тҿрлҽре. 

2.1.Учреждение үзенең эшчәнлеген Россия Федерациясе законнары, Буа 

муниципаль районы Татарстан Республикасы норматив- хокукый актлары һәм 

Уставы нигезендә районның гражданлык яклау, төрле функцияләрне башкару һәм 

хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә гамәлгә ашыра; 

2.2.Учреждение Россия Федерациясенең законнарында каралган муниципаль 

хакимият вәкаләтләренең мунниципаль хезмәтләр күрсәтү, эшләр башкару һәм үтәү, 

муниципаль функцияләрен гамәлгә ашыру максатыннан төзелгән. 

2.3.Учреждениенең төп эшчәнлек төрләре: 

- Кизү- диспетчерлык хезмәтләре ( алга таба КДХ) арасында 

мәгълүмат җыю, бәяләү һәм дөреслеген тарату, гадәттән тыш хәлләр 

турында булган мәгълүматны уртак хезмәт күрсәтү үзәгенә җиткерү; 

- Башкарма комитетның һәм район хезмәтләренең килеп туган 

гадәттән тыш хәлләргә (ГТХ), үзара хезмәттәшлеккә, гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм юкка чыгаруга әзерлекне арттыру; 

- Гадәттән тыш хәлләрне эшкәртү һәм анализлау, масштабларын 

билгеләү, кизү- диспетчерлык хезмәтенең составын җәлеп итү һәм аларга 

хәбәр итү; 

- Килеп туган хәлне тикшереп бәяләү, карарлар кабул итү һәм 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү (үз вәкаләтләре чикләрендә), бурычларны  

тормышка ашыру, аларның үтәлешен контрольдә тоту һәм үзара 

хезмәттәшлеген оештыру; 

Хәбәр итү сигналларын кабул итү, муниципаль район башкарма комитеты 

җитәкчесенә сигналлар алу турында хәбәр итәргә һәм районда хәбәр итүне оештыру; 

2.4. Уставта каралмаган эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашырырга тиеш түгел. 

 

3.Финанслар һҽм милек 

3.1. Учреждениенең милке Татарстан Республикасы  Буа муниципаль 

районының муниципаль берәмлеге милке булып тора һәм учреждение эшчәнлеге 

максатларын гамәлгә ашыруда кулланыла ала. 

3.2 Учреждение милке бәясен куллана алу буларак беркетелә. 

Мөлкәтне тапшыру, тиешле актны кабул итү- тапшыру документлары белән 

идарә итү хокукына ия була. 

Учреждениегә үз Устав бурычларын үтәр өчен, җир участогы аның хокукына 

даими файдалану өчен тапшырыла. 

Учреждение Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә 

билгеләнгән эшчәнлегенең бурычлары, аның милкен куллана һәм файдалана ала. 

3.3Учреждение милекче ризалыгыннан башка мөлкәт белән идарә итә алмый. 

3.4 Учреждение беркетелгән мөлкәтенә карата: 

- Милекне нәтиҗәле файдаланырга; 

- Милекне катгый рәвештә максатчан билгеләнеше буенча куллану һәм 

сакланышын тәэмин итү; 

Мөлкәтнең техник торышы начараюга юл куймаска (бу таләп әлеге милекне 

кулланылыш прцессында начараюга кагылмый). 

Милекне капиталь һәм агымдагы ремонт белән яхшырту өчен бүлеп бирелгән 

финансны гамәлгә ашырырга; 

Мөлкәтнең эштән чыккан өлешләрен торгызу эшләрен гамәлгә ашырырга; 



3.5. Учреждениенең мөлкәтен формалаштыру чыганаклары: 

- оператив идарә хокукында беркетелгән милек; 

- ирекле кертемнәр һәм иганә; 

- гамәлдәге законнар белән тыелмаган башка чыганаклар; 

 3.6. Учреждение гамәлдәге законнар нигезендә бюджет чаралары аша исәпләү, 

гражданнарның шәхси счетлары аша төрле операцияләр гамәлгә ашыра. 

  3.7. Буа муниципаль районы һәм бюджет системасы нигезендә финанс 

эшчәнлеген тәэмин итү учреждениеләр бюджеты акчалары исәбеннән гамәлгә 

ашырыла. 

   3.8. Учреждениенең мөлкәтен тиешле дәрәҗәдә саклау, Буа муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан контрольдә тотыла; 

   3.9. Муниципаль учреждениенең контрактларын бәяләү һәм түләү, үтәлергә 

тиешле башка шартнамәләр, бюджет исәбенә үтәлергә тиешле килешүләрне 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы, муниципаль берәмлеге 

тарафыннан башкарыла; 

  Учреждениенең казнасы кимегән очракта бюджет акчаларын баш бүлүче, элек 

бюджет йөкләмәләренең лимиты  муниципаль контрактлар , башка шартнамәләр 

үтәлмәве, казна учреждениесе РФ кануны  нигезендә заказлар урнаштыру буенча  

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен яңа шартлар буенча  бәяләр һәм саны 

буенча товарлар , муниципаль контрактлар һәм башка шартнамәләр төзергә тиеш. 

 

4.Учреждение белҽн җитҽкчелек итү 

4.1 Учреждение белән җитәкчелек итү РФ кануннары һәм әлеге Устав белән 

тор-мышка ашырыла. 

4.2. Учреждение белән идарә итү өлкәсендә, учредитель компетенциясенә  

түбәндәгеләр керә: 

Учреждение эшчәнлегенең максатларын һәм эшчәнлек төрләрен ачыклау; 

Учреждение Уставын раслау һәм үзгәртү, Уставка өстәмәләр кертү; учреждение 

җитәкчесен билгеләү һәм аның эшчәнлеген туктату, шулай ук аның беләш эш 

килешүе төзү яки эш килешүен туктату, әгәр дә әлеге оешма өчен федераль канун 

буенча башка тәртипләр каралмаган булса. 

Учреждениенең штат санын  һәм штат расписаниесен раслау ; 

Учреждениенең филиалларын ачу буенча сорауларны чишү; 

Учреждение эшчәнлегенең  юнәлешләрен билгеләү; 

Тапшыру актын яки бүлүче балансны  раслау; эшчәнлекне туктату комиссиясен 

билгеләү; 

Учреждениегә муниципаль милекне  оператив идарә итүгә тапшыру;әлеге 

милекне Учреждение эшчәнлеге төрләре һәм Устав максатларыннан чыгып саклау; 

Учреждениенең  эшен туктату яки аның тибын үзгәртү буенча Учреждение  

җитәкчесенең тәкъдимнәрен  карау һәм карарлар кабул итү; 

Федераль закон буенча каралган башка сорауларны чишү; 

4.3. Оешманың башкарма  органы булып Учреждение җитәкчесе  тора. 

Учреждение җитәкчесе Учреждениенең  агымдагы эшчәнлеге белән җитәкчелек итә, 

Буа муниципаль раоны Башкарма комитеты  җитәкчесе белән  билгеләнә һәм 

вазыйфадан азат ителә. 

4.4 Учреждение җитәкчесе компетенциясенә агымдагы җитәкчелек 

эшчәнлегенең мәсьәләләрен  тормышка ашыру тора, закон яки әлеге Устав белән 

каралган мәсъәләләрдән кала. 



4.5. Учреждение җитәкчесе үз эшчәнлеге белән эш бирүче алдында хисап тота.  

4.6.Оешманың җитәкчесе: 

үз эшчәнлеген хезмәт килешүе нигезендә гамәлгә куя; 

Учреждение исеменнән  ышаныч кәгазеннән башка эшли, аның мәнфәгатьләрен  

муниципаль белем берәмлеге  һәм “Татарстан Республикасы Буа муниципаль 

районы “ территориясендә һәм читтә  аның исеменнән сөйләшүләр алып бара, 

хезмәткәрләргә вазыйфага билгели  һәм азат итә; хезмәткәрләр белән хезмәт 

килешүе төзи; 

Учреждениенең барлык хезмәткәрләренә  кагылышлы, хезмәткәрләр 

компетенциясе өчен мәҗбүри боерыклар , күрсәтмәләр бирә һәм раслый; 

  Гамәлдәге законнарга  каршы булмаган, әлеге Устав һәм хезмәт килешүеннән  

чыгып башка функцияләр башкара. 

