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Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районында гражданнар оборонасы буенча 
чараларны тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэре 
(гражданнар оборонасы хезмэтлэре) Ьэм 
гражданнар оборонасы буенча чаралар 
утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш 
формированиелэр оештыру турында

1998 елныц 12 февраленнэн булган “Гражданнар оборонасы 
турында”гы Федераль закон, Россия Федерациясе Хокумэтенец 2007 елньщ 
26 ноябреннэн булган “Россия Федерациясендэ гражданнар оборонасы 
турындагы Кагыйдэнамэне раслау турында”гы 804 санлы нигезлэмэсе Ьэм 
Татарстан Республикасы Президентыныц 2008 елныц 22 ноябреннэн булган 
598 санлы “Татарстан Республикасында гражданнар оборонасын оештыру 
Ьэм алып бару турында Нигезлэмэне раслау турында”гы Указы, Татарстан 
Республикасы министрлар Кабинетыньщ 2010 елныц 15 гыйнварыннан 
булган “Татарстан Республикасында гражданнар оборонасы буенча 
чараларны тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэре оештыру турында”гы 6 санлы 
нигезлэмэсен утэу йезеннэн Ьэм Ютазы муниципаль районында гражданнар 
оборонасы буенча чараларны терле яклап тээмин иту максатында, карар 
бирэм:

1. Авария-коткару эшлэре уздыру очен гражданнар оборонасы 
чараларын утэуне тээмин иту буенча Ютазы муниципаль районыныц 
тубэндэге коткару хезмэтлэрен (гражданнар оборонасы хезмэтлэрен) Ьэм 
штаттан тыш формированиелэрен оештырырга:

- элемтэ Ьэм хэбэр иту;
- медицина Ьэм санитария-эпидемиология кузэтчелеге;
- жэмэгать тэртибен саклау;
- янгынга каршы хезмэт;
- юл хезмэте;
- энергетика хезмэте;
- инженерлык хезмэте;
- коммуналь-техник хезмэт;



- сэудэ Ьэм туклану хезмэте;
- хайваннарны Ьэм усемлеклэрне саклау;
- транспорт Ьэм ягулык-майлау материаллары белэн тээмин иту;
2. Теркэлгэннэрне расларга:
Ютазы муниципаль районында коткару хезмэтлэрен формалаштыру 

тэртибе (гражданнар оборонасы хезмэтлэре) Ьэм гражданнар оборонасы 
буенча чараларны утэуне Ьэм аларныц эшчэнлеген тормышка ашыруны 
тээмин иту буенча штаттан тыш формированиелэр оештыру тэртибе 
(кушымта №1);

коткару хезмэтлэре (гражданнар оборонасы хезмэтлэре) Ьэм Ютазы 
муниципаль районында гражданнар оборнасы буенча чаралар утэлешен 
тээмин иту буенча штаттан тыш формированиелэр структурасын (кушымта 
№2);

Ютазы муниципаль районында гражданнар оборонасы буенча 
чараларны тээмин иту турында нигезлэмэ (кушымта №3).

3. Ютазы муниципаль районы Башлыгыныц 2014 елныц 14 ноябреннэн 
булган “Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында гражданнар 
оборонасы буенча чараларны тээмин иту турында Ьэм коткару хезмэтлэрен 
(гражданнар оборонасы хезмэтлэрен) Ьэм гражданнар оборонасы буенча 
чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш формированиелэр оештыру 
турындагы” 9 санлы Боерыгын кечен югалткан дип танырга.

4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.



Кушымта №1
Ютазы муниципаль районы 
башлыгыныц карарына 2018 
елныц “ ” № На

Ютазы муниципаль районында коткару хезмэтлэрен 
формалаштыру (гражданнар оборонасы хезмэтлэре) Изм гражданнар 
оборонасы буенча чараларны y^Y116 Ьэм аларныц эшчэнлеген 
тормышка ашыруны тээмин иту буенча штаттан тыш формированиелэр 
оештыру

ТЭРТИБЕ

I. Гомуми нигезлэмэлэр
1. Коткару хезмэте (гражданнар оборонасы хезмэте) (алга таба -  

гражданнар оборонасы хезмэте) -  ул гражданнар оборонасы буенча чаралар 
уздыру, Ьэлакэттэн коткару эшлэрен терле яклап тээмин иту Ьэм хэрби 
хэрэкэтлэрне (яки алар нэтижэсеннэн соц) алып барганда башка 
кичектергесез эшлэрне башкару, шулай ук табигать Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш вазгыятьлэр Ьэм террорчылык актлары 
нэтижэлэрен бетеру очен билгелэнгэн гражданнар оборонасыныц идарэ иту, 
кеч Ьэм чаралар органнары жыелмасы.

2. Гражданнар оборонасы хезмэте штабы -  ул хезмэтне тыныч Ьэм 
сугыш чоры бурычларын утэугэ хэзерлэугэ житэкчелек иту Ьэм хезмэтнец 
кечлэре Ьэм чаралары белэн идарэ иту очен билгелэнгэн хезмэт белэн идарэ 
иту органы.

3. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре уз эшчэнлеклэрендэ Россия 
Федерациясе Конституциясенэ Ьэм Татарстан Республикасы 
Конституциясенэ, Россия Федерациясенец норматив хокукый актларына, 
Татарстан Республикасыныц норматив хокукый актларына, Ютазы 
муниципаль районыныц норматив хокукый актларына, Россия 
Федерациясенец Гражданнар оборонасы эшлэре, гадэттэн тыш вазгыятьлэр 
Ьэм стихияле бэла-казалар нэтижэлэрен бетеру буенча министрлыгы (алга 
таба -  Россия ГХМ) норматив хокукый актларына таянып эш итэ.

II. Гражданнар оборонасы хезмэтлэрен формалаштыру

1.Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында оештырыла:
Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмэтлэре;
предприятиелэр, оешмалар Ьэм учреждениелэр гражданнар оборонасы 

хезмэтлэре.
Гражданнар оборонасыныц тиешле хезмэтлэре составын Ьэм 

структурасын Ютазы муниципаль районы Башлыгы, хезмэтлэрне оештыручы 
предприятиелэр, оешмалар Ьэм учреждениелэр житэкчелэре билгели.



2. Районный; гражданнар оборонасы хезмэтлэре башкарма власть 
органы базасында, шулай ук милек формасына Ьэм кайсы ведомствога 
каравына бэйлэнмэгэн рэвештэ тиешле теп эшчэнлек профильлэре буенча 
берлэшуче оешмалар базасында оештырыла.

3. Ютазы муниципаль районыныц гражданнар оборонасы хезмэтлэрен 
Ьэм гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан 
тыш формированиелэрне оештыру хезмэт составына кергэн Ьэм аны булдыру 
очен иц яхшы шартларга ия оешмага йоклэнэ (алга таба -  гражданнар 
оборонасы хезмэтен оештыручы).

4. Гражданнар оборонасы хезмэтен оештыручы хезмэт штабын 
оештыра, тиешле оештыру-планлаштыру документларын эшли, хезмэт 
составына кергэн оешмаларныц идарэ органнарын, кечлэрен Ьэм чараларын 
хэзерлэу белэн методик житэкчелекне тормышка ашыра.

5. Ютазы муниципаль районы гражданнар оборнасы хезмэтлэре 
составына хезмэтне формалаштыручы идарэ органнары вазифаи затлары, 
хезмэт составына кертелгэн оешмаларныц житэкчелэре Ьэм вазифаи затлары 
(килешу буенча) керэ.

6. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре Ьэм гражданнар оборонасы 
буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш формированиелэр 
тыныч вакытта табигый Ьэм техноген характердагы, шулай ук террорчылык 
актлары нэтижэсендэ килеп чыккан гадэттэн тыш вазгыятьлэрне кисэту Ьэм 
бетеру буенча чараларда катнашу очен жэлеп ителергэ мемкин.

7. Ютазы муниципаль районы территориясендэ тыныч вакытта 
гражданнар оборонасы хезмэтлэрен гадэттэн тыш вазгыятьлэр нэтижэлэрен 
бетеру очен жэлеп иту турында карарны Ютазы муниципаль районы 
гражданнар оборонасы хезмэте житэкчесе, алар тарафыннан оештырылган 
гражданнар оборонасы хезмэтлэре менэсэбэтендэ -  оешмалар житэкчелэре 
кабул итэ.

III. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре башкарган
функциялэр

1. Гражданнар оборонасы хезмэтлэренец топ функциялэре булып 
тубэндэгелэр тора:

хезмэтнец эшчэнлек профиленэ ярашлы, гражданнар оборонасы 
буенча чараларны тээмин иту;

гражданнар оборонасы буенча чараларны тээмин итудэ бурычларны 
утэугэ гражданнар оборонасы идарэ органнарын, кечлэрен Ьэм чараларын 
оештыру Ьэм эзерлэу;

гражданнар оборонасы хезмэте составына кергэн кечлэргэ Ьэм 
чараларга, аларныц шэхси состав белэн комплектланганлыгына, техника Ьэм 
милек белэн тээсмин ителгэнлегенэ учет;

Ьэлакэттэн коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр уздыру барышында 
гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш 
авария-коткару формированиелэренец гамэллэрен тээмин итуне оештыру;



гражданнар оборонасыныц башка хезмэтлэре, “Татарстан 
Республикасы буенча Федераль янгын хезмэте (алга таба -  ФЯХ) 11 отряды 
42нче янгын чаете” ФДКУ белэн элемтэне оештыру Ьэм элемтэдэ тору;

гражданнар оборонасы хезмэтлэренец шэхеи составын, техникасын, 
молкэтен заман юк иту чараларыныц куркыныч факторларыннан, 
Ьэлакэтлэрдэн, катастрофалардан Ьэм стихияле бэла-казалардан саклауны 
оештыру.

2.Эшчэнлек профильлэреннэн чыгып, гражданнар оборонасы 
хезмэтлэренец топ функциялэре булып тубэндэгелэр тора:

2.1. Элемтэ Ьэм хэбэр биру хезмэтлэре:
халыкка узэклэштерелгэн хэбэр иту системасын булдыру Ьэм аны 

даими хэзерлек хэлендэ тоту, яца буын техник чаралары базасында аны 
яцартуны гамэлгэ ашыру, хэбэр иту системасын камиллэштеру; 

хэбэр итунец ж;ирле (локальные) системаларын файдалану; 
куплэп кешелэр булган урыннарда хэбэр итунец Ьэм халыкка 

мэгълумат бирунец махсуслаштырылган техник чараларын файдалану;
Россия Федерациясе бердэм электр элемтэсе челтэре чараларын 

комплекслы файдалану, радио-, уткэргеч Ьэм телевизион хэбэрлэшу 
челтэрлэренец Ьэм чараларын Ьэм мэгълумат тапшыруныц башка техник 
чараларын комплекслы файдалану.

2.2. Медицина Ьэм санитария-эпидемиология кузэтчелеге хезмэте: 
гражданнар оборонасы буенча чараларныц медицина тээминлеген

планлаштыру Ьэм оештыру;
дэвалау-эвакуацион чараларны уздыру; 
халыкка барлык тердэге ярдэм куреэтуне оештыру; 
йогышлы авырулар барлыкка килуне Ьэм таралуны киеэту; 
шэЬэр чите зонасында кирэкле дэвалау базасын ачу; 
санитария-эпидемиологик кузэтчелене оештыру;
хэрби хэрэкэтлэрне алып барганда яки бу хэрэкэтлэр нэтижэсендэ зыян 

кургэн халык арасында санитария-гигиена Ьэм эпидемиялэргэ каршы чаралар 
уздыру;

азык-толекнец Ьэм эйлэнэ-тирэ мохит объектларыныц радиоактив, 
химик Ьэм биологик матдэлэр белэн зарарланганлык дэрэж;эсен бэялэу;

радицион, химик, биологик шартлар мониторинги ысулларын Ьэм 
техник чараларын, шул иеэптэн азык-толекнец Ьэм эйлэнэ-тирэ мохит 
объектларыныц зарарланганлык (пычранганлык) дэрэж;эсе мониторингын 
камиллэштеру.

2.3. Ж^эмэгать тэртибен саклау хезмэтлэре:
Ж^эмэгать тэртибен саклау кочлэрен оештыру Ьэм аларны кирэк-ярак 

белэн тээмин иту, аларны гражданнар оборонасы эзерлэу;
Ж^эмэгать тэртибен тергезу Ьэм саклау, гражданнар оборонасы кечлэре 

хэрэкэт итуе Ьэм халыкны эвакуациялэу маршрутларында юл хэрэкэте 
куркынычсызлыгын тээмин иту;

авариядэн коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр уздыру очен 
гражданнар оборонасы кочлэренэ каршылыксыз хэрэкэт итуне тээмин иту;



эчке эшлэр органнары тарафыннан мэжбури сакланырга тиеш булган 
объетларны, килешу буенча юридик Ьэм физик затлар милеген саклауны 
кечэйту, объектларны саклауны кечэйту;

закончалыкта билгелэнгэн кагыйдэлэрне саклап, мэетлэрне тану Ьэм 
исэпкэ алуны гамэлгэ ашыру буенча чараларны оештыру Ьэм уздыру.

2.4. Янгынга каршы хезмэтнец:
меЬим янгынга каршы кочлэрне оештыру, аларны кирэкле нэрсэлэр 

белэн тээмин иту Ьэм гражданнар оборонасы олкэсендэ эзерлэу;
сугыш чорында авариядэн коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр 

уздырган районнарда янгыннарны сундеруне оештыру;
билгелэнгэн тэртиптэ гражданнар оборонасы буенча категориялэргэ 

кертелгэн объектларда Ьэм критик эЬэмиятле объектларда янгыннарны 
сундеруне оештыру;

сугыш чорында торакта янгыннарны сундеруне оештыру.
2.5. Юл хезмэтенэ:
гражданнар оборонасы буенча чараларныц юл-купер тээмин ителешен 

оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру;
юлларны Ьэм куперлэрне ремонтлау, тергезу Ьэм хэзерлек хэлендэ

тоту;
гражданнар оборонасы кечлэре хэрэкэт иту маршрутларында Ьэм 

эвакуация маршрутларында эйлэнеч юллар булдыру.
2.6. Энергетика хезмэтенэ:
Гражданнар оборонасы буенча категориялэргэ кертелгэн оешмаларны 

комплекслы маскировкалау (яшеру) планын эшлэу;
яктылык Ьэм башка тер маскировканы гамэлгэ ашыру буенча чаралар 

уздыру ечен меЬим булган матди-техник чаралар запасларын билгелэнеш 
буенча файдалануга даими эзерлек хэлен булдыруны Ьэм шул хэлдэ тотуны 
оештыру Ьэм контрольдэ тоту;

куркынычлы чорда комплекслы маскировка буенча чараларны 
планлаштыру Ьэм уздыру;

энергия белэн тээмин иту чаралары системалары Ьэм чыганакларыныц 
эшлэве ышанычлылыгын арттыруга юнэлтелгэн чараларны эшлэу Ьэм 
уздыру;

билгелэнгэн тэртиптэ гражданнар оборонасы буенча категориялэргэ 
кертелгэн оешмаларныц маскировкаларын ачу билгелэрен кимету буенча 
инженер-техник чаралар уздыру.

2.7. Инженерлык хезмэтенэ:
тыныч Ьэм сугыш чорында гражданнар оборонасы инженер-техник 

чараларын эшлэу Ьэм гамэлгэ ашыру;
булган гражданнар оборонасы саклау корылмаларын Ьэм аларныц 

тормышны тээмин иту системаларын билгелэнеш буенча файдалануны, 
эксплуатацион-техник хезмэт курсэтуне Ьэм модернизациялэуне оештыру;

халык яшеренсен ечен тирэнэйтелгэн яшерену урыннарыныц 
(заглубленные помещения) Ьэм башка жир асты пространствосы 
корылмаларыныц тыныч вакытта жайлаштырылуын Ьэм гражданнар



оборонасын тыныч вакыттан хэрби вакытка кучергэндэ яраклаштыруны 
контрольдэ тоту;

гражданнар оборонасыныц халык яшеренсен ечен билгелэнгэн тиз 
тергезелэ торган саклану корылмаларын гадилэштерелгэн эчке ждйланмалы 
Ьэм гади типтагы качу урыннарын тыныч вакытта эзерлэугэ Ьэм тыныч 
вакыттан хэрби шартларга кучергэндэ, тезелеш оештыруга контроль;

хапыкныц гражданнар оборонасыньщ саклау корылмаларында 
яшеренуен оештыру.

