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Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм юкка чыгару бердәм дәүләт системасының 

территориаль подсистемасының Зеленодольск звеносының эшчәнлеген алда 
камилләштерү максатыннан, шулай ук Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комиетында кадрлар үзгәрешләренә бәйле,  1994 елның 21 декабрендәге «Табигый 
һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне 
саклау турында» 68-ФЗ Федераль законга нигезләнеп, Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2003 елның 30 декабрендәге «Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм  юкка 
чыгару бердәм дәүләт системасы турында» 794нче, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының  2004 елның 10 ноябрендәге «Татарстан 
Республикасында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм юкка чыгару территориаль 
подсистемасы турында» 480нче карарлары белән  (үзгәрешләр белән) 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
 
КАРАР БИРӘ: 

 
1. Яңа редакциядә расларга: 

 Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт 
системасының Зеленодольск звеносы турында НИГЕЗЛӘМӘ (1 нче кушымта); 

 Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 
турында нигезләмә (2 нче кушымта); 

 Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 
составы (3 нче кушымта); 

 Зеленодольск звеносының даими әзерлек көчләренең составы һәм 
структурасы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт 
системасының территориаль подсистемасы (4 нче кушымта); 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча бердәм системасының Зеленодольск 
звеносының территориаль подсистемасының эшләвен тәэмин итү буенча 
Зеленодольск муниципаль районы оешмалары, предприятиеләре, учреждениеләре 
исемлеге (5 нче кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Зеленодольск 
муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе рәисе, 



урынбасарларының һәм әгъзаларының функциональ вазыйфаларын (6 нчы 
кушымта) расларга. 

3. Зеленодольск муниципаль районы территориясендә эшләп килүче 
предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләренә, Зеленодольск муниципаль 
районы җирлекләре Башлыкларына (Башкарма комитет җитәкчеләренә) Гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 
объект комиссияләре составына үз вакытында төзәтмәләр кертергә тәкъдим итәргә. 

4. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының «гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм системасының 
Зеленодольск звеносы турында» 2018 елның 18 декабрендәге 2621 номерлы 
карарын «Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының «гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм системасының Зеленодольск звеносы турында» 
2018 елның 24 августындагы 1701 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында " 
2018 елның 24 августындагы 1701 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга. 

5. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.  
 

 
Зеленодольск муниципаль районы 
 Башкарма комитетыҗитәкчесе вазыйфасын башкаручы                А.В. Старостин 



1нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 
17.05.2019 №1073 

 
 

Н И Г Е З Л Ә М Ә 
Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм юкка чыгару бердәм дәүләт системасы 

территориаль подсистемасының Зеленодольск звеносы турында  
  
 

1. Бу нигезләмә Зеленодольск звеносының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү буенча бердәм дәүләт системасының территориаль подсистемасының (алга 
таба – ЗЗТСЧС) оештыру һәм эшләтү тәртибен билгели. 

2. ЗЗТСЧС " халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау турында «24.12.1994 ел, №68-ФЗ 
Федераль законда каралган бурычларны үтәү максатыннан, Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 30.12.2004 ел, №794» гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча бердәм дәүләт системасы турында «(үзгәрешләр белән), 30.12.2004 ел, № 
794 карарларында җирле үзидарә органнарының һәм оешмаларның көчен һәм 
чараларын берләштерә. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча 
территориаль ярдәмче системасы турында» 2004 ел, 10 ноябрь, 480 нче карары 
(үзгәрешләр белән). 

Зеленодольск муниципаль районының оешма, предприятие, учреждение 
хезмәткәрләре Зеленодольск шәһәрендә урнашкан гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү буенча бердәм система территориаль подсистемасының эшләвен 
тәэмин итә» 

3. ЗЗТСЧС һәр дәрәҗәдә идарә итү органнары, көндәлек идарә органнары, 
көчләр һәм чаралар, финанс һәм матди ресурслар резервлары, элемтә, хәбәр итү 
һәм мәгълүмат белән тәэмин итү системалары булдырыла. 

4. ЗЗТСЧС Координация органнары булып тора: 
муниципаль дәрәҗәдә (Зеленодольск муниципаль районы территориясе 

чикләрендә) – Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 
комиссиясе; 

объект дәрәҗәсендә-гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 
оешманың янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе. 

5. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү комиссияләрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү, аларның 
компетенцияләрен билгеләү, җитәкчеләрне һәм шәхси составын раслау милек 
рәвешләренә бәйсез рәвештә Зеленодольск муниципаль районы башкарма 
комитеты җитәкчесе, шәһәр (авыл) җирлекләре башкарма комитетлары башлыклары 
һәм җитәкчеләре, Зеленодольск муниципаль районы оешмалары һәм 
предприятиеләре җитәкчеләре тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү комиссияләре компетенциясе һәм вәкаләтләре алар турында 
нигезләмәләрдә яисә аларны төзү турында карарда билгеләнә. Зеленожольск 
муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе карары белән, гадәттән тыш 
хәлләр һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия турында 
Нигезләмә расланды.  



Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 
Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе белән җитәкчелек 
итә. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү буенча комиссия милек формасына бәйсез рәвештә авыл җирлекләре 
башлыклары яки башкарма комитетлары җитәкчеләре, оешма җитәкчеләре яки 
аларның урынбасарлары белән җитәкчелек итә. 

6. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм аларның вәкаләтләре 
нигезендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссияләренең төп бурычлары 
булып тора: 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр 
эшләү; 

Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм 
файдалану Идарәсе; 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү, шулай ук торак йортларны, торак-коммуналь хуҗалык объектларын, социаль 
өлкә, җитештерү һәм инженерлык инфраструктурасын торгызу һәм төзү өлкәсендәге 
мәсьәләләрне хәл иткәндә җирле үзидарә органнары һәм оешмалар гамәлләренең 
килештерелгәнлеген тәэмин итү; 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә гадәттән тыш 
хәлләрне булдырмау һәм бетерү чараларын оештыру һәм үткәрүгә Гражданнар 
оборонасы көчләрен һәм чараларын җәлеп итү турындагы мәсьәләләрне карау. 

Башка бурычлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары 
һәм җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә милек 
формасына бәйсез рәвештә җирле үзидарә органнары һәм оешмалар карарлары 
белән гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү буенча тиешле комиссияләргә йөкләнергә мөмкин. 

7. ЗЗТСЧС идарәнең даими эшләүче органнары булып торалар: 
муниципаль дәрәҗәдә – Зеленодольск муниципаль районында-халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән һәм гражданнар оборонасы өлкәсендәге 
бурычларны хәл итүгә махсус вәкаләтле орган булып «Яшел Үзән муниципаль 
районы гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе» 
муниципаль бюджет учреждениесе (алга таба – Гражданнар оборонасы һәм 
гадәттән тыш хәлләр идарәсе) тора; 

объект дәрәҗәсендә-структур бүлекчәләр яисә халыкны һәм территорияләрне 
гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл итәргә вәкаләтле 
оешмалар хезмәткәрләре. 

ЗЗТСЧС идарәнең даими эшләүче органнары үз эшчәнлекләрен Россия 
Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Зеленодольск муниципаль 
районының норматив-хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә, ә объектлар өчен, 
күрсәтелгән боерыклардан тыш, объектлар җитәкчеләре боерыклары белән 
булдырыла һәм тормышка ашыралар. 

ЗЗТСЧС идарәнең даими эшләүче органнары компетенциясе һәм вәкаләтләре 
алар турында тиешле нигезләмәләр яки күрсәтелгән идарә органнары уставлары 
белән билгеләнә. 

8. ЗЗТСЧС көндәлек идарә органнары булып торалар: 
муниципаль дәрәҗәдә – гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр 

идарәсе каршында төзелгән Зеленодольск муниципаль районының бердәм дежур-
диспетчерлык хезмәте; 



объектив дәрәҗәдә -  ЗЗТСЧС га кергән һәм гадәттән тыш хәлләрдә дами 
әзерлдектә торган чаралары һәм көчләре булган ыилек формасының нинди булуына 
карамастан Зеленодольск муниципаль районы предприятиеләре, оешмалары, 
учреждениеләре кизү тору-диспетчерлык хезмәтләре  

Күрсәтелгән органнар Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендә төзелә һәм үз эшчәнлекләрен гамәлгә ашыра. 

Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе компетенциясе һәм 
вәкаләтләре Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе Уставы 
белән билгеләнә. 

9. Татарстан Рспубликасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм 
файдалану Идарәсе хәбәр итә: Россия Федерациясенең Экология һәм табигый 
байлыклар министрлыгының 29.08.2014 елдан № 379 боерыгы белән, аучылык 
байлыкларын табу өчен рөхсәтнамәне бирү һәм рәсмиләштерү Тәртибе, андый 
рөхсәтнамәләрне алу өчен гаризалар бирү тәртибе, һәм тояклы хайваннарны, 
аюларны, кыйммәтле мехлыларны, кошларны табу өчен рөхсәтнамә бланкасының 
формасы расланды. 