4.7. Учреждениенең барлык хезмәткәрләре өчен Учреждение җитәкчесенең 

күрсәтмәләрен үтәү мәҗбүри; 

 

5. Учреждениенең хокуклары , бурычлары һҽм җаваплылыгы 

5.1. Учреждениенең хокуклары: 

5.1.1 Учреждениенең эшчәнлеген Устав максатлары һәм төрләре ярдәмендә 

мөстәкыйль тормышка ашырырырга; 

5.1.2.РФ Законнары белән килештереп, Устав максатлары һәм Учреждение 

эшчәнлеге төрләре нигезендә, Учреждениенең филиаллары һәм вәкиллекләрен 

оештыру; 

5.1.3.Әлеге Устав һәм законнар нигезендә  башка гамәлләр кылу; 

5.2. Учреждение бурычлары: 

5.2.1. Әлеге Уставтан чыгып, Учреждениенең  максатлары һәм эшчәнлек 

төрләре нигезендә, Учреждениенең  эшчәнлеген гамәлгә ашырырга; 

5.2.2. Муниципаль милекне иәтиҗәле файдалану һәм сакланышын тәэмин итү, 

шулай ук яраксыз мөлкәтне РФ законнары һәм әлеге Устав тәртипләре ярдәмендә  

гамәлдән чыгару; 

5.2.3. РФ законнары ярдәмендә билгеләнгән тәртиптә һәм күләмендә  

салымнарны түләү һәм статистик исәп-хисапны  вакытында тапшыру; 

5.2.4. Муниципаль контракт һәм төзелгән килешү нигезендә йөкләмәләрне 

намус белән үтәргә; 

5.2.5. РФ кануннары тәртибендә билгеләнгән Учреждение хезмәткәрләренең 

хезмәт хокукларын һәм гарантияләренең  үтәлешен тәэмин итү; 

5.2.6. “ТР Буа муниципаль районы” муниципаль хокукый актлары һәм 

гамәлдәге РФ законнары  нигезендә үзенең  эшчәнлеге нәтиҗәләре турында  хисап 

төзү һәм муниципаль милекне гомуми таләпләрдән чыгып куллану; 

5.2.7. РФ кануннары һәм әлеге Устав нигезендә  бүтән вазыйфаларны үтәргә; 

5.2.8. Учреждение үз бурычларын тиешенчә үтәмәсә,  РФ кануннары нигезендә 

җаваплылыкка тарту каралган. 

 

6. Исҽпкҽ алу, планлаштыру һҽм хисап 

6.1. Гамәлгә куючы (учредитель) билгеләнгән тәртип буенча учреждение 

финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын әзерли. 

6.2. РФ кануннары билгеләгән тәртиптә оешма бухгалтерлык һәм статистик 

исәп-хисапны алып бара.  



6.2.1. РФ кануннары һәм әлеге Устав нигезендә, үзенең эшчәнлеге турындагы 

мәгълүматны дәүләт статистикасы һәм салым органнарына, бүтән затларга, эш 

бирүчегә тәкъдим итә. 

6.2.2. Эш бирүчегә үз эшчәнлеге турына квартал саен баланс исәп-хисабы һәм 

теләсә нинди кирәкле мәгълүматны тәкъдим итә.  

6.3. Учреждение эшчәнлеге һәм мөлкәтне файдалану буенча  контрольне эш 

бирүче гамәлгә ашыра.  

6.4 Шулай ук учреждение эшчәнлеген контрольдә тоту, РФ кануннары 

нигезендә дәүләт органнарына йөкләнә.  

  

7. Яңача оештыру яки учреждение эшен туктату 

7.1. Буа муниципаль районы Башкарма комитеты карары , гамәлдәге РФ 

кануннары нигезендә учреждениенең тибын үзгәртү яисә яңача оештыру һәм 

учреждениенең эшен туктату гамәлгә ашырыла. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУШЫМТА №2 

ТР Буа муниципаль районы   

Башкарма комитеты карарына  

29 гыйнвар 2018 ел 

№25/ИК-П 

 

“Буа  муниципаль районы   

 гражданлык саклау идарәсе “ нигезләмәсе 

 

I. Гомуми нигезләмә. 

1.1 Төп төшенчәләр. 

1.1.1.Әлеге нигезләмә гражданлык саклау идарәсе (алга таба ГСИ) функцияләре 

һәм вәкаләтле оборонасының төп бурычларын, Буа  муниципаль районы  ГЛОНАСС 

112 программасын тәэмин итүне, бердәм “112” номеры аша ашыгыч оператив 

хезмәтне чакыруны гамәлгә кертүне билгели. 

1.1.2. Буа муниципаль районының ГСИ, бердәм дәүләт системасының гадәттән 

тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү муниципаль звеносының даими эшләүче идарә 

органы. 

1.1.3. Буа муниципаль районының ГСИ үз вәкаләтләре чикләрендә  барлык 

кизү-диспетчер хезмәтләре, ашыгыч оператив хезмәтләренең һәм оешмаларының 

муниципаль районының  табигый һәм техноген характердагы  гадәттән тыш хәлләр 

турында мәгълүмат җыю һәм эшкәртү буенча оешмалары белән хезмәттәшлек итә.  

1.1.4. ГСИ ен булдыру максаты булып җирле үзидарә органнарының һәм 

гадәттән тыш хәлләр килеп чыгуны  кисәтү муниципаль район  хезмәтләренең үзара 

хезмәттәшлек нәтиҗәлелеген арттыру тора. 

11.5. ГСИ гадәттән тыш хәлләрне тиешле органнарга җиткерү, сигналларны 

кабул итү һәм тапшыру, координацияләү, ашыгыч оператив хезмәтләр һәм 

оешмалар белән хезмәттәшлек итү, муниципаль звено җитәкчелегенә  куркыныч 

хәлләр турында хәбәр итү тора.  

1.1.6. Буа муниципаль районы гражданлык саклау идарәсе  башлыгы –Буа 

муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе. 

1.1.7. Буа муниципаль  районының гражданнарны яклау идарәсе үзенең 

эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, гомуми кабул ителгән 

халыкара хокук принципларына һәм нормаларына, Россия Федерациясенең 

халыкара килешүләренә, федераль конституция законнарына, федераль законнарга, 

Россия Федерациясе Президенты һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте актларына, 

шулай ук Россия Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте һәм башкарма 

оганнарының норматив хокукый актларына, Россия Федерациясенең гражданнар 

оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү буенча 

Министрлыгы тарафыннан билгеләнгән норматив хокукый актларга, Россия 

Федерациясе субъекты законнарына, әлеге нигезләмәгә һәм муниципаль актларга 

таяна. 

1.1.8 Буа муниципаль районының гражданнарны яклау идарәсе үзенең 

эшчәнлеген Россиянең Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча баш идарәнең Кризис хәлләр идарәсе үзәге, ТР дәүләт 

хакимияте органнары бүлекчәләре, җирле үзидарә органнары белән берлектә эш 

алып бара. 



