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Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районының бердҽм  кизү-

диспетчерлык хезмҽте турында 

Нигезлҽмҽне раслау хакында 

 

Россия Федерациясе хөкүмҽтенең  2011 елның 21 ноябрендҽге “Бердҽм 

“112” номеры буенча  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрне чакыруны тҽэмин 

итү турында” 958 номерлы  карарына туры китереп,  гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтү һҽм  бетерү һҽм янгын куркынычсызлыгын  тҽэмин итү буенча  Хөкүмҽт 

комиссиясенең  2015 елның  28 августындагы  7 номерлы беркетмҽсе, Россия 

Федерациясе хөкүмҽтенең  2014 елның 3 декабрендҽге 2446-р номерлы 

““Хҽвефсез шҽһҽр” аппарат-программа  комплексын төзү һҽм үстерү  

концепциясе”, ”Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ куркынычсызлык. Бердҽм  кизү-

диспетчерлык хезмҽте. Төп нигезлҽмҽлҽр” Р 22.7.01-2016 ГОСТ ы нигезендҽ 

КАРАР БИРҼМ: 

   1.Балык Бистҽсе муниципаль районының бердҽм  кизү-диспетчерлык 

хезмҽте турында  кушымта итеп бирелүче яңа  редакциядҽге Нигезлҽмҽне  

расларга. 

2..Балык Бистҽсе муниципаль районының Бердҽм  кизү-диспетчерлык 

хезмҽте функциялҽрен  “Балык Бистҽсе муниципаль районы гражданнарны 

яклау идарҽсе” МКУ нҽ (үзидарҽлек казна учреждениесенҽ) йөклҽргҽ. 

   3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан Республикасының хокукый 

мҽгълүмат рҽсми порталы”нда урнаштырырга. 

    4. Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне  Татарстан Республикасы 

Балык  Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

инфраструктураны  үстерү буенча урынбасары  Д.Н.Ризаевка йөклҽргҽ. 

 

Җитҽкче                                                                                                   Р.Л. Исланов 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның  13 мартындагы  

103 пи  номерлы карарына  

кушымта  

 

 

Балык Бистҽсе муниципаль районының 

 бердҽм  кизү-диспетчерлык хезмҽте турында   

НИГЕЗЛҼМҼ 

 

1.Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Төп төшенчҽлҽр 

1.1.1.Ҽлеге Нигезлҽмҽ Балык Бистҽсе муниципаль районы   бердҽм  кизү-

диспетчерлык хезмҽтенең (алга таба –  БКДХ) көндҽлек эшчҽнлек, күтҽренке 

хҽзерлек һҽм гадҽттҽн тыш вҽзгыять режимында (ГВ)  хҽл итҽ торган 

бурычларының составын, структурасы һҽм  эшлҽү тҽртибен билгели. 

1.1.2. Нигезлҽмҽ Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ 

“Хҽвефсез шҽһҽр” аппарат-программа  комплексын төзү (кертү), үстерү һҽм 

файдалануны, Россия Федерациясе  субъектларында  “112” номеры буенча 

кичектергесез оператив хезмҽтлҽрне чакыруны тҽэмин итү системасын  (112 

системасы) булдыруны исҽпкҽ алып  эшлҽнде. 

1.1.3. БКДХ  үзидарҽлек дҽрҽҗҽсендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм 

бетерү  бердҽм дҽүлҽт  системасы  (алга таба –  РГХС) белҽн  Балык Бистҽсе 

муниципаль районы территориясендҽ гамҽлдҽ булган кизү тору һҽм 

диспетчерлык  (кизү-диспетчерлык) хезмҽтлҽренең  гамҽллҽрен килештерү өчен  

аталган һҽм халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау  

өлкҽсендҽге бурычларны хҽл итүгҽ махсус вҽкалҽтле идарҽ итү органнары 

каршында  һҽм / яки җирле үзидарҽлҽрдҽге  гражданнар  оборонасы  органнары 

каршында  төзелҽ торган көндҽлек идарҽ итү  органы булып тора.    

            1.1.4. БКДХ үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ муниципаль  районның табигый 

һҽм техноген характердагы  гадҽттҽн тыш хҽллҽр (алга таба – ГХ) (вакыйгалар) 

турында  мҽгълүмат җыйнау, эшкҽртү һҽм алмашу һҽм ГХ (вакыйгалар) 

барлыкка килү  куркынычы булганда  яисҽ алар килеп туганда бергҽлҽп эш итү   

мҽсьҽлҽлҽре буенча  милек формасына бҽйсез рҽвештҽ барлык кичектергесез 

оператив хезмҽтлҽре һҽм оешмаларының (объектларының)  кизү-диспетчерлык 

хезмҽтлҽре (алга таба –  КДХ) белҽн  элемтҽдҽ булып хезмҽттҽшлек итҽ. 

          1.1.5. Бердҽм кизү-диспетчерлык  хезмҽте (БКДХ) булдыруның максаты 

булып районның җирле үзидарҽ органнарының һҽм хезмҽтлҽренең гадҽттҽн 

тыш хҽлнең (вакыйганың) килеп чыгу  куркынычына  яисҽ барлыкка килүенҽ  

илтифат итүгҽ ҽзерлеген, РГХС чараларының һҽм җҽлеп ителҽ торган 

көчлҽрнең, шул исҽптҽн  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең һҽм 

оешмаларның (объектларның) аларның гадҽттҽн тыш хҽллҽрне (вакыйгаларны)  



кисҽтү һҽм бетерү буенча бергҽлектҽ гамҽл кылу барышында  хезмҽттҽшлек 

нҽтиҗҽлелеген  күтҽрү, шулай ук  гражданнар оборонасы  (алга таба – ГО) 

чараларын  һҽм хҽзерлеккҽ китерү буенча чараларны оештыру һҽм гамҽлгҽ 

ашыру, муниципаль берҽмлеклҽр чиклҽрендҽ беренчел янгын 

куркынычсызлыгы чараларын тҽэмин итү, халыкны һҽм территориялҽрне 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау, шул исҽптҽн  кешелҽрнең су объектларында 

иминлеген тҽэмин итү, аларның тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау  буенча 

муниципаль берҽмлеклҽрнең  җирле үзидарҽ органнары тарафыннан  

вҽкалҽтлҽрен үтҽүлҽрен тҽэмин итү тора. 

 

1.2. Балык Бистҽсе муниципаль районының  БКДХ нең төп 

бурычлары 

 

         1.2.1. БКДХ  түбҽндҽге төп бурычларны үти: 

- ГХ (вакыйгалар) турында  чакырулар (хҽбҽрлҽр) кабул итү; 

- хҽбҽр итү сигналларын  кабул итү, хҽбҽр итү сигналларын алу турындагы  

мҽгълүматны  . Балык Бистҽсе муниципаль районының  вазыйфаи затларына 

ирештерү  һҽм хҽбҽр итүне район буенча оештыру; 

-гражданнар оборонасы (ГО), РГХС   территориаль ярдҽмче системасының  

үзидарҽлек  звеносы,  идарҽ итү органнары, муниципаль район 

территориясендҽге гадҽттҽн тыш  хҽллҽрдҽн  (вакыйгалардан)  кисҽтү һҽм 

аларны бетерү  өчен  аталган һҽм  бүленҽ (җҽлеп ителҽ) торган  көч һҽм  

чаралар җитҽкчелегенҽ,    халыкка  һҽм гадҽттҽн тыш  хҽллҽр  (вакыйгалар), 

райондагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр (вакыйгалар) буенча күрелгҽн чаралар турында  

җирле (Балык Бистҽсе муниципаль районында гамҽлдҽге) хҽбҽр итү системасы 

аша, ГО сигналлары буенча  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең һҽм 

оешмаларның (объектларның)  КДХ лҽренҽ  хҽбҽр итү һҽм мҽгълүмат җиткерү   

- килеп ирешкҽн мҽгълүматның  дөреслеген анализлау һҽм бҽялҽү,  аны кабул 

ителгҽн хҽбҽргҽ  илтифат итү  үз  вҽкалҽтенҽ кергҽн КДХ нҽ җиткерү; 

- ГХ лҽрне (вакыйгаларны)  кисҽтү һҽм бетерү буенча  идарҽ итү карарларын 

хҽзерлҽү һҽм кабул итү, шулай ук  аларның үтҽлешенҽ контроль  ясау өчен 

кирҽкле  мҽгълүматларны җыйнау һҽм эшкҽртү; 

- КДХ лҽреннҽн, ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитне  күзҽтү һҽм контрольдҽ тоту 