10. ЗЗТСЧС көчләренә һәм әйберләренә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
юкка чыгару өчен бүлеп бирелгән (җәлеп ителгән), милек формасының нинди 
булуына карамастан җирле үзидарә органнары, , предприятиеләр, оешмалар һәм 
учреждениеләр махсус әзерләнгән әйберләре һәм көчләре  керә. 

ЗЗТСЧС көчләре һәм чаралары белән оператив идарә итүнең бердәмлеге 
тәэмин ителә: 

гадәттән тыш хәлләрне бетергәндә авария-коткару һәм кичектергесез эшләр 
үткәргәндә-ЯҮМР Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе аша; 

янгын сүндерүне оештырганда – «Татарстан Республикасы буенча федераль 
янгынга каршы хезмәтнең 8 нче отряды " ФГКУ аша. 

Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе карары 
белән ЗЗТСЧС даими әзерлек көчләренең составы һәм структурасы билгеләнә. 

11. ЗЗТСЧС даими әзерлек көчләр составына һәм структурасына гадәттән 
тыш хәлләргә оператив җавап бирү һәм аларны бетерү буенча эшләрне башкару 
өчен билгеләнгән даими әзерлек көчләре һәм чаралары керә (алга таба – даими 
әзерлек көчләре). 

Авария-коткару хезмәтләре, янгын сүндерү-коткару хезмәте, авария-коткару 
формированиеләре, махсус техника, җиһазлар, кирәк-яраклар, корал, материаллар 
белән җиһазландырылган формалашулар, гадәттән тыш хәл зонасында авария-
коткару һәм башка кичектергесез эшләр үткәрүне кимендә 3 тәүлек эчендә тәэмин 
итүне исәпкә алып, даими әзерлек көчләренең нигезен тәшкил итә. 

Көчләрнең составын һәм структурасын, милек формасына бәйсез рәвештә, 
булдыручы җирле үзидарә органнары, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча куелган бурычлардан чыгып, оешмалар билгели. 

12. Зеленодольск муниципаль районының янгын сүндерү, авария-коткару 
хезмәтләре һәм авария-коткару формированиеләре эшчәнлеген билгеләнгән 
тәртиптә җайга салуны Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе 
башкара (Зеленодольск муниципаль районы башлыгы, Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесе белән килешенү буенча) 

13. Янгын сүндерү-коткару хезмәтләрен, авария-коткару формированиеләрен 
гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә җәлеп итү план нигезендә тормышка ашырыла: 

үстерү защищенности критически мөһим һәм потенциаль куркыныч 
объектларының региональ, территориаль, җирле һәм объектового дәрәҗәдәге; 

нефть һәм нефть продуктларының аварияле су сибүен кисәтү һәм бетерү; 
Зеленодольск муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү һәм мөмкин булган гадәттән тыш хәлләр төрләре буенча оператив планнар; 



башка объектларда һәм территорияләрдә гадәттән тыш хәлләрне бетергәндә 
үзара хезмәттәшлек итү. 

Күрсәтелгән хезмәтләр һәм формалашулар милек формасына бәйсез рәвештә 
җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм аларның эшчәнлеге белән җитәкчелек 
итүче иҗтимагый берләшмәләр карары буенча да гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә 
җәлеп ителергә мөмкин. 

Җәмәгать авария-коткару формированиеләренең гадәттән тыш хәлләрне 
бетерүдә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә 
катнаша алалар һәм ТСЧС Идарәнең тиешле органнары җитәкчелегендә эш итәләр. 

14. Россия Эчке эшләр министрлыгының Зеленодольск районы буенча бүлеге, 
Зеленодольск районы эчке эшләр бүлеге – «Татарстан Республикасы буенча Эчке 
эшләр министрлыгының эчке эшләр идарәсе» Федераль дәүләт казна 
учреждениесенең (Росгвардия) филиалы көчләре һәм чаралары гадәттән тыш 
хәлләрне бетергәндә, аларга Россия Федерациясенең һәм Татарстан 
Республикасының законнар һәм башка норматив хокукый актлары белән йөкләнгән 
бурычлар нигезендә кулланыла. 

15. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бурычларны хәл итәргә 
вәкаләтле җирле үзидарә органнары һәм оешмалар хезмәткәрләрен әзерләү Россия 
Федерациясе Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә оештырыла. 

