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Зеленодольск муниципаль районының 
эвакуация комиссиясе төзү турында 
 

Зеленодольск муниципаль районы Советында, Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетында кадрлар үзгәрешләренә бәйле рәвештә һәм 
«Гражданнар оборонасы турында» 12.02.1998 ел, №28ФЗ (29.06.2015 ел, №171-ФЗ 
үзгәрешләр белән) Федераль законның 2, 8 һәм 11 статьяларын үтәү йөзеннән һәм 
Зеленодольск муниципаль районының эвакуация органнары эшен камилләштерү 
максатларында 
 
Карар бирәм: 
 

1.  Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының эвакуация 
комиссиясе составын расларга (1 нче кушымта); 

2. Эвакуация комиссиясе турындагы нигезләмәне расларга (2 нче кушымта). 
3. Эвакуация комиссиясе рәисенең функциональ вазыйфаларын расларга (3 нче 

кушымта); 
4. Зеленодольск муниципаль районы эвакуация комиссиясе рәисе урынбасары 

А.З.Нурмөхәммәтовка Зеленодольск муниципаль районы эвакуация комиссиясе 
әгъзаларының функциональ бурычларын эшләүне һәм раслауны оештырырга;  

5.  Эвакуация комиссиясе секретареТ.Г. Гурьяновага квартал саен эвакуация 
комиссиясе группасының составын чагыштыруны үткәрергә (Ф. И. О., 1 нче кушымта 
нигезендә вазыйфа, составны үзгәрткәндә, вакытында төзәтмәләр кертергә); 

6. Зеленодолск муниципаль районы Башлыгының «Зеленодольск муниципаль 
районының эвакуация комиссиясе төзү турында» 2014 елның 14 мартындагы 02-43 
номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Яшел Үзән муниципаль 
районының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 
идарәсе»муниципаль бюджет учреждениесенә йөкләргә. 

 
 

А.В. Тыгин



1нче кушымта 
 Зеленодольск муниципаль районы  

 башлыгы карарына  
 25.01.2019 г.  № 01-12 

 
СОСТАВ 

Зеленодольск муниципаль районы эвакуация комиссиясе 
 

№ 
т/с 

 

Эвакуация комиссиясе вазыйфасы Фамилиясе, исеме, атасының 
исеме 

Эш урыны буенча вазыйфасы 

1 2 3 4 

I.  Идарә төркеме 

1.  Комиссия рәисе 
Эш тел. 4-13-65;  

Котельников Роман Олегович Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе урынбасары 

2.  Комиссия рәисе урынбасары 
Эш Тел. 4-97-02;  

Нурмөхәммәтов Әмир Җәмил Улы "ЯҮМР төзелеш һәм инфраструктура үсеше 
департаменты " МБУ җитәкчесе 

3.  ГО хезмәтләре белән 1нче комиссия 
рәисе ярдәмчесе (элемтә һәм хәбәр итү, 
медицина, ОП, санитария-эпидемиология 
күзәтчелеге, янгынга каршы, транспорт 
хезмәтләре) 
Эш Тел. 4-84-70;  

Алехина Надежда Николаевна "ЯҮМР төзелеш һәм инфраструктура үсеше 
департаменты " МБУ баш белгече 

4.  ГО  хезмәтләре белән элемтә буенча 
2нче комиссия рәисе ярдәмчесе 
(энергетика, инженерлык, коммуналь-
техник, сәүдә һәм туклану, хайваннарны 
һәм үсемлекләрне яклау, юл хезмәтләре) 
Эш Тел. 4-84-70;  

Сафонова Марина Анатольевна "ЯҮМР төзелеш һәм инфраструктура үсеше 
департаменты " МБУ әйдәп баручы белгече 

5.  Комиссия сәркатибе: 
 Эш тел.: 4-84-70;  

Гурьянова Татьяна Геннадьевна "ЯҮМР төзелеш һәм инфраструктура үсеше 
департаменты " МБУ баш белгече 

6.  Техник хезмәткәр 
Эш тел. 5-64-90;  

Шәйхуллина Илһамия Әнвәр кызы "Зеленодольск шәһәренең халыкны эш белән 
тәэмин итү үзәге " дәүләт казна 
учреждениесенең әйдәп баручы инспекторы 

II.  Хәбәр итү һәм элемтә төркеме 



№ 
т/с 

 

Эвакуация комиссиясе вазыйфасы Фамилиясе, исеме, атасының 
исеме 

Эш урыны буенча вазыйфасы 

1 2 3 4 

1.  Төркем җитәкчесе 
Эш тел. 4-20-10; 

Гәрәев Артур Әсхәт улы 
 

"Таттелеком" ААҖ филиалы-Зеленодольск 
РУЭС начальнигы урынбасары 
 

2.  Төркем җитәкчесе урынбасары 
Эш тел. 4-08-44;  

Филатова Лариса Вячеславовна «Таттелеком" ААҖ филиалы - Зеленодольск 
РУЭСның 1 нче категорияле беренчел исәпкә 
алу буенча белгеч 

3.  ЭК идарәсе группасын хәбәр итү һәм 
элемтә өчен җаваплы төркем җитәкчесе 
урынбасары-6 берәмлек. 
Эш тел. 4-06-07;  

Доронина Наталья Петровна Федераль дәүләт унитар предприятиесе 
филиалының хезмәтне саклау инженеры 
УПС «Татарстан Почтасы» 

4.  Осиново, Октябрь һәм Айшә авыл 
җирлекләре башлыкларын хәбәр итү һәм 
элемтә өчен җаваплы юлчы; Эш тел. 5-
55-25;  

Герасимова Айгөл Илдар кызы «Татмедиа» ААҖ филиалы баш мөхәррире 
Зеленый Дол мәгълүмат үзәге» 

5.  ЯҮМР ГО хезмәтләре җитәкчеләренә һәм 
ГО хезмәтләре штаблары җитәкчеләренә 
элемтә һәм хәбәр итү өчен җаваплы 
юнәлеш бирүче  
Эш тел. 5-68-03;  

Вәлиева Гөлнара Габдулла Кызы «Татмедиа» АҖ филиалы «Яшел Үзән " 
газетасы редакциясенең  авыл хуҗалыгы бүлеге 
мөхәррире 
 

6.  Элемтә һәм гражданнар оборонасы 
категориясенә кертелгән икътисад 
объектлары турында хәбәр итү өчен 
җаваплы юнәлеш бирүче  
Эш тел. 5-74-88;  

Тагаров Юрий Анатольевич "Зеленодольская правда " газетасы 
корреспонденты 

7.  ЯҮМР авыл җирлекләре башлыкларына 
элемтә һәм хәбәр итү өчен җаваплы, 
юнәлеш бирүче 
эш тел. 5-70-74, 5-53-22;  

Челбаев Илья Андреевич  "ТР Зеленодольск шәһәре, Зеленодольск һәм 
Югары Ослан районы буенча РФ Пенсия фонды 
идарәсе" Дәүләт учреждениесе белгеч-эксперты 
(юрисконсульт)  

8.  Потенциаль куркыныч объектлар белән 
элемтә һәм хәбәр итү өчен җаваплы 
юнәлеш бирүче 

Грузков Илья Вячеславович 
 

Заместитель начальника отдела 
благоустройства  
МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ» 



№ 
т/с 

 

Эвакуация комиссиясе вазыйфасы Фамилиясе, исеме, атасының 
исеме 

Эш урыны буенча вазыйфасы 

1 2 3 4 

Эш тел. 4-97-47;  