хезмҽтлҽреннҽн, мониторинг системаларыннан  мҽгълүматлар җыю һҽм 

алынган ГХ (вакыйга) куркынычы яисҽ аның барлыкка килү факты, килеп туган 

хҽл һҽм  ГХ не (вакыйганы) бетерү буенча көч һҽм чараларның  кылган 

гамҽллҽре турындагы мҽгълүматларны   Балык Бистҽсе муниципаль районы  

территориясендҽ эшлҽп килүче КДХ лҽре арасында тарату; 

- ГХ лҽр (вакыйгалар) турындагы мҽгълүматларны  эшкҽртү һҽм анализлау, 

аның масштабын аныклау һҽм  ГХ гҽ  илтифат итү өчен  җҽлеп ителүче КДХ 

лҽренең составын ачыклау, РГХС ның эшлҽү режимнарының  берсенҽ күчерү  

турында аларга хҽбҽр итү; 

-вҽзгыять хакындагы мҽгълүматларны,   гадҽттҽн тыш хҽлне  бетерү буенча  

күрелгҽн чараларны гомумилҽштерү, бҽялҽү һҽм контрольгҽ алу һҽм  вакыйгага 

илтифат итү,    Балык Бистҽсе муниципаль  районы хезмҽтлҽре белҽн  гадҽттҽн 



тыш хҽлне (вакыйганы)  бетерү буенча идарҽ итү карарларының  алдан 

эшлҽнгҽн һҽм килештерелгҽн вариантларына   төзҽтмҽлҽр кертү, кичектергесез  

чаралар һҽм зарури карарлар кабул итү (югары органнар тарафыннан  

билгелҽнгҽн вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ); 

-вҽзгыять хакында ГХ лҽрне (вакыйгаларны) бетерүгҽ җҽлеп ителгҽн КДХ енҽ, 

даими ҽзерлекле кул астындагы көчлҽргҽ   хҽбҽр итү;  

- ГХ лҽрнең (вакыйгаларның)  куркынычы  булуы яки  аларның барлыкка 

килүе, килеп туган вҽзгыять турында, ГХ лҽрне (вакыйгаларны)  элек 

ҽзерлҽнгҽн  һҽм яраштырылган планнар нигезендҽ бетерү буенча хҽл итүнең  

мөмкин булган  вариантлары һҽм гамҽл кылулар турында  донесениелҽр 

тҽкъдим итү; 

-җитҽкчелек тарафыннан куелган бурычларны КДХ лҽренҽ  һҽм даими 

ҽзерлектҽге  кул астындагы көчлҽргҽ җиткерү һҽм  үзара тҽэсир итешү, 

хезмҽттҽшлекне оештыру; 

- булган ГХ лҽр (вакыйгалар), аларны бетерү буенча эшлҽр турында  оператив 

мҽгълүмат бирү һҽм  буйсынучанлык тҽртибендҽ тиешле докладлар тапшыру; 

-кабул ителгҽн карарларны һҽм  эшлҽнгҽн планнарны башкаручыларга җиткерү, 

килеп туган вҽзгыять, үтҽлҽ торган карарлар һҽм  үткҽрелүче чаралар барышы 

хакында  кызыксынучы югарыгы һҽм хезмҽттҽшлек итүче оешмаларга хҽбҽр 

итү; 

-“112” бердҽм номеры буенча килүче  чакыруларга (булган вакыйга, хҽл 

турындагы хҽбҽрлҽргҽ) илтифат итүче  җҽлеп ителгҽн КДХ лҽренең гамҽллҽрен 

аныклау һҽм төзҽтмҽлҽр кертү;    

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы территориясеннҽн “112” бердҽм номеры 

буенча килүче  чакыруларга (булган вакыйга, хҽл турындагы хҽбҽрлҽргҽ) 

илтифат итү нҽтиҗҽлҽренҽ контрольлек итү; 

1.2.2. Үзидарҽлек  дҽрҽҗҽсендҽге яки  тагы да зуррак колачлы ГХ  вакытында 

җирле үзидарҽ органының   гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү,  янгын 

куркынычсызлыгын  тҽэмин итү  буенча  комиссиясенҽ, шулай ук җирле 

үзидарҽ каршындагы халыкны һҽм территориялҽрне  ГХ лҽрдҽн  саклау 

өлкҽсендҽге бурычларны хҽл итүгҽ махсус вҽкалҽтле һҽм / яки  гражданнар 

оборонасы органына   кичекмҽстҽн хҽбҽр ителеп алар хҽзерлеккҽ китерелҽ. 

Болар ГХ не кисҽтү һҽм бетерү  буенча алга таба кылыначак гамҽллҽр белҽн 

идарҽ итүне  үз өслҽренҽ алалар. Ҽлеге вҽзгыятьлҽрдҽ  БКДХ  мҽгълүмат 

туплау, эшкҽртү һҽм тапшыруны  (тҽкъдим итүне) тҽэмин итҽ. 

1.2.3. БКДХ Балык Бистҽсе муниципаль  районы территориясендҽ эш 

итүче барлык КДХ лҽре  өчен югарыгы орган, ГХ турында мҽгълүмат туплау, 

эшкҽртү, анализлау һҽм алмашу мҽсъҽлҽлҽре буенча, шулай ук  ГХ гҽ илтифат 

итүче һҽм  гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ  КДХ лҽренең бергҽлҽп эш итү мҽсьҽлҽлҽре  

буенча  яраштыручы орган булып тора. 

1.2.4. БКДХ нең эш итүе  муниципаль берҽмлектҽ булган хҽллҽр, 

вакыйгалар хакында  аның барлыкка килүенҽ кадҽр  гамҽлдҽ булган   халыктан 

(01,02, 03, 04 һ.б. телефоннар буенча ) хҽбҽрлҽр кабул итү тҽртибен юкка 

чыгармый.  



 1.2.5. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ тҽүлек буена эшли һҽм  

шул ук вакытта тиеш: 

-кичекмҽстҽн КДХ лҽренҽ хҽбҽр итү һҽм мҽгълүмат  җиткерү эшенҽ, 

аларның  тырышлыкларын  ГХ не кисҽтү һҽм/яки бетерү  буенча яраштыруга , 

шулай ук   кирҽкле мҽгълүматларны алганнан соң  вакыйгаларга илтифат итүгҽ 

керешергҽ; 

-ҽгҽр килеп туган вҽзгыять  идарҽ итүнең югарыгы органнары белҽн 

кичектергесез гамҽллҽрне  килештерү өчен мөмкинлек бирмҽсҽ, үзенең 

вҽкалҽтлҽре кысаларында  кешелҽрне саклау һҽм коткару буенча мөстҽкыйль 

рҽвештҽ карарлар кабул итҽргҽ. 

1.2.6. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ ГХ лҽрдҽн халыкны һҽм 

территориялҽрне саклау өлкҽсендҽге мҽсъҽлҽлҽрне хҽл итүгҽ махсус вҽкалҽтле  

органнар каршында  оештырыла.  

 1.2.7. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ белҽн гомуми 

җитҽкчелек итүне җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе гамҽлгҽ ашыра,  турыдан-

туры җитҽкчелекне – “Гражданнарны саклау идарҽсе”МКУ  җитҽкчесе. 

1.2.8. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ үз эшчҽнлеген  

Татарстан Республикасы буенча  Россия  ГХМ  (МЧС) баш идарҽсенең  (алга 

таба – ГХМ ның БИ)  авыр хҽллҽрдҽ идарҽ итү үзҽге белҽн  үзара бҽйлҽнештҽ  

гамҽлгҽ ашыра. 

1.3. Составы һҽм  структурасы 

 

1.3.1. БКДХ штаттагы ( ул төзелҽ торган  идарҽ органындагы өстҽмҽ сан 

хисабына) яки  штатта тормау нигезендҽ ( гамҽлдҽге идарҽ органнарының 

вазыйфаи затларын кизү торуга тарту исҽбенҽ) оештырыла. 

      1.3.2. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  үз эченҽ алырга тиеш: 

-кизү-диспетчерлык  персоналын; 

- идарҽ итү пунктын; 

-идарҽнең техник, элемтҽ һҽм хҽбҽр итү  чараларын,  

- БКДХ нең автоматлаштыру чаралары комплексын. 

1.3.3. БКДХ нең кизү-диспетчерлык персоналы составында  тҽүлек 

ҽйлҽнҽсе кизү тору исҽбеннҽн  оператив кизү тору  сменалары каралган 

булырга тиеш. Һҽр сменага мҽҗбүри тҽртиптҽ  оператив кизү  һҽм аның 

ярдҽмчесе кертелергҽ тиешле. 

