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“2019-2021 елларга Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районында  халыкны 

һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн яклау һҽм су 

объектларында кешелҽр иминлеген 

тҽэмин итү муниципаль 

программасын раслау турында” 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт программаларын эшлҽү, тормышка ашыру һҽм 

нҽтиҗҽлелеген бҽялҽү тҽртибен һҽм Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

программалары исемлеген раслау турында» 2012 ел, 31 декабрь, 1199 нчы 

карарын үтҽү максатыннан чыгып КАРАР БИРҼМ: 

 

1.Кушымта нигезендҽ Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районында халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

яклау һҽм су объектларында кешелҽр иминлеген тҽэмин итү» муниципаль 

программасын расларга. 

2. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

муниципаль учреждениелҽренҽ Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы бюджетын формалаштырганда һҽм үтҽлешен оештырганда 

программа нигезлҽмҽлҽренҽ таянып эш итҽргҽ. 

3. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 

финанс - бюджет палатасына ел саен чираттагы финанс елына район бюджетын 

формалаштырганда, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы бюджетыннан күрсҽтелгҽн максатларга җибҽрелҽ торган 

мөмкинлеклҽрне исҽпкҽ алып һҽм бюджет чиклҽрендҽ Программа чараларын 

тормышка ашыруга чыгымнарны күздҽ тотарга. 

4. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районының Интернет-телекоммуникация челтҽрендҽге http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru   веб-адресы буенча урнашкан рҽсми сайтында һҽм Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге http://pravo.tatarstan.ru  веб-адресы 

буенча урнашкан Татарстан Республикасы Хокукый мҽгълүматның рҽсми 

порталында урнаштырырга. 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


5. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 

инфраструктура үсеше буенча урынбасары Д. Н.Ризаевка йөклҽргҽ. 

 

 

Җитҽкче вазыйфаларын башкаручы                                                   В.И. Токранов 

 

 

 

  



Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районының 

Башкарма комитеты  03.04.2009 

ел, 122пи номерлы карарына 

кушымта 

 

"2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы халкын һҽм территориялҽрен гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау" 

муниципаль программасы 

 

Программаның Паспорты 

Программаның исеме "2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы халкын һҽм территориялҽрен гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽн яклау"  (алга таба - Программа).  

Программаның төп 

эшлҽүчелҽре  

Балык Бистҽсе муниципаль районы “Гражданнарны яклау 

идарҽсе” муниципаль казна учреждениесе. 

Программаның 

Максаты 

  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

халкының, территориялҽренең һҽм инфраструктура 

объектларының табигый һҽм техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклануын арттыру, аларның 

тискҽре нҽтиҗҽлҽрен йомшарту, Гражданнар оборонасы һҽм 

су объектларында кешелҽрнең иминлеген тҽэмин итү 

өлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру. 

Программаның 

бурычлары 

1. Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү 

һҽм булдырмау өлкҽсендҽ идарҽ нҽтиҗҽлелеген күтҽрү. 

2. Балык Бистҽсе муниципаль районында кризиска каршы 

идарҽ системасын үстерү. 

3. Халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ саклау һҽм гражданнар 

оборонасы өлкҽсендҽ ҽзерлҽү. 

4. Балык Бистҽсе муниципаль районында су объектларында 

кешелҽр иминлеген тҽэмин итү. 

 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һҽм этаплары 

2019-2021 ел  

Программаны 

финанслау 

чыганаклары һҽм 

күлҽме: 

  

Программаны финанслауның гомуми күлҽме 6471,4 мең 

сум* тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

(мең сум) 

Финанслау 

чыганаклары 

Барлыгы  2019 ел 2020 ел 2021 ел 

Район бюджеты 6471,4 2096,4 2158,30 2216,7 

Искҽрмҽ:  

* финанслау күлҽмнҽре фараз характерына ия һҽм Татарстан 



Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы бюджеты 

мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып (мең сум), ел саен төзҽтмҽлҽр 

кертергҽ тиеш. 