III.  Эвакуацияләнә торган халыкны исәпкә алу һәм урнаштыру төркеме 

1.  Төркем җитәкчесе 
Эш тел. 5-74-34;  

Маслова Динара Рәшит Кызы ЗМР Советы Аппаратының Кадрлар сәясәте 
бүлеге баш белгече 

2.  Төркем җитәкчесе урынбасары 
Эш  тел. 4-97-61;  

Максимова Эльвира Фәрит кызы Татарстан Республикасы ЯҮМР Башкарма 
комитетының гомуми белем бирү идарәсе 
җитәкчесе урынбасары 

3.  Сэп №1 өчен җавваплы, Осиново авыл 
җирлеге 
 Осиново авыл җирлеге юнәлеше 
Эш тел. 4-16-92;  

Фролова Юлия Александровна Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча комиссиянең әйдәп 
баручы белгече 

4.  СЭП №2 өчен җаваплы ,Осиново авыл 
җирлеге,  Осиново авыл җирлеге 
юнәлеше 
Эш тел. 4-21-11; 

Матяшина Юлия Георгиевна Зеленодольск Дәүләт статистикасы бүлеге 
җитәкчесе урынбасары 

5.  Сэп №3 өчен җаваплы, Осиново авыл 
җирлеге, 
Осиново авыл җирлеге юнәлеше 
Эш тел. 4-97-37; 

Закирова Эльвира Шәйморат 
кызы 

ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының социаль яклау 
бүлеге әйдәп баручы белгеч-эксперты 

6.  ПЭП № 1 өчен җаваплы 
Әйшә авыл җирлеге юнәлеше 
Эш тел. 4-16-92;  

Данилова Елена Владимировна Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау комиссиясе секретаре 

7.  ПЭП № 2 өчен җаваплы 
Октябрь авыл җирлеге юнәлеше 
Эш тел. 4-16-92;  

Нуруллина Гөлнара Рөстәм кызы "ЯҮМР Башкарма комитетның Финанс-икътисад 
хезмәте" МКУ килешү бүлеге начальнигы 

IV.Эвакуация чараларын тәэмин итү төркеме 

1.  Төркем җитәкчесе 
Эш тел. 5-96-76; 

Парфентьев Сергей Викторович ТР ЯҮМР башкарма комитеты мәдәният 
идарәсенең хезмәтне саклау, Гражданнар 
оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча 
административ - хуҗалык бүлеге мөдире 

2.  Төркем җитәкчесе урынбасары Цыпленков Валентин Кабинет мөдире - ЗҮХ ДАССОның табиб-



№ 
т/с 

 

Эвакуация комиссиясе вазыйфасы Фамилиясе, исеме, атасының 
исеме 

Эш урыны буенча вазыйфасы 

1 2 3 4 

Эш тел. 5-69-20; Александрович профпатологы 

3.  Кайнар ризык белән тәэмин итү өчен 
җаваплы 
Эш.тел. 5-63-33;  

Хәлиуллина Гөлшат Рифкать кызы 
 

"Мәктәп туклану" ҖЧҖ директоры 

4.  Хәрби хезмәткә бәйле кешеләрне исәпкә 
алу һәм җибәрү өчен җаваплы 
Эш тел. 5-93-85, 5-94-25;  

Ризванов Линар Назим улы 
 

Татарстан Республикасы Зеленодольск шәһәре 
һәм Зеленодольск районы Хәрби 
комиссариатының мобилизация ресурсларын 
планлаштыру, билгеләү, әзерләү һәм исәпкә алу 
бүлеге җитәкчесенең өлкән ярдәмчесе 

5.  Энергия белән тәэмин итү өчен җаваплы 
Эш тел. 6-10-44; 

Сабиров Альфред Әнвәр улы Тамашачы остасы 

6.  Су белән тәэмин итү өчен җаваплы эш 
тел. 4-38-27;  

Елин Виктор Владимирович 
 

"ЗВКС" АҖ авария-ремонт хезмәте җитәкчесе 

7.  Җылылык белән тәэмин итү өчен 
җаваплы.Тел. 3-84-20; 6-04-77 

Шәрипов Алмаз Рифгать улы 
 

 "ЗПТС" ААҖ баш инженеры урынбасары 

8.  Социаль яклау буенча җаваплы  
Эш тел. 5-77-54, 5-58-80; 

Шаһиязданова Алинә Фәргать 
кызы 

Социаль хезмәт күрсәтү бүлеге әйдәп баручы 
белгече-эксперты. ЯҮМРда Татарстан 
Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 

V.  Юл һәм транспорт белән тәэмин итү төркеме 

1.  Төркем җитәкчесе 
Эш тел 5-79-37;   

Чикин Андрей Александрович 
 

"Экспресс" җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыятенең юл хәрәкәте куркынычсызлыгы 
начальнигы 

2.  Төркем җитәкчесе урынбасары 
Эш тел. 4-84-77; 

Мөхәммәтшакирова Алинә 
Альберт кызы 

"ЯҮМР төзелеш һәм инфраструктура үсеше 
департаменты " МБУ әйдәп баручы белгече 

3.  Юл-күпер мәсьәләләре буенча белгеч 
Эш тел. (843) 555-73-25; 

Ефремов Евгений Валерьевич Участок җитәкчесе бүлек җитәкчесе  
"Волгадорстрой " ҖЧҖ 

4.  Транспорт белән тәэмин итү өчен 
җаваплы 
СЭП № 1 (Карпов ис. лицей, Осиново 
авылы) – 2нче автоколонна 

Чистякова Марина Викторовна "МТК "Ак Барс" ҖЧҖнең 2 нче филиалы ягулык-
майлау материалларын исәпкә алу буенча 
белгеч 



№ 
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Эвакуация комиссиясе вазыйфасы Фамилиясе, исеме, атасының 
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Эш урыны буенча вазыйфасы 

1 2 3 4 

СЭП № 2 ( «Звездочка»№54 балалар 
бакчасы, Осиново авылы) – 2 
автоколонна 
Эш тел. 5-16-27; 

5.  Транспорт белән тәэмин итү өчен 
җаваплы 
СЭП № 3 (Осиново район мәдәният 
йорты) – 2 автоколонна 
Октябрь авыл җирлеге №2 ПЭП ( 
Обсерватория урта мәктәбе, Октябрь 
авыл җирлеге - 1нче автоколонна) 
Эш тел. 5-16-27; 

Шеганова Мария Владимировна "Ак Барс" МТК " ҖЧҖнең 2нче филиалы 
диспетчеры» 

VI. Җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү төркеме 

1 Төркем җитәкчесе 
Эш тел. 4-47-41;   

Гусев Евгений Станиславович 
 

Россия Эчке эшләр министрлыгының 
Зеленодольск районы буенча МП һәм М бүлеге 
өлкән инспекторы 

2 Төркем җитәкчесе урынбасары  
6-94-63; 

Галиуллин Ильяр Чулпан улы 
 

Зеленодольск районы буенча ЭЭМ Осиново 
авылы ОП начальнигы урынбасары 

3 Осиново зонасында ОП саклау өчен 
җаваплы, 6-94-63, 2-83-32; 

Гришин Сергей Владимирович Зеленодольск районы буенча ЭЭМ Осиново 
авылы полиция бүлеге участок уполномоченные 

4 Әйшә зонасында оешкан җинаятьчел 
төркемне саклау өчен җаваплы, Эш тел. 
6-22-02; 

