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             КАРАР                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
             14.05.2019                                                                             № 654 
 
 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү буенча район территориаль ярдәмче системасы звеносы 
турында Нигезләмәне раслау турында 

 
 “Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау турында” 1994 ел, 21 нче декабрь 68-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең “Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм 
дәүләт системасы турында”  2003 ел,  30 нчы декабрь 794 нче номерлы Карары һәм 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы территориясендә гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасы эшчәнлеген алга 
таба да камилләштерү максатыннан, Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты, 
КАРАР БИРӘ: 
 

1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча район территориаль ярдәмче системасы звеносы 
турында теркәлгән Нигезләмәне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча район территориаль ярдәмче системасы звеносы  
көчләре һәм даими әзерлек чараларының теркәлгән составын расларга. 

3. Әлеге Карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 
порталында һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми 
сайтында урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
  

 
Биектау муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе                                                                    Д.Ф. Шәйдуллин 
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1 нче кушымта 
                                                        Расланган 

                                                                                 ТР Биектау муниципаль районы   
                                                                                  башкарма комитеты карары белән                    
                                                                                  14.05.2019 № 654 

 

 

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча район территориаль ярдәмче системасы 

звеносы турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча район территориаль ярдәмче системасы 
звеносын оештыру һәм эшләү тәртибен билгели (алга таба текст буенча –ТП РСЧС). 

2. ТП РСЧС вәкаләтләренә халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау өлкәсендә мәсьәләләрне хәл итү кергән идарә органнарын, җирле 
үзидарә органнарының,  Биектау муниципаль районы оешмаларының көчләрен һәм 
чараларын берләштерә, һәм  “Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында” Федераль закон тарафыннан 
билгеләнгән  бурычларны үтәү максатыннан үз эшчәнлеген алып бара. 

3. ТП РСЧС район звеносының һәрбер дәрәҗәсендә координация органнары, 
даими эшләүче идарә органнары, көндәлек идарә итү органнары, көчләр һәм резервлар, 
финанс һәм материаль ресурслар, элемтә, алдан кисәтү челтәрләре һәм мәгълүмати 
тәэмин итү оештырыла. 

4. ТП РСЧС район звеносының координацион органнары булып торалар: 
Биектау муниципаль районы территориясен колачлаучы  муниципаль дәрәҗәдә:  
- Биектау муниципаль районында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 

һәм янгын куркынычсызлыгы белән тәэмин итү буенча комиссия;  
объект дәрәҗәсендә: 
- оешмада гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын 

куркынычсызлыгы белән тәэмин итү буенча комиссия. 
5. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгы белән 

тәэмин итү буенча комиссияләрне оештыру, яңадан оештыру һәм бетерү, аларның 
компетенциясен ачыклау, җитәкчеләрне һәм шәхси составны билгеләү Биектау 
муниципаль районы Башкарма комитеты һәм билгеле оешмалар карарлары белән 
тормышка ашырыла. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгы белән 
тәэмин итү буенча комиссияләрнең компетенциясе, шулай ук карарларны кабул итү 
тәртибе алар турында нигезләмәләрдә яки аларны оештыру турында карарларда 
билгеләнәләр. 

Биектау муниципаль районында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 
янгын куркынычсызлыгы белән тәэмин итү буенча комиссия муниципаль район Башкарма 
комитеты Җитәкчесенә, оешмаларда – оешмаларның җитәкчеләренә яки аларның 
урынбасарларына йөкләнелә. 

6. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгы белән 
тәэмин итү буенча комиссияләрнең аларның компетенцияләре нигезендә төп бурычлары 
булып торалар: 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә 
дәүләт сәясәтен тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр эшләп чыгару; 

ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләре эшчәнлеген координацияләү; 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә 

карарлар кабул иткәндә Биектау муниципаль районы җирле үзидарә органнары һәм 
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оешмалары эшчәнлегенең үзара килешенгәнлеген тәэмин итү, шулай ук гадәттән тыш 
хәлләр нәтиҗәсендә зыян күргән һәм җимерелгән торак йортларны, торак-коммуналь 
хуҗалык, социаль өлкә, җитештерү һәм инженер инфраструктурасы объектларын торгызу 
һәм төзү; 

гадәттән тыш хәлләрне булдырмый калу һәм кисәтү буенча чараларны уздыруны 
оештыруга гражданнар оборонасы көчләрен һәм чараларын җәлеп итү турында 
мәсьәләләрне Россия Федерациясе законнары нигезендә карау; 

халыкны гадәттән тыш хәлләр турында алдан кисәтү һәм мәгълүмат бирү турында  
мәсьәләләрне карау. 

Башка төр бурычлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, 
җирле үзидарә органнары норматив хокукый актлары  нигезендә, Татарстан Республикасы 
башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм оешмалар карарлары 
белән гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгы белән 
тәэмин итү буенча билгеле комиссияләргә йөкләнергә мөмкин. 