1.2. Буа муниципаль районының гражданнарны яклау идарәсенең төп 

бурычлары 

1.2.1.  Буа муниципаль районының гражданнарны яклау идарәсе түбәндәге төп 

бурычларны үти; 

 гадәттән тыш хәлләр турында чакырулар кабул итә; 

 гадәттән тыш хәлләр буенча хәбәрләр кабул итә, алынган мәгълуматларны 

эшкәртә, аларның чынбарлыкка туры килүен-килмәвен ачыклый, анализлый һәм 

тиешле чаралар күрү өчен алынган хәбәрләрне тиешле тәртиптә җаваплы 

оешмаларга тапшыра; 

 хәбәр итү сигналларын кабул итә, хәбәр итү сигналлары алыну турындагы 

мәгълүматларны муниципаль районның башкарма комитеты җитәкчесенә һәм район 

хәбәрләр тапшыру оешмасына җиткерә; 

муниципаль район җирлегендәге гадәттән тыш хәлне кисәтүгә һәм бетерүдә 

файдаланыла торган көчләр һәм чаралар турында ГО җитәкчелегенә, Россия  

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасының (РСЧС) 

территориаль муниципаль бүлегенә, идарә итү органнарына хәбәр итү, 

мәгълүматларны тапшыру, халыкка һәм ашыгыч оператив хезмәт бүлекчәләренең,  

оешмаларның  бердәм диспетчер - дежур  хезмәтенә гадәттән тыш хәл килеп чыккан 

җирдә башкарылган һәм алып барыла торган эшләр турында җирле хәбәр итү 

системасы аша  җиткерү, халыкны ГО сигналлары белән кисәтү; 

гадәттән тыш хәлне тиз арада бетерү максатыннан Россия  гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасының (РСЧС) территориаль 

муниципаль бүлеге, муниципаль район администрациясе, җирле үзидарә  органнары 

һәм муниципаль районның ашыгыч оператив хезмәте һәм  оешмаларның  бердәм 

диспетчер - дежур  хезмәте белән билгеләнгән тәртиптә хезмәттәшлеген оештыру; 

 гадәттән тыш хәлне бетерүдә җәлеп ителүче ашыгыч оператив хезмәтләре һәм  

оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер   хезмәтен, Россия  гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы территориаль муниципаль бүлеге 

көчләрен башкарылган һәм тәкъдим  ителгән чаралар белән таныштыру; 

керүче һәм чыгучы барлык хәбәрләрне  документлаштыру, теркәү,  гадәттән 

тыш хәл турындагы мәгълүматларны   башкарылган эшләр һәм тапшырылган 

хәбәрләр (докладлар) ярдәмендә   йомгаклау  (тәүлек кизүлеге буенча), кабул 

ителгән шалтыратулар (хәбәрләр)  буенча статистик отчет формалаштыру;  

 муниципаль берәмлекнең гражданнарны яклау идарәсенә башка объектларда  

һәм төбәкләрдә  гәдәттән тыш хәлне бетерүдә, урнашкан вәзгыятьттән чыгып, үзара 

ярдәмләшү планы буенча  алып барылган эшләр турында хәбәр итү; 

ГЛОНАСС 112 тәэмин итү системасы буенча кергән хәбәрләр буенча чаралар 

күрү һәм аларның нәтиҗәсен тикшерү; 

муниципаль районда урнашкан Россия  гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү бердәм дәүләт системасы территориаль муниципаль бүлегенең көчләре һәм 

чаралары белән оператив идарә итү, янгын, авария, бәла-каза һәм башка гадәттән 

тыш хәлләрне бетерү максатыннан алар алдына бурычлар кую, аларны чишү 

юлларын күрсәтү. 

1.3. Буа муниципаль районының гражданнарны яклау идарәсенең төп 

функцияләре 

1.3.1 Буа муниципаль районының гражданнарны яклау идарәсенә түбәндәге  

төп функцияләр йөкләнә: 



халыкны һәм төбәкне гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча мәгълүмат җыю 

һәм аларны эшкәртү; 

Россия  гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт 

системасының территориаль муниципаль бүлеге координацион органнарын 

мәгълүмати яктан тәэмин итү;  кабул ителгән хәбәрләрнең дөреслеген  бәяләү һәм 

анализлау, алынган мәгълүматларны тиешле чаралар  күрү өчен  муниципаль 

районның ашыгыч оператив хезмәтләре һәм  оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  

хезмәтенә хәбәр итү; 

гадәттән тыш хәл турындагы мәгълүматны анализлау һәм эшкәртү, аның 

масштабларын билгеләү һәм муниципаль районның ашыгыч оператив хезмәтләре 

һәм  оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  хезмәтенең составын билгеләү, аларның 

тиешле режимга күчерелүләре турында хәбәр итү; 

гадәттән тыш хәлне бетерү буенча башкарылган эшләр турында мәгълүмат 

җыю, аны бәяләү, хәлне контрольдә тоту, муниципаль районның халык тормышын 

тәэмин итүче оешмалары белән гадәттән тыш хәлне бетерү буенча  алдан әзерләнгән 

һәм кабул ителгән чараларны коррекцияләү, ашыгыч чаралар һәм карарлар кабул 

итү (вәкаләтләре буенча); 

тәүлек буе тотрыклы, ышанычлы, өзлексез эшли торган автоматлаштырылган 

һәм җирле хәбәр итү системасы булган идарә итү системасының эшчәнлеген тәэмин 

итү. 

җирле үзидарәдә  халыкны һәм төбәкне гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча 

оештырылган идарә итү  оешмаларына гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүматлар 

җиткерү (вәкаләтләре буенча); 

Россия  гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт 

системасының территориаль муниципаль бүлегенең югары идарәсе куйган 

бурычларны муниципаль районның ашыгыч оператив хезмәтләре һәм  оешмаларның  

бердәм кизү- диспетчер  хезмәтенең тиешле составына җиткерү, аларның үтәлешен 

тикшерү һәм хезмәттәшлеген оештыру; 

гадәттән тыш хәлнең барлыкка килү куркынычлыгы  яисә аның барлыкка 

килү, аны булдырмау, яисә  бетерү буенча башкарылган эшләр һәм чаралар 

турындагы мәгълүматларны  ашыгыч оператив хезмәтләр һәм  оешмаларның  

бердәм кизү- диспетчер  хезмәтеннән, РСЧС составына керүче күзәтүче һәм 

тикшерүче көчләрдән җыю, һәм аны муниципаль районның ашыгыч оператив 

хезмәтләре һәм  оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  хезмәтенә хәбәр итү; 

үзеннән югарыда торган органнарга  гадәттән тыш хәлнең барлыкка килү 

куркынычлыгы  яисә аның барлыкка килүе турында, килеп туган хәлдән чыгуның 

мөмкин булган  вариантларын күрсәтеп  доклад ясау; 

тәүлек әйләнәсенә кешеләре булган социаль, сәламәтлек оешмаларын һәм уку-

укыту оешмаларын иминлек торышы буенча комплекслы мониторинглау; 

Россия  гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы 

объектларында һәм аның җирле муниципаль бүлегендә кизү тору өчен 

профессиональ кадрлар әзерләүдә һәм аларның белемнәрен, квалификацияләрен 

күтәрү буенча башкарылган чараларда (эшләрдә) катнашу. 

1.4. Буа муниципаль районының  гражданнарны яклау идарәсенең составы һәм 

структурасы 

1.4.1.Буа муниципаль районының гражданнарны яклау идарәсе үз эченә  

гражданнарны яклау идарәсенең җитәкчесен һәм кизү- диспетчер  хезмәткәрен ала; 

идарә итү пункты, элемтә чаралары, хәбәр итү һәм автоматлаштырылган идарә. 



1.4.2. Гражданнарны яклау идарәсенең идарә итү составына гражданнарны 

яклау идарәсенең җитәкчесе керә. Гражданнарны яклау идарәсенең кизү- диспетчер 

бүлегендә тәүлек әйләнәсендә оператив кизү сменалары каралган,  аларның составы 

(саны)  халык саныннан, җирле шартлардан,  төбәктәге куркыныч объектлардан, 

гадәттән тыш хәлләрнең килеп чыгу мөмкинлекләреннән чыгып билгеләнелә. 

1.4.3. Гражданнарны яклау идарәсенең идарә итү пункты кирәкле техник 

чаралар һәм  документлар белән тәэмин ителгән даими кизү торучы һәм кизү-

диспетчер хезмәткәрләренең эш бүлмәләреннән гыйбарәт. Гражданнарны яклау 

идарәсенең идарә итү пункты җирле үзидарә биргән биналарга урнаша. 