Әхтәмов Руслан Мөдәрис улы 
 

Зеленодольск районы буенча Эчке эшләр 
министрлыгының Җәмәгать куркынычсызлыгы 
буенча Васильево ш т б ОП җитәкчесе 
урынбасары 

VII. Убежище төркеме 

1.  Төркем җитәкчесе 
Эш тел. 4-97-47; 

Чадаев Вячеслав Владимирович "ЯҮМР ТКХ департаменты" МБУ ПТО бүлеге 
җитәкчесе 

2.  Төркем җитәкчесе урынбасары 
Эш тел. 4-97-47;   

Яруллин Әнәс Равил улы 
 

"УК Жилкомплекс"ның баш  инженеры 

3.  1,2,3нче  санлы СЭПка, Осиново авыл 
җирлегенең 1,2нче ПЭПка  

Абнасыйров Роман Ренат улы "ЗМР ТКХ департаменты " МБУ әйдәп баручы 
белгече 



№ 
т/с 

 

Эвакуация комиссиясе вазыйфасы Фамилиясе, исеме, атасының 
исеме 

Эш урыны буенча вазыйфасы 

1 2 3 4 

эвакуацияләнгән халыкны урнаштыруга 
җаваплы  
Эш тел. 4-97-47;   

 

Барлыгы  40 кеше. 



 
 2нче кушымта 

Зеленодольск муниципаль районы башлыгы 
карарына 

25.01.2019 г. №01-12 

 

 
Нигезләмә  

Зеленодольск муниципаль районының эвакуация комиссиясе 
турында 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Зеленлодольск муниципаль районының эвакуация комиссиясе 
(алга таба – комиссия) Зеленодольск муниципаль районы башлыгы 
каршында (алга таба – башлык) хәрби вакытта халыкның таралуы һәм 
эвакуациясе буенча чаралар үтәлешен планлаштыру һәм контрольдә 
тотуны оештыру максатларында төзелә һәм Яшел Үзән муниципаль 
районы муниципалитеты каршында даими эшләүче оешма һәм 
консультатив орган булып тора. 

1.2. Комиссия Зеленодольск муниципаль районы башлыгы карары 
белән турыдан-туры әзерлек, планлаштыру һәм эвакуация чараларын 
үткәрү өчен алдан (тыныч вакытта) төзелә. 

1.3. Комиссия эшчәнлеге белән гомуми җитәкчелек итүне 
Зеленодольск муниципаль районы башлыгы башкара. Эвакуация 
комиссиясе турыдан-туры җитәкчелеге эвакуация комиссиясе рәисенә 
йөкләнә. Комиссия эшчәнлеге белән оештыру-методик җитәкчелек итүне 
"Зеленодольск муниципаль районының "Гражданнар оборонасы һәм 
гадәттән тыш хәлләр эшләре идарәсе" муниципаль бюджет 
учреждениесе башкара. 

1.4. Комиссия составына Зеленодольск муниципаль районының 
(алга таба – район) җитәкче составы, транспорт оешмалары, гомуми һәм 
һөнәри белем бирү, социаль тәэминат, сәламәтлек саклау, эчке эшләр, 
элемтә, хәрби комиссариат вәкиле һ. б. затлар билгеләнә. 

1.5. Комиссия үзенең гамәли эшчәнлегендә «гражданнар 
оборонасы турында» 12.02.1998 ел, № 28ФЗ Федераль Законына, 
«халыкны, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне куркынычсыз районнарга 
эвакуацияләү тәртибе турында» 22.06.2004 ел, № 303 РФ Хөкүмәте 
карарына (РФ Хөкүмәтенең 3.02.16 карары белән үзгәртелде) таянып эш 
итә. № 61),» куркынычсыз районнарга халыкны, матди һәм мәдәни 
кыйммәтләрне планлаштыру, әзерләү һәм эвакуацияләү буенча методик 
рекомендацияләр " (Россия ГТХМ 2009 ел), Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары, 
Зеленодольск муниципаль районы җирле үзидарә органнары карарлары 
һәм әлеге Нигезләмә белән билгеләнә. 

 



2. Комиссиянең составы һәм структур бүлекчәләре 

2.1. Эвакуация комиссиясен Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары җитәкли, ул комиссиягә 
йөкләнгән тыныч һәм хәрби вакыт бурычларын һәм функцияләрен үтәү 
өчен шәхси җаваплылык тота. 

Комиссия рәисе бурычлы: 
комиссиянең көндәлек эшен оештыру һәм турыдан туры 

җитәкчелек итү; 
комиссия утырышларын планлаштыру һәм үткәрү; 
комиссиянең шәхси составын һәм объект эвакоорганнар 

җитәкчеләрен әзерләүне һәм укытуны контрольдә тоту; 
эвакуация чараларын үтәүгә район эвакуация органнары әзерләү 

эшен оештыру; 
эвакуочаралар үткәрү мәнфәгатьләрендә район хезмәтләре 

эшчәнлеген координацияләү; 
район халкының эвакуациясен һәм таралуын тәэмин итү буенча 

кирәкле чаралар күрергә; 
үз функцияләрен үтәүдә объект эвакоорганнарга ярдәм итәргә. 
Комиссия рәисе урынбасары-Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитеты карамагындагы оешма (структур бүлекчәләр) 
җитәкчеләре арасыннан Зеленодольск муниципаль районы башкарма 
комитеты карамагында булган вазыйфаи зат; комиссиянең секретаре 
(җаваплы секретаре) булып Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты карамагындагы оешма (структур бүлекчәләр) 
җитәкчеләре арасыннан вазыйфаи зат тора. 

Комиссия рәисе урынбасары Комиссия рәисенә буйсына һәм аның 
юклыгында рәис вазыйфаларын башкара. Комиссия рәисе урынбасары 
бурычлы: 

хәрби, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 
килеп чыкканда эвакуация планнарын эшләүдә һәм корректировкалауда 
катнаша; 

комиссия әгъзаларын һәм эвакоорганнарны укытуны оештырырга; 
шәһәр яны зонасы эвакокомиссияләре белән элемтәне тәэмин 

итәргә; СЭП һәм транспортка утырту пунктларын җәелдерүне 
контрольдә тотарга; 

эвакоорганнарны әзерләү һәм җәелдерү белән җитәкчелек итәргә; 
эвакуация чараларын үтәүнең барышы турында комиссия рәисенә 
мәгълүматлар әзерләргә. 

Комиссиянең җаваплы секретаре комиссия рәисенә буйсына һәм 
эш башкаруны алып бару өчен, шулай ук шәһәр Башкарма комитеты 
җитәкчесе һәм комиссия рәисе боерыкларын һәм күрсәтмәләрен 
башкаручыларга вакытында җиткерү өчен җавап бирә. 

Комиссия секретаре бурычлы: 
комиссиянең эш башкаруын алып бару; 
комиссия документларына вакытында төзәтмәләр кертү; 



комиссия эшенең еллык планын эшләүдә катнашу; 
эвококомиссия исемлеген үзгәртү һәм башкалар 
халыкны эвакуацияләүне үткәрүгә боеру документлары 

проектларын әзерләргә; эвакуация чараларын үткәрү барышын 
контрольдә тотарга; 

Комиссия составына җирле үзидарә органнарының структур 
бүлекчәләре, башка оешмалар җитәкчеләре керә. Моннан тыш, 
комиссия составына оешма белгечләре дә кушылырга мөмкин. 