2.8. Коммуналь-техник хезмэтлэргэ:
су белэн тээмин иту Ьэм канализация системаларын Ьэм 

чыганакларыныц эшлэве ышанычлылыгын кутэругэ юнэлтелгэн чараларны 
эшлэу Ьэм уздыру;

сугыш чоры шартларында коммуналь хезмэтлэрнец эшкэ хэзерлеген 
тээмин иту, аларныц хэрэкэт планнарын эшлэу;

суны чистарту, эчэргэ яраклы иту (опреснение) Ьэм 
транспортировкалау ечен билгелэнгэн мобиль чаралар резервын булдыруга 
Ьэм хэзерлэугэ контроль;

су уткэргеч станциялэрдэ Ьэм чистарту корылмаларында 
реагентларныц, реактивларныц, консервантларныц Ьэм дезинфекция 
чараларыныц тиешле запасын булдыруны оештыру;

резервуарлар Ьэм сыемнар, жыела-сутелэ торган торба уткэргечлэр, 
мобиль резерв Ьэм автоном энергия чыганаклары, башка меЬим жайланмалар 
Ьэм техник чаралар запасын булдыруны оештыру;

активлыгын, газын бетерэ Ьэм йогышсызландыра торган матдэлэр Ьэм 
эремэлэр запасын булдыруны контрольдэ тоту;

халыкны санитар эшкэрту, биналарны, корылмаларны Ьэм 
территориялэрне зарарсызландыруны уздыру ечен кечлэр булдыруны Ьэм 
аларны тээмин итуне оештыру, аларны гражданнар оборонасы 
максатларында хэзерлэу;

халыкны санитар эшкэрту, биналарны, корылмаларны Ьэм 
территориялэрне зарарсызландыру буенча чараларны планлаштыру Ьэм 
уздыруны оештыру;

куздэ тотылган жирлэу урыннарын алдан билгелэуне оештыру; 
мэетлэрне (улэксэлэрне) жирлэу буенча чараларны тээмин иту ечен 

гражданнар оборонасы кечлэрен Ьэм чараларын булдыруны, эзерлэуне Ьэм 
хэзерлек хэлендэ тотуны оештыру;

Ьэлак булганнарны жирлэуне оештыру.
2.9. Сэудэ Ьэм туклану хезмэтлэренэ:
хэрби вакыт шартларында халыкны азык-телек Ьэм азык-телек 

булмаган тауарлар белэн нормалаштырылган тээмин итуне оештыру;
азык-телек запасларын Ьэм беренче эЬэмияттэге сэнэгать тауарларын 

саклау буенча чараларны эшлэу Ьэм тормышка ашыру;
убежищеларга Ьэм идарэ пунктларына азык-телек запасларын салуны 

оештыру;



урнашу районнарында, авариядэн коткару эшлэре Ьэм башка 
кичектергесез эшлэр уздыру районнарында штаттан тыш авариядэн коткару 
формированиелэренец шэхси составын, гражданнар оборонасы чаралар 
утэлешен тээмин иту буенча штаттан тыш формированиелэрне туклану белэн 
тээмин итуне оештыру.

2.10. Хайваннарны Ьэм усемлеклэрне саклау хезмэтлэренэ:
ветеринар Ьэм фитопотологик контрольне оештыру Ьэм уздыру;
авыл хужалыгы производствосыныц тотрыклы эшен тээмин иту буенча 

чараларны оештыру Ьэм уздыру;
авыл хужалыгы хайваннарын, усемлеклэрен, су Ьэм мал азыгы 

чыганакларын саклау, ветеринар эшкэрту, зыян кургэн хайваннарны дэвалау, 
чэчулеклэрне, котулеклэрне, терлекчелек Ьэм усемлекчелек продукциясен 
зарарсызландыру буенча чараларны оештыру Ьэм уздыру.

2.11. Транспорт Ьэм ягулык-майлау материаллары белэн тээмин иту 
хезмэтлэренэ:

зарарлану нокталарында, катастрофик су басу зоналарында, шулай ук 
гадэттэн тыш вазгыятьлэр зоналарында авария-коткару Ьэм башка 
кичектергесез эшлэр уздыру очен халыкны эвакуацион кабул иту чараларын, 
эшче сменаларны алып килу (алып киту), саклану корылмалары тезу ечен 
материаллар Ьэм жайланмалар, азык-телек Ьэм башка матди чаралар, 
гражданнар оборонасы кечлэрен Ьэм чараларын ташуны тээмин иту;

гражданнар оборонасы буенча чараларны утэу барышында сафтан 
чыккан автомобиль техникасын ремонтлауны оештыру, аны ремонт 
предприятиелэренэ эвакуациялэу;

бу максатларда стационар Ьэм кучмэ автозаправка станциялэрен 
файдаланып, гражданнар оборонасы буенча чаралар уздыруга ж;элеп ителгэн 
штаттан тыш авария-коткару формированиелэренец автомобиль, инженер 
Ьэм махсус техникасын, эвакуацион чаралар уздыруга жэлеп ителгэн 
автомобиль техникасын ягулык Ьэм майлау материаллары белэн тээмин иту 
буенча чараларны оештыру Ьэм уздыру;

IV. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн житэкчелек

1 .Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн 
гомуми жцтэкчелекне Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы 
ж;итэкчесе -  Ютазы муниципаль районы Башлыгы гамэлгэ ашыра.

Гражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн турыдан-туры жцтэкчелекне 
бу хезмэтлэрнец ж;итэкчелэре гамэлгэ ашыра.

2. Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы ж;итэкчесе 
кендэлек эшчэнлек режимында предприятиелэрнец, оешмаларныц Ьэм 
учреждениелэрнец гражданнар оборонасы эшчэнлегенэ контрольне гамэлгэ 
ашыра Ьэм алар арасында узара бердэм эш итуне оештыра.

3. Гражданнар оборонасыныц югары дэрэжэдэге хэзерлеге яки гадэттэн 
тыш вазгыять режимы кертелу белэн Ютазы муниципаль районы гражданнар 
оборонасы хезмэтлэре житэкчелэре предприятиелэрнец, оешмаларныц Ьэм



учреждениелэрнец гражданнар оборонасыныц тиешле хезмэтлэре эшчэнлеге 
белэн оператив житэкчелекне гамэлгэ ашыра.

4. Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмэтлэре 
эшчэнлеген “Татарстан Республикасы буенча ФЯХнец 11 отряды 42 нче 
янгын чаете” ФДКУ, шулай ук гражданнар оборонасы елкэсендэ 
мэсьэлэлэрне чишугэ вэкалэтле органнар, оешмалар координация ли.

V. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн идарэ итуне оештыру

1. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн идарэ иту -  ул тиешле 
хезмэтлэр житэкчелэрнец буйсынулы идарэ органнары, авария-коткару 
формированиелэре, гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин 
итудэ штаттан тыш формированиелэр белэн даими житэкчелек итулэре, 
аларныц хэзерлеген тээмин итулэре, аларныц тыныч Ьэм хэрби вакытта 
гражданнар оборонасы буенча чараларны тээмин итудэ эшчэнлекне 
оештырулары.

2. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн идарэ итунец нигезе булып 
гражданнар оборонасы хезмэтлэре Ьэм югарыгы житэкчелэренец карарлары 
Ьэм хезмэтлэрне гражданнар оборонасы буенча чаралар белэн тээмин иту 
планнары тора.

3. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре тарафыннан гражданнар 
оборонасы буенча чараларны тээмин итуне планлаштыру Ютазы муниципаль 
районыныц Гражданнар оборонасы Ьэм халыкны саклау планы Ьэм 
оешмаларныц гражданнар оборонасы планнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

Гражданнар оборонасы хезмэтлэренец гражданнар оборонасы буенча 
чараларны тээмин иту планнары алар тарафыннан гражданнар оборонасы 
буенча махсус чараларны утэуне оештыруны Ьэм аныц тэртибен билгели.

Хезмэтлэрнец гражданнар оборонасы буенча чараларны тээмин иту 
планнарын эшлэуне гражданнар оборонасы хезмэтлэре житэкчелэре 
оештыра.

Хезмэтлэрнец гражданнар оборонасы буенча чараларны тээмин иту 
планнары гражданнар оборонасыныц тиешле житэкчелэре белэн раслана.

4. Гражданнар оборонасы хезмэте бурычлары тиешле тэртиптэ 
расланган хезмэт турында нигезлэмэ белэн билгелэнэ.

5. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре штаблары эшен оештыру, 
донесениелэрне тапшыру тэртибе Ьэм сроклары, гражданнар оборонасыныц 
башка хезмэтлэре белэн узара бэйлэнешне оештыру башкарма властьныц Ьэм 
“Татарстан Республикасы буенча ФЯХ 11 отрядыныц 42 янгын чаете” ФДКУ 
тиешле боерыклары Ьэм махсус куреэтмэлэре белэн билгелэнэ.