1.3.4. БКДХ нең  элемтҽ үзҽге (алга таба – БКДХ нең  ЭҮ)  түбҽндҽге 

бурычларны хҽл итҽ:  

-идарҽнең  документларын кабул итү һҽм тапшыру,  билгелҽнгҽн 

контроль  срокларда  һҽм талҽп ителҽ торган сыйфат белҽн  югарыгы, 

хезмҽттҽшлек итүче һҽм буйсынудагы органнар белҽн барлык төр  мҽгълүмат 

алмашу; 

-хҽбҽр итү сигналларын җиткерү; 

- идарҽнең  югарыгы, хезмҽттҽшлек итүче һҽм буйсынудагы органнары 

һҽм көчлҽр  белҽн элемтҽ оештыру. 

1.3.5. Шул ук вакытта БКДХ тҽэмин итҽргҽ тиеш: 

-элемтҽ чараларының  тотрыклы эшлҽвен; 



- бирелгҽн эш режимнарында гамҽлдҽге элемтҽлҽрне туктатмау һҽм 

планлаштырылган һҽм яңа оештырыла торган элемтҽлҽрне  үзвакытында 

урнаштыруны тҽэмин итүне; 

-күчмҽ элемтҽ чараларының  привязкасы өчен элемтҽ чаралары һҽм 

корылмаларының  техник ҽзерлеген; 

-идарҽ итү  пунктында эчке элемтҽне, шул исҽптҽн каты тавышлы 

элемтҽне; 

- элемтҽ һҽм хҽбҽр бирүнең  куркынычсызлыгын; 

- БКДХ белҽн Татарстан Республикасы буенча Россия ГХМ  БИ нең  

КХИҮ (кризислы хҽллҽрдҽ идарҽ үзҽге)   арасындагы,  шулай ук Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы территориясендҽге КДХ лҽре белҽн туры телефон 

элемтҽсе  каналларын; 

-гомуми файдаланудагы шҽһҽр телефон челтҽренең күпканаллы телефон 

номеры буенча  мҽгълүмат кабул итү; 

-керүче ҽбунҽче номерын автоматик рҽвештҽ  билгелҽү; 

-бара торган сөйлҽшүлҽрне  документлаштыру (язып алу); 

-кабул ителгҽн хҽбҽрне районның тиешле КДХнҽ  тоташтыруны 

(коммутацияне)  (сайлап алып һҽм циркуляр рҽвештҽ);  

-стационар һҽм күчмҽ ҽбунҽчелҽр белҽн радиоэлемтҽ. 

           1.3.6. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  нең  элемтҽ чаралары  

тҽэмин итҽргҽ тиеш: 

            -радиоэлемтҽне; 

- телефон элемтҽсен;; 

- мҽгълүматлар тапшыруны; 

- командаларны, хҽбҽр итү сигналларын һҽм  мҽгълүматларны  кабул итү 

һҽм тапшыруны; 

-чакыруларны (хҽбҽрлҽрне) “112” бердҽм номеры аша кабул итүне; 

-тапшырыла торган хҽбҽрне  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм 

оешмаларның (объектларның) тиешле КДХ лҽренҽ тоташтыруны 

(коммутацияне);  

-сөйлҽүле хҽбҽрлҽр, документаль һҽм видеомҽгълүмат  белҽн, шулай ук  

югарыгы һҽм хезмҽттҽшлек итүче хезмҽтлҽр белҽн  мҽгълүматлар алмашуны. 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  элемтҽнең запас каналларын 

булдырырга тиеш. Элемтҽ чаралары  гомуми файдаланудагы  элемтҽ челтҽре 

белҽн бҽйлҽнешне тҽэмин итҽргҽ тиеш. 

1.3.7. БКДХ нең  автоматлаштырылган мҽгълүмати системасы (алга таба 

–  БКДХ нең  АМС)  БКДХ нең   бурыч һҽм функциялҽрен  үтҽүнең 

автоматлаштырылуын тҽэмин итҽ.   БКДХ нең  АМС   Россия гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр системасы  (РГХС) республика һҽм төбҽк  автоматлаштырылган 

мҽгълүмати-идарҽ  системасы  һҽм  кичектергесез оператив хезмҽтлҽр һҽм  

оешмаларның (объектларның)   хезмҽттҽшлек итүче КДХ лҽренең  булган 

автоматлаштырылган системалары белҽн, шулай ук  112 системасының  

телекоммуникацион ярдҽмче системасы белҽн  бҽйлҽнҽ. 



             1.3.8. БКДХ нең  автоматлаштыру чаралары комплексы (АЧК – КСА-

комплекс средств автоматизации)) БКДХ персоналы тарафыннан  түбҽндҽге 

функциялҽрне автомат рҽвештҽ үтҽүне тҽэмин итү өчен аталган:   

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башлыгына, җирле хакимият һҽм  

кызыксынучы  бүтҽн җирле үзидарҽ органнары җитҽкчелҽренҽ Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр  килеп чыгу 

куркынычы турында  тулы, ышанычлы һҽм актуаль мҽгълүматны үзвакытында 

тапшыруны;  

- КДХ лҽре тарафыннан ГХ не (вакыйганы)  кисҽтү һҽм бетерү буенча  идарҽ 

итү карарларын кабул итү  өчен нигезле, килештерелгҽн тҽкъдимнҽрне 

оператив төстҽ ҽзерлҽү һҽм   башкаручыларга җиткерүне; 

-үзидарҽлек районы, даими ҽзерлек көчлҽре һҽм чаралары турындагы  

мҽгълүматларны  ГХ лҽрдҽ, потенциаль куркыныч объектларда, кискен 

ҽһҽмиятле объектларда, транспорт инфраструктурасы һҽм  яшҽү тирҽлеге  

объектларында, ГХ не кисҽтү һҽм бетерү  буенча  мөмкин булган һҽм 

планлаштырыла торган чараларда  файдалануны; 

-ГХ  куркынычы һҽм аның барлыкка килү факты, килеп туган вҽзгыять, 

көчлҽрнең һҽм чараларның  гамҽллҽре турында мҽгълүматлар туплау һҽм 

тапшыруны; 

-төрле автоматлаштырылган системалардан һҽм  читтҽге җайланмалардан   

килүче мҽгълүматлар нигезендҽ  килеп туган вҽзгыятьне мониторинглау, 

анализлау, бҽялҽү һҽм контрольне; 

-ГХлҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча карарлар кабул итү өчен мҽгълүматлар 

ҽзерлҽүне, аларны Балык Бистҽсе муниципаль  районы территориясенең  

электрон (цифрлы) картасында чагылдыруны; 

-мҽгълүматларны җитҽкчелеккҽ һҽм үзара бҽйлҽнештҽге хезмҽтлҽргҽ бирүне. 

1.3.9. БКДХ нең  автоматлаштыру чаралары комплексы  (АЧК) бҽйлҽнергҽ 

тиеш: 

-  үзара бҽйлҽнештҽге (хезмҽттҽшлек итүче) КДХлҽренең  

автоматлаштырылган системалары белҽн; 

-хҽбҽр итү һҽм мҽгълүмат җиткерү  системалары белҽн;  

-112 системасы белҽн; 

-мониторинглау системалары белҽн, видеокүзҽтү системаларын, юл йөрү 

кагыйдҽлҽрен, янгын һҽм тревога  сигнализациялҽрен бозуларның, фото-

,видеофиксация, эзлҽү-навигация (ГЛОНАСС/GPS) системаларын,  ТКХ 

(торак-коммуналь хуҗалык) объектларын мониторинглау, эко мониторинг 

системаларын да кертеп;  

-лаборатория контроле системалары белҽн; 

-мҽгълүмати-аналитика системалары белҽн; 

- РГХСның  төбҽк дҽрҽҗҽсендҽге автоматлаштырылган  мҽгълүмати-идарҽ 

итүче  системасы (АМИС) (алга таба – РГХСның АМИС) белҽн; 

- гамҽлдҽге һҽм перспективалы бүтҽн системалар белҽн. 

БКДХ нең  автоматлаштыру чаралары комплексының  (АЧК) методик, 

мҽгълүмати, лингвистик  һҽм  хезмҽттҽшлек итүче  КДХ лҽрнең  

автоматлаштырылган системалары белҽн,  шулай ук идарҽ итүнең югарыгы 



дҽрҽҗҽсенең  РГХС ның АМИС белҽн программа-техник яктан берлҽшүен 

(кушылуын) тҽэмин итү өчен үткҽрелҽ торган исҽплҽүлҽрнең бердҽм   

алгоритмик (математик)  тҽэмин ителеш,  бердҽм классификаторлар һҽм 

мҽгълүмат сүзлеклҽре, шулай ук РГХС ның АМИС нда кабул ителгҽн 

мҽгълүматларны эшкҽртү һҽм тапшыруның  бер типтагы техник һҽм 

программа чаралары каралырга тиеш. 