1.4.4. Гражданнарны яклау идарәсенең идарә итү пунктының биналарына 

техник чараларны урнаштыру һәм монтажлау конструктив хәл ителеп, гадәттән тыш 

хәлләр вакытында да, сугыш чорында да  сафтан чыкмаслык итеп урнаштырылырга 

тиеш, алар  шул рәвешле Гражданнарны яклау идарәсенең идарә итү пунктының 

өзлексез эшчәнлеген тәэмин итәргә тиешләр. 

1.4.5. Гражданнарны яклау идарәсенең идарә итү пункты өчен тәкъдим ителгән 

техник чаралар: элемтә, автоматлаштырылган идарә итү чаралары, шулай ук радио 

элемтә чаралары, идарә итүче составка һәм халыкка хәбәр итү чаралары;  

керүче һәм чыгучы сөйләшүләрне теркәү (яздыру)  чаралары, шулай ук 

шалтыратучы абонентның номерын ачыклау  җайланмалары; 

оргтехника (компьютерлар, принтерлар, сканерлар) видеоконференция 

җайланмалары; 

Россиянең Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы 

буенча баш идарәнең Кризис хәлләр идарәсе үзәге, күрше муниципаль 

берәмлекләрнең гражданнарны яклау идарәсе, кизү – диспетчер  хезмәтләре, халык 

күпләп йөри торган объектлар белән турыдан туры тоташтыручы элемтә каналы; 

ГЛОНАСС яисә ГЛОНАСС/ОР8 кабул итү җайланмасы  

1.4.6. Гражданнарны яклау идарәсенең элемтә чаралары түбәндәге чараларны  

хәл итәргә тиеш: телефон элемтәсе, мәгълүматлар тапшыруны; командалар кабул 

итүне һәм тапшыруны, хәбәр итү һәм тапшыру сигналларын кабул итүне; 

ГЛОНАСС яисә ГЛОНАСС/ОР8 программалары аша кергән чакыруларны 

(хәбәрләрне) кабул итүне; тапшырылган хәбәрләрне ашыгыч оператив хезмәтләр 

һәм  оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  хезмәтенә хәбәр итүне; югарыдагы һәм 

хезмәттәшлек итүче оешмалар белән белдерүләр, документлар, видео хәбәрләр 

белән уртаклашуны; 

1.4.7. Гражданнарны яклау идарәсенең автоматлаштырылган мәгълүмати 

системасы 

гражданнарны яклау идарәсенең бурычларын һәм функцияләрен 

автоматлаштыруны башкара. Гражданнарны яклау идарәсенең автоматлаштырылган 

мәгълүмати системасы Россия  гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм 

дәүләт системасының региональ  автоматлаштырылган мәгълүмати – идарәсе һәм 

автоматлаштырылган системалы, шулай ук 112- телекоммуникацияле системасы  

белән берлектә эшли. 

1.4.8. Автоматлаштырылган  комплекслы җайланма гражданнарны яклау 

идарәсе вазыйфаи затларының мәгълүмати – идарә итү эшчәнлеген гадәттән тыш 

хәлләрне булдырмау һәм бетерү буенча һәрвакыт әзер торган, көчләре һәм чаралары 

булган ашыгыч оператив хезмәтләр һәм  оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  

хезмәте белән  уртак гамәлләрен тормышка ашырганда координацияләү, гадәтән 

тыш хәлләрне булдырмау һәм бетерү өлкәсендә эшләүче һәм янгын 



куркынычсызлыгын тиз арада тәэмин итүче комиссияне барлыкка килгән хәвеф-

хәтәрләр  һәм башкарылган эшләр турында хәбәрләү  өчен билгеләнгән. Ул 

оператив кизү, идарә һәм хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләренең,  автоматлаштырылган 

Сервер үзәге, программа-техник чарасы, локаль челтәре булган эш урыннарыннан 

гыйбарәт. 

1.4.9. Муниципаль районның җирле хәбәр итү системасы  хәбәр итү 

челтәрләре, элемтәләр каналлары булган махсус техник чаралы    оештыру-техник 

берәмлегеннән гыйбарәт. 

1.4.10. Хәбәр итү системасы  хәбәр итү сигналларын,  сөйләм хәбәрләрен, 

шартлы сигналларны  тапшыруны тәэмин итәргә тиеш. Муниципаль районның 

гражданнарны яклау идарәсенең автоматлаштырылган эш урыныннан кизү- 

диспетчер хезмәткәрләр тарафыннан  җирле хәбәр итү системасы җәлеп ителә. 

1.4.11. Гражданнарны яклау идарәсе пунктының минималь документлар 

составы: 

халыкны һәм төбәкне табигый, техноген  гадәттән тыш хәлләрдән саклау, 

янгын куркынычсызлыгы, шулай ук гадәттән тыш хәлләр буенча  хәбәрләр җыю һәм 

мәгълүматлар алмашу кебек ГО норматив хокукый актлары; 

гражданнарны яклау идарәсе белән оператив хезмәтләр һәм  оешмаларның  

бердәм кизү- диспетчер  хезмәте һәм халык тормышын тәэмин итүче оешмалар 

арасында мәгълүматлар алмашу буенча килешү; 

тапшырылган һәм кабул ителгән хәбәрләрне, күрсәтмәләрне, сигналларны 

теркәү журналы; 

оператив кизү журналы; 

кизү-диспетчер хезмәткәрләренең гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү 

куркынычлыгы яисә барлыкка килүе турында хәбәрләр алгандагы гамәлләре 

турында инструкция; 

көндәлек, гадәттән тыш хәлләр, аларга әзерлек вакытындагы кизү тору 

инструкциясе; 

муниципаль район гражданнарны яклау идарәсенең оператив хезмәтләр һәм  

оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  хезмәте белән  янгын сүндергәндәге һәм 

муниципаль район җирлегендә гадәттән тыш хәлләр килеп чыккандагы үзара 

гамәлләре планы; 

кизү-диспетчер хезмәткәрләренең башка  үзара хәбәрләшүче башка оператив 

хезмәтләр һәм  оешмаларның  бердәм кизү- диспетчер  хезмәтеннән хәбәрләр 

алгандагы гамәлләре турында инструкция; 

химик яктан зарарлы барлык матдәләр һәм радиацияле йөкләр буенча 

аварияләр һәм авиация-медицина карточкалары, гадәттән тыш очракларның 

фаразланган нәтиҗәләре күрсәтелгән радиацияле, химик, биологик яктан куркыныч 

объектлар исемлеге; 

янгын куркынычсызлыгы һәм хезмәтне саклау чаралары буенча күрсәтмәләр; 

Гражданнар оборонасы җитәкчелеген, РСЧСның территориаль системасына 

караган муниципаль бүлеген, идарә органнарын, муниципаль район 

территориясендәге гадәттән тыш хәлләрне (вакыйгаларны) кисәтү һәм бетерү өчен 

билгеләп куелган һәм аерып алынган (җәлеп ителгән) көчләрне һәм чараларны, 

гадәттән тыш хәл (вакыйга) булган очракта ашыгыч оператив хезмәтләр һәм 

оешмаларның (объектларның) дежур-диспетчер хезмәтенә хәбәр итү схемалары һәм 

исемлекләре; 



муниципаль район һәм ихтимал булган хәвефле объектлар иминлеге 

паспортлары, муниципаль район, авыл торак пунктлары һәм ихтимал булган 

хәвефле объектлар территориясе паспортлары, халыкны социаль яклау, сәламәтлек 

саклау һәм белем бирү объектларының комплекслы иминлеге паспортлары, 

муниципаль район һәм Татарстан Республикасы эш карталары (шул исәптән 

электрон рәвештә дә); 

чираттагы оператив дежур сменаның дежур торуга керешүе алдыннан 

күрсәтмәләр бирү планы; 

оператив дежур сменалар тарафыннан дежур тору графиклары; идарә һәм 

чакыру схемалары; урындагы хәбәр итү системасы схемасы; телефон 

белешмәлекләре; 

дежур-диспетчер персоналының профессиональ хәзерлеген оештыру буенча 

документлар; 

эшкәртелә торган документларның даими текст өлешен алдан урнаштырып 

хәзерләнгән бланклары;  

РСЧСның территориаль системасына караган муниципаль бүлеге көчләре һәм 

чараларының көндәлек исәбе; 

муниципаль районның гадәттән тыш хәлне (вакыйганы) бетерүгә җәлеп 

ителгән көчләре һәм чаралары; 

гадәттән тыш хәлләр (вакыйгалар) туу һәм килеп чыгу куркынычы булганда 

башкарма хакимиятнең федераль органнарының территориаль органнар белән 

мәгълүмат алмашуы буенча күрсәтмә; 

Гражданнарны саклау идарәсе оператив дежурда торучысының көндәлек эш 

планы. 