6. Гражданнар оборонасы хезмэтлэре гражданнар оборонасы буенча 
чараларны терле яклап тээмин иту ечен тубэндэгелэрне эшли:

хезмэт эшчэнлеге профиленэ туры килгэн гражданнар оборонасы 
буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ авария-коткару формированиелэрен, 
штаттан тыш формированиелэрне жэлеп итэ;



гражданнар оборонасы бурычларын утэу очен ж;элеп ителгэн хезмэтлэр 
Ьэм оешмалар составына кергэн формированиелэрне исэпкэ алуны оештыра.

Авариядэн коткару формированиелэренец Ьэм гражданнар оборонасы 
буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ гражданнар оборонасы хезмэтлэре 
жэлеп иткэн штаттан фомированиелэрнец гомуми саны Ьэм кулэме тыныч 
вакытта Ьэм хэрби чорда хезмэтлэр тарафыннан хэл ителгэн бурычларныц 
характеры Ьэм кулэме, ж;ирле шартлар узенчэлеклэрен исэпкэ алып, кеше 
ресурслары Ьэм матди чаралар булуы белэн билгелэнэ.

Авария-коткару формированиелэре булдыру тэртибе Ьэм гоажданнар 
оборонасы буенча чаралар утэуне тээмин иту буенча штаттан тыш 
формированиелэр оештыруныц типовой тэртибе гражданнар оборонасы 
елкэсендэ бурычларны хэл итугэ вэкалэтле муниципаль башкарма власть 
органы тарафыннан билгелэнэ.

7. Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмэтлэренец 
шэхси составыныц белемнэрен ныгыту Ьэм кунекмэлэрен камиллэштеру Ьэм 
аларныц бурычларын утэугэ эзерлеген бэялэу максатында, Ютазы 
муниципаль районы Гражданнар оборонасы житэкчесе карары буенча 8 
сэгать дэвамындагы махсус ойрэнулэр биш елга бер тапкырдан да ким 
уздырылмый.

VI. Гражданнар оборонасы хезмэтлэрен компектлау, матди-техник Ьэм 
финанс тээмин иту тэртибе

Гражданнар оборонасы хезмэтлэрен шэхси состав белэн комплектлау 
гражданнар оборонасыныц тиешле ждтэкчелэре Ьэм гражданнар оборонасы 
хезмэтлэре ж;итэкчелэре тарафыннан, базаларында хезмэтлэр булдырылган 
оешмалар хисабына гамэлгэ ашырыла.

2. Гражданнар оборонасы хезмэтлэрен хэрби вакытта автомобиль 
транспорты, юл-тозелеш Ьэм кутэру-транспорты техникасы белэн тээмин 
иту, мобилизация уздырганда, Россия Федерациясе Кораллы Кечлэренэ 
тапшырылырга тиеш булмаган ресурслар хисабына гамэлгэ ашырыла.
3. Гражданнар оборонасы Ьэм халыкны саклау буенча чараларны финанслау 
Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы закончалыгына ярашлы 
гамэлгэ ашырыла.



Ютазы муниципаль районы башлыгы карарына 
2018 елныц “___” _____№ ____

Кушымта №3

Ютазы муниципаль районында гражданнар оборонасы 
буенча чараларны тээмин иту турында 

НИГЕЗЛЭМЭ
Бу Нигезлэмэ 1998 елныц 12 февраленнэн булган “Гражданнар 

оборонасы турында”гы федераль закон, Россия Федерациясе Хекумэтенец 
2007 елныц 26 ноябреннэн булган “Россия Федерациясендэ гражданнар 
оборонасы турындагы Кагыйдэнамэне раслау турында”гы 804 санлы 
нигезлэмэсе, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2010 елныц 
15 гыйнварыннан булган “Татарстан Республикасында гражданнар 
оборонасы буенча чараларны тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэре оештыру 
турында”гы 6 санлы нигезлэмэсенэ ярашлы эшлэнде Ьэм Ютазы муниципаль 
районында башкарма власть органнарыныц, жирле узидарэ органнарыныц 
Ьэм оешмаларныц эшчэнлек олкэсен Ьэм шулай ук районда гражданнар 
оборонасы буенча чараларны планлаштыру Ьэм уздыру тэртибен билгели.

2. Ютазы муниципаль районында гражданнар оборонасы буенча 
чаралар алдан Ьэм район территориясендэ Ьэм оешмаларда гражданнар 
оборонасын уздыру барышында Россия Федерациясе Конституциясенэ, 
Татарстан Республикасы Конституциясенэ, федераль конституцион 
законнарга, федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты 
указларына Ьэм курсэтмэлэренэ, Россия Федерациясе Хекумэте карарларына 
Ьэм курсэтмэлэренэ, Татарстан Республикасы Законнарына, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарларына, Россия Федерациясенец 
гражданнар оборонасы эшлэре, гадэттэн тыш вазгыятьлэр Ьэм стихияле бэла- 
казалар нэтижэлэрен бетеру министрлыгыныц (алга таба -  Россия ГХМ) 
норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасыныц гражданнар 
оборонасы эшлэре, гадэттэн тыш вазгыятьлэр Ьэм стихияле бэла-казалар 
нэтижэлэрен бетеру министрлыгыныц боерыкларына (алга таба -  Татарстан 
Республикасы ГХМ) ярашлы, гамэлдэге закончалык, шулай ук бу Нигезлэмэ 
белэн билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында уздырыла.

3. Ютазы муниципаль районы башкарма власть органнары Ьэм 
оешмалар, узлэренец оештыру-хокукый формаларына бэйлэнмэгэн рэвештэ 
(алга таба -  оешмалар) гражданнар оборонасы елкэсендэ сорауларны хэл иту 
максатында, гражданнар оборонасы елкэсендэ узлэренец вэкалэтлэренэ 
ярашлы, гражданнар оборонасы кечлэрен, чараларын, объектларын, матди- 
техник, азык-телек, медицина Ьэм башка чаралар булдыра, гражданнар 
оборонасы буенча чараларны планлаштыра Ьэм гамэлгэ ашыра.

4. Гражданнар оборонасы елкэсендэхалыкны ейрэту белэн бэйле 
бурычларны хэл иту максатларында тормышка ашырылган гражданнар 
оборонасы буенча теп бурычлар булып тубэндэгелэр тора:



Гражданнар оборонасы елкэсендэ халыкны ейрэтуне планлаштыру Ьэм 
гамэлгэ ашыру;

авария-коткару хезмэтлэренец, авария-коткару формированиелэренец, 
коткаручыларныц Россия Федерациясе Хекумэте Карары белэн 1997 елныц 
22 ноябреннэн расланган 1479 санлы Теп Нигезлэмэлэренэ ярашлы укыту 
узэклэрендэ Ьэм башка мэгариф учреждениелэрендэ коткаручыларны 
хэзерлэу программалары буенча укыту;

формированиелэр житэкчелэрен Татарстан Республикасыныц 
гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэр буенча укыту-методик 
узэгендэ Ьэм аныц Казан шэЬэрендэге филиалында укыту;

шэхси составны оешмаларда, Россия Гадэттэн тыш хэлэр министрлыгы 
тэкъдим иткэн штаттан тыш авария-коткару формированиелэрендэ шэхси 
составны ойрэтунец якынча программасына ярашлы укыту;

формированиелэрнец гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш 
вазгыятьлэрдэн саклау буенча ейрэнулэрдэ, шулай ук авариялэр Ьэм 
Ьалэкэтлэр нэтижэлэреннэн арыну буенча практик чараларда катнашулары;

гражданнар оборонасы елкэсендэ оешмалар хезмэтчэннэрен хэзерлэу 
ечен укыту-матди базасын эшче хэлдэ тоту;

гражданнар оборонасы елкэсендэ белемнэрне пропагандалау. Югарыда 
эйтелгэн чараларны утэуне оештыру “Татарстан Республикасы буенча 
ФЯХнец 11 отряды 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга йеклэнэ.