 

II. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең эшен оештыру 

2.1. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең эшлҽү режимы 

 

2.1.1. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  көндҽлек эшчҽнлек, 

күтҽренке ҽзерлек  һҽм тыныч вакыт өчен  гадҽттҽн тыш хҽл режимында 

эшли.  Гражданнар оборонасын  ҽзерлеккҽ китергҽндҽ һҽм сугыш вакытында 

ҽзерлекнең тиешле дҽрҽҗҽлҽрендҽ. 

2.1.2. БКДХ өчен  эшлҽү режимын Балык Бистҽсе муниципаль  районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе – гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү 

һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү  буенча ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы комиссиясе рҽисе билгели (алга таба – Председатель 

КЧС и ОПБ (ГХ һҽм ЯКТК рҽисе).  

2.1.3. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ   көндҽлек эшчҽнлек 

режимында  ГХ  барлыкка килү куркынычына яисҽ барлыкка килүгҽ 

кичектергесез илтифат итүгҽ ҽзерлектҽ тҽүлек ҽйлҽнҽсе кизү торуны гамҽлгҽ 

ашыра. Бу режимда Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ тҽэмин итҽ:   

- халыктан һҽм  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм 

оешмаларның (объектларның) КДХ лҽреннҽн телҽсҽ нинди ГХ лҽр 

(вакыйгалар) турында хҽбҽрлҽр кабул итүне, КДХ лҽренеке булу һҽм 

җаваплылык дҽрҽҗҽсе буенча аларны теркҽүне, ГХ (вакыйга)  барлыкка килү 

куркынычына яисҽ барлыкка килү турында  мҽгълүматны  буйсынучанлык 

һҽм карамакта булу тҽртибендҽ Татарстан Республикасы буенча Россия ГХМ  

БИ нең    КХИҮ  нҽ тапшыруны; 

-хҽбҽр итү сигналларын кабул итү һҽм аларны расланган 

инструкциялҽр нигезендҽ Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының вазыйфаи затларына җиткерүне; 

-агымдагы тҽүлеклҽрдҽге ГХ лҽр  (вакыйгалар) турында 

мҽгълүматларны анализлау һҽм гомумилҽштерүне һҽм тиешле докладларны 

җитҽкчелеккҽ тапшыруны; 

- автоматлаштыру чаралары комплексын (АЧК)  даими  оператив 

хҽзерлектҽ тотуны; 

-  җаваплылык зонасындагы кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм 

оешмаларның (объектларның) КДХ лҽренең   ҽзерлегенҽ контрольне, 

вҽзгыять һҽм аның үзгҽрешлҽре турында аларның кизүдҽге сменаларына 

оператив хҽбҽр итүне; 

-мҽгълүматлар базасына, шулай ук  ГХ лҽргҽ (вакыйгаларга) илтифат 

итү буенча оператив документларның структурасына һҽм эчтҽлегенҽ кирҽкле 

үзгҽрешлҽрне кертүне. 



2.1.4. Балык Бистҽсе муниципаль  районы территориясендҽ урнашкан  

КДХ лҽре көндҽлек эшчҽнлек режимында  үзлҽренең инструкциялҽре 

нигезендҽ эш итҽлҽр һҽм . Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХнҽ  

узган тҽүлеклҽрдҽге ГХ лҽр (вакыйгалар)  һҽм  аларның барлыкка килү 

куркынычлары хакында гомумилҽштерелгҽн статистик мҽгълүмат 

тапшыралар 

2.1.5.Кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽре ГХ (вакыйгалар)   барлыкка килү куркынычы яисҽ 

барлыкка килү хҽбҽренҽ тҽңгҽллҽштерҽ торган хҽбҽрлҽр  беренче нҽүбҽт 

тҽртибендҽ Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нҽ тапшырылалар, ҽ 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  мҽгълүматны Татарстан 

Республикасы буенча Россия ГХМ  БИ нең  КХИҮ нҽ тапшыра.  

2.1.6. Күтҽренке хҽзерлек режимына Балык Бистҽсе муниципаль  

районы БКДХ һҽм җҽлеп ителгҽн кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм 

оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре  ГХ (вакыйга)  барлыкка килү 

куркынычы булганда җирле үзидарҽ органы җитҽкчесе карары белҽн  

куркынычны бетерү өчен Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ белҽн 

хезмҽттҽшлек итүче  КДХ лҽре һҽм РГХС көчлҽренең  бергҽлҽп эш итүе 

талҽп ителгҽн очракларда күчерелҽ. 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ күтҽренке хҽзерлек 

режимында  тҽэмин итҽ:  

-  тиңдҽшле ГХ (вакыйга)  барлыкка килү очрагында   зарури 

гамҽллҽргҽ  алдан ҽзерлекне; 

-  ГХ лҽр һҽм ЯКТ комиссиясенең  вазыйфаи затларына һҽм Балык 

Бистҽсе муниципаль  районы җитҽкчелегенҽ, Балык Бистҽсе муниципаль  

районы БКДХ, кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽре  белҽн хезмҽттҽшлек итүче  һҽм  буйсынудагы 

РГХС  көчлҽренең   җитҽкчелегенҽ хҽбҽр итүне; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы территориясендҽге, потенциаль 

хҽвефле объектларда (ПХО – ПОО)  вҽзгыятьне, шулай ук  ҽйлҽнҽ-тирҽ 

мохитнең торышын  күзҽтү һҽм контрольдҽ тотуның мҽгълүматларын алу 

һҽм гомумилҽштерүне; 

- вҽзгыять үсешен  фаразлауны һҽм  җҽлеп ителҽ торган көч һҽм 

чараларның гамҽллҽре буенча тҽкъдимнҽр  хҽзерлҽүне; 

- кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽре, РГХС көчлҽре тарафыннан   ГХне (вакыйганы)   

булдырмый калу һҽм  аның нҽтиҗҽлҽрен  йомшарту буенча кичектергесез 

чаралар  күрелгҽндҽ гамҽллҽрен килештерүне. 

2.1.7. ГХне (вакыйганы)   булдырмый калуны оештыру өчен ГХ һҽм 

ЯКТК  яки  Татарстан Республикасының оператив  штабының  эше 

оештырылу очрагында Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ 

күрсҽтелгҽн ГХ буенча  гамҽл кылу өлешендҽ  аларның күрсҽтмҽлҽрен үти. 

2.1.8.Гадҽттҽн тыш хҽл режимына Балык Бистҽсе муниципаль  районы 

БКДХ, җҽлеп ителүче  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм 

оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре һҽм РГХС  көчлҽре гадҽттҽн тыш 



хҽл барлыкка килгҽндҽ  Башкарма комитет җитҽкчесе карары белҽн  

күчерелҽлҽр. Ҽлеге  режимда Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  

түбҽндҽге бурычларны үти: 

- кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽре һҽм җҽлеп ителүче РГХС  көч һҽм чараларының  

табигый һҽм техноген характерындагы  ГХ дҽн халыкны һҽм территорияне 

саклау буенча эшлҽр үткҽргҽндҽ  гамҽллҽрен яраштыру; 

- оператив төркемнҽрне күчерү һҽм  Балык Бистҽсе муниципаль  

районы территориясе буенча  аларның хҽрҽкҽт итүен күзҽтеп баруны 

контрольдҽ тоту; 

-  тиңдҽшле ГХ не бетерүне оештырганда  һҽм авария-коткару эшлҽре 

барышында,  икътисад объектларының  тотрыклы эшлҽвен тҽэмин итү һҽм 

зыян күргҽн халыкның  беренче чиратта  тормыш эшчҽнлеген тҽэмин итү 

буенча  чаралар оештырганда  идарҽ итү органнары арасында  хҽбҽр итү һҽм 

оператив мҽгълүматны тапшыру; 

- ГХ гҽ тиңдҽшле зонаны билгелҽү һҽм  аның чиклҽренең күчешенҽ  

контрольлек итү, ГХ зонасындагы хҽвефлҽр хакында  үзвакытында хҽбҽр итү 

һҽм халыкка мҽгълүмат ирештерү; 

- ГХ зонасында  ҽйлҽнҽ-тирҽ мохитнең хҽлен, авария объектларында 

һҽм алар янҽшҽсендҽге территориядҽге   вҽзгыятьне  өзлексез контрольдҽ 

тотуны гамҽлгҽ ашыру. 

2.1.9.Күтҽренке хҽзерлек һҽм гадҽттҽн тыш хҽл  режимнарында 

кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) 

КДХ лҽре, РГХС көчлҽре арасында мҽгълүмати  бҽйлҽнеш турыдан-туры 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  аша гамҽлгҽ ашырыла. 