Гражданнарны гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендә методик җитәкчелек 
ГО һәм ГХМР Идарәсе тарафыннан башкарыла. 

16. Янгын-коткару хезмәтләренең, авария-коткару хезмәтләренең һәм авария-
коткару формированиеләренең гадәттән тыш хәлләргә җавап бирергә һәм аларны 
бетерү буенча эшләрне үткәрүгә әзерлеге аттестацияләү барышында, шулай ук үз 
вәкаләтләре чикләрендә дәүләт күзәтчелеге һәм контроль органнары, шулай ук 
әлеге хезмәтне барлыкка китерүче һәм формалаштыру рәвешләренә бәйсез 
рәвештә җирле үзидарә органнары һәм оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган тикшерүләр вакытында билгеләнә. 

17. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен булдырыла һәм кулланыла: 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен ЗЗТСЧС 
финанс һәм матди чаралары резервлары; 

милек формасына бәйсез рәвештә предприятиеләр, учреждениеләр һәм 
оешмаларның табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү өчен финанс һәм матди чаралар резервлары; 

Финанс һәм матди ресурслар резервларын булдыру, куллану һәм 
тулыландыру тәртибе Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының норматив хокукый 
актлары, шулай ук милек формасына бәйсез рәвештә предприятие, оешма һәм 
учреждение җитәкчеләре боерыклары белән билгеләнә. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди ресурслар резервларының 
номенклатурасы һәм күләме, шулай ук аларны барлыкка китерүне, саклауны, 
куллануны һәм ялкынсынуны контрольдә тоту аларның барлыкка китерүче органы 
тарафыннан билгеләнә. 

18. ЗЗТСЧС Идарәсе идарә органнарына, ЗЗТСЧС көчләренә 1әм халыкка 
мәгълүмат һәм сигнал җиткерүне тәэмин итә торган элемтә ведомство челтәрләре, 
гомуми куллану элемтә челтәрләре каналлары, хәбәрләшү челтәрләре, элемтә һәм 
хәбәрләшү чаралары, оештыру-техник берлшәтерелгән көчләрен керткән элемтә 
һәм хәбәрләшү системаларын кулланып алып барыла.   

Теләсә нинди элемтә челтәрләреннән һәм элемтә чараларыннан өстенлекле 
файдалану, гадәттән тыш хәлләр вакытында әлеге челтәрләрне һәм элемтә 



чараларын куллануны туктату яки чикләү Россия Федерациясе Хөкүмәте 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

19. ЗЗТСЧСДА мәгълүмат белән тәэмин итү мәгълүмат алмашу, мәгълүмат 
әзерләү, җыю, саклау, эшкәртү, анализ һәм тапшыру белән тәэмин итә торган техник 
системалар, элемтә һәм хәбәр итү чаралары, автоматлаштыру һәм мәгълүмати 
ресурслар кулланып гамәлгә ашырыла. 

Гадәттән тыш хәлләр, шул исәптән янгыннар аркасында килеп чыккан 
хәбәрләр кабул итү өчен торак пунктларның телефон челтәрләрендә бердәм 01,112 
номеры билгеләнә 

Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә мәгълүмат җыю һәм алмашу, милек 
формасына бәйсез рәвештә, җирле үзидарә органнары, шәһәр (авыл) җирлекләре, 
предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар тарафыннан Россия Федерациясе 
Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә 
гамәлгә ашырыла. 

Күрсәтелгән мәгълүматны тапшыру сроклары һәм формалары Россия 
Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый 
бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү буенча федераль башкарма хакимият органнары 
һәм Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары белән 
килештерү буенча Россия Федерациясе министрлыгы тарафыннан билгеләнә. 

20. Зеленодольск муниципаль районы, Зеленодольск муниципаль районы, 
предприятие, учреждение һәм оешмаларының, милек формасына бәйсез рәвештә, 
Зеленодольск  муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча эш планы нигезендә, Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча 
чаралар үткәрү тормышка ашырыла. 

ЗЗТСЧС кысаларында гамәлләрне планлаштыруның оештыру-методик 
җитәкчелеге гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе тарафыннан 
гамәлгә ашырыла. 

21. Объектларда, территорияләрдә яки акваторияләрдә гадәттән тыш хәлләр 
килеп чыгу куркынычы булмаганда, ЗЗТСЧС идарәсе органнары һәм көчләре 
көндәлек эшчәнлек режимында эшли. 