5. Хэрби хэрэкэтлэр алып барганда яки алар нэтижэсендэ килеп туган 
халыкка куркынычлар, шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы 
гадэттэн тыш вазгыятьлэр турында хэбэр иту белэн бэйле бурычларны чишу 
максатында гамэлгэ ашырылган гражданнар оборонасы буенча теп чаралар 
булып, тубэндэгелэр тора:

халыкка узэклэштерелгэн хэбэр иту системасын булдыру Ьэм аны 
даими хэзерлектэ тоту, аны яца буын техник чаралар базасында яцартуны 
гамэлгэ ашыру, хэбэр биру системасын камиллэштеру. Эйтелгэн чара 
утэлешен оештыру “Таттелеком” ААД Баулы РЭЭУныц Урыссу булегенэ 
йеклэнэ;

халыкка хэрби хэрэкэтлэр алып барганда яки бу гамэллэр нэтиж;эсендэ 
килеп туган куркыныч булганда, шулай ук табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш вазгыятьлэр туу куркынычы булганда, яки килеп 
туганда янаган куркынычлар турында вакытында хэбэр итуне тээмин иту;

Россия Федерациясенец бердэм электр элемтэсе челтэрен, мэгълумат 
тапшыруныц радио-, уткэргеч Ьэм телевизион чараларын Ьэм башка 
мэгълумат тапшыру ысулларын комплекслы файдалану. Эйтелгэн чараныц 
утэлешен оештыру “Таттелеком” ААЖ, Баулы РЭЭУ Урыссу булегенэ 
йеклэнэ;

Гражданнар оборонасы елкэсендэ мэгълумат жыю Ьэм аныц белэн 
алмашу. Бу чараныц утэлешен оештыру “Татарстан Республикасы буенча 
ФЯХ 11 отрядыныц 42 янгын сундеру чаете” ФДКУ казна учреждениесенэ 
йеклэнэ;



Куркыныч матдэлэрне ташлауга автоматлаштырылган контроль 
системалары белэн бергэ локаль хэбэр иту системаларын Ьэм потенциаль 
куркыныч объектларда Ьэм аларны урнаштыру районнарында халыкка 
узэклэштерелгэн локаль хэбэр иту системалары булдыру. Элеге чараны 
утэуне оештыру уз составларында потенциаль куркыныч объектлар булган 
оешмаларга йоклэнэ.

6. Матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне кабул иту, урнаштыру 
эвакуациялэнгэн халыкны куркынычсыз районнарда беренче чиратта яшэуне 
тээмин итудэ гражданнар оборонасы буенча теп чаралар булып тора:

эвакуацияне планлаштыруны, хэзерлэуне Ьэм уздыруны оештыру. 
Эйтелгэн чараньщ утэлешен оештыру Ютазы муниципаль районы эвакуация 
кабул иту комиссиясенэ йеклэнэ;

эвакуация кабул иту органнары булдыру Ьэм аларныц эшчэнлеген 
оештыру, шулай ук аларныц шэхси составын хэзерлэу;

эвакуациялэнуче халыкны урнаштыру районнарын, матди Ьэм мэдэни 
кыйммэтлэр саклау урыннарын эзерлэу. Эйтелгэн чаралар утэлешен 
оештыру закончалыкта каралган вэкалэтлэр кысаларында жирле узидарэ 
органнарына йеклэнэ;

эвакуацион чараларны уздыруны тээмин иту ечен транспорт чаралары 
эзерлэу. Элеге чара утэлешен оештыру “Транспорт” Ж^Щга, “Эпсэлэм 
тезелеш конструкциялэре Ьэм материаллары комбинаты” Ж^Щга, “ТАТ 
РДС” Ж^ЧДга Ьэм закончалыкта билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында жирле 
узидарэ органнарына йеклэнэ.

7. Халыкны убежищелар Ьэм шэхси саклану чаралары белэн тээмин 
итугэ бэйле бурычларны хэл иту максатында гамэлгэ ашыруда гражданнар 
оборонасыныц теп чаралары булып тора:

гражданнар оборонасы саклау корылмаларын Ьэм аларныц яшэу белэн 
тээмин иту системаларын тезу, билгелэнешлэре буенча файдалануга даими 
эзерлек хэлендэ тоту, эксплуатацион-техник хезмэт курсэту Ьэм булганнарын 
яцарту;

халык яшеренсен ечен тирэнэйтелгэн урыннарны Ьэм жир асты 
пространствосыныц башка корылмаларын тыныч вакытта Ьэм гражданнар 
оборнасын тыныч вакыттан сугыш чорына кучергэндэ яраклаштыру;

гадилэштергэн эчке жайланмалар белэн гражданнар оборонасыныц тиз 
тергезелэ торган саклану корылмаларын Ьэм гади типтагы укрытиелэрне 
тыныч вакытта эзерлэу Ьэм тыныч вакыттан хэрби чорга кучергэндэ тезу. 
Элеге чараларны утэуне оештыру Ютазы муниципаль районыныц 
инфраструктура усеше булегенэ, “Урыссу химия заводы” Ж̂ ЧЖ̂ га йеклэнэ;

халыкны гражданнар оборонасыныц саклану корылмаларында 
яшеренуен тээмин иту. Элеге чара утэлешен оештыру Ютазы муниципаль 
районы башкарма комитетыныц инфраструктура усеше булегенэ Ьэм 
“Татарстан Республикасы буенча ФЯХ 11 отрядыныц 42 янгын сундеру 
чаете” ФДКУ га йеклэнэ;

халыкка билгелэнгэн срокларда шэхси саклану чараларын Ьэм 
коллектив саклану чараларын бируне тээмин иту. Элеге чараны утэуне



оештыру “Татарстан Республикасы буенча ФЯХ 11 отрядыньщ 42 янгын 
сундеру чаете” ФДКУга йеклэнэ;

халыкныц шэхси саклану чараларын жыю, саклау, яцарту Ьэм 
билгелэнеш буенча файдалану. Элеге чара утэлешен оештыру закончалык 
белэн билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Ютазы муниципаль районыныц 
башкарма власть органнарына йеклэнэ.

8. Яктылык Ьэм башка тер маскировкаларны тээмин иту белэн бэйле 
бурычларны хэл иту максатларында гамэлгэ ашырылган гражданнар 
оборонасы буенча теп чаралар булып тора:

маскировкаланырга тиеш булган объектлар исемлеген билгелэу. Элеге 
чара утэлешен оештыру “Татарстан Республикасы буенча ФЯХ 11 
отрядыньщ 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга йеклэнэ;

гражданнар оборонасы буенча категориялэргэ кертелгэн оешмаларга 
комплекслы маскировкалау планнарын эшлэргэ;

яктылык Ьэм башка маскировка терлэрен гамэлгэ ашыру буенча 
чаралар уздыру ечен меЬим булган матди-техник чаралар запасларын 
булдыру Ьэм билгелэнеш буенча файдалануга даими хэзерлек хэлендэ тоту;

билгелэнгэн тэртииптэ гражданнар оборонасы буенча категориялэргэ 
кертелгэн оешмаларныц маскировкаларын алу билгелэрен кимету буенча 
инженер-техник чаралар уздыру. Элеге чараларны утэуне оештыру килешу 
нигезендэ “Челтэр компаниясе” ААЖ, Бегелмэ электр челтэрлэренец Ютазы 
районы электр челтэрлэренэ йеклэнэ.

9. Хэрби хэрэкэтлэр алып барыл ганда яки элеге хэрэкэтлэр 
нэтижэсендэ, шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы куркынычлар, 
террорчылык актлары килеп туган очракта, авария-коткару эшлэре уздыру 
белэн бэйле бурычларны хэл иту максатында гамэлгэ ашырылган гражданнар 
оборонасы буенча теп чаралар булып тора:

гражданнар оборонасы елкэсендэ авария коткару формированиелэре, 
гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш 
формированиелэр Ьэм коткару хезмэтлэре (гражданнар оборонасы 
хезмэтлэре) оештыру, кирэкле нэреэлэр белэн тээмин иту Ьэм эзерлэу;

авария-коткару эшлэрен Ьэм башка кичектергесез эшлэрне терле яклап 
тээмин иту ечен матди-техник, азык-телек, медицина запасларын Ьэм башка 
чараларны булдыру Ьэм билгелэнеш буенча файдалануга даими эзерлек 
хэлендэ тоту;

авария-коткару эшлэрен Ьэм башка кичектергесез эшлэрне уздыруныц 
заманча технологиялэрен Ьэм техник чараларын эшлэу. Элеге чаралар 
утэлешен оештыру Ютазы муниципаль районыныц башкарма власть 
органнарына, закончалык белэн билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында жцрле 
узидарэ органнарына, предприятиелэргэ, оешмаларга Ьэм учреждениелэргэ 
йеклэнэ;