Оператив документлар исемлеге Гражданнарны саклау идарәсенең эшләү 

шартларына бәйле рәвештә тулылана ала. 

 

II. БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  ГРАЖДАНЛЫК САКЛАУ 

ИДАРҼСЕ ЭШЕН ОЕШТЫРУ 

 

2.1. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсенең эшләү тәртибе 

2.1.1. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе көндәлек эшчәнлек, 

югары әзерлек һәм тыныч тормыштагы гадәттән тыш хәл тәртипләрендә эшли. 

Гражданнар оборонасы әзерлегенә китерелгәндә, сугыш чорында да тиешле әзерлек 

дәрәҗәләрендә. 

2.1.2. Гражданнарны саклау идарәсе өчен эш тәртибен җирле үзидарә органы 

җитәкчесе билгели. 

2.1.3. Көндәлек эшчәнлек тәртибендә Буа муниципаль районының 

Гражданнарны саклау идарәсе гадәттән тыш хәлләр (вакыйгалар) туу куркынычына 

яисә килеп чыгуга кичекмәстән җавап гамәлләре башкаруга сәләтлелек халәтендә 

тәүлек дәвамында кизү тора. Әлеге режимда Буа муниципаль районы Гражданнарны 

саклау идарәсе түбәндәгеләрне тәэмин итә: 

халыктан һәм ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмаларның (объектларның) 

дежур-диспетчерлык хезмәтләреннән теләсә нинди гадәттән тыш хәлләр  турындагы 

хәбәрләрне кабул итү, аларның кайсы дежур-диспетчерлык хезмәтләренә караулары 

һәм җаваплылык дәрәҗәләре  буенча теркәү; 

гадәттән тыш хәлләр  туу һәм килеп чыгу турындагы мәгълүматның төре һәм 

кайсы ведомство карамагына туры килүе буенча, беренче чиратта Россия Гадәттән 



тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсе 

Кризислы ситуацияләрдә идарә үзәгенә тапшыру; 

агымдагы тәүлек буенча гадәттән тыш хәлләр (вакыйгалар) турындагы 

мәгълүматны гомумиләштерү һәм анализлау, докладлар әзерләп, аларны тиешле 

урыннарга җиткерү; 

автоматлаштыру чаралары комплексын даими оператив әзерлектә тоту; 

җаваплылык зонасында ашыгыч оператив хезмәтләрнең һәм оешмаларның 

(объектларның) кизү-диспетчерлык хезмәтләренең әзерлеген контрольдә тоту, 

аларның дежурдагы сменаларына хөкем сөргән хәл һәм ул кичергән үзгәрешләр 

турында оператив рәвештә хәбәр итү;  

мәгълүматлар базасына, шулай ук гадәттән тыш хәлләргә (вакыйгаларга) 

җавап гамәлләр башкару буенча оператив документлар структурасына һәм 

эчтәлегенә тиешле үзгәрешләр кертү; 

муниципаль берәмлекләр территорияләре паспортларына тиешле үзгәрешләр 

кертү.  

2.1.4. Муниципаль район территориясендә урнашкан кизү-диспетчерлык 

хезмәтләре көндәлек эшчәнлек вакытында үз күрсәтмәләре буенча эш алып баралар 

һәм муниципаль районның Гражданнарны саклау идарәсенә гадәттән тыш хәлләр 

(вакыйгалар) һәм аларның узган тәүлектә килеп чыгу куркынычы турында 

гомумиләштерелгән статистик мәгълүмат җиткерәләр. 

2.1.5. Аларны кабул иткән кизү-диспетчерлык хезмәтләре җаваплылыгына 

карамаган гадәттән тыш хәлләр  турында хәбәрләр, кичекмәстән тиешле ашыгыч 

оператив хезмәт яки оешма  кизү-диспетчерлык хезмәтенә җибәрелә. Ашыгыч 

оператив хезмәтләр һәм оешмалар кизү -диспетчерлык хезмәтләре гадәттән тыш 

хәлләр килеп чыгу куркынычы яки булуы турында хәбәрләргә тиңләштергән 

мәгълүмат беренче чиратта Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсенә 

җибәрелә, ә Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе мәгълүматны 

Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш 

идарәсе Кризислы ситуацияләрдә идарә үзәгенә тапшыра. 

2.1.6. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе һәм җәлеп ителгән 

ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмалар (объектлар) дежур-диспетчерлык 

хезмәтләре югары дәрәҗәдә әзерлек режимына җирле үзидарә органы җитәкчесе 

карары  белән гадәттән тыш хәлләр туу куркынычы булганда куркынычны бетерү 

өчен Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе белән үзара бәйләнештәге 

кизү -диспетчерлык хезмәтләре һәм РСЧС көчләренең уртак гамәлләре таләп 

ителгән очракта күчерелә. Югары әзерлек халәтендә Буа муниципаль районы 

Гражданлык саклау идарәсе түбәндәгеләрне тәэмин итә: гадәттән тыш хәл килеп 

туган очракта ихтимал гамәлләр башкаруга алдан әзерләнү; гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссиянең 

(КЧС и ОПБ) вазифаи затларына, муниципаль район хакимиятенә, муниципаль 

районның Гражданнарны саклау идарәсенә, ашыгыч оператив хезмәтләр һәм 

оешмалар хезмәтләренә, РСЧСка буйсынулы көчләргә хәбәр итү; Татарстан 

Республикасы территориясендә, булуы ихтимал хәвефле объектта хөкем сөргән 

хәлне, шулай ук әйләнә-тирә мохит торышын күзәтү һәм контрольдә тоту 

мәгълүматларын алу һәм гомумиләштерү; хөкем сөргән хәлнең алга таба нинди 

юнәлештә үсешен фаразлау һәм җәлеп ителүче көчләрнең һәм чараларның 

гамәлләренә карата тәкъдимнәр әзерләү, буйсыну буенча аларның доклады; гадәттән 

тыш хәлне булдырмау яки аның нәтиҗәләрен киметү буенча ашыгыч чаралар 



күргәндә ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмаларның (объектларның) дежур-

диспетчерлык хезмәтләренең, РСЧС көчләренең гамәлләрен координацияләү. 

2.1.7. Гадәттән тыш хәлне (вакыйганы) булдырмауны гамәлгә ашыру өчен 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин 

итү буенча комиссия яки кризислы ситуацияләрдә оператив идарә штабы (алга таба 

КСОИШ) эше оештырылган яки идарә Россиянең Гадәттән тыш хәлләр буенча 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча тиешле подразделениеләренә 

тапшырылган очракта муниципаль районның Гражданнарны саклау идарәсе шул 

гадәттән тыш хәл (вакыйга) буенча аларның күрсәтмәләрен башкара. 