7. ТП РСЧС район звеносының даими эшләүче идарә органнары булып торалар: 
муниципаль дәрәҗәдә - Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 

гражданнарны саклау Идарәсе каршындагы бердәм кизү-диспетчер хезмәте; 
объект дәрәҗәсендә - халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

саклау өлкәсендә мәсьәләләрне хәл итү өчен махсус вәкаләтле оешмаларның структур 
бүлекчәләре һәм хезмәткәрләре. 

ТП РСЧС район звеносының даими эшләүче идарә органнары түбәндәгеләр 
нигезендә  оештырылалар һәм үз эшчәнлекләрен тормышка ашыралар, 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм башка төр норматив 
хокукый актлар. 

ТП РСЧС район звеносының даими эшләүче идарә органнарының компетенциясе 
һәм вәкаләтләре алар турында билгеле нигезләмәләр һәм күрсәтелгән идарә 
органнарының уставлары белән билгеләнәләр. 

8. ТП РСЧС район звеносының көндәлек идарә органнары булып торалар: 
Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы гражданнарны саклау 

Идарәсе каршындагы бердәм кизү-диспетчер хезмәте; 
оешмаларның (объектларның) бердәм кизү-диспетчер хезмәте. 
Күрсәтелгән органнар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары 

нигезендә оештырылылалар һәм үз эшчәнлекләрен алып баралар. 
9. ТП РСЧС район звеносы көчләре һәм чараларына гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 

һәм бетерү өчен билгеләнгән һәм бүлеп бирелгән (җәлеп ителгән) Биектау муниципаль 
районы оешмалары һәм иҗтимагый берләшмәләренең махсус әзерләнгән көчләре һәм 
чаралары керәләр; 

ТП РСЧС район звеносы көчләре һәм чаралары составы Биектау муниципаль 
районы Башкарма комитеты белән билгеләнә. 

10. ТП РСЧС район звеносы һәрбер дәрәҗәсенең көчләре һәм чаралары составына 
гадәттән тыш хәлләргә оператив реакция һәм аларны бетерү өчен билгеләнгән даими әзер 
торучы көчләр (алга таба – даими торучы көчләр) һәм чаралар керәләр. 

Даими әзер торучы көчләрнең нигезен авария-коткару хезмәте, һәм махсус техника, 
җиһаз, кирәк-яраклар, кораллар, гадәттән тыш хәлләр булган зонада 3 тәүлектән дә ким 
булмаган вакытка авария-коткару чараларын һәм башка ашыгыч эшләрне тәэмин  итүне 
исәпкә алып җиһазландырылган башка хезмәтләр һәм формированиеләр тәшкил итәләр 

ТП РСЧС район звеносы даими әзер булган көчләре исемлеген Биектау муниципаль 
районы Башкарма комитеты тарафыннан Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 
ТР буенча Баш Идарәсе белән килешеп раслана. 

Даими әзер торучы көчләрнең составын һәм стркутурасын гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү буенча аларга йөкләнелгән бурычлардан чыгып, аларны оештыручы 
административ органнар, оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр билгелиләр. 

11. Биектау муниципаль районы территориясендә авария-коткару хезмәте һәм 
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авария-коткару формированиеләре эшчәнлеге координациясен “ТР буенча ФЯКХ 113 ЯБ” 
ФДКУсы тормышка ашыра. 

12. Авария-коткару хезмәте һәм авария-коткару формированиеләрен гадәттән тыш 
хәлләрне бетерүгә җәлеп итү тормышка ашырыла: 

күрсәтелгән хезмәтләр һәм формированиеләр хезмәт күрсәтүче объектларда 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча эш итү планнары нигезендә;  

Иҗтимагый авария-коткару формированиеләре гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә 
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә, билгеле ТР 
РСЧС район звеносы идарә органнары җитәкчелегендә катнашырга мөмкиннәр.  

13. Биектау муниципаль районы эчке эшләр бүлеге көчләре һәм чаралары 
гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
законнары һәм башка төр норматив хокукый актлары белән аларга йөкләнелгән бурычлар 
нигезендә кулланылалар. 

14. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча мәсьәләләрне чишү өчен 
вәкаләтле һәм ТП РСЧС район звеносы идарә органы составына кертелгән җирле үзидарә 
органнары һәм оешмаларның хезмәткәрләрен әзерләү Россия Федерациясе Хөкүмәте һәм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты  билгеләгән тәртиптә тормышка ашырыла. 

Гадәттән тыш хәлләрдән саклану өлкәсендә халыкны әзерләү буенча методик 
җитәкчелек, координация һәм контрольне “ТР буенча ФЯКХ 113 ЯБ” ФДКУсы тормышка 
ашыра. 