Карарлары (боерыклары) җитәкчесе Зеленодольск  районы башкарма 
комитеты Рәисе КЧС heм ОПБ Зеленодольск муниципаль район (карарлары 
башкарма комитеты яшел Үзән муниципаль районы), оешма җитәкчеләре, барлык 
милек рәвешендәге территорияләрендә туарга мөмкин яки туды гадәттән тыш йә 
вәкаләтләренә керә торган отнесена гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен тиешле 
идарә органнары һәм көчләре ЗЗТСЧС чыгып билгеләнергә мөмкин берсе түбәндәге 
гамәли режимнарын: 

гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булганда, югары әзерлек режимы; 
гадәттән тыш хәл режимы-гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда һәм 

бетергәндә. 
22. Татарстан Республикасының Хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм 

файдалану Идарәсе хәбәр итә: Россия Федерациясенең Экология һәм табигый 
байлыклар министрлыгының 16.11.2010 елдан № 512 боерыгы белән расланган Ау 
кагыйдәләре белән тәңгәл килеп, Ау кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелде.: 

гадәттән тыш хәл режимы югары әзерлек режимын яки режимын кертүгә нигез 
булган шартлар; 

гадәттән тыш хәл килеп чыгарга мөмкин территория чикләре яки гадәттән тыш 
хәл зонасы чикләре; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча чаралар үткәрүгә җәлеп 
ителгән көчләр һәм чаралар; 



халыкны гадәттән тыш хәлтән яклауны тәэмин итү яки аны бетерү эшләрен 
оештыру буенча чаралар исемлеге; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча чараларны гамәлгә ашыру өчен 
җаваплы вазыйфаи затлар яки гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчесе. 

Милек формаларының нинди булуына карамастан предприятиеләр, 
оешмалар,  учреждениеләр җитәкчеләре , Зеленодольск муниципаль районы шәһәр 
(авыл) җирдекләре башлыклары халыкка массакүләм мәгълүмат чаралары һәм 
башка элемтә каналлары аша конкрет территориядә    ЗЗТСЧС идарәсе һәм көчләре 
органнары ярашлы режимда эшләүләре, шулай ук халык иминлеген тәэмин итү 
буенча чаралар күрелүе турында хәбәр итү буенча чаралар күрергә тиешләр 

23. Гадәттән тыш хәл режимы югары әзерлек режимына яки режимына нигез 
булган хәлләрне бетергәндә, тиешле җитәкчеләр ЗЗТСЧС идарә органнарының һәм 
көчләренең билгеләнгән эш режимнарын бетерәләр. 

24. Идарә органнары һәм ЗЗТСЧС көчләре тарафыннан үткәрелә торган төп 
чаралар булып торалар: 

а) көндәлек эшчәнлек режимында: 
әйләнә-тирә мохит торышын өйрәнү һәм гадәттән тыш хәлләрне фаразлау, 
халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә билгеләнгән тәртиптә мәгълүмат җыю, 
эшкәртү һәм алмашу, 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 
буенча максатчан һәм фәнни-техник программаларны һәм чараларны эшләү һәм 
тормышка ашыру, 

ЗЗТСЧС идарәсе органнары һәм көчләре гамәлләрен планлаштыру, аларның 
эшчәнлеген оештыру һәм тәэмин итү, 

халыкны гадәттән тыш хәлләрдә эшләргә әзерләү; 
халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә белемнәрне пропагандалау, 
гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди ресурслар резервларын булдыру, 

урнаштыру, саклау һәм тулыландыру җитәкчелеге, 
халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә үз вәкаләтләре чикләрендә Дәүләт 
экспертизасы, күзәтчелек һәм контроле үткәрү, 

үз вәкаләтләре чикләрендә кирәкле иминият төрләрен гамәлгә ашыру, 
халыкны, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне куркынычсыз районнарга 

эвакуацияләүгә әзерлек, аларны урнаштыру һәм даими яшәү яки саклау 
урыннарына кайтару, шулай ук халыкны гадәттән тыш хәлләрдә тормыш белән 
тәэмин итү буенча чаралар үткәрү, 

гадәттән тыш хәлләр турында статистика хисабын алып бару, аварияләр һәм 
һәлакәтләрнең сәбәпләрен тикшерүдә катнашу, шулай ук мондый аварияләрнең һәм 
һәлакәтләрнең сәбәпләрен бетерү буенча чаралар эшләүдә катнашу. 