10. Хэрби хэрэкэтлэр алып барганда яки бу хэрэкэтлэр нэпщэсендэ 
зыян кургэн халыкны беренче чиратта тээмин иту белэн бэйле бурычларны 
хэл иту максатында гамэлгэ ашырылган гражданнар оборонасы, шул 
иеэптэн, беренче ярдэм куреэтуне кертеп, медицина хезмэте куреэту,



ашыгыч рэвештэ торак белэн тээмин иту Ьэм башка мэжбури чаралар куру 
буенча теп чаралар булып тора:

халык тормыш тээминлегенец теп терлэрен планлаштыру Ьэм оештыру 
(медицина ярдэме, торак, туклану продуктлары, су, беренче эЬэмияттэге 
предметлар, коммуналь-кенкуреш хезмэтлэр Ьэм башкалар белэн тээмин 
иту);

матди-техник, азык-телек, медицина Ьэм башка чаралар запасларын 
булдыру Ьэм билгелэнешлэре буенча файдалануга даими эзерлек хэлендэ 
тоту. Элеге чаралар утэлешен оештыру Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц территориаль усеш булегенэ Ьэм Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц инфраструктура усеше булегенэ 
Ьэм оешмаларга йеклэнэ;

зыян кургэн халыкны ял йортларына, пансионатларга Ьэм башка 
сэламэтлэндеру учреждениелэренэ, вакытлыча торакка (жыелма йортларга, 
палаткаларга, землянкаларга Ь.б.ш.) урнаштыру. Элеге чараны утэуне 
оештыру закончалыкта билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында жирле узидарэ 
органнарына йеклэнэ;

хэрби вакыт шартларында халыкны азык-телек Ьэм азык-телек 
булмаган тауарлар белэн нормалы тээмин иту. Элеге чараны утэуне оештыру 
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетына йеклэнэ; 

халыкка коммуналь-кенкуреш хезмэте курсэту;
торак фондыныц сакланып калганын инвентарьлаштыру Ьэм зыян 

кургэненец торышын бэялэу, аны зыян кургэн халыкны урнаштыру ечен 
файдалану мемкинлеген билгелэу. Элеге чараларны утэуне оештыру Ютазы 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц инфраструктура усеше 
булегенэ, шулай ук закончалык белэн билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында, 
жирле узидарэ органнарына йеклэнэ;

сугыш хэрэкэтлэре яки бу хэрэкэтлэр нэтижэсендэ зыян кургэн халык 
арасында санитария-гигиена Ьэм эпидемиялэргэ каршы чаралар уздыру. 
Элеге чараныц утэлешен оештыру “ТРда гигиена Ьэм эпидемиология узэге” 
ФБССУга (килешу нигезендэ) Ьэм Татарстан Республикасы буенча 
кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек 
буенча Федераль хезмэт Идарэсе территориаль булегенэ (килешу нигезендэ) 
йеклэнэ;

халыкка медицина ярдэменец барлык терлэрен курсэтуне оештыру; 
дэвалау-эвакуация чаралары уздыру. Элеге чаралар утэлешен оештыру 

“Урыссу узэк район хастаханэсе” дэулэт автоном сэламэтлек саклау 
учреждениесенэ (алга таба - ДАССУ) йеклэнэ;

шэЬэр чите зонасында тиешле дэвалау базасы булдыру, аныц энергия 
Ьэм су белэн тээмин ителешен оештыру. Элеге чара утэлешен оештыру 
“Урыссу узэк район хастаханэсе” ДАССУ га, шулай ук закончалык белэн 
билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында жирле узидарэ органнарына йеклэнэ;

тораксыз калган халык исэбен билгелэу. Элеге чараныц утэлешен 
оештыру халыкны социаль яклау идарэсенэ йеклэнэ;



халыкка мэгълумати-психологик ярдэм курсэту. Элеге чараутэлешен 
оештыру “Татмедиа” АЖ, филиалы “Ютазинская новь” -  “Ютазы тацы” 
газетасы редакциясенэ Ьэм “Татарстан Республикасы буенча ФЯХ 11 
отрядыньщ 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга йеклэнэ.

11. Сугыш хэрэкэтлэре алып барганда яки бу хэрэкэтлэр нэтиж;эсендэ 
чыккан янгыннар белэн керэшкэ бэйле бурычларны хэл иту максатларында 
гамэлгэ ашырылган гражданнар оборонасы буенча теп чаралар булып тора:

янгынга каршы тиешле кечлэр булдыру, аларны кирэкле нэреэлэр 
белэн тээмин иту Ьэм гражданнар оборонасы елкэсендэ эзерлэу;

сугыш вакытында авария-коткару эшлэре Ьэм башка кичектергесез 
эшлэр алып барылган районнарда янгыннарны сундеруне оештыру;

сугыш вакытында, билгелэнгэн тэртиптэ гражданнар оборонасы буенча 
категориялэргэ кертелгэн объектларда янгыннарны сундеруне оештыру;

хэрби чорда торак тезелешендэ янгыннарны сундеруне оештыру. Элеге 
чараларны утэуне оештыру “Татарстан Республикасы буенча ФЯХ 11 
отрядыньщ 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга (килешу нигезендэ) йеклэнэ.

12. Гражданнар оборонасы буенча радиоактив, химик, биологик Ьэм 
башка зарарлануга (пычрануга) дучар булган районнарны ачыклау Ьэм 
билгелэу белэн бэйле бурычларны хэл иту максатында гамэлгэ ашырылган 
теп чаралар булып тора:

терле тердэге зарарлану (пычрану) урыннарын табу Ьэм 
идентификациялэу буенча бурычларны чишу ечен махсус жиЬазлары (техник 
чаралары) Ьэм эзерлекле эшчелэре булган, Ютазы муниципаль районы 
территориясендэ урнашкан (оештыру-хокукый формасына бэйле булмаган 
рэвештэ) оешмалар базасында гражданнар оборонасыныц кузэту челтэре 
эзерлеген Ьэм лаборотор контролен булдыру Ьэм тээмин иту;

радиацион, химик, биологик шартлар, шул иеэптэн азык-телекнец Ьэм 
эйлэнэ-тирэ мохитныц радиацион, химик Ьэм биологик матдэлэр белэн 
зарарлану (пычрану) мониторинга ысулларын Ьэм техник чараларын 
камиллэштеру. Элеге чаралар утэлешен оештыру “ТРда гигиена Ьэм 
эпидемиология узэге” ФБССУ булегенэ (килешу нигезендэ) Ьэм Татарстан 
Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау елкэсендэ кузэтчелек 
Ьэм кешелэр иминлеге кузэтчелеге буенча Федераль хезмэт Идарэсенец 
территориаль булегенэ, шулай ук закончалыкта билгелэнгэн вэкалэтлэр 
кысаларында ищрле узидарэ органнарына йеклэнэ;

радиацион пычрануга дучар булган территориялэрдэ радиациядэн 
саклау режимы керту. Элеге чараныц утэлешен оештыру “Татарстан 
Республикасы буенча ФЯХ 11 отрядыньщ 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга 
йеклэнэ.

13. Халыкны санитар эшкэрту, биналарны Ьэм корылмаларны, 
техниканы Ьэм территориялэрне махсус эшкэртеп, зарарсызландыру белэн 
бэйле бурычларны утэу максатында гамэлгэ ашырылган теп чаралар булып 
тора:

Алдан ук активлыгын, газын бетерэ Ьэм йогышсызландыра торган 
матдэлэр Ьэм эремэлэр булдыру;



халыкны санитар эшкэрту, биналарны Ьэм корылмаларны 
зарарсызландыру, техниканы Ьэм территориялэрне махсус эшкэртуне уздыру 
очен кочлэр булдыру Ьэм кирэкле эйберлэр белэн тээмин иту, аларны 
гражданнар оборонасы елкэсендэ эзерлэу;
14. Сугыш хэрэкэтлэре алып барылган яки бу хэрэкэтлэр нэтижэсендэ, 
шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы вазгыятьлэр Ьэм террорчылык 
актлары нэтижэсендэ зыян кургэн район территориялэрендэ тэртип тергезу 
Ьэм саклау белэн бэйле бурычларны утэу максатында гамэлгэ ашырылган 
теп чаралар булып тора:

жэмэгать тэртибен саклау кечлэрен булдыру Ьэм кирэкле эйберлэр белэн 
тээмин иту, аларны гражданнар оборонасы елкэсендэ хэзерлэу;

жэмэгать тэртибен тергезу Ьэм саклау, гражданнар оборонасы кечлэре 
хэрэкэте Ьэм халыкны эвакуациялэу маршрутларында юл хэрэкэте 
куркынычсызлыгын тээмин иту;

авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр уздыру вакытында 
гражданар оборонасы кечлэренен каршылыкларсыз хэрэкэтен тээмин иту;

зарарланган урыннарда уткэру режимын Ьэм жэмэгать тэртибен 
саклауны гамэлгэ ашыру;

эчке эшлэр органнары мэжбури сакларга тиеш булган объектларны 
Ьэм юридик Ьэм физик затларньщ милеген (килешугэ ярашлы) саклауны 
кечэйту, кузэтучесез калган милекне саклау буенча чаралар куру. Элеге 
чаралар утэлешен оештыру килешу нигезендэ Россия Эчке эшлэр 
министрлыгынын Ютазы муниципаль районы буенча булегенэ йеклэнэ.