15. Авария-коткару хезмәте һәм авария-коткару формированиеләренең гадәттән 
тыш хәлләргә һәм аларны бетерүгә реакциясе аттестация барышында, шулай ук РФ 
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР 
буенча Баш Идарәсе, Татарстан Республикасы дәүләт надзоры органнары, шулай ук 
федераль башкарма хакимият органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимият 
органнары,  Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты һәм күрсәтелгән хезмәт һәм 
формированиеләрне оештыручы оешмалар тарафыннан үз вәкаләтләре чикләрендә 
тормышка ашыручы тикшерүләр вакытында билгеләнә. 

16. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен оештырылалар һәм кулланылалар: 
- гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен финанс чаралар резервы; 
- оешмаларның финанс һәм материаль ресурслары резервы; 
- табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди 

чаралар резервы. 
Финанс һәм матди ресурсларны булдыру, куллану һәм тулыландыру тәртибе Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, Биектау муниципаль районы  норматив 
хокукый актлары һәм оешмалар тарафыннан билгеләнә. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди чаралар резервы исемлеге һәм күләме, 
шулай ук аларны булдыру, саклау, куллану һәм тулыландыру буенча контроль аларны 
оештыручы орган тарафыннан билгеләнә. 

17. ТП РСЧС район звеносының идарә итүе түбәндәгеләрдән гыйбарәт булган 
элемтә һәм алдан кисәтү системасы ярдәмендә тормышка ашырыла 

мәгълүматны һәм алдан кисәтү сигналларын идарә органнарына, РЗ ТСЧС һәм 
халыкка илтеп җиткерүне тәэмин итүче көчләрне, элемтә һәм алдан кисәтү чараларын, 
хәбәр тапшыру челтәрләрне, гомуми кулланылышта булган элемтә челтәре каналларын 
һәм ведомство элемтә челтәрләрен оештыру-техник берләштерү.  

18. ТП РСЧС район звеносында мәгълүмати тәэмин итү техник системаларны, 
элемтә һәм алдан хәбәр итү чаралары, мәгълүматлар белән алмашу, әзерләү, җыю, 
саклау, эшкәртү, анализ һәм мәгълүматларны җиткерүне тәэмин итүче автоматлаштыру 
һәм мәгълүмати ресурслар ярдәмендә тормышка ашырыла. 

 Гадәттән тыш хәлләр турында хәбәрләр алу өчен, шул исәптән янгыннар белән 
бәйле булган очракта, “112” ашыгыч оператив хезмәт бердәм номеры кулланыла һәм 
янгыннар һәм гадәттән тыш хәлләр турында хәбәр итү номеры элемтә өлкәсендә 
башкарма хакимиятнең федераль органы тарафыннан билгеләнә. 
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Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә 
мәгълүмат җыю һәм алмашу һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү җирле үзидарә 
органнары һәм оешмалар тарафыннан, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә тормышка ашырыла.  

Күрсәтелгән мәгълүматны тәкъдим итү сроклары һәм формасы Россия Гадәттән 
тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш Идарәсе тарафыннан билгеләнә. 

19. ТП РСЧС район звеносы кысаларында гадәттән тыш хәлләрне  кисәтү һәм бетерү 
буенча чаралар уздыру Биектау муниципаль районы гадәттән тыш хәлләрне  кисәтү һәм 
бетерү буенча эш планы һәм оешмаларның эш планнары нигезендә тормышка ашырыла.  

ТП РСЧС район звеносы кысаларында эшчәнлекне планлаштыру белән оештыру-
методик җитәкчелек итү “ТР буенча ФПС  ЯЧ” ФДКУ тарафыннан тормышка ашырыла. 

20. . Объектларда, территорияләрдә яки акваторияләрдә гадәттән тыш хәлләр килеп 
чыгу куркынычы булмаган очракта ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләре 
көндәлек эш режимында эшлиләр. 

Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты, оешма җитәкчеләре карарлары 
нигезендә территорияләрендә гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан яки килеп чыгарга 
мөмкин булган яисә вәкаләтләренә гадәттән тыш хәлләрне бетерү йөкләнгән, билгеле 
идарә органнары һәм ТП РСЧС район звеносы көчләре өчен түбәндәге эш режимы 
урнашытрылырга мөмкин: 

- югары әзерлек режимы  - гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булганда; 
- гадәттән тыш хәл режимы - гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан һәм аларны бетерү 

вакытында. 
21. Биектау муниципаль районы Башкарма комитеты, оешма җитәкчеләре 

карарлары нигезендә ТП РСЧС район звеносы көчләре һәм билгеле идарә органнары өчен 
югары әзерлек режимы яки гадәттән тыш хәл режимы кертелү билгеләнәләр: 

югары әзерлек режимы яки гадәттән тыш хәл режимы кертелү өчен җирлек булган 
хәлләр; 

гадәттән тыш хәлләр килеп чыгарга мөмкин булган территория чикләре яки гадәттән 
тыш хәлләр зонасы чикләре; 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү һәм кисәтү буенча чаралар уздыру өчен җәлеп ителә 
торган көчләр һәм чаралар; 

халыкны гадәттән тыш хәлләрдән саклау яки аны бетерү буенча эшләр оештыруны 
тәэмин итү буенча чаралар исемлеге; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча чараларны тормышка ашыру буенча 
җаваплылар, яки гадәттән тыш хәлне бетерүне җитәкләүче вазыйфаи затлар. 