Программаны 

тормышка ашырудан 

көтелгҽн нҽтиҗҽлҽр 

(тормышка ашыру 

нҽтиҗҽлелеге 

индикаторлары)  

Программаны тормышка ашыру түбҽндҽгелҽргҽ ярдҽм 
итҽчҽк: 
 - гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен резерв 

булдыру чараларын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽргҽ; 

 - 2021 елга 673 шҽхси саклану чарасы һҽм медицина ярдҽме 

тупларга; 

 - саклау корылмаларын куллануга ҽзерлек дҽрҽҗҽсен 

тҽэмин итү; 

 - муниципаль берҽмлекнең иминлек паспортларын эшлҽү 

һҽм аларга төзҽтмҽлҽр кертү буенча чараларны тормышка 

ашырырга; 

 - муниципаль берҽмлекнең нефть һҽм нефть продуктлары 

ташуны кисҽтү планнарын эшлҽүнең тҽэмин ителешенең 

100 % дҽрҽҗҽсен гамҽлгҽ ашырырга; 

 - гидротехник корылмаларны (буаларны) авариясез 

эксплуатациялҽүнең 100 % дҽрҽҗҽсен гамҽлгҽ ашыру); 
 - гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы турында 
халыкка ашыгыч рҽвештҽ хҽбҽр итүнең комплекслы 
системасын булдыру һҽм аны карап тоту чараларын гамҽлгҽ 
ашыруны тҽэмин итҽргҽ; 
 - бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенең билгелҽнеш 
буенча бурычларны үтҽүгҽ 100% ҽзерлек дҽрҽҗҽсен тҽэмин 
итҽргҽ; 
 - муниципаль берҽмлекнең Гражданнар оборонасы һҽм 
гадҽттҽн тыш хҽллҽр өлкҽсендҽ укыту-консультация 
пунктларын булдыру, җиһазландыру һҽм аларның 
эшчҽнлеген оештыру буенча чараларны тормышка ашыру; 
 - халыкны, барыннан да элек, балаларны, йөзү һҽм суда 
коткару алымнарына өйрҽтергҽ; 
- “ОСВОД” территориаль бүлекчҽсенең эшчҽнлеген тҽэмин 
итү һҽм оештыру буенча чараларны тормышка ашыру; 
 - су объектларында кешелҽрнең үз-үзен тотышы 
кагыйдҽлҽрен үз эченҽ алган листовкалар, белешмҽлеклҽр, 
плакатлар ясау һҽм тарату буенча чараларны 100% 
тормышка ашыруны тҽэмин итҽргҽ 
 

 

I. Программа хәл итүгә юнәлдерелгән проблеманың характеристикасы 

Программа гражданнарны табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽн яклау дҽрҽҗҽсен һҽм су объектларында кешелҽр иминлеген 

арттыруга, Гражданнар оборонасы, кешелҽрне, матди һҽм мҽдҽни 

кыйммҽтлҽрне коткару бурычларын үтҽүгҽ, гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽсендҽ 

зыян күргҽн халыкка ярдҽм күрсҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн. Климат үзгҽрү, хуҗалык 

эшчҽнлеге яисҽ эре техноген авариялҽр һҽм катастрофалар нҽтиҗҽсендҽ 

барлыкка килҽ торган табигый һҽм техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркынычы 



халык өчен һҽм Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районының икътисад объектлары өчен зур куркыныч тудыра. 

Ҽлеге программа гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркынычын киметү өлкҽсендҽ 

идарҽ итүне координациялҽү механизмнарын үстерүгҽ, кризис һҽм гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽ ашыгыч ярдҽм күрсҽтү системаларын оптимальлҽштерүгҽ, 

шулай ук заманча мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр һҽм массакүлҽм 

мҽгълүматның техник чараларын куллану нигезендҽ тормыш иминлеге 

культурасын формалаштыру методларын һҽм чараларын булдыруга 

юнҽлтелгҽн чараларны үз эченҽ ала.  
          Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясендҽ табигый һҽм 

техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр янау очраклары бар. 

Табигый гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркыныч табигать күренешлҽре: язгы 

ташу, ташу, көчле җиллҽр, кар яву, корылык, урман янгыннары нҽтиҗҽсендҽ 

килеп чыгарга мөмкин. 