2.1.8. Гадәттән тыш ситуация туганда Буа муниципаль районы Гражданлык 

саклау идарәсе, ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмаларның (объектларның кизү 

-диспетчерлык хезмәтләре, РСЧС көчләре җирле үзидарә органы җитәкчесе карары 

белән гадәттән тыш ситуация режимына күчерелә. Әлеге режимда муниципаль 

районның Гражданлык саклау идарәсе түбәндәге бурычларны башкара: халыкны 

һәм территорияне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлдән саклау 

буенча эшләр алып барганда ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмаларның 

(объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләренең, РСЧСның җәлеп ителүче 

көчләре һәм чараларының гамәлләрен координацияләү; муниципаль район 

территориясендә оператив төркемнәрнең чыгуын контрольдә тоту һәм аларның 

хәрәкәт итүен күзәтү; гадәттән тыш хәлне бетерүне оештыруда һәм авария-коткару 

эшләре, икътисад объектларының тотрыклы эшен һәм зыян күргән халыкның 

тормышын беренче чиратта тәэмин итү буенча чараларны гамәлгә ашыру 

барышында идарә органнарына хәбәр итү һәм алар арасында оператив мәгълүмат 

тапшыру; гадәттән тыш хәл зонасы чикләренең ачыклануын һәм күчешен 

контрольдә тоту, халыкка килеп туган хәл һәм гадәттән тыш ситуация зонасындагы 

хәвеф-хәтәр хакында хәбәр итү һәм мәгълүмат бирү; гадәттән тыш ситуация 

зонасында әйләнә-тирә мохит торышын, аварияле объектларда һәм алар тирәсендәге 

территориядә хөкем сөргән хәлне өзлексез контрольдә тоту. 

2.1.9. Югары  әзерлек һәм гадәттән тыш хәл режимнарында ашыгыч оператив 

хезмәтләр һәм оешмаларның (объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләренең, 

РСЧС көчләренең бергәләп эшләве турыдан-туры Буа муниципаль районы 

Гражданлык саклау идарәсе аша гамәлгә ашырыла. Килеп туган хәл, күрелгән 

чаралар, тартылган һәм таләп ителгән өстәмә көчләр һәм чаралар турында алынган 

мәгълүмат Буа муниципаль районы Гражданнарны саклау идарәсе тарафыннан 

ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмаларның (объектларның) бергә эшләүче 

барлык дежур-диспетчерлык хезмәтләренә, муниципаль районның РСЧС идарәсе 

органнарына, Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча Баш идарәсе Кризислы ситуацияләрдә идарә үзәгенә 

җиткерелә. 

2.1.10. Гадәттән тыш хәлне (вакыйганы) бетерү өчен гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия яисә 

КСОИШ эше оештырылган яки гадәттән тыш ситуацияне бетерүдә идарә Россия 

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы подразделениеләренә тапшырылган очракта Буа 

муниципаль районы Гражданнарны саклау идарәсе шул гадәттән тыш хәл (вакыйга) 

буенча аларның күрсәтмәләрен үти.  

2.1.11. Гражданнар оборонасын әзерлек хәленә китергәндә һәм сугыш 

чорында Буа муниципаль районы Гражданнарны саклау идарәсенең эше Татарстан 

Республикасының Гражданнар оборонасы һәм халыкны саклау планына, ашыгыч 



оператив хезмәтләр һәм оешмалар кизү-диспетчерлык хезмәтләренең дежур 

персоналына аерым бер чор шартларындагы гамәлләр буенча инструкцияләргә 

яраклаштырылып гамәлгә ашырыла. 

2.1.12. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе аерым бер чор 

шартларында эшләгәндә, Татарстан Республикасының гражданнар оборонасы һәм 

халыкны саклау планына яраклы рәвештә, оператив дежур торучыларны идарәнең 

сакланулы пунктларында урнаштыру карала. 

2.2. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсенең эш  тәртибе 

2.2.1. Гадәттән тыш хәлләр (вакыйгалар) хакында хәбәрләр Буа муниципаль 

районы Гражданнарны саклау идарәсенә халыктан, ГЛОНАСС 112 программалы 

тәэмин итү аша сигнал системалары һәм мониторинг системаларыннан, муниципаль 

районның ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмалар (объектлар) дежур-

диспетчерлык хезмәтләреннән, РСЧСның югарыдагы һәм үзара бәйләнештәге идарә 

органнарыннан туры каналлар һәм элемтә линияләре буенча алынган хәбәрләрне 

кертеп, элемтәнең гамәлдәге барлык төрләре һәм каналлары аша килергә мөмкин. 

Гадәттән тыш хәлләр турында чакырулар (хәбәрләр) Буа муниципаль районы 

Гражданлык саклау идарәсенең кизү-диспетчерлык персоналы тарафыннан кабул 

ителә, теркәлә һәм эшкәртелә. 

2.2.2. Килеп туган ситуацияне гадәттән тыш хәл буларак билгеләгәндә, 

муниципаль район Гражданлык саклау идарәсе гадәттән тыш хәлне туктатуны 

тиешле ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмалар кизү-диспетчерлык хезмәтенә 

һәм РСЧС көчләренә йөкли, килеп чыккан гадәттән тыш хәлгә мөнәсәбәт белдерү 

алар вазифасына карый, кирәк булса, җәлеп ителгән ашыгыч оператив хезмәтләр 

һәм оешмалар (объектлар) кизү-диспетчерлык хезмәте гамәлләрен ачыклый. 

2.2.3. Килеп туган ситуация җирле дәрәҗәдән югарырак гадәттән тыш хәл буларак 

билгеләнгәндә, Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсенең оператив 

дежур торучысы кичекмәстән җирле үзидарә органы җитәкчесенә, муниципаль 

районның гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итү буенча комиссиянең (КЧС и ОПБ) рәисенә, Россия Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсе Кризислы 

ситуацияләрдә идарә үзәгенә доклад ясый, хәлнең торышын бәяли, җәлеп ителгән 

көчләр һәм чараларның составын ачыклый, аларга хәбәр итә, кирәкле гамәлләр 

кылуга күрсәтмәләр бирә һәм аларның үтәлешен контрольдә тота. Бер үк вакытта 

гадәттән тыш хәл булу факты турында документлар әзерләнә, алга таба РСЧС 

идарәсенең югары органнарына һәм җәлеп ителгән ашыгыч оператив хезмәтләр һәм 

оешмалар (объектлар), дежур-диспетчерлык хезмәтләренә җибәрелә. 

2.2.4. Кешеләр тормышына яисә сәламәтлегенә куркыныч янавы ачыкланган 

очракта халыкка саклану алымнары турында мәгълүмат җиткерелә. Хәлнең торышы 

һәм җәлеп ителгән көчләр һәм чаралар турында ашыгыч оператив хезмәтләр һәм 

оешмалар (объектлар) кизү -диспетчерлык хезмәтләре арасында тиешле мәгълүмат 

алмашу, алынган белешмәләрне тикшерү һәм гомумиләштерү оештырыла, 

югарыдагы РСЧС идарәсе органнарына белдермә һәм докладлар әзерләнә, бөтен 

баскыч хакимият эшчәнлегенә мәгълүмати булышлык күрсәтү һәм аларның гадәттән 

тыш хәлне бетерү өчен җәлеп ителгән хезмәтләр белән элемтәсе тәэмин ителә. 

2.2.5. Ай саен Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе 

эшчәнлегенә анализ ясала (ашыгыч оператив хезмәтләр һәм оешмалар (объектлар) 

дежур-диспетчерлык хезмәтләре), ул кизү-диспетчерлык хезмәтләренә 

буйсынудагыларга җиткерелә һәм квартал саен тиешле дәрәҗәдәге гадәттән тыш 



хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 

комиссия утырышларында карала. 

2.3. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсенең ашыгыч оператив 

хезмәтләр һәм оешмалар кизү-диспетчерлык хезмәтләре белән үзара бәйләнешләре 

тәртибе 

2.3.1. Буа муниципаль районы Гражданлык саклау идарәсе һәм ашыгыч 

оператив хезмәтләр һәм оешмалар (объектлар) дежур-диспетчерлык хезмәтләренең 

үзара бәйләнешләре тәртибе ведомствоара норматив- хокукый актлар һәм Россия 

Федерациясе субъектлары дәүләт хакимияте башкарма органнарының норматив- 

хокукый актлары белән билгеләнә, алар һәлакәтләр, стихияле бәла-казалар һәм 

гадәттән тыш хәлләр (вакыйгалар) вакытында ашыгыч оператив хезмәтләр арасында 

үзара бәйләнешләр һәм мәгълүмат алмашу тәртибен урнаштыра.  

 

III.  БУА МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ  ГРАЖДАНЛЫК САКЛАУ ИДАРҼСЕ 

СОСТАВЫ ҺҼМ ТҾЗЕЛЕШЕНҼ ТАЛҼПЛҼР 

 

        3.1. Буа муниципаль  районы  ГСИ  кадрлар әзерләү һәм комплектлаштыруы. 