Җирлек башлыклары һәм оешма җитәкчеләре массакүләм мәгълүмат чаралары һәм 
башка төр элемтә каналлары аркылы билгеле бер территориядә ТП РСЧС район звеносы 
идарә органнары һәм көчләренең билгеле эшләү режимы кертелү, шулай ук халыкның 
куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча чаралар турында халыкка мәгълүмат җиткерергә 
тиешле. 

22. Билгеле территорияләрдә югары әзерлек режимы яки гадәттән тыш хәл режимы 
кертелүгә җирлек булган хәлләр бетерелгәннән соң, Биектау муниципаль районы 
Башкарма комитеты Җитәкчесе һәм оешма җитәкчеләре ТП РСЧС район звеносы идарә 
органнары һәм көчләренең билгеләнгән эш режимын гамәлдән чыгаралар. 

23. ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләре тарафыннан тормышка 
ашырыла торган төп чаралар булып тора: 

- көндәлек эш режимында; 
әйләнә-тирә мохитне, гадәттән тыш хәлләр килеп чыгарга мөмкинлеге булган 

куркыныч табигать күренешләрен һәм техноген процессларны күзәтү, гадәттән тыш 
хәлләрне алдан әйтү, шулай ук аларның социаль-икътисади нәтиҗәләренә бәя бирү; 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә 
билгеләнгән тәртиптә мәгълүмат җыю, эшкәртү һәм алмашу һәм янгын куркынычсызлыгы 
белән тәэмин итү; 
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гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 
максатчан һәм фәнни-техник программа һәм чаралар эшләп чыгару һәм гамәлгә ашыру; 

ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләре эшләрен планлаштыру, 
әзерләүне оештыру һәм аларның эшчәнлекләрен әзерләү; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуациях, в том числе к 
действиям при получении сигналов экстренного оповещения; халыкны гадәттән тыш 
хәлләрдән саклау өлкәсендә әзерләү, шул исәптән ашыгыч алдан кисәтү сигналларын 
алган вакытта; 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм янгын 
куркынычсызлыгы өлкәсендә белемнәрне пропагандалау; 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен материаль ресурслар резервларын барлыкка 
китерү, урнаштыру, саклау һәм тулыландыру белән җитәкчелек итү; 

үз вәкаләтләре кысаларында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән саклау һәм янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә дәүләт экспертизасы, күзәтүе 
һәм контроле уздыру; 

үз вәкаләтләре кысаларында тиешле иминият төрләре уздыру; 
халыкны, материаль һәм мәдәни байлыкларны куркынычсыз урыннарга 

эвакуацияләүне әзерләү, аларны урнаштыру һәм аларның даими яшәгән яисә сакланган 
урыннарына кире кайтару буенча, шулай ук халыкның гадәттән тыш хәлләр вакытында 
тереклек итүен тәэмин итү чаралар уздыру; 

гадәттән тыш хәлләр турында статистик хисап алып бару, авария һәм 
һәлакәтләрнең килеп чыгуын тикшерүдә катнашу, шулай ук моңа охшаш авария һәм 
һәлакәтләрнең килеп чыгуын булдырмау буенча чаралар эшләп чыгару; 

- югары әзерлек режимында: 
усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных әйләнә-

тирә мохит халәте буенча контрольне көчәйтү, гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу 
мөмкинлеге булган куркыныч табигать күренешләрен һәм техноген процессларны 
мониторинглау, гадәттән тыш хәлләрне алдан әйтү, шулай ук аларның социаль-икътисади 
нәтиҗәләренә бәя бирү; 

кирәк булган очракта ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләре 
җитәкчеләре һәм вазыйфаи затларының стационар идарә пунктларында кизү торуын 
кертү; 

булырга мөмкин булган гадәттән тыш хәлләр турында берөзлексез мәгълүмат җыю, 
эшкәртү һәм ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләренә бирү, халыкка 
алардан саклану юллары һәм ысуллары турында мәгълүмат бирү;  