Потенциаль куркыныч объектлар техноген куркыныч тудыра. 

Авария-коткару эшлҽре бу эшлҽрне башкаручы кешелҽрнең тормышына 

һҽм сҽламҽтлегенҽ куркыныч янаучы факторларның булуы белҽн характерлана 

һҽм махсус ҽзерлек, экипировка һҽм җиһазландыруны талҽп итҽ. 

Район коткару хезмҽтенең үсеш темпларын саклап калу һҽм муниципаль 

коткару эшлҽрен формалаштыру ҽзерлеген арттыру өчен, авария-коткару 

көчлҽрен коралландыру проблемаларын программа методлары белҽн хҽл 

итҽргҽ кирҽк.  

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерү нҽтиҗҽлелеге күбесенчҽ матди ресурслар 

булу белҽн билгелҽнҽ. Матди ресурсларның җитҽрлек булуы гадҽттҽн тыш 

хҽлне минималь срокта локальлҽштерергҽ, аның нҽтиҗҽлҽре масштабын 

киметергҽ һҽм төп бурычны хҽл итҽргҽ - зыян күрүчелҽрне коткарырга һҽм 

беренче чиратта тормыш өчен мөһим булган ҽйберлҽр белҽн тҽэмин итүне 

оештырырга мөмкинлек бирҽ.  

Матди ресурслар резервларының номенклатурасы һҽм күлҽме гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрнең фаразланган янауларыннан чыгып билгелҽнҽ. 

Ҽмма район территориясендҽ фаразланган гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

чыгып, бу резервлар җитҽрлек түгел. Матди ресурслар белҽн тҽэмин итүнең 

тиешле проблемаларын төбҽк дҽрҽҗҽсендҽ хҽл итҽргҽ кирҽк. 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽл килеп туган очракта, куркыныч 

районнардан халыкны вакытлыча урнаштыру пунктларына (алга таба - ВУП) 

эвакуациялҽргҽ һҽм зыян күрүчелҽрне беренче чиратта тормыш өчен иң 

кирҽкле булган ҽйберлҽр белҽн белҽн тҽэмин итүне оештырырга кирҽк булачак. 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽл килеп туган очракта, куркыныч районнардан 

халыкны вакытлыча урнаштыру пунктларына (алга таба - ВУП) 

эвакуациялҽргҽ һҽм зыян күрүчелҽрне беренче чиратта тормыш белҽн тҽэмин 

итүне оештырырга кирҽк булачак. 

Эвакуация чараларын планлаштыру нҽтиҗҽсендҽ Татарстан 

Республикасы Гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм гражданнар оборонасы эшлҽре 

министрлыгының Гражданнар оборонасы өлкҽсендҽге вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ 



ашыру бүлегенең ҽйдҽп баручы киңҽшчесе (Балык Бистҽсе муниципаль районы 

буенча) гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ зыян күргҽн халыкның беренчел тормыш 

тҽэмин ителешен оештыруга ҽзерлекне арттыру буенча чаралар күрергҽ 

кирҽклеге ачыкланды. 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ зыян күрүчелҽрнең тормыш-

көнкүрешен тҽэмин итү проблемаларын хҽл итү өчен яңа карарлар кирҽк. 

Тиешле проблемаларны хҽл итү социаль өлкҽ объектларын икелҽтҽ 

билгелҽнеше буенча кулланырга мөмкин булган җиһазландыру буенча 

максатчан программа чаралары булып тора: 

-  көндҽлек режимда – социаль файдалы максатларда куллану; 

- гадҽттҽн тыш хҽл режимында - зыян күрүчелҽрнең беренче чиратта 

яшҽүлҽрен тҽэмин итү өчен. 

Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау буенча 

алда санап үтелгҽн проблемалардан чыгып, муниципаль дҽрҽҗҽдҽ программа 

методларын хҽл итҽргҽ кирҽк. 

Балык Бистҽсе муниципаль районы буенча су объектларында кешелҽр 

үлеменең төп сҽбҽплҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: 

- кешелҽрнең коену өчен җиһазландырылмаган урыннарда коенуы; 

- сулыклар янында исерткеч һҽм наркотик исерек хҽлдҽ коену яки ял итү; 

- балаларның йөзҽ белмҽве; 

- балаларның ата-ана карамагыннан башка коенуы; 

- суда кеше тормышын саклау кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн 

сулыкларда гап-гади куркынычсызлык нормаларын үтҽмҽү. 

Халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау һҽм суда куркынычсызлыкны 

тҽэмин итү өлкҽсендҽ күрсҽтелгҽн проблемаларны хҽл итүдҽ өстенлекле 

чараларны формалаштыру, аларны тормышка ашыруда эзлеклелекне булдыру 

һҽм бу өлкҽгҽ хакимиятне, оешмаларны җҽлеп итү, шулай ук халыкта 

куркынычсыз тҽртип культурасын формалаштыру буенча системалы эшне 

талҽп итҽ.  

II. Программаның максатлары, бурычлары, сроклары (этаплары) һәм 

күрсәткечләренә (индикаторлары) 

ирешү максатлары һәм бурычларны хәл итү программасы 
Программаның төп максаты: 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы халкының, 

территориялҽренең һҽм инфраструктура объектларының табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклануын арттыру, аларның тискҽре 

нҽтиҗҽлҽрен йомшарту, Гражданнар оборонасы һҽм су объектларында 

кешелҽрнең иминлеген тҽэмин итү өлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру 

Программаның бурычлары: 
1. Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм булдырмау  

өлкҽсендҽ идарҽ нҽтиҗҽлелеген күтҽрү. 

2. Балык Бистҽсе муниципаль районында кризиска каршы идарҽ 

системасын үстерү. 

3. Халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ саклау һҽм гражданнар оборонасы 



өлкҽсендҽ ҽзерлҽү. 

4. Балык Бистҽсе муниципаль районында су объектларында кешелҽр 

иминлеген тҽэмин итү. 

Программа чаралары системасына түбҽндҽгелҽр кертелгҽн: 

- халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау 

чаралары; 

- су объектларында кешелҽрнең иминлеген арттыру чаралары; 

- оештыру чаралары. 

Шул ук вакытта кайбер чаралар бөтен чор дҽвамында гамҽлгҽ 

ашырылачак, ҽ кайбер чаралар этаплап башкарылырга тиеш. 

Һҽр елның финанслау күлҽменҽ алдагы елгы программаны гамҽлгҽ ашыру 

нҽтиҗҽлҽре буенча аныклаулар кертелҽчҽк. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү индикаторлары 

турында җентекле мҽгълүмат Программага кушымтада күрсҽтелгҽн. 

2019-2021 елларда программаны тормышка ашыру вакыты 

 

III. Программа чаралары системасы 

 

Программаның куелган төп максатларына һҽм бурычларына ирешү өчен, 

2019 - 2021 еллар чорында Программаның түбҽндҽге чараларын тормышка 

ашырырга кирҽк: 
- муниципаль берҽмлектҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен 

финанс чаралары резервын формалаштыру һҽм даими саклап тору; 

- муниципаль берҽмлек хезмҽткҽрлҽрен индивидуаль саклану чаралары 

һҽм шҽхси саклану чаралары белҽн тҽэмин итү өчен ҽлеге чараларны туплау; 

- гражданнар оборонасының саклау корылмаларын куллануга даими 

ҽзерлек хҽленҽ китерү һҽм шул хҽлдҽ саклау; 

- муниципаль берҽмлек куркынычсызлыгы паспортларын эшлҽү һҽм 

аларга төзҽтмҽлҽр кертү; 

- муниципаль берҽмлекнең нефть һҽм нефть продуктлары түгелүен һҽм 

таралуын кисҽтү һҽм бетерү буенча планнар эшлҽү; 

- гидротехник корылмаларның эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру 

буенча чаралар; 

- гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы турында халыкка экстрен 

хҽбҽр итүнең комплекслы системасын булдыру һҽм карап тоту; 

- диспетчерлык хезмҽтен булдыру; 

- муниципаль берҽмлекнең Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр өлкҽсендҽ укыту-консультация пунктларын булдыру, җиһазлау һҽм 

аларның эшчҽнлеген оештыру; 

- халыкны, барыннан да элек, балаларны, йөзү һҽм суда коткару 

алымнарына өйрҽтү; 



- су объектларында кешелҽрнең үз-үзлҽрен тоту кагыйдҽлҽрен үз эченҽ 

алган листовкалар, белешмҽлеклҽр, плакатлар ясау һҽм тарату. 