Комиссия вәкаләтләре нигезендә аның составына керә: 
идарә төркеме; 
хәбәр итү һәм элемтә төркеме 
эвакуацияләнә торган халыкны исәпкә алу һәм урнаштыру 

Төркеме; 
эвакуация чараларын тәэмин итү төркеме 
юл һәм транспорт белән тәэмин итү төркеме; 
җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү төркеме 
сыеныр урын һәм сыеныр урын; 
Комиссия рәисенең функциональ бурычлары комиссия секретаре 

тарафыннан Яшел Үзән муниципаль районының ГОЧС идарәсе белән 
берлектә эшләнә һәм район башлыгы карары белән раслана. 

1.6 комиссия рәисе урынбасарының һәм секретаренең 
функциональ вазыйфаларын район Башлыгы раслый, комиссия рәисе 
эшли һәм кул куя, Гражданнар оборонасы идарәсе органы җитәкчесе 
белән килештерелә. 

Төркем җитәкчеләренең функциональ вазыйфаларын комиссия 
рәисе раслый, комиссия рәисе урынбасары эшли һәм кул куя. 

Төркем әгъзаларының функциональ бурычлары комиссия рәисе 
тарафыннан раслана, төркемнәр җитәкчеләре тарафыннан эшләнелә 
һәм имзалана. 

3. Комиссиянең эш тәртибе 

Комиссия үз эшчәнлеген комиссия рәисе раслаган еллык план 
нигезендә тормышка ашыра, аңа кертелә: 

- комиссия һәм аның төркемнәренең кварталга бер тапкырдан да 
ким булмаган утырышларын үткәрү; 

- аларны эвакуацияләү планына кертү өчен таралышларны 
оештыруны камилләштерү һәм халыкны эвакуацияләү буенча 
тәкъдимнәрне карау; 

- оешма җитәкчеләрен оешма хезмәткәрләрен һәм аларның гаилә 
әгъзаларын өлешләп утырту һәм эвакуацияләү мәсьәләләре буенча, 
шулай ук эвакуация чараларын үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре буенча 
тыңлау; 

- Зеленодольск муниципаль районы башлыгына таралыш һәм 
эвакуация мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр бирү, шулай ук кабул 
ителгән карарларның үтәлешен контрольдә тоту; 



эшләрнең торышы һәм аларны эвакомерочаралар үткәрүгә 
әзерлек мәсьәләләре буенча оешмаларны тикшерүдә катнашу; 

Гражданнар оборонасы өйрәнүләрендә һәм башка чараларда 
катнашу. 

Комиссиянең бер елга эш планы комиссия рәисе урынбасары һәм 
Секретаре тарафыннан төркем җитәкчеләре белән эшләнә, комиссия 
рәисе кул куя, «ЗМР Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр 
идарәсе» муниципаль бюджет учреждениесе башлыгы белән 
килештерелә һәм комиссия рәисе тарафыннан раслана. 

Комиссия карарлары протоколлар белән рәсмиләштерелә, аларда 
каралган мәсьәләләрнең эчтәлеге һәм алар буенча кабул ителгән 
карарлар карала. Комиссия тәкъдимнәре, тәкъдимнәре һәм карарлары 
нигезендә башлык карарлары, боерыклары чыгарыла, алар тиешле 
идарә органнары һәм оешмалар игътибарына җиткерелә. 

4. Комиссиянең төп бурычлары 

Тыныч вакытта комиссиягә йөкләнә: 
4.1. «Зеленодольск муниципаль районы гражданнар оборонасы 

эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе» муниципаль бюджет 
учреждениесе һәм Зеленодольск муниципаль районы хезмәтләре белән 
берлектә Зеленодольск муниципаль районы халкын эвакуацияләү 
планын, башка кирәкле документларны эшләү һәм аларны ел саен 
аныклау. 

4.2. Административ һәм хуҗалык органнары, эвакуация чараларын 
төрле яклап тәэмин итү планнары һәм шәһәр читендә эвакуацияләнә 
торган халыкны урнаштыруга әзерлек буенча чаралар эшләү. 

4.3. Буйсынган эвакуация органнары хезмәткәрләрен булдыру, 
комплектлау һәм әзерләү буенча Контроль. 

4.4. Җыелма эвакуация пунктлары (алга таба СЭП) урнаштыру 
урыннарын билгеләү һәм сайлау, шәһәр читендәге зонага китү өчен 
барлык транспорт төрләренә утырту пунктларын билгеләү. 

4.5. Муниципаль берәмлек халкын автотранспорт белән 
эвакуацияләү маршрутларын, шулай ук җәяү тәртипне эвакуацияләү 
маршрутларын билгеләү. 

4.6. Зеленодольск муниципаль районы оешмаларында эвакуация 
планын эшләү барышын, шулай ук куркынычсыз районнарда 
эваконаселения кабул итү һәм урнаштыру планнарын тикшерү. 

4.7. Зеленодольск муниципаль районы оешмаларының транспорт 
чаралары исәбен алып бару һәм аларны транспорт белән тәэмин итү 
өчен икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсе арасында шәһәр 
читендәге зонага эвакуацияләнгәндә куркыныч зоналардан халыкны 
ташуны тәэмин итү өчен бүлү. 

4.8. Зеленодольск муниципаль районының таралырга һәм 
эвакуацияләнергә тиешле халык һәм оешмалары исәбен алып бару. 



4.9. Оешмаларның эвакуация комиссияләре тарафыннан эшләнгән 
эвакуация планнарын, шәһәр читендәге зоналарда эваконаселения 
кабул итү һәм урнаштыру планнарын, Зеленодольск муниципаль районы 
оешмаларында эвакуация чараларын планлаштыру торышын тикшерү 
нәтиҗәләрен карау һәм анализлау. 

4.10. Эвакуомероприятиеләрне планлаштыру, тәэмин итү һәм 
уздыру мәсьәләләре буенча хәрби командировкалар органнары белән 
хезмәттәшлек итү. 

4.11. Эвакуомероприятиеләрне оештыру һәм үткәрү буенча гамәли 
күнекмәләр алу һәм эшләнелә торган планнарның чынбарлыгын 
тикшерү максаты белән ГО буенча укуларда катнашу. 

4.12. Шәһәр читендәге зонаны кабул итү һәм анда эваконаселения 
урнаштыру мәсьәләләре буенча өйрәнү һәм үзләштерү, (матди һәм 
мәдәни кыйммәтләр, кирәк булганда) әлеге мәсьәләләр буенча 
куркынычсыз районнарда Зеленодольск муниципаль районы 
җирлекләренең эвакуация кабул итү комиссияләре белән үзара 
хезмәттәшлекне оештыру. 

4.13. Буйсынучы эвакоорганнар һәм хезмәтләрнең әзерлеген 
тикшерүне оештыру. 

4.14. Эвакуация документларын эшләү һәм исәпкә алу. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы Баш 
архив идарәсе: 

4.15. Буйсынучы эвакуация органнары әзерлеген контрольдә тоту, 
хәбәр итү һәм элемтә схемаларын тикшерү. 

4.16. Шәхси һәм Тулы эвакуацияләнергә тиешле халык 
категорияләрен һәм санын ачыклау. 

4.17. Халыкны эвакуацияләү планнарын, эвакуациянең барлык 
төрләрен гамәлгә ашыру тәртибен һәм тәртибен аныклау. 