15. Сугыш чорында тиешле коммуналь хезмэтлэр эшен ашыгыч тергезу 
белэн бэйле бурычларны утэу максатларында гамэлгэ ашырылган 
гражданнар оборонасы буенча теп чаралар булып тора:

сугыш чоры шартларында коммуналь хезмэтлэрнец эшкэ эзерлеген 
тээмин иту, аларныц хэрэкэт планнарын эшлэу;

суны чистарту, эчэргэ яраклы иту Ьэм транспортировкалау ечен мобиль 
чаралар резервын булдыру;

сууткэргеч станциялэрдэ кирэкле реагентлар, реактивлар, 
консервантлар Ьэм йогышсызландыру чаралары булдыру;

халыкны коммуналь тээмин итуне оештыру ечен резервуарлар Ьэм 
сыемнар, жыела-сутелэ торган торба уткэргечлэр, мобиль резервтагы Ьэм 
автоном энергия чыганаклары, жайланмалар Ьэм техник чаралар булдыру. 
Элеге чаралар утэлешен оештыру Ютазы муниципаль районы башкарма 
комитетыныц инфраструктура усеше булегенэ, “Уруссу-Водоканал” Ж^Щга, 
“Теплосервис” МУПка Ьэм шулай ук закончалыкта билгелэнгэн вэкалэтлэр 
кысаларында жирле узидарэ органнарына йеклэнэ.

Зарарланган газ, энергия Ьэм су белэн тээмин иту системаларын 
ремонтлау ечен жайланмалар Ьэм запас частьлэр булдыру. Элеге чара 
утэлешен оештыру Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
инфраструктура усеше булегенэ, район эксплуатацион-газ хезмэтенэ (килешу 
нигезендэ), “Челтэр компаниясе” ААЖ; Бегелмэ электр челтэрлэренец Ютазы 
РЭЧка (килешу нигезендэ), “Уруссу-Водоканал” Ж^ЧДга, шулай ук



закончалыкта билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында ж;ирле узидарэ 
органнарына йоклэнэ.

16. Сугыш чорында ашыгыч рэвештэ мэетлэр (улэксэлэр) жцрлэу белэн 
бэйле бурычларны башкару максатында гражданнар оборонасы буенча 
гамэлгэ ашырылган теп чаралар булып тора:

тыныч вакытта, алдан ук, мемкин булган жирлэу урыннарын билгелэу; 
мэетлэрне (улэксэлэрне), шул исэптэн, махсуслаштырылган ритуаль 
оешмалар базасында, жирлэу буенча чараларны тээмин иту ечен гражданнар 
оборонасы кечлэрен Ьэм чараларын булдыру, эзерлэу Ьэм тээмин иту;

Ьэлак булучыларньщ мэетлэрен (жэсэдлэрен) ж;ирлэу (куму) 
урыннарын кирэкле нэрсэлэр белэн тээмин иту. Элеге чараларны утэуне 
оештыру Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
инфраструктура усеше булегенэ, “Урыссуныц тезеклэндеру Ьэм яшеллэндеру 
буенча предприятиесе” МУПка, шулай ук закончалыкта билгелэнгэн 
вэкалэтлэр кысаларында жирле узидарэ органнарына йоклэнэ;

мэетлэрне эзлэу, аларны тапкан урыннарны теркэу, улеклэрне кайдан 
да булса чыгару Ьэм беренчел эшкэрту, тану Ьэм документлаштыру, 
транспортта кучереп йерту Ьэм ж;ирлэу буенча эшлэрне оештыру. Элеге 
чараларны утэуне оештыру Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Ютазы 
муниципаль районы буенча булегенэ (килешу нигезендэ), “Урыссуныц 
тезеклэндеру Ьэм яшеллэндеру буенча предприятиесе” МУПка, шулай ук 
жирле узидарэ органнарына йеклэнэ;

Ьэлак булучыларны ж;ирлэугэ санитария-эпидемиология кузэтчелеге 
оештыру. Элеге чараларны утэуне оештыру “ТРда гигиена Ьэм 
эпидемиология узэге”нэ (килешу нигезендэ) Ьэм Татарстан Республикасы 
буенча кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге елкэсендэ 
кузэтчелек Федераль хезмэте Идарэсенец территориаль булегенэ (килешу 
нигезендэ) йеклэнэ.

17. Сугыш чорында икътисадныц тотрыклы эше Ьэм халыкныц исэн 
калуы ечен ж;итди эЬэмияткэ ия булган объектларны саклауга юнэлтелгэн 
чараларны эшлэу Ьэм гамэлгэ ашыру белэн бэйле бурычларны утэу 
максатында гамэлгэ ашырылган гражданнар оборонасы буенча теп чаралар 
булып тора:

тыныч вакытта Ьэм сугыш чорында Ютазы муниципаль районы 
башкарма власть органнарында Ьэм оешмаларда икътисад Ьэм оешмалар 
эшенец тотрыклылыгын кутэру буенча эшне оештыру;

документациянец иминиятлэу фондын булдыру;
торак пунктларны, икътисад Ьэм инфраструктура объектларын, шулай 

ук производство чараларын гражданнар оборонасыныц инженер-техник 
чаралары талэплэренэ ярашлы рациональ урнаштыру. Элеге чараны утэуне 
оештыру Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц территориаль 
усеш булегенэ, Ютазы муниципаль районы башкарма комитетыныц 
архитектура Ьэм шэЬэр тезелеше булегенэ Ьэм “Татарстан Республикасы 
буенча ФЯХнец 11 отрядыньщ 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга йеклэнэ.



тыныч вакытта Ьэм сугыш чорында гражданнар оборонасыныц 
инженер-техник чараларын, шул исэптэн тезелеш проектларында, эшлэу Ьэм 
гамэлгэ ашыру;

сугыш чорында эшлэулэрен дэвам иткэн икътисад объектларында 
авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэрне планлаштыру, хэзерлэу 
Ьэм уздыру. Элеге чараларны утэуне оештыру “Татарстан Республикасы 
буенча ФЯХ 11 отрядыныц 42 янгын сундеру булеге” ФДКУга йеклэнэ;

производство процессын тергезу ечен меЬим булган матди-техник, 
азык-телек, медицина Ьэм башка чаралар запасын алдан ук булдыру. Элеге 
чараны утэуне оештыру Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
территориаль усеш булегенэ, Ютазы муниципаль районы башкарма 
комитетыныц инфраструктура усеше булегенэ Ьэм оешмаларга йеклэнэ;

энергия, су белэн тээмин иту чыганаклары Ьэм су чыгару (канализация) 
системалары эшенец ышанычлылыгын арттыруга юнэлтелгэн чараларны 
эшлэу Ьэм уздыру. Элеге чараны утэуне оештыру закончалыкта билгелэнгэн 
вэкалэтлэр кысаларында Ютазы муниципаль районы башкарма власть 
органнарына, Ютазы муниципаль районы башкарма комитетыныц 
инфраструктура усеше булегенэ, “Челтэр компаниясе” ААЖ, Бегелмэ электр 
челтэрлэренец Ютазы РЭЧка (килешу нигезендэ), “Уруссу-Водоканал” 
Ж^Щга йеклэнэ;

куркыныч янаган чорда комплекслы маскировка буенча чараларны 
планлаштыру Ьэм уздыру. Элеге чараны утэуне оештыру “Челтэр 
компаниясе” ААЖ̂  Бегелмэ электр челтэрлэренец Ютазы РЭЧка (килешу 
нигезендэ), шулай ук закончалыкта билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында 
Жирле узидарэ органнарына йеклэнэ.