 

IV. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

 

Чыганаклар: 

- җирле бюджет - халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

яклау буенча озак вакытлы муниципаль программалар чараларын финанслауга, 

шул исҽптҽн ҽлеге программа кысаларында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бюджетара трансфертлар алу өчен каралган акчалар (конкрет 

суммаларны күрсҽтмичҽ генҽ, мөмкин булган чыганак буларак фаразлана); 
Программаны финанслауның гомуми күлҽме 6471,4 мең сум тҽшкил итҽ. 

Программаны тормышка ашыруны ресурслар белҽн тҽэмин итү фаразланган 

характерга ия һҽм, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

бюджеты мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, ел саен төзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 

 

V. Программаны тормышка ашырудан оешкан социаль-икътисадый һәм 

экологик нәтиҗәләрне бәяләү 

 

Программа социаль характерга ия, аның нҽтиҗҽлелегенең төп 

критерийлары булып Балык Бистҽсе муниципаль районы халкын һҽм 

территориясен гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклауның торышы тора. 

Ҽлеге программа максатлары нигезендҽ түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ ирешү 

күздҽ тотыла: 

1. Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр мҽсьҽлҽлҽре буенча 

белгечлҽрнең квалификациясен күтҽрү. 

2. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ куркынычсызлыкны пропагандалау буенча 

чараларны үтҽү. 

3. Гадҽттҽн тыш хҽл очрагына һҽм аерым чорда халыкны яклау чаралары 

белҽн тҽэмин итү. 

4. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ зыян күрүчелҽр өчен урнашу урыннарын 

булдыру. 

5. Авария-куркыныч гидротехник корылмаларны бетерү. 
 
 
 

 

 



“2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы халкын һҽм территориялҽрен гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн яклау” программасына кушымта 

 

2019-2021 елларга “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы халкын һҽм территориясен гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽн яклау” программасы чараларының максаты, бурычлары, нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү индикаторлары һҽм 

финанславы  
Тҽрт

ип 

буен

ча № 

Чараның исеме 

 

Башкаручылар  Тормышка 

ашыру 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторлары, 

үлчҽү 

берҽмлеклҽре 

Индикаторлар  күрсҽткечлҽре Финанслау күлҽме һҽм чыганагы, мең сум 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максат:Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы халкының, территориялҽренең һҽм инфраструктура объектларының табигый һҽм техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклануын арттыру, аларның тискҽре нҽтиҗҽлҽрен йомшарту, гражданнар оборонасы өлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыру 

1нче бурыч. Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өлкҽсендҽ идарҽ нҽтиҗҽлелеген күтҽрү 

1.1. Муниципаль 

берҽмлектҽ 

гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне 

кисҽтү һҽм 

бетерү өчен 

финанс 

чаралары 

резервын 

булдыру һҽм 

саклау 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтү 

һҽм бетерү өчен 

резерв булдыру 

чараларын үтҽү, 

процентларда  

100 100 100 500,00 500,00 500,00 

1.2. Муниципаль 

берҽмлек 

хезмҽткҽрлҽрен 

тҽэмин итү 

өчен 

индивидуаль 

яклау чаралары 

һҽм медицина 

чаралары 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты, 

оешмалар 

(килешү буенча) 

2019-2021 

ел 

муниципаль 

берҽмлектҽ, 

предприятиелҽрдҽ 

һҽм оешмаларда 

тупланган шҽхси 

саклану чаралары 

һҽм медицина 

чаралары саны, 

данҽ 

100 120 130 Агымдагы 
эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 
эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 
эшчҽнлек 