Килеп туган вҽзгыять, күрелгҽн чаралар, катнашкан һҽм талҽп ителгҽн  

өстҽмҽ көчлҽр һҽм чаралар  хакында килгҽн мҽгълүмат Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы БКДХ тарафыннан  хезмҽттҽшлек итүче кичектергесез 

оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ лҽренҽ, 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы РГХС ның идарҽ органнарына, Татарстан 

Республикасы буенча Россия ГХМ  БИ нең  КХИҮ  нҽ җиткерелҽ. 

2.1.10. ГХне (вакыйганы)   булдырмый калуны оештыру өчен ГХ һҽм 

ЯКТК яки  Татарстан Республикасының оператив  штабының  эше 

оештырылу очрагында Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ 

күрсҽтелгҽн ГХ буенча  гамҽл кылу өлешендҽ  аларның күрсҽтмҽлҽрен үти. 

2.1.11. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең  гражданнар 

оборонасын  ҽзерлеккҽ китерүдҽ һҽм сугыш вакытында   эшлҽве гражданнар 

оборонасы һҽм Россия  Федерациясе  субъекты халкын  саклау  планы һҽм 

кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) 

КДХ нең  кизү тору персоналына   аерым чор шартларында  эш итү буенча 

инструкциялҽр нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

2.1.12. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ   аерым чор 

шартларында  эш иткҽндҽ гражданнар оборонасы һҽм Россия  Федерациясе  

субъекты халкын  саклау  планы нигезендҽ  идарҽ итүнең сакланган 

пунктларында оператив кизү тору сменаларын  урнаштыру күздҽ тотыла. 



 

2.2 . Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  нең эш тҽртибе   

 

2.2.1. ГХ лҽр(вакыйгалар)  турында халыктан  чакырулар (хҽбҽрлҽр) 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  нҽ   элемтҽнең барлык булган 

төрлҽре һҽм каналлары буенча, ГЛОНАСС 112  программ тҽэмин ителеш аша 

хҽбҽрлҽрне дҽ кертеп, сигнал һҽи мониторинг системаларыннан, үзидарҽлек 

районының кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽреннҽн,  югарыгы һҽм РГХС ның  хезмҽттҽшлек итүче  

идарҽ органнарыннан  туры каналлар һҽм элемтҽ линиялҽре буенча керергҽ 

мөмкин. 

2.2.2.Килеп чыккан  вҽзгыятьне ГХ лҽр (вакыйгалар)   буларак 

классификациялҽгҽндҽ Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ  мҽгълүматны  

компетенциялҽрендҽ  килеп туган ГХ гҽ (вакыйгага)  илтифат итү булган 

кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ 

лҽренҽ һҽм РГХС көчлҽренҽ җиткерҽ,  зарурлык булганда  җҽлеп ителгҽн 

кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ 

лҽре гамҽллҽрен тҽгаенли. 

2.2.3. Килеп чыккан  вҽзгыятьне локаль дҽрҽҗҽдҽн югары ГХ  (вакыйга)   

буларак классификациялҽгҽндҽ  (РФ Хөкүмҽтенең 2007 елның 21 маендагы  

“Табигый һҽм техноген характерындагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

классификациялҽү турында”  304 номерлы  Карары),  Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы БКДХ  оператив кизүе  кичекмҽстҽн Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ – гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтү һҽм бетерү һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итү  буенча ТР Балык 

Бистҽсе муниципаль  районы комиссиясе рҽисенҽ, Татарстан Республикасы 

буенча Россия ГХМ  БИ нең  КХИҮ   нҽ җиткерҽ,  вҽзгыятьне бҽяли, җҽлеп 

ителҽ торган көчлҽр составын һҽм чараларны  аныклый,  аларга хҽбҽр итҽ.  Бер 

үк вакытта  ГХ факты турында  алга таба Татарстан Республикасы буенча 

Россия ГХМ  БИ нең КХИҮ   нҽ  тапшыру өчен формаль (рҽсми) документлар 

(ТР Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башлыгының 2017 елның 4 

апрелендҽге 34пг карары белҽн расланган) хҽзерлҽнҽ. 

2.2.4. ГХ беленгҽндҽ халыкка саклану ысуллары хакында  мҽгълүмат 

җиткерелҽ. Вҽзгыять һҽм  кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм 

оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре арасында җҽлеп ителгҽн көчлҽр һҽм 

чараларның гамҽллҽре турында мҽгълүмат белҽн кирҽкле алмашу, алынган  

мҽгълүматларны чагыштыру һҽм гомумилҽштерү   оештырыла, РГХС ның  

югарыгы идарҽ органнарына донесениелҽр  ҽзерлҽнҽ,  барлык дҽрҽҗҽдҽге 

хакимиятлҽр  эшчҽнлегенҽ  мҽгълүмати булышлык күрсҽтү  һҽм аларның  ГХ не 

бетерүгҽ тартылган  хезмҽтлҽр белҽн  бҽйлҽнеше (хезмҽттҽшлеге) тҽэмин ителҽ. 

2.2.5. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ эшлҽвенҽ  ай саен анализ 

ясала. 

2.3. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең кичектергесез оператив 

хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре белҽн 

хезмҽттҽшлек тҽртибе 



 

. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең кичектергесез оператив 

хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре белҽн 

хезмҽттҽшлек тҽртибе  ведомствоара норматив хокукый актлар һҽм Балык 

Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма комитеты Советының хезмҽттҽшлек 

итү һҽм һҽлакҽтлҽр, табигый бҽла-казалар һҽм ГХ лҽр (вакыйгалар) вакытында  

кичектергесез оператив хезмҽтлҽр арасында мҽгълүмат алмашу  тҽртибен 

билгелҽүче  норматив хокукый актлары  белҽн тҽгаенлҽнҽ. 

 

II. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ составына карата 

талҽплҽр 

3.1. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ н   

туплау һҽм кадрларын ҽзерлҽү  

3.1.1. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ н  хезмҽткҽрлҽр составы 

белҽн комплектлау  (үзидарҽлек казна   учреждениесе  җитҽкчесе буларак)   

“Балык Бистҽсе муниципаль  районы гражданнарны саклау идарҽсе”МКУ се 

җитҽкчесе  тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла.   “Балык Бистҽсе муниципаль  

районы гражданнарны саклау идарҽсе”МКУ се җитҽкчесе билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  

Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма комитеты  җитҽкчесе 

тарафыннан вазыйфага билгелҽнҽ һҽм аннан азат ителҽ. 

3.1.2. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ енең  хезмҽткҽрлҽр 

(шҽхси) составы хезмҽтнең эшчҽнлеген тҽртипкҽ салучы җитҽкче 

документларның талҽплҽрен белергҽ тиеш һҽм аларны көндҽлек эштҽ 

кулланырга бурычлы. 

БКДХ   документациясенең минималь составы: 

-ГО, халыкны һҽм территориялҽрне габигый һҽм техноген характердагы 

ГХ лҽрдҽн саклау, янгын куркынычсызлыгы, шулай ук ГХ лҽр (вакыйгалар) 

турында мҽгълүмат җыйнау һҽм алмашу  мҽсьҽлҽлҽре буенча  норматив 

хокукый актлар; 

- БКДХ белҽн кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽре һҽм үзидарҽлек районының тереклеген тҽэмин итү 

хезмҽтлҽренең мҽгълүмати хезмҽттҽшлеге турында килешүлҽр; 

-алынган һҽм тапшырылган мҽгълүматны, алынган һҽм тапшырылган 

күрсҽтмҽлҽрне һҽм сигналларны исҽпкҽ алу  журналы; 

-оператив кизү тору журналы; 

- ГХ нең  (вакыйганың) барлыкка килү куркынычы  булу яисҽ килеп 

чыгуы турындагы хҽбҽрне алганда оператив-кизү тору персоналы гамҽллҽре 

буенча  инструкциялҽр; 

-көндҽлек эшчҽнлектҽ, күтҽренке хҽзерлек һҽм гадҽттҽн тыш хҽл 

режимнарында  кизү тору турында инструкциялҽр; 

 - Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең   кичектергесез оператив 

хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре белҽн үзидарҽлек 

районы территориясендҽ төрле характердагы ГХ лҽрне  (вакыйгаларны), 

янгыннарны бетерү  вакытында үзара хезмҽттҽшлек планы; 



- кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) хезмҽттҽшлек итүче  КДХ лҽре линиялҽре буенча мҽгълүмат 

алганда оператив кизү тору персоналының гамҽллҽре буенча инструкциялҽр; 

-химик яктан  куркынычлы барлык  матдҽлҽргҽ һҽм нурланышлы 

йөклҽргҽ  авария медицина карточкалары, ГХ лҽрнең  (вакыйгаларның) 

фаразланучы нҽтиҗҽлҽре белҽн нурланышлы, химик, биологик яктан куркыныч 

объектларның исемлеге; 