гадәттән тыш хәлләрне килеп чыгуын һәм артуын кисәтү, алар килеп чыккан очракта 
зыян күрү һәм югалтулар күләмен киметү, шулай ук гадәттән тыш хәлләр вакытында 
оешмалар эшләвенең тотрыклылыгын һәм куркынычсызлыгын  арттыру буенча оператив 
чаралар күрү; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү эш планнарын һәм башка документларны 
аныклау; 

кирәк вакытта ТП РСЧС район звеносы көчләрен һәм чараларын гадәттән тыш 
хәлләргә каршы торуга әзерләү, оператив төркемнәр формалаштыру һәм эшчәнлек алып 
бару ммөкинлеге булган урыннарга чыгуны оештыру; 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен оештырылган материаль ресурсларның 
резервларын тулыландыру; 

кирәк булган очракта эвакуация чаралары уздыру; 
- гадәттән тыш хәл режимында: 
әйләнә-тирә мохит халәте буенча берөзлексез контроль, килеп туган гадәттән тыш 

хәлләр үсешен мониторинглау һәм алдан әйтү, шулай ук аларның социаль-икътисади 
нәтиҗәләренә бәя бирү; 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирлекләр һәм оешмалар 
җитәкчеләренә, шулай ук халыкка килеп туган гадәттән тыш хәлләр турында  хәбәр итү; 
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халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча чаралар 
күрү; 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү, ТП РСЧС район звеносы көчләре һәм чараларының 
һәръяклап эшчәнлеген тәэмин итү өчен эшләрне оештыру, аларны уздырган вакытта 
җәмәгать тәртибен саклау, шулай ук кирәк булган очракта килеп туган гадәттән тыш 
хәлләрне бетерү өчен иҗтимагый оешмаларны һәм халыкны билгеләнгән тәртиптә җәлеп 
итү; 

гадәттән тыш хәлләр булган зонада һәм аны бетерү эшләре тормышка ашырылган 
вакытта берөзлексез мәгълүмат җыю, анализлау һәм алмашу; 

гадәттән тыш хәлләрне һәм  аларның нәтиҗәләрен бетерү мәсьәләләре буенча 
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарәнең башкарма 
органнары һәм оешмалары арасында үзара бәйләнеш оештыру һәм берөзлексез ярдәм 
күрсәтү; 

гадәттән тыш хәлләр вакытында халыкның тереклек итүен тәэмин итүче чаралар 
уздыру; 

халыкка гадәттән тыш хәлләр, аларның параметрлары һәм масштаблары, зыян 
китерүче факторлары, халыкны һәм территорияләрне саклау буенча уздырыла торган 
чаралар, саклану алымнары һәм ысуллары, эшләр тәртибе, гадәттән тыш хәлләр булган 
зонада үз-үзеңне тоту тәртибе, халыкны һәм территорияләрне саклау өлкәсендә 
гражданнарның хокуклары турында һәм зыян килүчеләрне социаль яклау, шул исәптән 
Россия Федерациясе законнары белән каралган түләүләрне алу хокукы, гадәттән тыш 
хәлләр нәтиҗәсендә бгалган документларны кире кайтару тәртибе турында мәгълүмат 
җиткерү. 

24. ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм көчләре өчен гадәттән тыш хәл 
режимы кертелгәндә югары әзерлек режимы урнаштырыла, ә гадәттән тыш хәл режимы 
кертелгәндә  гадәттән тыш хәл режимы. 

Гадәттән тыш хәл режимы вакытында ТП РСЧС район звеносы идарә органнары һәм 
көчләре дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм оешмалар 
эшчәнлегенең аерым бер хокукый режимын истә тотып эшчәнлекләрен тормышка 
ашыралар. 

25. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү Россия Федерациясе Хөкүмәте урнаштырган 
гадәттән тыш хәлләр классификациясе нигезендә тормышка ашырыла. 

26. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен җәлеп ителгән көчләр һәм чаралар белән 
идарә итү, һәм аларның үзара ярдәмләшүе гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча 
җитәкчеләр тормышка ашыра. 

Гадәттән тыш хәлләр килеп туган зоналарга беренче булып килеп җиткән авария-
коткару хезмәте һәм авария-коткару формированиеләре җитәкчеләре гадәттән тыш 
хәлләрне бетерү буенча җитәкче вәкаләтләрен кабул итәләр һәм Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча эш 
планнары белән ачыкланган яки дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, 
оешма җитәкчеләре  тарафыннан билгеләнгән, вәкаләтләренә гадәттән тыш хәлләрне 
бетерү кергән гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча җитәкче килгәнче башкаралар. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчеләре гадәттән тыш хәл килеп туган Биектау 
муниципаль районы Башкарма комитеты, җирле үзидарә органнары һәм оешмалар белән 
килешеп гадәттән тыш хәлләр зона чикләрен, аны локализацияләү буенча эшчәнлек 
тәртибен һәм үзенчәлекләрен, шулай ук авария-коткару һәм башка төрле ашыгыч эшләр 
уздыру турында карарлар кабул итәләр. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча җитәкчеләрнең карарлары гадәттән тыш 
хәлләр булган зонадагы барлык гражданнар һәм оешмалар өчен мәҗбүри булып тора, 
башкасы Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән каралмаса. 

27. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча җитәкчеләр бик кирәк вакытта түбәндәге 
мәсьәләләр буенча мөстәкыйль карарлар кабул итә алалар; 

эвакуация чаралары уздыру; 
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гадәттән тыш хәл булган зонада урнашкан оешмаларның эшчәнлеген туктату; 
гадәттән тыш хәл булган зонада урнашкан оешмаларның объектларында һәм 

территорияләрендә авария-коткару эшләре алып бару; 
гадәттән тыш хәл булган зонага кешеләрне кертүне чикләү;  
гадәттән тыш хәлләр зоналарында булган оешмаларда гадәттән тыш хәлләрне 

бетерү өчен материаль ресурсларны разбронировать итү турында; 
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән 

тәртиптә, гадәттән тыш хәлләр зоналарында булган элемтә һәм алдан кисәтү, транспорт 
чараларын һәм оешмаларның башка милекләрен куллану; 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү эшләре уздыруга штаттан тыш һәм иҗтимагый 
авария-коткару формированиеләрен, шулай ук күрсәтелгән формирование составына  
кермәүче коткаручыларны, авария-коткару эшләре уздыру өчен аттестациясен раслаучы 
документлары булган очракта җәлеп итәргә; 

халыкны ирекле рәвештә ашыгыч эшләр уздыруга, шулай ук коткаручылар булмаган 
аерым гражданнарны авария-коткару эшләре уздыруга аларның ризалыклары белән 
җәлеп итү турында; 

гадәттән тыш хәлләр үсеше һәм аларны бетерү эшләре белән бәйле башка кирәкле 
чаралар кабул итү. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча җитәкчеләр бик кирәк булган очракта алар 
тарафыннан кабул иткән карарлар турында билгеле башкарма хакимият органнарына, 
җирле үзидарә органнарына һәм оешмаларына тоткарлыксыз мәгълүмат җиткерәләр. 

28. ТП РСЧС район звеносы эшләве һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча чараларны финанс тәэмин ителеше билгеле бюджетларның һәм хосусый милек 
ияләренең (кулланучылар) чаралары хисабына тормышка ашырыла. 

Барлык милек формаларындагы оешмалар гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә үз 
чаралары хисабына катнашалар. 

Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча максатчан 
программаларны һәм оешмаларның тотрыклы эшләвен тәэмин итүне финанслау Россия 
Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә тормышка 
ашырыла.  

Күрсәтелгән чаралар җитмәгән очракта Биектау муниципаль районы Башкарма 
комитеты Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү өчен финанс резервлардан, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
билгеләгән тәртиптә, чаралар бүлеп бирү мөрәҗәгате белән чыга. 

29. Янгыннар профилактикасы һәм аларны турыдан-туры сүндерү буенча эшләрне 
оештыру һәм тормышка ашыру тәртибе, шулай ук  янгын сагына йөкләнгән авария-коткару 
эшләре уздыру янгын куркынычсызлыгы өлкәсендәге законнар һәм башка төр норматив 
хокукый актлар белән, шул исәптән техник регламентлар белән билгеләнә. 

Урманнарда янгыннарны сүндерү Россия Федерациясе законнары нигезендә 
тормышка ашырыла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                             2 нче кушымта 

                                                                                                                                                                                                            Расланган 
                                                                                                                                                                                                    ТР Биектау муниципаль районы 

                                                                                                                                                                                                        башкарма комитеты карары белән 
                                                                                                                                                                      14.05.2019 № 654 

 
 Биектау муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча район территориаль ярдәмче системасы 

звеносы  көчләре һәм даими әзерлек чаралары  
составы (килешү буенча) 

 

№ 
т/б 

Оешманың исеме Урнашу урыны 
(почта адресы) 

Җитәкченең 
(начальникның) 

фамилиясе, исеме, 
әтисенең исеме 

Җитәкченең 
(начальникның) 

һәм кизү 
торучының 
телефон 

номерлары 

Хезмәтнең исеме Көчләр 
һәм 

чаралар 
составы 

Функциональ ярдәмче система 

1. “Татарстан 
Республикасы 
буенча ФЯКХ 7 

отряды” ФДКУсы 113 
янгын-коткару бүлеге 

Биектау авылы, 
Энергетиклар ур., 

15 нче йорт  

Кәлимуллин А.Ф. 3-01-51, 
01, 3-10-68 

Янгыннарны кисәтү һәм сүндерү 
хезмәте 

 
 
 

Барлыгы 
51  кеше, 

5 
берәмлек 
техника 

 
 
 
 

Эчке сулыкларда кешеләрне 
эзләү һәм коткару хезмәте 

Куркыныч метеорологик 
күренешләр белән бәйле гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү үзәге 

Янгыннар һәм шартлаулар белән 
килеп чыккан гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
хезмәте 

2. Россия Эчке эшләр 
министрлыгының 
Биектау районы 
буенча бүлеге 

Биектау ст.,  
Совет ур.,  

25 нче йорт 

Камалиев И.Ф. 
 

