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 «Татарстан Республикасы 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегендә 2019-2020 

елларга табигый  һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләр 

ихтималларын киметү һәм 

нәтиҗәләрен йомшарту һәм 

кешеләрнең су объектларында 

иминлеген тәэмин итү» максатчан 

программасын раслау турында  
 

 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау, янгын куркынычсызлыгын 

һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» дәүләт программасын 

раслау турында» 2013 елның 2 ноябрендәге 837 нче номерлы Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә, табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрне киметү һәм аларның нәтиҗәләрен 

йомшарту һәм Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегендә су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү 

максатларында, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛЕНИНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

 

«ЛЕНИНОГОРСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ  

 БЕРӘМЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 



 
 

 

      1. «2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегендә  табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрне киметү һәм аларның нәтиҗәләрен йомшарту» максатчан 

программасын (алга таба – Программа) расларга. 

 

     2. Оешма, учреждение җитәкчеләренә әлеге программада каралган 

чараларның вакытында үтәлешен тәэмин итәргә. 

          

     3. Авыл җирлекләре җирле үзидарә органнарына һәм программаны 

башкаручылар булып торган оешмаларга программаны гамәлгә ашыруны 

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең МКУ “Финанс-

бюджет палатасы» белән берлектә тәэмин итәргә, ел саен чираттагы финанс 

елына җирле бюджет формалаштырганда Программаны гамәлгә ашыру өчен 

средстволар карауны тәкъдим итәргә. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам. 

 

 

 

Җитәкче вазыйфасын башкаручы  В. В. Друк 

С. И. Мостов 

5-21-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Расланды 

 

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге Башкарма 

комитеты карары белән 

 

2019 елның  21 февралендә     № 196 

 

 

Максатчан программа  

«2019-2020 елларга Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр ихтималын киметү һәм кешеләрнең су объектларында 

куркынычсызлыгын тәэмин итү.»  

 

Программаның исеме «2019-2020 елларга Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегендә табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр 

ихтималын киметү һәм кешеләрнең су объектларында куркынычсызлыгын тәэмин итү.» 

максатчан программасы (алга таба – Программа) 

 

Программаның 

максаты 

Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр куркынычын эзлекле киметү һәм 

аларның нәтиҗәләрен йомшарту һәм Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегенең имин тормыш шартлары, су объектларында кешеләр 

иминлеген һәм тотрыклы социаль-икътисадый үсешен тәэмин итү 

 

 

Программаның 

бурычлары  

1.Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

халыкны, территорияләрне һәм инфраструктура объектларын табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклауны арттыру, аларның тискәре нәтиҗәләрен 
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йомшарту, гадәттән тыш хәлләрдән һәм гражданнар оборонасы өлкәсендә чараларны гамәлгә 

ашыру. 

2.Татарстан Республикасы  «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең су 

объектларында халыкның тормыш иминлеген арттыру. 

3.Тормыш иминлеге, Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә 

халыкны укыту системасын камилләштерү, һөнәри коткаручыларны, штаттан тыш авария-

коткару формированиеләрен әзерләү системасын үстерү. 

 

Программаны 

тормышка ашуруның 

вакыты һәм этаплары  

2019-2020 нче еллар 

Программаны 

финанслауның күләме 

һәм чыганаклары 

Республика һәм җирле бюджеттан финанслау, бюджеттан тыш башка средстволар 

Программаны 

тормышка ашырудан 

көтелгән нәтиҗәләр 

һәм нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре 

 

Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегендә 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен киметү һәм аларның 

нәтиҗәләрен йомшарту, кешеләрнең су объектларында куркынычсызлыгын тәэмин итү. 

Җитәкче составны, профессиональ формированиеләрнең шәхси составын, шулай ук халыкны 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр вакытында барлыкка килгән 

куркынычлардан саклау ысулларын күппрофильле әзерләү системасын төзү. 
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№ 

 

Чаралар исеме Башкаручылар Финанслау күләме мең 

сумнарда 

2019 2020 

Бурыч 1. Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендә идарә нәтиҗәлелеген 

арттыру  

1.1 Муниципаль берәмлекнең гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерүгә финанс 

чаралары резервын формалаштыру һәм 

саклау 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең  МКУ    

«Финанс-бюджет палатасы» 

(агымдагы финанс чаралары 

хисабына) 

8254,5 8254,5 

1.2. ТСЧС муниципаль звеноның ГО 

җитәкче составын тәэмин итү өчен 

шәхси саклану чаралары, медицина 

чаралары туплау 

 

 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең  МКУ    

«Финанс-бюджет палатасы» 

(агымдагы финанс чаралары 

хисабына), оешма җитәкчеләре 

90 шт./0** 

 
95 шт./0** 

  

 

1.3. Гражданнар оборонасының саклагыч 

корылмаларын куллануга даими 

әзерлектә булу һәм ярдәм итү 

Оешма җитәкчеләре 35 шт./0** 35 шт./0** 
  

1.4. Муниципаль район иминлеге 

паспортларын эшләү һәм 

корректировкалау 

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты (агымдагы финанслау 

хисабына), ТР Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының Лениногорск 

муниципаль районы буенча бүлеге 

0** 0** 

1.5. Нефть агып чыгуны кисәтү һәм бетерү 

буенча планнар эшләү (алга таба - План 

ЛАРН)  