  3.1.1. Буа муниципаль  районы    шәхси составын  комплектлаштыру ГСИ 

башлыгы (муниципаль казна учреждениесе җитәкчесе буларак)  тарафыннан гамәлгә  

ашырыла. Буа муниципаль  районы гражданлык саклау идарәсе башлыгы бу 

вазыйфага җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан билгеләнә һәм вазифадан 

азат ителә. 

   3.1.2. Буа муниципаль районы ГСИ шәхси составы   җитәкчелек итү 

документларын эшчәнлек регламенты буенча барлык таләпләрне, һәм аларны 

гамәлдә куллана белергә тиеш.  

   3.1.3. Буа муниципаль районы ГСИ кизү тору-диспетчер  хезмәткәрләрен 

укытуның төп   формалары булып,   оператив кизү тору сменаларын күнектерү, уку-

укыту чараларында (укуларда) катнашу һәм һөнәри әзерлек буенча дәресләр тора.  

 3.1.4.  Буа муниципаль районы ГСИ тарафыннан, кизү тору-диспетчер  

хезмәткәрләре белән үткәрелгән уку-укыту чаралары  (күнектерү һәм укулар), ДУ 

Россиянең ТР буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы башлыгы тарафыннан 

расланган, ДУ Россиянең ТР буенча гадәттән тыш хәлләрнең кризис хәлләрдә идарә 

итү үзәге  планына нигезләнеп, алдан ук төзелгән  һәм җирле үзидарә органы 

җитәкчесе тарафыннан, күнектерүләрне исәпкә алып, расланган план нигезендә 

гамәлгә ашырыла. гражданлык саклау идарәсе оператив кизү тору сменалары 

күнекмәләре  ДУ Россиянең ТР буенча гадәттән тыш хәлләрнең кризис хәлләрдә 

идарә итү үзәге  сменалары күнекмәләре  белән берлектә ай саен үткәрелә. 

3.1.5. Буа муниципаль районы ГСИ кизү тору-диспетчер  хезмәткәрләрен 

һөнәри әзерләү Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан 

әзерләнгән махсус программа буенча үткәрелә. 

3.1.6.  Буа муниципаль районы ГСИ кизү тору-диспетчер  хезмәткәрләрен  

әзерлек ТР гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча Уку –укыту 

методик үзәге филиалында 5 елга 1 тапкыр гамәлгә ашырыла.  ДУ Россиянең ТР 

буенча гадәттән тыш хәлләрнең кризис хәлләрдә идарә итү үзәге тарафыннан, Буа 

муниципаль районы ГСИ кизү тору-диспетчер  сменасы белән үткәрелгән 

күнектерүләр барышында; ДДХ ашыгыч оператив хезмәтләре һәм оешмалары 

(объект) Россия кисәтү һәм гадәттән тыш хәлләрне бетерү бердәм системасы 

көчләре һәм белән үткәргән  төрле өйрәнүләр һәм күнегүләр   барышында 



муниципаль районның ДДХ ашыгыч оператив хезмәтләре һәм оешмалары (объект) 

тартыла.  Шул ук вакытта, һәр оператив кизү тору сменасы   өйрәнүләр  һәм 

күнектерүләрдә бер елга ким дигәндә 2 тапкыр  катнашырга тиеш. 

3.1.7. ГСИ кизү тору-диспетчер  хезмәткәрләрен  әзерлек барышында, гадәттән 

тыш хәлләр(вакыйгалар) барлыкка килү куркынычы булганда, идарә итү 

органнарына һәм Россия бердәм системасы кисәтү һәм гадәттән тыш хәлләрне 

бетерү көчләренә, халыкка вакытында хәбәр итү итүне оештыруга зур игътибар 

бирелә, һәм шулай ук гражданнар оборонасына сигнал бирелергә тиеш.  

 

3.2 Буа муниципаль районының ГСИ кизү-диспетчерларына талҽплҽр 

 

  Буа  муниципаль районы кизү-диспетчерлары түбәндәгеләрне белергә тиеш: 

Буа муниципаль районының административ   һәм ГЛОНАСС 112 системалары  

структураларын. Буа муниципаль районының куркынычсызлыгын тәэмин итүче 

җитәкчелек  составының вазыйфаларын һәм аларның фамилияләрен, муниципаль 

белем бирү өлкәсендә күрсәтелгән структурага кергән  авария – коткару  кизү 

хезмәтләре оештырылган  урыннарның адресларын; муниципаль районның  

административ чикләрен; янгыннан коткару бүлекчәләре  чыга торган  районнарны, 

урыннарның һәм  транспорт юлларының исемнәрен; муниципаль берәмлектә  кизү-

диспетчер  хезмәтенең оештыру системасын; Буа  муниципаль районы халыкны 

яклау идарәсенең территориаль җаваплылык зонасын һәм муниципаль район  

территориясендә   кичектергесез ярдәм итү  хезмәтенең территориаль зонасының , 

дислокацияне, килеп чыккан куркыныч хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен  кулланыла 

торган техниканың  тактик-техник характеристикасын  һәм аның билгеләнешен, 

янгын сүндерү һәм коткару өчен билгеләнгән аерым әйберләр складының урнашу 

урынын: ПКО, муниципаль районнан чыгу юлында урнашкан социаль мөһим 

корылмаларның  урнашуын, аларның адресларын, тулы исемнәрен һәм авария –

коткару  техникасының һәм янгын өчен урнаштырылган ранг җыелмаларының  тулы 

атамаларын, ГСИ  автоматлаштырылган системасының  билгеләнешен һәм аның  

тактик-техник характеристикасын , аңа йөкләтелгән бурычларның үтәлү тәртибен, 

аралашу җайланмаларының  эшләү тәртибен һәм шулай ук ГСИ пунктында  куелган 

башка җиһазларны, урындагы янгын сүндерүчеләрне, коткару бүлекчәләрен, үзара 

ярдәм оештыруга җәлеп итеп  була торган күрше корылмаларның һәм халык яши 

торган урыннарның исемнәрен; автоматлаштыру җиһазларын кулланганда  техника 

куркынычсызлыгы кагыйдәләрен; муниципаль район өчен характерлы  кискен 

хәлләрнең килеп чыгу  куркынычын , үзара хәбәрләшү тәртибен. 

       3.2.2.  Муниципаль районның  ГСИ башлыгы ГСИ , 112 нче система эшчәнлеген 

билгеләүче федераль законнарны, карарларны, күрсәтмәләрне, югары оешмаларның 

боерыкларын һәм башка идарә итү , норматив-техник һәм методик документарны 

белергә тиеш. 

       3.2.3. Муниципаль районның  ГСИ башлыгы түбәндәгеләрне белергә тиеш: ГСИ 

алдына куелган  бурычларның үтәлешен  оештыру һәм аларны контрольдә тоту; 

ГСИ  эшәчәнлеген тәэмин итү һәм аларны үстерү өчен норматив-методик базаны 

булдыру, шулай ук чираттагы кизү тору сменасын кизү торуга билгеләү 

боерыкларын; оператив-техник  хезмәтне оештыру; ГСИ һөнәри әзерлеген күтәрү 

һәм шәхси составын укыту; күнекмәләр һәм өйрәтү дәресләрен үткәрүне  оештыру ; 

ГСИ ны үстерү, камилләштерү һәм техник яктан  баетылуын арттыру өчен  

киләчәккә тәкъдимнәр эшләү. 