-янгын куркынычсызлыгы чаралары һҽм хезмҽтне саклау буенча 

инструкциялҽр; 

-ГО, РГХС ның  территориаль  ярдҽмче системасының үзидарҽлек 

звеносы, Балык Бистҽсе муниципаль  районы территориясендҽге идарҽ 

органнары, көчлҽр һҽм чаралар  җитҽкчелегенҽ  хҽбҽр итүнең схемасы һҽм 

исемлеклҽре (саналып киткҽннҽрнең  барысы да ГХне (вакыйганы) кисҽтү һҽм 

бетерү өчен аталганнар һҽм бүленҽ (җҽлеп ителҽ) торган Балык Бистҽсе 

муниципаль  районы территориясендҽге  көчлҽр һҽм ГО чаралары, ГХ 

(вакыйга)  очрагында кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХлҽре) ; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы һҽм ПХО ларның, шҽһҽр тибындагы 

поселокның һҽм Балык Бистҽсе муниципаль  районының  авыл торак 

пунктларының иминлек паспортлары, халыкны социаль яклау, сҽламҽтлек 

саклау объектларының  комплекслы куркынычсыз торышы паспортлары,  

үзидарҽлек районының эшче карталары (шул исҽптҽн  электрон рҽвештҽ дҽ); 

-чираттагы оператив кизү тору сменасына   кизү торуга керешер 

алдыннан инструктаж үткҽрү планы; 

- оператив кизү тору сменаларының  кизү тору графигы; 

-идарҽ итү һҽм чакыру схемалары; 

-хҽбҽр итүнең җирле системасы схемасы; 

-телефон белешмҽлеклҽре; 

- оператив-кизү тору персоналына һөнҽри ҽзерлек үткҽрүне оештыру 

буенча документлар; 

- текстның алдан ҽзерлҽнгҽн  даими өлешле эшкҽртелҽ торган  формаль 

(рҽсми) бланклары; 

- ГХРХ нең  территориаль  ярдҽмче системасының үзидарҽлек 

звеносының көч һҽм чараларының тҽүлеклек хисабы; 

- үзидарҽлек районының ГХ не (вакыйганы) бетерүгҽ җҽлеп  ителүче көч 

һҽм чараларының хисабы; 

- ГХ лҽр (вакыйгалар) килеп чыгу куркынычы булганда һҽм барлыкка 

килгҽндҽ  башкарма хакимиятнең федераль органнарының территориаль 

органнары белҽн мҽгълүмат алмашу буенча инструкция; 

- БКДХ нең   оператив кизүенең көндҽлек эш планы. 

Оператив документлар составы БКДХ нең  эшлҽү шартларыннан бҽйле 

рҽвештҽ  тулыланырга мөмкин.  

3.1.3. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең  оператив-кизү  

персоналын өйрҽтүнең төп формасы булып оператив кизү торучы сменаларның  



тренировкалары,   уку-укыту чараларында (өйрҽнүлҽрдҽ)  катнашуы һҽм һөнҽри 

хҽзерлек буенча занятиелҽр тора. 

3.1.4. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең  оператив-кизү  

персоналы белҽн үткҽрелҽ торган уку-укыту чаралары (тренировкалар һҽм 

уйрҽнүлҽр) алдан ук эшлҽнгҽн һҽм Балык Бистҽсе муниципаль  районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан расланган  план нигезендҽ 

Татарстан Республикасы буенча Россия ГтХМ  БИ нең КХИҮ   үткҽргҽн 

өйрҽнүлҽрне исҽпкҽ алып  гамҽлгҽ ашырыла. 

3.1.5. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХ нең  оператив-кизү 

тору персоналын  һөнҽри ҽзерлҽү   Россия ГХМ ның махсус эшлҽнгҽн 

программасы буенча уздырыла. 

3.1.6. Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХнең  оператив-кизү тору 

персоналын ҽзерлҽү гамҽлгҽ ашырыла: 

-Татарстан Республикасының ГО һҽм ГХ буенча  Укыту-методик 

үзҽгендҽ, ГО курсларында, янгынга каршы дҽүлҽт хезмҽтенең  федераль 

янгынга каршы хезмҽтенең  укыту үзҽклҽрендҽ һҽм укыту пунктларында, 

күрсҽтелгҽн эшчҽнлек төре  белгечлҽрен ҽзерлҽү буенча тиешле лицензиялҽре 

булган  бүтҽн белем бирү учреждениелҽрендҽ; 

-Россия ГХМ  тарафыннан махсус эшлҽнгҽн тематика нигезендҽ  һөнҽри 

ҽзерлек буенча занятиелҽр үткҽрү барышында  ай саен 6-8  ҽр сҽгать. Тематика 

хҽл ителҽ торган мҽсьҽлҽлҽрдҽн һҽм ГХ (вакыйга) характерыннан, шулай ук 

белгечнең шҽхси ҽзерлегеннҽн  чыгып аныклана; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХнең  оператив-кизү  

персоналына оператив кизү торуга  керешкҽндҽ  көнлек инструктаж үткҽрү 

барышында; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы БКДХнең оператив кизү тору 

сменасы белҽн Татарстан Республикасы буенча Россия ГХМ  БИ нең  КХИҮ 

тарафыннан  үткҽрелүче  тренировкалар барышында; 

- кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның 

(объектларның) КДХ лҽренең оператив кизү тору сменалары белҽн  

тренировкалар үткҽрү, РГХС органнары һҽм көчлҽре төрле өйрҽнүлҽр һҽм 

тренировкалар үткҽрү барышында, аларга үзидарҽлек районының кичектергесез 

оператив хезмҽтлҽрнең  һҽм оешмаларның (объектларның) КДХ лҽре җҽлеп 

ителҽ;  

Шуның белҽн бергҽ  һҽрбер оператив кизү тору сменасы өйрҽнүлҽрдҽ һҽм 

тренировкаларда елына кимендҽ 2 тапкыр катнашырга  тиеш. 

3.1.7. БКДХнең  оператив кизү тору персоналын  ҽзерлҽү барышында  ГХ 

лҽрнең (вакыйгаларның)  килеп чыгу куркынычы булу яисҽ аның барлыкка 

килүе турында мҽгълүматны  кабул итүне оештыруга, РГХС ның  идарҽ 

органнарына һҽм көчлҽренҽ, халыкка  үзвакытында җиткерүгҽ, шулай ук  ГО на  

хҽбҽр итү сигналларын ирештерүгҽ      аерым игътибар  юнҽлтелҽ. 

3.1.8. БКДХнең  оператив кизү  персоналының практик стажировкасы 

Татарстан Республикасы буенча Россия ГХМ  БИ нең   КХИҮ  базасында  

стажировка графиклары һҽм планнарына туры китереп оештырыла. 



Ярты елга  кимендҽ бер мҽртҽбҽ  зачетлар кабул ителҽ, аларның 

нҽтиҗҽлҽре  нигезендҽ БКДХнең  оператив кизү тору персоналын  оператив 

кизү торуга  рөхсҽт итү турында карар кабул ителҽ.  

Квартал саен  персоналны ҽзерлҽү буенча  эшнең торышы анализлана һҽм 

Балык Бистҽсе муниципаль  районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ 

тапшырыла. 

 

3.2. Балык Бистҽсе муниципаль  районы  

БКДХ  оператив кизү тору персоналына 

талҽплҽр 

 

3.2.1. Балык Бистҽсе муниципаль  районы  БКДХ  оператив кизү  

персоналы һҽм җитҽкчелеге  белергҽ тиеш: 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районының административ структурасын 

һҽм Россия Федерациясе.  субъектының   112 системасы структурасын. Балык 

Бистҽсе муниципаль  районы  куркынычсызлык системасы  җитҽкче 

составының фамилиялҽрен һҽм вазыйфаларын һҽм Балык Бистҽсе муниципаль  

районында күрсҽтелгҽн система структурасына кергҽн  кизү тору 

хезмҽтлҽренең авария-коткару берлҽшмҽлҽре адресларын; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районының административ чиклҽрен,  

янгын сүндерү-коткару подразделениелҽренең чыгу урыннарын, Балык Бистҽсе 

муниципаль  районындагы урыннарның исем-атамаларын  һҽм транспорт 

магистральлҽрен; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  берҽмлектҽге  кизү-диспетчерлык  

хезмҽтлҽре системасын оештыруны;  

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы  БКДХ нең  территориаль 

җаваплылык зонасын һҽм  Балык Бистҽсе муниципаль  районы  

территориясендҽ эш итүче кичектергесез илтифат итү хезмҽтлҽренең  

территориаль җаваплылык зоналарын; 