2-40-00, 
02, 2-40-02 

Гадәттән тыш хәлләр килеп 
чыкканда җәмәгать тәртибен 
саклауны тәэмин итү хезмәте 

Барлыгы 
132 кеше, 

6 
берәмлек 
техника 



 
 

3. 
 

Татарстан 
Республикасындагы 

Роспотребнадзор 
Идарәсенең Арча, 

Биектау 
районнарындагы 

территориаль бүлеге 

Биектау авылы,  
Полковая ур., 

2 нче йорт 

Салкова Э.В. 3-15-01, 3-02-71 
к. 89053108917 

 

Дәүләт санитар-эпидемиологик 
күзәтчелекне оештыру һәм 
тәэмин итү хезмәте 

 
Барлыгы  
48 кеше, 

2 
берәмлек 
техника 

 

4. «Идел буе 
территориаль 

округы» 
филиалының Казан 
бүлеге, «Радиоактив 
калдыклар белән эш 

итү буенча 
«РосРАО» 

предприятиесе» 
ФДУП 

Казан шәһәре,  
Складская ур.,  

28 нче йорт 

Бадамшин Р.Ч. 8-(843)-278-75-06, 
8-(843)-278-75-16, 

7-55-74 
 

Радиация контроле хезмәте Барлыгы 
14 кеше, 

2 
берәмлек 
техника 

5. РФ Милли гвардия 
гаскәрләренең 

Татарстан 
Республикасы 

буенча 
“Ведомстводан тыш 

сак идарәсе” 
ФДКУнең Биектау 

районы буенча 
ведомстводан тыш 
сак идарәсе бүлеге 

Биектау ст., 
Гагарин ур., 
20 нче йорт 

Заляев А.Р. 2-39-13, 2-39-14 Гадәттән тыш хәлләр килеп 
чыкканда җәмәгать тәртибен 
саклауны тәэмин итү хезмәте 

Барлыгы 
10 кеше, 

2 
берәмлек 
техника 

 БАРЛЫГЫ:     Барлыгы 
255 

кеше, 17 
берәмлек 
техника 

Территориаль ярдәмче система 



 
 

5.  Биектау районы 
электр челтәрләре 

Биектау авылы, 
Энергетиклар ур.,  

5 “а” йорты 

Гыйниятуллин М.Н. 3-11-85, 
3-11-86, 

к. 89872908121 

Ведомство карамагында булган 
электр челтәрләре 
объектларында  гадәттән тыш 
хәлләрне булдырмый калу һәм 
бетерү буенча  чараларны 
оештыру һәм тормышка ашыру 
хезмәте   

Барлыгы 
26 кеше, 

8 
берәмлек 
техника 

6.  “Биектау үзәк район 
хастаханәсе” дәүләт 
автоном сәламәтлек 
саклау учреждениесе 

Биектау ст., 
Зелёная ур., 
3 «а» йорты 

Зыятдинов Р.Р.  2-33-43, 
2-33-58, 

к. 89172737230 

Гадәттән тыш хәлләр килеп 
чыкканда һәм бетергәндә 
медицина ярдәме күрсәтү, ТП 
РСЧСның җирле звеносы 
көчләрен медикаментлар белән 
тәэмин итү буенча хезмәт 

450 кеше, 
5 

берәмлек 
техника 

7. Биектау районы 
электр челтәрләре 

узелы 

Биектау ст., 
Кооперативная ур., 

 4 нче йорт 

Мәһдиев Т.М. 2-30-00, 
2-35-40, 

к. 89393939515 

Гадәттән тыш хәлләр вакытында 
элемтә һәм алдан хәбәр итү 
хезмәтенең бер өзлексез 
эшләвен тәэмин итү хезмәте 

Барлыгы 
38 кеше, 

5 
берәмлек 
техника Гадәттән тыш хәлләр турында 

халыкка мәгълүмат җиткерү 
хезмәте 

8. Татарстан 
Республикасы 
Экология һәм 

табигать 
ресурслары 

министрлыгы үзәк 
территориаль 

идарәсе  

Биектау ст., 
 Совет ур.,  

 13 нче йорт 

       Сибгатуллин Р.Р. 8-(843)-267-68-94, 
к. 89520339868 

 Биектау муниципаль районы 
территориясендә табигать-
саклау эшчәнлеген 
координацияләү һәм тәэмин итү 
хезмәте 

