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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
“08” 06 2018г. № 49

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 
районында гражданнар оборонасы буенча чаралар 
утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш формированиелэр 
оештыру турында

1998 елныц 12 февраленнэн булган “Гражданнар оборонасы” турындагы 28 санлы 

Федераль законга, Россия Федерациясе Хекумэтенец 2007 елньщ 26 ноябреннэн булган 

“Россия Федерациясендэ гражданнар оборонасы турында Кагыйдэнамэне раслау 

турында”гы 804 санлы нигезлэмэсе, Россия Федерациясе гражданнар оборонасы 

эшлэре, гадэттэн тыш вазгыятьлэр Ьэм стихияле бэла-казалар нэтижэлэреннэн арыну 

министрлыгыныц 2005 елньщ 23 декабреннэн булган “Штаттан тыш авария-коткару 

формированиелэрен оештыру тэртибен раслау турында”гы 999 санлы боерыклары, 2014 

елныц 18 декабреннэн булган “Гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин 

итудэ штаттан тыш формированиелэр типовой тэртибен оештыруны раслау турында”гы 

701 санлы карары, Татарстан Республикасыныц 2016 елныц 19 гыйнварыннан булган 35 

санлы курсэтмэсе нигезендэ карар бирэм:

1. Ютазы районы кулланучылар берлэшмэсе житэкчесенэ гражданнар оборонасы 

буенча чаралар утэлешен тээмин иту буенча тубэндэге штаттан тыш формированиелэр 

оештырырга тэкъдим итэргэ:



- кучмэ азык-телек белэн тээмин иту пункты;

- кучмэ туклану пункты;

- эйберлэр белэн тээмин иту кучмэ пункты.

2. Сэудэ Иэм туклану хезмэте житэкчесенэ:

Гражданнар оборонасы буенча чараларны утэудэ оешма белэн житэкчелек итуне, 

штаттан тыш формированиелэрне комплектлаштыру, корал-жиЬаз белэн тээмин иту Ьэм 

хэзерлэу эшен гамэлгэ ашырырга;

гражданнар оборонасы буенча чараларны утэудэ территориаль штаттан тыш 

формированиелэрнец, гадэттэн тыш вазгыятьлэр барлыкка килгэндэ Ьэм усеш алганда, 

закончалыкта билгелэнгэн тэртипкэ ярашлы, ТР Ютазы муниципаль районы 

территориясендэ гадэттэн тыш вазгыятьлэрне бетеру, шулай ук гражданнар оборонасы 

планына ярашлы, гражданнар оборонасы елкэсендэ бурычларны хэл иту Ьэм халыкны 

саклау очен ТР Ютазы муниципаль районы Гражданнар оборонасы житэкчесе карары 

буенча жэлеп ителуен билгелэргэ.

3. ТР Ютазы муниципаль районы оешмаларына гражданнар оборонасы буенча 

чаралар утэудэ штаттан тыш авария-коткару формированиелэре Ьэм гражданнар 

оборонасы буенча чаралар утэудэ Россия Федерациясе гражданнар оборонасы эшлэре, 

гадэттэн тыш вазгыятьлэр Ьэм стихияле бэла-казалар нэтижэлэреннэн арыну 

министрлыгыныц 2005 елныц 23 декабреннэн булган “Штаттан тыш авария-коткару 

формированиелэрен оештыру тэртибен раслау турында”гы 999 санлы боерыклары 

талэплэренэ, 2014 елныц 18 декабреннэн булган “Гражданнар оборонасы буенча 

чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш формированиелэр типовой тэртибен 

оештыруны раслау турында”гы 701 санлы карарына ярашлы оештыруны тэкъдим 

итэргэ.

4. “Татарстан Республикасы буенча 11 санлы федераль янгын хезмэте булеге” 42 

санлы санлы янгын-коткару чаете ФДКУга районныц икътисад объектларында 

гражданнар оборонасы буенча чаралар утэлешен тээмин итудэ штаттан тыш



формированиелэр оештыру буенча контроль уздырганда Ьэм эшчэнлекне 

координациялэгэндэ методик ярдэм курсэтергэ.

5. Ютазы муниципаль районы башлыгыныц 2015 елныц 25 сентябреннэн булган 

“Ютазы муниципаль районы территориясендэ гражданнар оборонасы буенча чараларны 

тээмин итудэ штаттан тыш формированиелэр оештыру турында”гы 74 санлы 

Нигезлэмэсен кочен югалткан дип танырга.

6. Элеге нигезлэмэ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Р.М.Нуриев