4.18. СЭП җәелдерүгә әзерлекне оештыру. 
4.19. СЭП (ПЭП) урнашкан районнарда урланган һәм җир асты 

киңлегенең (алга таба ЗС) булган саклагыч корылмаларын әзерләүгә 
контрольне оештыру. 

4.20. Транспорт чараларын кешеләрне эвакуацияләүгә әзерләүне 
контрольдә тотуны оештыру, вокзал урыннарында һәм арадаш 
эвакуацияләү пунктларында җәяү эвакуация маршрутлары буенча 
инженер җиһазларын оештыру (алга таба – ППЭ). 

4.21. Транспорт оешмалары белән берлектә Яшел Үзән 
шәһәреннән халыкны чыгару өчен бүлеп бирелә торган барлык 
транспорт төрләрен, шулай ук ППЭДАН шәһәр читендәге зонага 
урнаштыру пунктларына аныклау. 

4.22. СЭП (ПЭП) урнашкан районнарда булган ЗСЛАРНЫ 
әзерлеген контрольдә тоту. 



4.23. Шәһәр читендә халыкны кабул итү, урнаштыру һәм тәэмин 
итү планнарына буйсынучы эвакоорганнар һәм хезмәттәшлек итүче 
эвакуация кабул итү комиссияләре белән аныклану. 

4.24. Халыкка шәхси саклану чаралары бирүне контрольдә тотуны 
оештыру (алга таба СИЗ) (ГС әзерлегенең билгеле бер дәрәҗәсе 
буенча). 

Эвакуомерочалар үткәрүгә күрсәтмә алу белән: 
4.25. Эвакуация чараларын үткәрүгә боерыкны һәм бурычларны 

кул астындагы эвакуация органнарына җиткерү. 
4.26. » Халыкны эвакуацияләү планы «һәм " эвакуация чараларын 

тәэмин итү планнарын» гамәлгә кертергә (шәхси яки тулы эвакуация 
буенча). 

4.27. Буйсынучы эвакуация органнары һәм Яшел Үзән муниципаль 
районының автотранспорт хезмәте белән өзлексез хезмәттәшлек 
урнаштыру. 

4.28. СЭПка транспортны эвакуацияли башлау турында халыкка 
хәбәр итү барышын контрольдә тотуны оештырырга. 

4.29. Зеленодольск шәһәре эваконаселениесен кабул итү һәм 
урнаштыру мәсьәләләре буенча авыл районнарының (шәһәр яны 
зонасында) эвакуация кабул итү комиссияләре белән даими 
хезмәттәшлекне оештырырга. 

4.30. Эвакуомероприятиеләрне оештыру, тәэмин итү һәм үткәрү 
мәсьәләләре буенча Зеленодольск муниципаль районы гражданнар 
оборонасының хәрби командованиесе органнары һәм тиешле 
хезмәтләре белән үзара хезмәттәшлекне оештырырга. 

Эвакуация чараларын үткәрү барышында: 
4.31. Кул астындагы эваконаселения җыю буенча эвакуация 

органнары эше белән җитәкчелек итү һәм аны шәһәр читендәге зонага 
автотранспорт белән җибәрү һәм җәяү тәртип. 

4.32. Зеленодольск муниципаль районы халыкны аерып чыгару 
һәм эвакуацияләү буенча чараларның сәгатьлек графигын үтәүне 
контрольдә тотуны оештыру. 

4.33. Утырту пунктларына транспорт бирүне исәпкә алуны 
оештыру. 

4.34. СЭП һәм урнаштыру районнарына бару юлында инженерлык 
яклау һәм эваконаселенияне саклауны оештыру. 

4.35. Эвакуаияләү чаралары барышында хәрәкәтне җайга салуны 
һәм җәмәгать тәртибен саклауны оештыру. 

4.36. Транспорт вакыты һәм төрләре буенча халыкка чыгарыла 
торган (чыгарыла торган) саны турында даими хезмәттәшлек һәм 
эвакуация кабул итү комиссияләренә хәбәр итү. 

4.37. Шәһәр читендәге зонага матди техник чаралар, мәдәни 
кыйммәтләр, уникаль җиһазлар һәм мөлкәт алып чыгуны оештыру. 

4.38. Халыкны эвакуацияләүнең барышы турында мәгълүматларны 
җыю һәм гомумиләштерү, (матди һәм мәдәни кыйммәтләр кирәк 



булганда), Зеленодольск муниципаль районы Башлыгына эвакуация 
барышы турында докладларны тапшыру (алга таба-Гражданнар 
оборонасы чаралары белән идарә итү пунктларында). 

4.39. Зеленодольск муниципаль районының эвакуация 
комиссиясенә донесениеләрне тәкъдим итү (ашыгыч рәвештә 
донесениеләр табеле буенча). 

4.40. Шәһәр читендәге зонада эваконаселения урнаштыру һәм 
беренчел тормыш белән тәэмин итү буенча эвакуация кабул итү 
комиссияләре белән уртак эш оештыру. 

Тыныч вакытта гадәттән тыш хәлләргә эвакуация үткәрелгәндә: 

4.41. Халыкны эвакуацияләү сораулары буенча Яшел Үзән 
муниципаль районының КЧС һәм ОПБ белән уртак эш оештыру. 

4.42. Зеленодольск муниципаль районы халкын хәбәр итү һәм 
эвакуацияләнергә тиешле мәгълүмат бирү эшен оештыру. 

4.43. Эвакуацияләнгән халыкны кабул итүгә вакытлыча урнаштыру 
пунктларын һәм озак яшәү урыннарын әзерләүне оештыру. 

4.44. Зеленодольск муниципаль районының КЧС һәм ОПБ 
бинасыннан эвакуация барышы турында үзара мәгълүмат алмашуны 
оештыру. 

4.45. Халыкны вакытлыча урнаштыру урыннарына чыгаруны 
(чыгару) оештыру, шулай ук эвакуацияләнгән халыкны исәпкә алуны 
оештыру. 

4.46. Вакытлыча яшәү (озак яшәү) урыннарында исән калу максаты 
белән эвакуацияләнгән халыкны беренчел тәэмин итүне оештыру. 

4.47. Эвакуацияләнгән халыкны даими яшәү урыннарына кайтару 
эшен оештыру. 

 

5. Комиссия хокуклы: 

5.1. Зеленодольск муниципаль районы башлыгының Зеленодольск 
муниципаль районы җирле үзидарә органнарының барлык структур 
бүлекчәләренә һәм Зеленодольск муниципаль районы территориясендә 
урнашкан оешмаларга аларны тарату һәм эвакуацияләү мәсьәләләре 
буенча карарларын һәм күрсәтмәләрен җиткерергә, аларның үтәлешен 
контрольдә тотарга. 

5.2. Зеленодольск муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының структур бүлекчәләреннән, Зеленодольск муниципаль 
районы оешмаларыннан Зеленодольск муниципаль районының халыкны 
аерып чыгару һәм эвакуацияләү мәсьәләләре буенча карарларны 
өйрәнү һәм кабул итү өчен кирәкле мәгълүматларны соратып алырга. 

5.3. Зеленодольск муниципаль районы оешмаларының вазыйфаи 
затларын өлешләп утырту һәм эвакуацияләү мәсьәләләре буенча 
тыңларга, билгеләнгән тәртиптә әлеге оешмаларның эвакуация 
органнары вәкилләре белән киңәшмәләр үткәрергә. 



5.4. Зеленодольск муниципаль районы халыкны аерып чыгару һәм 
эвакуацияләү мәсьәләләрен хәл итүгә катнашы булган барлык 
чараларда (матди һәм мәдәни кыйммәтләр) катнашырга. 