Барлыгы 
2 кеше, 1 
берәмлек 
техника 

9. «Центргаз» ЭҖИ Казан шәһәре  
 3 нче Кленовая ур.,  

25 нче йорт 

Юсупов А.Ф. 8-(843)-234-12-36 
 

Газ хезмәте ведомство 
карамагында булган потенциаль 
куркыныч объектларында 
вәзгыятьне күзәтү һәм 
контрольдә тоту буенча хезмәт 

 
Барлыгы 
42 кеше, 

9 
берәмлек 
техника 

 
 

Газ хезмәте аварияләре һәм 
һәлакәтләре нәтиҗәләрен 
кисәтү һәм бетерү буенча 



 
 

чараларны оештыру һәм 
тормышка ашыру хезмәте 

 
 
 
 
 

Газ хезмәте объектларында 
гадәттән тыш хәлләр вакытында  
авария-коткару һәм башка 
ашыгыч эшләрне уздыруда 
авария коткару 
формированиеләре катнашуын 
тәэмин итү хезмәте  

10. Татарстан 
Республикасы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-

төлек 
министрлыгының 

Биектау муниципаль 
районындагы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-

төлек идарәсе 

Биектау ст., 
Мәктәп ур., 

17 нче йорт 

Кәримов Р.З.  2-36-80, 
2-36-79, 

к.88432267101 

Ведомство карамагында булган 
объектларда гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча чараларны оештыру һәм 
тормышка ашыру 

 
 
 
 
Барлыгы 
берәмлек 
техника 

 
 
 
 
 

Ветеринария өлкәсендә 
күзәтчелек һәм контроль 
хезмәте, шулай ук кеше һәм 
хайваннар өчен уртак булган 
авырулардан халыкны яклау  

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү 
өчен кирәкле көчләрне, 
чараларны һәм матди 
ресурсларны китерү буенча 
чаралар уздыру һәм эвакуация 
чараларын тәэмин итү өчен 
транспорт белән тәэмин итү 
хезмәте 

11.  «Татавтодор» АҖ  
Биектау ЮРТИ  
шәһәр яны филиалы  

Киндерле ст.,  
Лесная ур., 
7 нче йорт 

Сабиров А.З. 78-5-10, 
78-5-09, 

к. 89600490837 

Гадәттән тыш хәлләр килеп 
чыкканда транспорт 
чараларының бер өзлексез 
йөрүе буенча чараларны 
уздыруны тәэмин итү хезмәте 
 

Барлыгы 
38 кеше, 

9 
берәмлек 
техника 

12. Биектау муниципаль 
районы башкарма 

Биектау ст., 
 Кооперативная ур., 

5 нче йорт  

Афанасев А.П. 2-30-39, 
к. 89196825197 

Гадәттән тыш хәлләр килеп 
чыкканда һәм бетергәндә сәүдә 
һәм туклану оештыру һәм 

 
Барлыгы 
48  кеше, 



 
 

комитетының  
икътисад бүлеге 

тәэмин итү хезмәте 1 
берәмлек 
техника 

 

13. Биектау муниципаль 
районы башкарма 

комитетының  
төзелеш, 

архитектура һәм 
ТКХ бүлеге 

Биектау ст., 
 Кооперативная ур., 

5 нче йорт 

Тарасова А.С. 2-30-68, 
к. 89375260785 

ТКХ һәм социаль өлкә 
объектларында, шулай ук 
ведомство карамагында булган 
объектларда гәдәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча чараларны тормышка 
ашыруны оештыру һәм тәэмин 
итү  

 
Барлыгы 
23  кеше, 

8 
берәмлек 
техника 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гадәттән тыш хәлләр вакытында 
авария-коткару һәм башка 
ашыгыч эшләр уздырган 
вакытта, ТП РСЧСның җирле 
звеносына керүче ведомство 
авария-коткару 
формированиеләре көчләренең 
катнашуын тәэмин итү хезмәте 

Ягу сезонына әзерлек, 
ышыклану урыннары һәм сыену 
урыннары ясау буенча эшне 
координацияләү хезмәте 

14. «Исләйтар 
урманчылыгы» ДБУ 

Наратлык авылы,  
Лесная ур., 
 6 нчы йорт 

Ярулллин И.Г. 63-5-00, 
к. 89655810748 

Урман фондында гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча хезмәт 

32  кеше, 
6 

берәмлек 
техника Урманнарны корткычлардан һәм 

урман авыруларыннан саклау 
буенча хезмәт 

 БАРЛЫГЫ:     721  
кеше, 58 
берәмлек 
техника 

 БАРЫСЫ:     976  
кеше, 75 



 
 

берәмлек 
техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