18. Гражданнар оборонасы кечлэренец Ьэм чараларыныц даими 
эзерлеге белэн бэйле бурычларны утэу максатларында гамэлгэ ашырылган 
теп чаралар булып тора:

Гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ 
гражданнар оборонасы Ьэм штаттан тыш формированиелэр кечлэрен 
булдыру Ьэм кирэкле эйберлэр белэн тээмин иту;

Эш урыныда авария-коткару формированиелэренец шэхси составы Ьэм 
гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш 
формированиелэр белэн занятиелэр уздыру, гражданнар оборонасы буенча 
ейрэнулэр Ьэм тренировкалар уздыру. Элеге чараларны утэуне оештыру 
вэкалэтлэрдэ билгелэнгэн закончалык кысаларында Ютазы муниципаль 
районыныц башкарма власть органнарына, “Татарстан Республикасы буенча 
ФЯХнец 11 отрядыныц 42 янгын сундеру чаете” ФДКУга Ьэм оешмаларга 
йеклэнэ;

гражданнар оборонасы мэнфэгатьлэрендэ терле оешмаларныц узара эш 
иту тэртибен Ьэм аларныц кечлэрен Ьэм чараларын жэлеп итуне, шулай ук 
аларныц гамэллэрен терле яклап тээмин итуне билгелэу;

гражданнар оборонасы кечлэре группировкаларын булдыру Ьэм 
кечлэрен куллануны планлаштыру;



авария-коткару эшлэрен Ьэм башка кичектергесез эшлэрен уздыру ечен 
югары нэтиж;эле технологиялэрне эшлэу. Элеге чараларны утэуне оештыру 
“Татарстан Республикасы буенча ФЯХнен, 11 отрядыньщ 42 янгын сундеру 
чаете” ФДКУга йеклэнэ.



Ютазы муниципаль районы нигезлэмэсенэ 
Кушымта №2
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Ютазы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмэтлэре 
структурасы

Vo
г/б

Гражданна
Р
оборонасы
хезмэте
исеме

Гражданнар
оборонасы
хезмэтен
оештыручы
оешмалар

Гражданнар
оборонасы
хезмэте
жнтэкчесе

Хезмэт
штабы
начальнигы-
гражданнар
оборонасы
хезмэте
житэкчесе
урынбасары

Гражданнар
оборонасы
хезмэте
жнтэкчесе
урынбасары

1. Элемтэ Ьэм 
хэбэр иту 
хезмэте

«Таттелеком» 
ААЖ, Баулы 
РЭЭУныц 
Урыссу цехы -  
хезмэтне 
оештыручы

«Таттелеком» 
ААЖ; Баулы 
РЭЭУныц 
Урыссу цехы 
начальнигы

«Таттелеком» 
ААЖ| Баулы 
РЭЭУныц 
Урыссу цехы 
эйдэуче 
инженеры

«Татмедиа» АЖ̂  
филиалы 
«Ютазы тацы” 
газетасы 
редакциясе

“Татмедиа” 
АЖ, филиалы 
директоры 
“Ютазы тацы” 
газетасы баш 
редакторы

«Россия
почтасы» ФДУП
филиалы
«Татарстан
почтасы»
УФПСныц
Богелмэ
районара
почтамты

“Россия
почтасы”
ФДУП
филиалы
“Татарстан
почтасы”
УФПСныц
Богелмэ
районара
почтамты
начальнигы



) Медицина
тээминлеге
Ьэм
санитария-
эпидемиоло
ГИЯ

кузэтчелеге
хезмэте

“Урыссу узэк 
район
хастаханэсе”
ДАССУ
хезмэтне
оештыручы

“Урыссу узэк 
район
хастаханэсе” 
ДАССУ баш 
табибы

“Урыссу узэк 
район
хастаханэсе” 
ДАССУ баш 
табибы 
урынбасары

Татарстан
Республикасы
буенча
(Татарстан)
Ропотребнадз
ор Идарэсенец
территориаль
булеге
начальнигы

Жэмэгать
тэртибен
саклау
хезмэте

Ютазы 
муниципаль 
районы буенча 
Россия Эчке 
эшлэр
министрлыгы 
булеге -  
хезмэтне 
оештыручы

Ютазы 
муниципаль 
районы буенча 
Россия эчке 
эшлэр
министрлыгы
булеге
начальнигы
урынбасары

Ютазы
муниципаль
районы
буенча Россия
эчке эшлэр
министрлыгы
булегенец
жэмэгатьчеле
к
куркынычсыз
лыгы
полициясе
начальнигы
урынбасары

Баулы 
муниципаль 
районы буенча 
Россия Эчке 
эшлэр
министрлыгы 
булегенец 
ведомстводан 
тыш сак булеге

г о о о  п о о  

о в о

инспекторы

Янгынга
каршы
хезмэт

“Татарстан 
Республикасы 
буенча ФЯХнец 
11 отрядыныц 42 
янгын сундеру 
чаете” -  
хезмэтне 
оештыручы

“Татарстан
Республикасы
буенча
ФЯХнец 11 
отрядыныц 42 
янгын сундеру 
чаете” ФДКУ 
начальнигы

“Татарстан
Республикасы
буенча
ФЯХнец 11
отрядыныц 42
янгын сундеру
чаете”
ФДКУныц
каравыл
начальнигы



ТР Янгын 
сундеру сагы 
ДУ“Ютазы” ОП

ТР Янгын 
сундеру сагы 
ДУ “Ютазы” 
ОП
начальнигы

Юл хезмэте “Урыссуныц
тезеклэндеру
Ьэм
яшеллэндеру
буенча
предприятиесе”
МУП

“Урыссуныц
тезеклэндеру
Ьэм
яшеллэндеру
буенча
предприятиесе”
МУП
директоры

“Урыссуныц
тезеклэндеру
Ьэм
яшеллэндеру 
буенча 
предприятиес 
е” МУП баш 
инженеры

). Энергетика
хезмэте

“Челтэр 
компаниясе” 
ААЖ, Бегелмэ 
электр
челтэрлэренец 
Ютазы РЭЧ

“Челтэр 
компаниясе” 
ААЖ филиалы 
Бегелмэ электр 
челтэрлэренец 
Ютазы РЭЧ 
начальнигы

“Челтэр 
компаниясе” 
филиалы 
ААЖ| Бегелмэ 
электр
челтэрлэренец 
Ютазы РЭЧ 
баш
инженеры

1. Инженерлы 
к хезмэте

Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетыныц
архитектура Ьэм
шэЬэр тезелеше
булеге -
хезмэтне
оештыручы

Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетыныц
архитектура
Ьэм шэЬэр
тезелеше
булеге
начальнигы

1 Коммуналь-
техник
хезмэт

“Водоканал»
ж;чж

Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитеты
ж;итэкчесенец
инфраструктур
а усеше буенча
урынбасары

“Водоканал»
ЖЧЖныц
генераль
директоры

“Водоканал”
ЖЧЖ̂ ныц баш
инженеры

«Теплосервис»
МУП «Теплосервис

МУП
директоры



Сэудэ Ьэм
туклану
хезмэте

Ютазы районы
кулланучылар
берлэшмэсе

Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетыныц
территориаль
усеш булеге
начальнигы

Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетыныц
территориаль
усеш булеге
начальнигы
урынбасары

Ютазы
районы
кулланучылар
берлэшмэсе
рэисе

10. Хайваннарн 
ы Ьэм 
усемлеклэр 
не саклау 
хезмэте

Ютазы 
муниципаль 
районыныц авыл 
хужалыгы Ьэм 
азык-толек 
идарэсе -  
хезмэтне 
оештыручы

Ютазы
муниципаль
районыныц
авыл хужалыгы
Ьэм азык-телек
идарэсе
начальнигы

Ютазы
муниципаль
районыныц
авыл
хужалыгы Ьэм
азык-телек
идарэсенец
производство-
маркетинг
булеге
консультанты

«Ютазы районы 
дэулэт 
ветеринария 
берлэшмэсе” 
ДВУ

«Ютазы 
районы дэулэт 
ветеринария 
берлэшмэсе”
ДВУ
начальнигы

[2. Транспорт
белэн
тээмин иту 
Ьэм ягулык- 
майлау 
материалла 
ры белэн 
тээмин иту 
хезмэте

“Транспорт” Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетыныц
инфраструктур
а усеше буена
булеге
начальнигы

“Эпсэлэм 
тезелеш 
конструкциял 
эре Ьэм 
материаллары 
комбинаты” 
Ж^Щныц баш 
инженеры

“Эпсэлэм
тозелеш
конструкциялэре
Ьэм
материаллары
комбинаты”
ЖЧЖ

“Транспорт”
Ж}Щ
генераль
директоры



«ТАТ-РДС»
ж ; ч ж _____________
«  Ю т о й л »  ж;чж;