5.5. Үз компетенциясе чикләрендә, нинди ведомство һәм милек 
формаларына бәйсез рәвештә, Зеленодольск муниципаль районы 
оешмалары тарафыннан үтәлергә тиешле эвакуация чараларын 
планлаштыру һәм үткәрүгә төрле яктан әзерләү белән бәйле карарлар 
кабул итәргә. 

5.6. Эвакуация чараларын үткәрүгә төрле яктан әзерләнү һәм 
планлаштыру мәсьәләләре буенча буйсынган эвакуация органнары 
эшчәнлеген контрольдә тоту. 

5.7. СЭП, утырту (төшерү) пунктлары, ПЭП, шулай ук күрсәтелгән 
объектларның җирле үзидарә органнарының шәхси составы әзерләүне 
һәм әзерлеген контрольдә тоту. 

5.8. Дәүләт һәм башка оешмалар белән идарә итү органы 
белгечләрен җәлеп итеп, Зеленодольск муниципаль районы 
оешмаларында эвакуация чараларын планлаштыру һәм үткәрүгә 
әзерлек буенча тикшерүләр үткәрергә. 

6. Комиссиянең составы һәм структур бүлекчәләре 

6.1.  Зеленодольск муниципаль районының эвакуация комиссиясен  
Зеленодольск муниципаль районының эвакуация комиссиясе Рәисе 
җитәкли. Ул комиссиягә йөкләнгән тыныч һәм хәрби вакыт бурычларын 
һәм функцияләрен үтәү өчен шәхси җаваплылык тота. 

Комиссия составы Зеленодольск муниципаль районы башкарма 
комитеты җитәкчесе карары белән раслана. 

Комиссия рәисе бурычлы:  
комиссиянең көндәлек эшен оештыру һәм турыдан туры 

җитәкчелек итү;  
комиссия утырышларын планлаштыру һәм үткәрү;  
комиссиянең шәхси составын һәм объект эвакоорганнар 

җитәкчеләрен әзерләүне һәм укытуны контрольдә тоту;  
эвакуация чараларын үтәүгә район эвакуация органнары әзерләү 

эшен оештыру;  
эвакуомерочалар үткәрү мәнфәгатьләрендә район хезмәтләре 

эшчәнлеген координацияләү;  
район халкының эвакуациясен һәм таралуын тәэмин итү буенча 

кирәкле чаралар күрергә;  
үз функцияләрен үтәүдә объект эвакоорганнарга ярдәм итәргә. 
6.2. Комиссия рәисе урынбасары - « Зеленодольск муниципаль 

районының төзелеш һәм инфраструктура үсеше департаменты» 
муниципаль бюджет учреждениесе җитәкчесе; секретаре булып "  
Зеленодольск муниципаль районының төзелеш һәм инфраструктура 



үсеше департаменты «муниципаль бюджет учреждениесенең баш 
белгече тора. 

Комиссия рәисе урынбасары Комиссия рәисенә буйсына һәм аның 
юклыгында рәис вазыйфаларын башкара. 

Комиссия рәисе урынбасары бурычлы:  
хәрби, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 

килеп чыкканда эвакуация планнарын эшләүдә һәм корректировкалауда 
катнаша; 

комиссия әгъзаларын һәм эвакоорганнарны укытуны оештырырга; 
шәһәр яны зонасы эвакуокомиссияләре белән элемтәне тәэмин 

итү;  
СЭП җәелдерү һәм транспортка утырту пунктлары төзелеше 

барышын контрольдә тоту;  
эвакуоорганнарны әзерләү һәм җәелдерү белән җитәкчелек итү;  
комиссия рәисенә эвакуация чараларын үтәүнең барышы турында 

мәгълүматлар әзерләргә. 
Комиссиянең җаваплы секретаре комиссия рәисенә буйсына һәм 

эш башкаруны алып бару өчен, шулай ук гражданнар оборонасы 
җитәкчесе һәм комиссия рәисе боерыкларын һәм күрсәтмәләрен 
башкаручыларга вакытында җиткерү өчен җавап бирә. 

Комиссия секретаре бурычлы:  
комиссиянең эш башкаруын алып бару;  
комиссия документларына вакытында төзәтмәләр кертү;  
комиссия эшенең еллык планын эшләүдә катнашу; 
район эвакуация органнары һәм объектларның эшкә әзерлеген 

контрольдә тоту; Зеленодольск муниципаль районы гражданнар 
оборонасы хезмәтләре белән эвакуация чараларын үткәрү мәсьәләләре 
буенча үзара хезмәттәшлекне тәэмин итү;  

халыкны эвакуацияләүне үткәрүгә боеру документлары 
проектларын әзерләргә; эвакуация чараларын үткәрү барышын 
контрольдә тотарга; 

3.3. Комиссия составын Зеленодольск муниципаль районының 
структур бүлекчәләре, башка оешмалар җитәкчеләре керә. 

4.4. Комиссия вәкаләтләре нигезендә аның составына керә: 
 идарә төркеме; 
 хәбәр итү һәм элемтә төркеме; 
 эвакуацияләнә торган халыкны исәпкә алу һәм урнаштыру 

төркеме; 
 эвакуация чараларын тәэмин итү төркеме; 
 юл һәм транспорт белән тәэмин итү төркеме; 
җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итүгә; 

 
- убежище һәм укрытие төркеме. 
6.5. Комиссия рәисенең функциональ бурычлары « Зеленодольск 

муниципаль районы гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 



хәлләр идарәсе» муниципаль бюджет учреждениесе тарафыннан 
эшләнә һәм  Зеленодольск муниципаль районы башлыгы карары белән 
раслана. 

6.6 эвакуация комиссиясе рәисе урынбасарының функциональ 
бурычлары  Зеленодольск муниципаль районы башлыгы тарафыннан 
раслана, эвакуация комиссиясе рәисе тарафыннан эшләнә, эвакуация 
комиссиясе рәисе тарафыннан имзалана;  

6.7 комиссия секретаре, комиссия рәисе ярдәмчесе һәм техник 
хезмәткәр вазифасы дип раслый комиссия рәисе, Комиссия рәисе 
урынбасары эшли һәм кул куя.  

6.7. Төркем җитәкчеләренең функциональ вазыйфаларын комиссия 
рәисе раслый, комиссия рәисе урынбасары эшли һәм кул куя. 

6.8. Төркем вазыйфаи затларының (идарә төркеменә кермәгән) 
функциональ бурычлары комиссия рәисе тарафыннан раслана, төркем 
җитәкчеләре тарафыннан эшләнә һәм имзалана. 

7. Комиссиянең эш тәртибе 

7.1. Комиссия үз эшчәнлеген билгеләнгән тәртиптә эшләнгән 
еллык план нигезендә гамәлгә ашыра, аңа кертелә: 

 комиссия һәм аның төркемнәренең кварталга бер тапкырдан да 
ким булмаган утырышларын үткәрү; 

 эвакуация планына кертү өчен таралышларны оештыруны 
камилләштерү һәм халыкны эвакуацияләү буенча тәкъдимнәрне карау; 

 оешмалар хезмәткәрләрен һәм аларның гаилә әгъзаларын 
таралыштыру һәм эвакуацияләү мәсьәләләре буенча, шулай ук 
эвакуация чараларын үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре буенча 
Зеленодольск муниципаль районы оешмалары җитәкчеләрен тыңлау; 

 Зеленодольск муниципаль районы Башлыгына таралыш һәм 
эвакуация мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр бирү, шулай ук кабул 
ителгән карарларны гамәлгә ашыруны тикшереп тору буенча 
тәкъдимнәр бирү; 

 Зеленодольск муниципаль районы оешмаларын эвакуация 
чараларын үткәрүгә әзерлек һәм эшләрнең торышы мәсьәләләре 
буенча тикшерүләрдә катнашу; 

 Гражданнар оборонасы буенча өйрәнүләрдә һәм башка чараларда 
катнашу. 