-ГХлҽрне (вакыйгаларны) кисҽтү һҽм бетерү  өчен җҽлеп ителгҽн 

техниканың урнашуын, билгелҽнешен, коткару һҽм янгын сүндерү  махсус 

чаралары  складларының урнашуын; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районының чыгу урыннарында урнашкан 

потенциаль  хҽтҽр  объектларны, социаль яктан ҽһҽмиятле  объектларны, 

аларның адресларын, тулы аталышын,  янгын һҽм авария-коткару 

техникасының  рангка тиңдҽшле  билгелҽнгҽн җыелмасын; 

- БКДХ нең  автоматлаштырылган  системасының билгелҽнешен һҽм 

тактик-техник характеристикасын, аңа йөклҽнгҽн бурычларны  үтҽү тҽртибен, 

элемтҽ чараларыннан һҽм БКДХ нең   идарҽ итү пунктында урнаштырылган 

башка җиһаздан  файдалану тҽртибен; 

-Татарстан Республикасының күрше үзидарҽлек берҽмлеклҽренең үзара 

ярдҽм күрсҽтү өчен  җирле янгын һҽм коткару подразделениелҽре җҽлеп 

ителергҽ мөмкин булган  торак пунктларының һҽм объектларының исемнҽрен; 

-автоматлаштыру чараларын файдаланганда куркынычсызлык техникасы 

кагыйдҽлҽрен; 



-үзидарҽлек районына хас булган  ГХ лҽрнең (вакыйгаларның) барлыкка 

килү хҽтҽрлҽрен; 

-мҽгълүмат алмашу тҽртибен; 

-алдан ҽзерлҽнгҽн исемлек буенча  хҽбҽр итү үткҽргҽндҽ АСО-4 белҽн 

эшлҽү тҽртибен; 

-хҽбҽр итү сигналларын кабул итү, расланган инструкциялҽр нигезендҽ 

сигналларны вазыйфаи затларга ирештерү тҽртибен. 

3.2.2. Балык Бистҽсе муниципаль  районы  БКДХ нең  җитҽкчесе 

федераль законнарны, карар, күрсҽтмҽлҽрне, югарыгы органнарның 

боерыкларын һҽм  башка җитҽкче,  БКДХ нең   эшлҽвен, ГЛОНАСС – 112 

программ тҽэмин ителешен билгелҽүче  норматив-техник һҽм методик 

документларны белергҽ тиеш. 

3.2.3. Балык Бистҽсе муниципаль  районы  БКДХ  җитҽкчесе булдыра 

алырга тиеш: 

- БКДХ алдына куелган бурычларны үтҽүне оештыруны һҽм  контрольне 

тҽэмин итүне; 

- БКДХнең эшлҽвен тҽэмин итүне һҽм  үстерүнең норматив-методик 

базасын эшлҽүне, шулай ук  чираттагы оператив кизү тору сменасының кизү 

торуга  керешүе турында  боерыкларны; 

-оператив-техник хезмҽтне,  БКДХнең  шҽхси составын  һөнҽри ҽзерлҽүне 

һҽм өйрҽтүне  оештыруны; 

-занятиелҽр, тренировкалар һҽм өйрҽнүлҽр үткҽрүне оештыруны; 

- БКДХнең алга таба  камиллҽштерү, үстерү һҽм техник коралланышын 

күтҽрү буенча  тҽкъдимнҽр  эшлҽүне. 

3.2.4. Балык Бистҽсе муниципаль  районы  БКДХ  җитҽкчесенҽ талҽплҽр: 

югары белем, халыкның һҽм территориялҽрнең  комплекслы куркынычсызлыгы 

системасында  оператив вазыйфаларда  кимендҽ 3 ел  оператив эш стажы, 

билгелҽнгҽн программа буенча уку-өйрҽнү, дҽүлҽт серен тҽшкил итүче 

мҽгълүматлар белҽн эшкҽ керүгҽ рөхсҽт (зарурлык булганда). 

3.2.5. БКДХнең оператив кизүе  белергҽ тиеш: 

-оператив кизүнең  функциональ  вазыйфаларын һҽм эш тҽртибен; 

-оператив кизү  эшен тҽртипкҽ салучы җитҽкче документларны; 

-БКДХ  эшлҽвенең структурасы һҽм  технологиясен; 

- БКДХ эшчҽнлеген тҽртипкҽ салучы  норматив документларны; 

- БКДХ  оператив кизү торучысының эшчҽнлеген  ГО сигналлары һҽм 

бүтҽн сигналлар буенча  билгелҽүче документларны; 

-документларны алып бару кагыйдҽлҽрен. 

3.2.6. БКДХнең   оператив кизү торучысы булдыра алырга  тиеш: 

- килүче мҽгълүматның дөреслегенҽ анализ һҽм бҽялҽү үткҽрүне;  

-мҽгълүматны үзвакытында Балык Бистҽсе муниципаль  районы  янгын 

сүндерү-коткару  подразделениелҽренҽ – янгыннар турындагы хҽбҽрлҽргҽ 

илтифат иткҽндҽ, шулай ук  авария-коткару  берлҽшмҽлҽренҽ һҽм РГХС 

көчлҽренҽ – ГХ гҽ (вакыйгага)  илтифат иткҽндҽ   җиткерүне тҽэмин итүне; 

-чакыруларга илтифат иткҽндҽ кичектергесез оператив хезмҽтлҽрнең кизү 

тору-диспетчерлык хезмҽтлҽре эшчҽнлеген яраштыруны; 



-ГХ гҽ (вакыйгага) оператив рҽвештҽ илтифат итү максатларында РГХС ның 

идарҽ итү органнары белҽн җирле үзидарҽ органнарының хезмҽттҽшлеген 

оештыруны; 

-элемтҽ җиһазлары, MicrosoftWindows (Word, Excel, PowerPoint) (яки 

эквивалент) операцион системасы өчен төп офис кушымталары белҽн 

нҽтиҗҽле эшлҽүне; 

-мҽгълүматны кабул иткҽндҽ  гарнитурдан файдалануны; 

-компьютер артында эшлҽү белҽн бер үк вакытта телефоннан ачык, 

аңлаешлы сөйлҽшүне; 

-фикерлҽрне белдерү (коммуникатив) күнекмҽлҽрен куллануны; 

-карарларны тиз кабул итүне; 

-БКДХ алдына куелган бурычларны үтҽүне тҽэмин итү өчен мҽгълүмат  

чыганакларын нҽтиҗҽле файдалануны; 

-теоретик һҽм практик  хҽзерлек дҽрҽҗҽсен  күтҽрүне; 

-үз вазыйфаларын башкару процессында алынган мҽгълүматның 

яшеренлеген саклауны. 

3.2.7 БКДХ нең оператив кизү торучысына тыела: 

- телефоннан оператив кизү тору белҽн бҽйле булмаган  сөйлҽшүлҽр алып 

бару; 

- БКДХ  җитҽкчесе рөхсҽтеннҽн башка  гаммҽви мҽгълүмат чараларына 

һҽм чит-ят кешелҽргҽ  нинди дҽ булса мҽгълүмат бирү; 

- БКДХ биналарына чит кешелҽрне кертү; 

- БКДХ  җитҽкчесе рөхсҽтеннҽн башка   оператив кизү тору урыныннан 

китеп тору; 

-вазыйфаи бурычлар һҽм инструкциялҽрдҽ  каралмаган вазыйфаларны 

үтҽү; 

3.2.8. БКДХ нең оператив кизү торучысына талҽплҽр: 

-эш стажына талҽплҽр куелмыйча  урта һөнҽри белем; 

- Балык Бистҽсе муниципаль  районы  БКДХ  нең эшлҽвен билгелҽүче 

норматив документларны белү; 

-ышанычлы  файдаланучы дҽрҽҗҽсендҽ  компьютерда эшлҽү күнекмҽлҽре 

(MicrosoftWindows (Word, Excel, PowerPoint не белү яки эквивалент), электрон 

почта, Интернеттан файдалана алу; 

-мҽгълүмати белешмҽлек системасы белҽн файдалана белү. 

 

3.3. Балык Бистҽсе муниципаль  районы  

 БКДХ  биналарына (бүлмҽлҽренҽ) талҽплҽр 

 

     Балык Бистҽсе муниципаль  районы   БКДХ  биналары мҽйданнарына 

ихтыяҗны исҽплҽү гамҽлдҽге санитария кагыйдҽлҽре һҽм нормалары 

(СанПиН) талҽплҽре  базасында һҽм микъдар составы җирле шартларга, 

потенциаль куркыныч объектларның булуына һҽм ГХлҽрнең 

(вакыйгаларның)  барлыкка килү хҽтҽрлегенҽ бҽйле рҽвештҽ, шулай ук  

үзидарҽлек берҽмлегендҽге халык саныннан, шалтыратуны эшкҽртүнең 

уртача дҽвамлылыгыннан һҽм тҽүлектҽге шалтыраулар саныннан чыгып 



билгелҽнҽ торган  оператив кизү тору сменасы белгечлҽре санының 

мөһимлеге нигезендҽ ясала. 