“Лениногорск муниципаль районы” 

муниципаль берәмлеге башкарма 

комитеты (агымдагы финанслау 

0** 0** 
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№ 

 

Чаралар исеме Башкаручылар Финанслау күләме мең 

сумнарда 

2019 2020 

хисабына), ТР Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының Лениногорск 

муниципаль районы буенча бүлеге 

1.6. Гидротехник корылмаларның 

эксплуатацион ышанычлылыгын 

арттыру буенча чаралар 

Авыл җирлеге башлыклары 10 ГТС/0** 10 ГТС/0** 

Бурыч 2. Коткару көчләрен үстерү 

2.1. Табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләр шартларында 

эзләү-коткару һәм авария-коткару 

эшләрен үткәрү  

Лениногорск буенча МЧС идарәсе, 66 

нчы, 11нче янгын сүндерү часте,  7 

нче зональ коткару отряды, оешма 

җитәкчеләре 

0** 0** 

Бурыч 3. Кризиска каршы идарә системасын үстерү 

3.1. Гадәттән тыш хәлләр барлыкка килү 

куркынычы турында халыкка ашыгыч 

хәбәр итүнең комплекслы системасын 

булдыру һәм карап тоту 

Лениногорск буенча МЧС идарәсе, 

ЛПСГ, Лениногорск РУЭСы, МКУ 

«Лениногорск муниципаль районы 

гражданнарны яклау идарәсе», оешма 

җитәкчеләре 

1000  1000  

3.2. Диспетчерлык хезмәтләрен тоту ( 112, 

ЕДДС) 

«Лениногорск муниципаль районы 

гражданнар яклау идарәсе», МКУ 

«Лениногорск муниципаль районы» 

муниципаль берәмлегенең "Финанс-

бюджет палатасы" (агымдагы 

финанслау хисабына)) 

2 865,7 3 129,666  

Бурыч 4. Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрдә саклау өлкәсендә халыкны укыту 
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№ 

 

Чаралар исеме Башкаручылар Финанслау күләме мең 

сумнарда 

2019 2020 

4.1. Муниципаль районның гражданнар 

оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр 

өлкәсендә укыту-консультация 

пунктларын төзү, җиһазлау һәм аларның 

эшчәнлеген оештыру 

 «Центр ЖКХ и С» җәмгыяте, торак 

йортларга хезмәт күрсәтүче 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләр 

8УКП/200 8УКП/200 

II. «Су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү» ярдәмче программасы чаралары буенча максат, 

бурычлар һәм финанслау» 

Бурыч 1. Су объектларында халык күпләп ял итә торган урыннарда җәмәгать коткару постларының эшен 

булдыруу, җиһазлау һәм оештыру 

1.1. Җәмәгать коткару постларын булдыру 

һәм карап тоту һәм аларны кирәкле 

җиһазлар белән тәэмин итү 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты 

(агымдагы финанслау хисабына) 

1пост/200 1пост/200 

1.2. Җәмәгать коткару постлары 

коткаручыларны укытуны оештыру 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты, 

муниципаль район буенча МЧС 

идарәсе, ОСВОД, УМЦ ГО ЧС РТ  

0** 

ВБИ 
0** 

ВБИ 

Бурыч 2. Халыкны (барыннан да элек балаларны) йөзү һәм суда коткару кабул итүләренә өйрәтү  

2.1 Йөзү буенча секцияләр эшен оештыру 

һәм йөзү бассейннарын тоту 

МКУ «Мәгариф идарәсе» (агымдагы 

финанслау хисабына) 

0** 0** 
  

Бурыч 3. Су объектларында бәхетсезлек очракларын кисәтү буенча профилактик эшне оештыру һәм сәламәт 

яшәү рәвешен пропагандалау 

3.1. Суда бәхетсезлек очракларын кисәтү 

буенча җәмәгать коткару постларын 

күрсәтмә мәгълүмат белән тәэмин итү 

Лениногорск шәһәре муниципаль 

берәмлеге башкарма комитеты 

(агымдагы финанслау хисабына) 

1 шт./0** 1 шт./0** 
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№ 

 

Чаралар исеме Башкаручылар Финанслау күләме мең 

сумнарда 

2019 2020 

һәм сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау 

3.2. Су объектларында кешеләр үз-үзләрен 

тоту кагыйдәләрен үз эченә алган 

листовкалар, белешмәлекләр, плакатлар 

әзерләү һәм тарату 

МЧС идарәсе, 7 нсе зональ коткару 

хезмәте, ОСВОД, ГИМС бүлеге, 

оешмалар 

0** 0** 
  

3.3. Су объектларында бәхетсезлек 

очракларын кисәтү буенча профилактик 

эшне оештыру һәм сәламәт яшәү 

рәвешен пропагандалау 

МЧС идарәсе, 7нче зональ коткару 

хезмәте, ОСВОД, оешмалар, белем 

бирү оешмалары 

0** 0** 
  

Барлыгы: 

1 Җирле бюджет 12520,2 

0** 

12784,166 

0** 

2 Бюджеттан тыш чыганаклар 0** 0** 
 

0**-
 
финанслау ел саен бүлеп бирү факты буенча тәгаенләнәчәк 

___________________________________ 