3.2.4. Буа  муниципаль районы ГСИ башлыгына таләпләр: югары белем, җирле 

халыкның куркынычсызлыгын саклауның комлекслы системасында  һәм 

территориядә  оператив вазыйфада  3 елдан да ким булмаган  стаж, тиешле 

программа буенча укыган, дәүләтнең яшерен серләреннән хәбәрдар(кирәк очракта) 

булу; 

3.2.5.ГСИ оператив кизү торучының функциональ бурычларын һәм эшләү 

тәртибен; оператив кизү торучының эшен билгеләүче төп документларны; ГСИ 

эшчәнлегенең структурасын һәм технологиясен; ГСИ эшчәнлеген билгеләүче 

норматив документларны ; ГСИ дә оператив кизү торучының ГО һәм башка 

сигналлар буенча  эшчәнлеген билгеләүче  документларны; документацияне алып 

бару кагыйдәләрен; 

3.2.6. ГСИ оператив кизү торучысы түбәндәгеләрне башкара белергә тиеш: 

килеп ирешкән  мәгълүматларга анализ ясарга һәм аның чын дөреслеген бәяләргә; 

янгын хәбәре булганда тиз генә муниципаль районның янгыннан коткару 

бүлекчәләре белән  идарә итүне, оператив җитәкчелекне тәэмин итәргә, янгын 

турындагы хәбәргә тиз арада җавап бирергә, шулай ук авария-коткару бүлекләре 

һәм РГТХ көчләре белән килеп туган хәлгә тиз генә җавап кайтарырга; чакыруга 

җавап кайтарганда  кизү-диспетчер эшчәнлеген  экстерн оператив хезмәте итеп  

яраклаштырырга; килеп туган куркыныч хәлләргә тиз  арада җавап кайтару өчен  

муниципаль район һәм җирле үзидарә  органнары белән берлектә  югары һәм үзара 

бергә хәл итүче  РГТХ  идарәсе органнары  белән бергә  хәл итүне оештырырга; 

компьютерда түбәндәге  күнекмәләр ( Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint ) 

операцион системалары өчен  төп офис кушымталары белән нәтиҗәле эшләргә  яки 

шуңа тиңдәш: мәгълүматларны алганда җиһазларны белеп файдаланырга; 

компьютер  белән эшләгәндә бер үк вакытта радио һәм телефон аша  ачык итеп 

сөйләшергә;  коммуникатив күнекмәләр кулланырга; тиз генә карарлар кабул 

итәргә; ГСИ алдына куелган бурычларны үтәү өчен  информацион ресурсларны  

нәтиҗәле файдаланырга; теоретик һәм практик әзерлекне үстерергә; үзеңнең 

бурычыңны үтәгәндә алынган шәхси мәгълүматларны сакларга. 

3.2.7. ГСИ оператив кизү торучысына түбәндәгеләр тыела: телефоннан 

оператив  кизү тору белән бәйле булмаган  сөйләшүләр алып бару; чит кешеләргә 

һәм массакүләм мәгълүмат чараларына  муниципаль район җитәкчелеге 

күрсәтмәсеннән башка нинди дә булса мәгълүмат бирү;  ГСИ бинасына чит 

кешеләрне кертү; ГСИ башлыгы рөхсәтеннән башка  үзеңнен кизү тору урыныңнан 

читкә китү; вазыйфага кермәгән бурычларны һәм күрсәтмәләрне үтәү. 

3.2.8. ГСИ оператив кизү торучысына таләпләр: эш стажын исәпкә алмыйча 

гына урта һөнәри белем яки башлангыч һөнәри белем; муниципаль район  ГСИ 

эшчәнлегенең норматив документларын  белү; компьютерда эшли белү күнекмәләре 

( Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint )буенча эшли белү, электрон әрҗә, 

Интернет һәм мәгълүмати белешмә системасы  белән билгеле бер дәрәҗәдә эшли 

белү. 

 

3.3 Буа муниципаль районы  ГСИ урнашкан бинага талҽплҽр 

 

3.3.1.Буа муниципаль районы ГСИ  урнашкан бинага таләпләр санитар 

кагыйдәләргә һәм нормаларга (Сан ПиН)га туры килергә, оператив кизү торучы 

белгечләрнең  санына, ә белгечләр саны урынның шартларыннан  куркыныч 

корылмалар һәм гадәттән тыш хәлләр  килеп чыгу куркынычыннан чыгып 



билгеләнә. Шулай ук муниципаль районда яши торган кеше саныннан  һәм тәүлеккә 

ничә чакыру һәм ул чакыруны уртача эшкәртү  вакытыннан чыгып билгеләнә. 

 

3.4. Буа муниципаль районы ГСИ җиһазларына талҽплҽр 

 

3.4.1. ГСИ җиһазларына таләпләр, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 25нче 

август 2008нче елдагы 1240-нчы күрсәтмәсе нигезендә хупланган, Концепция  

нигезендә тормышка ашырылган тәүлек буе  эшләүче бердәм «112» номеры аша 

тәүлек буе режимда эшләгән ашыгыч оператив чакыруны тәэмин итү системасын  

бердәм кизү -диспетчерлык хезмәте муниципаль берәмлекләр базасында булдыруны 

исәпкә алып эшләнгән.     

3.4.2.  Җиһазлар составына түбәндәгеләр керергә тиеш: оператив кизү тору 

сменасы белгечләренең автоматлаштырылган эш урыны; җитәкчелекнең һәм хезмәт 

күрсәтүче персоналның автоматлаштырылган эш урыны; локаль  исәпләү 

челтәренең эшлекле җиһазлары; төзелгән кабель челтәре; сервер  җиһазлар; махсус  

мәгълүмат саклау чаралары; орггтехника тупланмасы; элемтә чаралары; 

автоматлаштырылган җирле хәбәр итү системасы идарәсе; барлык кеше куллана ала 

торган видеосурәт чаралары һәм видеоконференцэлемтә;     режимнарны үзгәртүгә 

кирәк булган пакетлар саклау өчен махсус җиһазландырылган металл  сейф; 

метеостанция; радиацияне контрольдә тоту приборы; гарантияле электротуклану 

чыганаклары. 

 3.4.3. Җиһазлар составына сервер җиһаз составында булган мәгълүматларны 

эшкәртү үзәге  һәм берләштерелгән  аерым югары тизлекле исәпләү челтәре аша,  

мәгълүмат саклау системасы  керә.  Сервер  сайлау, әлеге серверда эшләү өчен эшне 

планлаштыру, җиһазларының  җитештерүчәнлек анализы нәтиҗәләре кушымта һәм 

сервислар  нигезендә башкарыла. Сервер  платформасы җитештерүче тарафыннан 

расланган яшәеш планы  һәм кимендә 5 ел үсештә, шулай ук гражданлык саклау 

идарәсенең  башка элементлары белән туры килергә булырга тиеш. Сервер өлешен 

хәл иткәндә  сервер кластерыннан тотрыклы баш тарту һәм гарантияләнгән 

электротуклануны оештырган югары тизлекле хисаплау тармагы белән берләшкән  

резервтагы мәгълүматлар саклагычын        оптималь куллану күздә тотыла. 

 

IV. Буа муниципаль районы ГСИ эшчҽнлеге 

 

4.1. Буа муниципаль районы ГСИ үз эшчәнлеген  гамәлдә юридик зат  

(муниципаль казна учреждениесе) булып башкара. Буа муниципаль районы 

гражданлык саклау идарәсе үз эшчәнлеген Буа янгыннан коткару гарнизоны 

базасында башкара. 

 4.2. Буа муниципаль районы ГСИ эшчәнлеген төзү һәм финанслау 

муниципаль район бюджеты хисабыннан һәм башка Россия Федерациясе 

законнарына  нигезләнгән чыганакларга нигезләнеп башкарылырга мөмкин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              КУШЫМТА   №2  

ТР Буа муниципаль районы   

                                                                      Башкарма комитетының карарына  

29 гыйнвар 2018 нче ел  

№ 25/ИК-п  

    

 

 

Муниципаль казна учреждениесе 

 “Буа муниципаль районы ражданлык саклау идарәсе”нең 

ШТАТ РАСПИСАНИЕСЕ 

 

№ 

т/б 

Вазифа Берәмлек Бердәм тариф 

системасы буенча 

разряд 

Хезмәт 

 хакы 

1 Җитәкче 1 9 7499, 00 

2 Опреатив кизү торучы 4 8 6823, 00 

 БАРЫСЫ 5   

 

 

 

 

 