кысаларында 



туплау 

1.3. Гражданнар 

оборонасының 

саклау 

корылмаларын 

куллануга 

даими ҽзерлек 

хҽлендҽ китерү 

һҽм  шул хҽлдҽ 

саклау 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

саклау 

корылмаларын 

куллануга ҽзерлек 

дҽрҽҗҽсе, 

процентларда 

100 100 100 Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

1.4. Татарстан 

Республикасы 

муниципаль 

берҽмлеге 

куркынычсызл

ык 

паспортларын 

булдыру һҽм 

төзҽтү 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

муниципаль 

берҽмлек 

куркынычсызлыгы 

паспортларын 

эшлҽүдҽ тҽэмин 

ителеш дҽрҽҗҽсе, 

процентларда 

100 100 100 Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

1.5. Муниципаль 

берҽмлек 

территориясенд

ҽ нефть һҽм 

нефть 

продуктлары 

түгелүен һҽм 

таралуын 

кисҽтү һҽм 

бетерү буенча 

планнар эшлҽү 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

муниципаль 

берҽмлекнең нефть 

һҽм нефть 

продуктлары 

түгелүен һҽм 

таралуын кисҽтү 

һҽм бетерү 

планнарын 

эшлҽүнең тҽэмин 

ителеш дҽрҽҗҽсе, 

процентларда 

100 100 100 Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

1.6. Гидротехник 

корылмаларны

ң 

эксплуатацион 

ышанычлылыг

ын арттыру 

буенча чаралар 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

гидротехник 

корылмаларны 

(буаларны) 

авариясез 

эксплуатациялҽү 

дҽрҽҗҽсе, 

процентларда 

100 100 100 113,1 113,1 113,1 

2 нче бурыч Балык Бистҽсе муниципаль районында кризиска каршы идарҽ системасын үстерү 



2.1. Гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр килеп 

чыгу 

куркынычы 

турында 

халыкка тиз 

арада хҽбҽр 

итүнең 

комплекслы 

системасын 

булдыру һҽм 

карап тоту 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

Эшлҽнгҽн 

эшлҽрнең күлҽме, 

процентларда 

100 100 100 Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

2.2. Диспетчерлык 

хезмҽтен 

тҽэмин итү 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

Билгелҽнеш 

буенча 

бурычларны 

үтҽргҽ ҽзерлек 

дҽрҽҗҽсе, 

процентларда 

100 100 100 1462,3 1523,2 1580,6 

3нче бурыч. Халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ саклау һҽм гражданнар оборонасы өлкҽсендҽ ҽзерлҽү 

3.1. Муниципаль 

берҽмлекнең 

Гражданнар 

оборонасы 

һҽм гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр 

өлкҽсендҽ 

укыту-

консультация 

пунктларын 

төзү, 

җиһазлау һҽм 

аларның 

эшчҽнлеген 

оештыру 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

2019-2021 

ел 

булдырылган 

уку-консультация 

пунктларының 

ҽзерлек дҽрҽҗҽсе, 

процентларда 

100 100 100 Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

4нче бурыч. Балык Бистҽсе муниципаль районында су объектларында кешелҽр иминлеген тҽэмин итү 
4.
1. 

Халыкны, 
барыннан да 
элек, 
балаларга, 
йөзүгҽ һҽм 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

 
2019-2021 
ел 

Эшлҽнгҽн 

эшлҽрнең күлҽме, 

процентларда 

100 100 100 21,0 22,0 23,0 



суда коткару 
алымнарына 
өйрҽтү 

районының 

Башкарма 

комитеты 
4.
2. 

Су 
объектларынд
а кешелҽрнең 
үз-үзлҽрен 
тоту 
кагыйдҽлҽрен 
үз эченҽ алган 
листовкалар, 
плакатлар 
бастыру һҽм 
тарату 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

 
 
2019-2021 
ел 

Эшлҽнгҽн 

эшлҽрнең күлҽме, 

процентларда 

100 100 100 - - - 

4.
3 

ОСВОД 
район 
бүлекчҽсенең 
мҽгълүмати-
техник һҽм 
матди ярдҽме 

Татарстан 

Республикасы 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының 

Башкарма 

комитеты 

 
2019-2021 
ел 

Эшлҽнгҽн 

эшлҽрнең күлҽме, 

процентларда 

100 100 100 Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

Барлыгы программа буенча:  2096,4 2158,3 2216,7 

 