 

3.4. Балык Бистҽсе муниципаль  районы   БКДХ җиһазына талҽплҽр  

 

3.4.1. БКДХ җиһазына талҽплҽр, БКДХ нең бурычларын  тҽүлек 

ҽйлҽнҽсе режимында  үтҽү  зарурлыгын  исҽпкҽ алып,  Россия  Федерациясе 

Хөкүмҽтенең 2008 елның 25 августындагы 1240-р номерлы күрсҽтмҽсе белҽн 

хупланган  үзидарҽлек берҽмлеклҽренең бердҽм кизү тору-диспетчерлык 

хезмҽтлҽре базасында бердҽм “112” номеры аша кичектергесез оператив 

хезмҽтлҽрне чакыруны тҽэмин итү системасын төзү Концепциясе  нигезендҽ 

эшлҽнде. 

3.4.2.Җиһаз составына керергҽ тиеш, кимендҽ: 

-оператив кизү тору сменасы  белгечлҽренҽ автоматлаштырылган эш 

урыны; 

-җитҽкчелекнең һҽм хезмҽт күрсҽтүче персоналның 

автоматлаштырылган эш урыны; 

-локаль исҽплҽү челтҽренең актив җиһазы; 

-структуралы кабель  челтҽре; 

-серверлы җиһаз; 

-мҽгълүматларны саклауның махсуслашкан чаралары; 

-оргтехника комплекты; 

-элемтҽ чаралары; 

-хҽбҽр итүнең җирле системасы белҽн идарҽ итүнең 

автоматлаштырылган эш урыны; 

-коллектив кулланылыштагы видео чагылдыру һҽм 

видеоконференцэлемтҽ системасы чаралары; 

-эшлҽү режимнары үзгҽрешенҽ пакетларны саклау өчен махсус 

җиһазланган металл сейф; 

- метеостанция; 

- нурланыш контроле приборы; 

- гарантияле электр туклануы чыганаклары. 

3.4.3.Җиһаз составына  серверлы җиһаз һҽм югары тизлекле исҽплҽү 

челтҽре белҽн аерыл алып берлҽштерелгҽн мҽгълүматларны саклау 

системасы составында   мҽгълүматларны эшкҽртү үзҽге керергҽ мөмкин. 

Серверларны сайлау ҽлеге серверларда эшлҽү өчен планлаштырыла торган  

кушымталар яки сервислар өчен җиһазның талҽп ителгҽн 

җитештерүчҽнлеген  анализлау нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ  ясала. Серверлы 

платформаның   тҽэмин итү моментыннан кимендҽ 5 елга  җитештерүче 

тарафыннан расланган, шулай ук БКДХ нең башка элементлары белҽн  ул 

бергҽ була ала торган   яшҽү һҽм үсеш планы булырга тиеш. Сервер төшен 

хҽл итү өлешендҽ  иң кулай дип  отказоустойчивый  сервер кластеры  һҽм 

гарантияле электр туклануны оештыру белҽн  запаска куелган  югары 



тизлекле  исҽплҽү челтҽрендҽ берлҽшкҽн мҽгълүматларны запас саклап тору 

урыны   базасында хҽл итүне куллану фараз ителҽ. 

 

IV. Балык Бистҽсе муниципаль  районы   БКДХ эшчҽнлеге  

4.1. Балык Бистҽсе муниципаль  районы   БКДХ үз эшчҽнлеген  

үзидарҽлек казна  учреждениесе  рҽвешендҽ  тиңдҽшле юридик зат буларак 

гамҽлгҽ ашыра. 

4.2. Балык Бистҽсе муниципаль  районы   БКДХ н төзүне һҽм эшчҽнлеген  

финанслау  үзидарҽлек районы бюджет средстволарыннан, шулай ук Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ бүтҽн чыганаклардан да   гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Төшенчҽлҽр һҽм терминнар: 

 

Кизү-диспетчерлык хезмҽте (КДХ): Балык Бистҽсе муниципаль  районы 

территориясендҽ  эш итүче РГХСның (Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

системасының) үзидарҽлек дҽрҽҗҽсендҽ ярдҽмче системасына керүче һҽм  

даими ҽзерлектҽге көчлҽре һҽм чаралары булган хезмҽтнең кизү яки 

диспетчерлык органы. 

БКДХ нең  (Бердҽм кизү-диспетчерлык  хезмҽтенең) идарҽ итү пункты, 

БКДХ нең ИП: кизү-диспетчерлык персоналы  эше өчен  аталган һҽм идарҽ 

итүнең  кирҽкле техник, элемтҽ һҽм хҽбҽр итү  чаралары  белҽн 

җиһазландырылган  йорт (корылма, бина). 

БКДХ нең  элемтҽ үзҽге, БКДХ нең ЭҮ: БКДХ нең  идарҽ пунктында 

җҽелгҽн  элемтҽ чаралары һҽм көчлҽренең БКДХ һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

халыкны һҽм территориялҽрне  саклау һҽм/яки  җирле үзидарҽ каршындагы 

гражданнар оборонасы өлкҽсендҽ  бурычларны хҽл итүгҽ  махсус вҽкалҽтле  

орган мҽнфҽгатьлҽрендҽ мҽгълүмат алмашуны тҽэмин итүче оештыру-техник 

берлҽшмҽсе. 

БКДХ нең  хҽбҽр итү үзҽге, БКДХ нең  ХҮ: Хҽбҽр итүнең һҽм персональ  

чакыруның  үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итүнең җирле автоматлаштырылган  

системасы белҽн  хезмҽттҽшлек итүче көч һҽм техник чараларының оештыру-

техник берлҽшмҽсе. 

Автоматлаштырылган система, АС:  Персоналдан һҽм аның эшчҽнлеген 

автоматлаштыру чаралары комплексыннан торучы, билгелҽнгҽн функциялҽрне 

үтҽүнең мҽгълүмати технологиясен тормышка ашыручы  система. 

“Хҽвефсез шҽһҽр” аппарат-программа комплексы, “Хҽвефсез 

шҽһҽр”АПК:  Гамҽлдҽге һҽм перспективадагы федераль, региональ, 

муниципаль  һҽм җирле  дҽрҽҗҽдҽге объектка караган  үзара бҽйлҽнгҽн 

автоматлаштырылган системалар җыелмасы. Биредҽ бу системаларның 

берсенең эшлҽве икенчесенең эшлҽү нҽтиҗҽсенҽ бҽйле. Шунлыктан ҽлеге 

җыелманы бердҽм автоматлаштырылган система буларак карарга кирҽк, ҽ ул 

РГХС  автоматлаштырылган мҽгълүмати-идарҽ системасының  җирле ярдҽмче 

системасының состав өлеше  булып тора. 

  “Оператив илтифат итүнең бердҽм үзҽге” автоматлаштыру чаралары 

комплексы, ОИБҮ АЧК:  “Хҽвефсез шҽһҽр” АПК н төзегҽндҽ (керткҽндҽ) 



БКДХнең җирле  региональ  кизү-диспетчерлык хезмҽтлҽре һҽм 112 системасы 

белҽн хезмҽттҽшлектҽ эшлҽү процессларын комплекслы мҽгълүматлаштыруны 

тҽэмин итүче программалы-аппарат чараларының  оештыру-техник 

берлҽшмҽсе. 

РГХС ның автоматлаштырылган мҽгълүмати-идарҽ итү системасы, РГХС 

ның АМИС:  РГХС ның идарҽ органнарының эшен тҽэмин итү өчен  зарур  

булган мҽгълүматларны җыю, саклау, тапшыру, эшкҽртү һҽм бирү 

процессларын автоматлаштыру өчен, шулай ук  идарҽ итү карарларын кабул 

итүгҽ булышлык итүче процессларны автоматлаштыру, кабул ителгҽн 

карарларны кул астындагыларга һҽм  хезмҽттҽшлек итүче идарҽ органнарына 

җиткерү һҽм аларның үтҽлешенҽ контрольлек итү өчен аталган система. 

Вакыйга. Гадҽттҽн тыш хҽл булып тормаучы булган хҽл, аңа илтифат итү  

Балык Бистҽсе муниципаль районы  хезмҽтлҽренең көчлҽрен һҽм чараларын 

җҽлеп итү талҽп ителҽ. 

Чакыру (вакыйга турында хҽбҽр): БКДХнҽ ГХ (вакыйга) турында  төрле 

элемтҽ каналлары аша кергҽн  мҽгълүмат. 

 