7.2. Комиссиянең бер елга эш планы комиссия рәисе урынбасары 
һәм Секретаре тарафыннан төркем җитәкчеләре белән эшләнә, 
комиссия рәисе тарафыннан имзалана, "Гражданнар оборонасы һәм 
гадәттән тыш хәлләр идарәсе" муниципаль бюджет учреждениесе 
башлыгы белән килештерелә»;  

3.3. Комиссия карарлары протоколлар белән рәсмиләштерелә, 
аларда каралган мәсьәләләрнең эчтәлеге һәм алар буенча кабул 
ителгән карарлар карала. Комиссия тәкъдимнәре, тәкъдимнәре һәм 



карарлары нигезендә Зеленодольск муниципаль районы башлыгы 
карарлары, боерыклары чыгарыла, алар тиешле идарә органнары һәм 
оешмалар игътибарына җиткерелә. 



3нче кушымта 
 Зеленодольск муниципаль районы 

 башлыгы карарына 
№ _____________ ___________ 

 
 Зеленодольск муниципаль районы эвакуация комиссиясе 

рәисенең функциональ бурычлары 

 Зеленодольск муниципаль районының эвакуация комиссиясе 
рәисе комиссия белән турыдан-туры җитәкчелек итә, шулай ук 
эвакуацияләү һәм эвакуация чараларын үткәрү буенча 
планлаштырылган документларны эшләп чыгара. 

Комиссия рәисе җаваплы: 
- халыкны ярсытау һәм эвакуацияләү чараларын оештыру һәм 

планлаштыру, кирәк булганда, муниципаль берәмлек куркынычсыз 
районнарга (матди һәм мәдәни кыйммәтләр)күчерү буенча чаралар 
оештыру һәм планлаштыру өчен; 

- тыныч һәм сугыш вакытында муниципаль берәмлекнең эвакуация 
комиссиясе эшен оештырган өчен; 

- үз бурычларын үтәүгә комиссия әгъзаларын әзерләүне 
планлаштыру һәм оештыру өчен; 

- муниципаль берәмлек халкын, кирәк булганда, материаль һәм 
мәдәни кыйммәтләр) куркынычсыз районнарга эвакуацияләү буенча 
чаралар үткәрүне оештыру өчен. 

Комиссия рәисе  Зеленодольск муниципаль районы башлыгына 
буйсына, " Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр 
идарәсе»муниципаль бюджет учреждениесенең оештыру-методик 
күрсәтмәләрен үти. 

Комиссия рәисе бурычлы: 

Тыныч вакытта: 

1) еллык план нигезендә муниципаль берәмлекнең һәм аның 
төркемнәренең эвакуация комиссиясе эшен оештыру һәм контрольдә 
тоту; 

2) « Зеленодольск муниципаль районы гражданнар оборонасы һәм 
гадәттән тыш хәлләр идарәсе» муниципаль бюджет учреждениесе һәм 
ГО хезмәтләре белән берлектә халыкны эвакуацияләү планын, башка 
кирәкле документларны эшләүне, шулай ук аларны ел саен төгәлләүне 
оештырырга; 

3) эвакуация чараларын төрле яклап тәэмин итү планнарын һәм 
куркынычсыз районнарда эвакуацияләнә торган халыкны урнаштыруга 
әзерлек чараларын эшләү буенча комиссия эшен оештырырга 
(административ һәм хуҗалык органнары белән берлектә) ; 

4) сэп урнаштыру урыннарын, имин районнарга китү өчен 
транспортның барлык төрләренә утырту пунктларын билгеләү буенча 
комиссия эшен оештырырга; 



5) муниципаль берәмлек халкын автотранспорт белән эвакуацияләү 
маршрутларының санын һәм сайлауны, шулай ук җәяү тәртипне 
эвакуацияләү маршрутларын билгеләү буенча эшне оештырырга; 

6) муниципаль берәмлек оешмаларының транспорт чаралары исәбен 
оештырырга һәм аларны муниципаль берәмлек халкын таралышканда 
һәм эвакуацияләгәндә йөртүне тәэмин итү өчен икътисади җинаятьләргә 
каршы көрәш идарәсе арасында бүлүне оештырырга; 

7) таралырга һәм эвакуацияләргә тиешле муниципаль берәмлек 
халкын һәм оешмаларны исәпкә алуны оештырырга; 

8) оешмаларның эвакуация комиссияләре тарафыннан эшләнгән 
халыкны тарату планнарын анализлау һәм эвакуацияләү буенча 
комиссия эшен, имин районнарда эваконаселения кабул итү һәм 
урнаштыру планнарын, Яшел Үзән муниципаль районы оешмаларында 
эвакуация чараларын планлаштыру торышын тикшерү нәтиҗәләрен 
тикшерү нәтиҗәләрен оештырырга; 

9) эвакомероприятиеләрне оештыру һәм үткәрү буенча гамәли 
күнекмәләр алу һәм эшләнелә торган планнарның чынбарлыгын 
тикшерү максатларында гражданнар оборонасы буенча укуларда 
шәхсән катнашырга; 

10) эвакуокомиссия утырышы беркетмәсен төзү белән елына дүрт 
тапкыр план утырышларын үткәрергә, кирәк булган очракта ашыгыч 
утырышлар үткәрергә; 

11) эвакуокомиссия әзерләү программасы нигезендә комиссиянең 
шәхси составы белән дәресләр үткәрүне оештыру; 

12) буйсынган эвакуация органнары хезмәткәрләрен булдыру, 
комплектлаштыру һәм әзерләүне контрольдә тотуны оештыру; 

13) муниципаль берәмлек оешмаларында эвакуация планын эшләү 
барышын, шулай ук куркынычсыз районнарда эваконаселения кабул итү 
һәм урнаштыру планнарын эшләүне контрольдә тотуны оештырырга; 

14) эвакуомероприятиеләрне планлаштыру һәм тәэмин итү 
мәсьәләләре буенча хәрби командования органнары белән 
хезмәттәшлекне оештырырга; 

15) хезмәткәрләрне сайларга һәм аларны вазыйфалары буенча 
эвакуокомиссияләргә бүләргә; 

16) муниципаль берәмлекнең эваконаселациясен урнаштыру буенча 
шәһәр яны зонасы мөмкинлекләрен өйрәнү; 

17) комиссия әгъзаларын планлы утырышларга һәм ашыгыч 
очракларда хәбәр итү һәм җыю системасын оештырырга һәм эшләп 
бетерергә; 

18) буйсынучы эвакоорганнар һәм хезмәтләрнең әзерлеген тикшерүне 
оештырырга; 

19) республика эвакуокомиссиясенә хисап документларын 
вакытында тапшыруны оештырырга. 

20) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
"сугыш вакытында гражданнар оборонасын тынычтан күчерү 



турында" 2006 ел, 30 декабрь, 644нче карары 

1) буйсынудагы эвакуация органнары әзерлеген контрольдә тотуны 
оештыру, хәбәр итү һәм элемтә схемаларын тикшерү; 

2) категорияләрне һәм эваконаселение санын ачыклау буенча 
комиссия эшен оештырырга; 

3) эвакокомиссия, СЭП, объектовлар төркемнәре эшен оештырырга 
шәхси һәм гомуми эвакуация үткәрүгә әзерлек чараларын үтәү 

буенча комиссия; 
4) халыкны эвакуацияләү планнарын, эвакуацияләү буенча исәп-

хисапларны һәм графикларны һәм эвакуацияне тәэмин итүнең барлык 
төрләрен гамәлгә ашыру тәртибен ачыклау буенча эшне оештырырга; 

5) СЭП җәелдерү буенча эшне оештырырга; 
6) транспорт чараларын кешеләрне эвакуацияләү өчен йөртүгә 

әзерләүне, инженер җиһазларын җәяү эвакуацияләү маршрутларын һәм 
вокзал урыннарында һәм арадаш эвакуацияләү пунктларында 
әзерләүне контрольдә тотуны оештыру; 

7) муниципаль берәмлек халкын эвакуацияләү өчен бүлеп бирелә 
торган транспортның барлык төрләрен куллану тәртибен тәгаенләү 
(Яшел Үзән муниципаль районының транспорт оешмалары белән 
берлектә), шулай ук шәһәр читендә урнашкан урынга ППЭ 
администрациясен чыгару буенча комиссия эшен оештырырга; 

8) СЭП урнашкан районнарда урнашкан җир асты киңлекләренең 
булган саклагыч корылмалары, яндырылган һәм башка биналарын 
әзерлеген контрольдә тоту буенча комиссия эшен оештырырга; 

9) эвакуомероприятиеләрне оештыру, тәэмин итү һәм үткәрү 
мәсьәләләре буенча Зеленодольск муниципаль районы гражданнар 
оборонасы хәрби командованиесе органнары һәм тиешле хезмәтләр 
белән үзара хезмәттәшлек буенча комиссия эшен оештырырга; 

10) билгеләнгән гражданнар оборонасы әзерлеге буенча Сэплар эшен 
җәелдерүне һәм эшкә әзерлекне оештырырга; 

11) халыкка СИЗ бирүне контрольдә тоту эшен оештырырга 
(гражданнар оборонасының билгеле бер әзерлек дәрәҗәсе буенча); 

12)  Зеленодольск муниципаль районы башлыгына таралыш һәм 
эвакуация үткәрүгә әзерлек турында хәбәр итәргә. 

Эвакуочалар үткәрүгә күрсәтмә алу белән: 
1)  Зеленодольск муниципаль районы башлыгына килеп, аннан 

эвакуация чараларын үтәүгә бурыч алу; 
2) эвакуация башлануы турында сигналның барлык башкаручыларга 

җиткерелүен шәхсән контрольгә алырга; 
3) эвакуация комиссиясе әгъзаларын җыю һәм эвакуация чараларын 

үтәүгә бурычлар кую һәм аларны шәхси яки гомуми эвакуацияләү 
барышы белән идарә итү буенча эшне оештыру; 

4) муниципаль берәмлек халкын эвакуацияләү планын (тулы яки 
шәхси), эвакуациягә графикларны һәм эвакуацияләүне тәэмин итү 
планын гамәлгә кертергә; 



5) халыкны икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсенә 
эвакуация башлану һәм транспорт бирү буенча комиссия эшен 
оештырырга; 

6) Зеленодольск муниципаль районы җирлекләренең буйсынган 
эвакуация һәм эвакуация кабул итү комиссияләре белән эвакуация 
үткәрүнең барышы турында мәгълүмат алмашуны оештырырга; 

7) Зеленодольск муниципаль районы гражданнар оборонасы һәм 
гадәттән тыш хәлләр министрлыгының тиешле службалары белән 
эвакуация чараларын үткәрү буенча комиссия эшен оештырырга; 

8)  Зеленодольск муниципаль районы башлыгына эвакуация башлану 
турында хәбәр итәргә. 

Эвакуация чараларын үткәрү барышында: 

1)  Зеленодольск муниципаль районы башлыгы янында эвакуация 
чараларын үткәрү бурычларын даими аныклау; 

2) эвакуация чаралары үткәрүгә бурычларны башкаручыларга 
җиткерү; 

3) эвакуация чараларын уздыруның сәгатьлек графигын үтәүне 
контрольдә тоту; 

4) утырту пунктларына транспорт бирүне исәпкә алуны алып бару 
буенча комиссия эшен оештырырга; 

5) сэп һәм урнаштыру районнарына бару юлында инженерлык 
яклавын һәм эваконаселения саклавын оештырырга; 

6) муниципаль берәмлекнең эваконаселациясен кабул итү һәм 
урнаштыру мәсьәләләре буенча җирлекләрнең эвакуация кабул итү 
комиссияләре белән үзара хезмәттәшлек буенча комиссия эшен 
оештырырга; 

7) шәһәр читендәге зонага матди-техник чаралар, мәдәни 
кыйммәтләр, уникаль җиһазлар һәм мөлкәт чыгару буенча комиссия 
эшен оештыру (кирәк булганда) ; 

8) республика эвакокомиссиясенә донесениеләр тәкъдим итү буенча 
эшне оештырырга; 

эвакокомиссия (ашыгыч донесениеләр табеле буенча), ә 
эвакомероприятиеләр өзелгәндә кичекмәстән доклад ясарга; 

9) Зеленодольск муниципаль районы Башлыгына эвакомерочаралар 
тәмамлану турында хәбәр итәргә. 

Тыныч вакытта гадәттән тыш хәлләргә эвакуация үткәрелгәндә: 
1) комиссия әгъзаларын хәбәр итүне һәм җыюны оештырырга; 
2) эвакуация комиссиясенең КЧС һәм ПБ белән берлектә халыкны 

эвакуацияләү буенча муниципаль берәмлекнең янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча уртак эшен оештырырга; 

3) тыныч вакыт гадәттән тыш хәлләрдә халыкны эвакуацияләү 
планын (гадәттән тыш хәлләр төренә карап) гамәлгә кертергә; 

4) комиссия әгъзаларына эвакуация чараларын үтәүгә бурычлар кую 
һәм аларны идарә итү эвакуация үткәрү барышы буенча эшне оештыру; 

5) муниципаль берәмлек халкын хәбәр итү һәм эвакуацияләнергә 



тиешле мәгълүмат бирү буенча комиссия эшен оештырырга; 
6) эвакуацияләнгән халыкны кабул итүгә вакытлыча урнаштыру 

пунктларын һәм озак яшәү урыннарын әзерләү эшен оештырырга; 
7) халыкны КЧС һәм муниципаль берәмлекнең ПБ белән 

эвакуацияләү барышы турында үзара мәгълүмат алмашуны 
оештырырга; 

8) халыкны вакытлыча урнаштыру урынына чыгару (чыгару) 
комиссиясе эшен оештырырга, шулай ук эвакуацияләнгән халыкны 
исәпкә алуны оештырырга; 

9) вакытлыча яшәү (озак яшәү) урыннарында аны исән калу өчен 
эвакуацияләнгән халыкны беренче чиратта тәэмин итү буенча комиссия 
эшен оештырырга; 

10) эвакуацияләнгән халыкны даими яшәү урыннарына кайтару 
буенча эшләрне оештырырга. 