б) югары әзерлек режимында: 
әйләнә-тирәлекнең торышына контрольне көчәйтү, гадәттән тыш хәлләр һәм 

аларның нәтиҗәләрен фаразлау, 
идарәнең стационар пунктларында ЗЗТСЧС идарә органнары җитәкчеләренең 

һәм вазыйфаи затларының тәүлек буе кизү торуларын кертү, 
гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүматларны өзлексез җыю, эшкәртү һәм 

идарә органнарына тапшыру, халыкны кабул итү ысуллары һәм алардан яклау 
турында мәгълүмат бирү, 

гадәттән тыш хәлләр килеп чыгуны һәм үсешен кисәтү, барлыкка килгән 
очракта зыян күләмен һәм югалтуларны киметү, шулай ук гадәттән тыш хәлләрдә 



оешмаларның тотрыклы эшләвен һәм иминлеген арттыру буенча оператив чаралар 
күрү, 

гадәттән тыш хәлләрне һәм башка документларны кисәтү һәм бетерү буенча 
гамәлләр (үзара хезмәттәшлек) планнарын төгәлләштерү, 

Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм 
файдалану Идарәсе хәбәр итә: Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013.25.12. № 
2516-р боерыгы белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон 
рәвештә күрсәтү җайланмасы үсешенең концепциясе белән тәңгәл килеп, 
"Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр" (<url>) порталы 
аша бердәм федераль үрнәктәге аучылык билетын бирү һәм гамәлдән чыгару 
буенча гражданнарга дәүләт хезмәтен күрсәтү сервисы эксплуатациягә, 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен булдырылган матди ресурслар 
резервларын тулыландыру, 

үткәрү кирәк булганда эвакуацион чаралар. 
в) гадәттән тыш хәл режимында: 

әйләнә-тирә мохит торышын өзлексез тикшереп тору, барлыкка килгән 
гадәттән тыш хәлләр һәм аларның нәтиҗәләрен фаразлау, 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының җитәкче составын, 
шәһәр (авыл) җирлекләре башлыкларын, предприятие, учреждение һәм оешма 
җитәкчеләрен, шулай ук халыкны гадәттән тыш хәлләр турында хәбәр итү, 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча 
чаралар үткәрү, 

гадәттән тыш хәлләрне бетерү һәм ЗЗТСЧСЧС чараларының гамәлләрен 
һәрьяклап тәэмин итү, җәмәгать тәртибен саклау, шулай ук билгеләнгән тәртиптә 
иҗтимагый оешмаларны һәм халыкны барлыкка килгән гадәттән тыш хәлләрне 
бетерүгә җәлеп итү буенча эшләрне оештыру; 

гадәттән тыш хәлләр зонасында һәм аны бетерү буенча эшләрне үткәрү 
барышында өзлексез җыю, анализ һәм мәгълүмат алмашу, 

Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты, Яшел Үзән 
муниципаль районы авыл (шәһәр) җирлекләре башлыклары, Гадәттән тыш хәлләрне 
бетерү һәм аларның нәтиҗәләрен бетерү мәсьәләләре буенча милек формасына 
бәйсез рәвештә предприятие, учреждение һәм оешма җитәкчеләре белән өзлексез 
хезмәттәшлекне оештыру һәм яклау, 

гадәттән тыш хәлләрдә халыкның тормышын тәэмин итү буенча чаралар 
үткәрү; 

халыкка гадәттән тыш хәлләр, аларның параметрлары һәм зарар китерә 
торган факторлар, халыкның һәм территорияләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү 
буенча күрелә торган чаралар, гадәттән тыш хәл зонасында үз-үзеңне тоту 
кагыйдәләре, халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм 
зыян күрүчеләрне социаль яклау өлкәсендә гражданнарның хокуклары турында, шул 
исәптән Россия Федерациясе законнарында каралган түләүләрне алу хокукы 
турында, гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәсендә югалган документларны торгызу 
тәртибе турында мәгълүмат бирү. 

25. «Гадәттән тыш хәл турында " 30.05.2001 ел, №3 федераль конституциячел 
законның 3 статьясындагы «а» пунктында каралган хәлләр буенча гадәттән тыш хәл 
режимын керткәндә, ЗЗТСЧСЧС идарәнең органнары һәм көчләре өчен югары 
әзерлек режимы билгеләнә, ә күрсәтелгән статьяның «б» пунктында каралган 
хәлләр буенча гадәттән тыш хәл режимы кертелде. 

Гадәттән тыш хәл режимында ЗЗТСЧС идарәсе органнары һәм көчләре җирле 
үзидарә органнары һәм оешмалар эшчәнлегенең аерым хокукый режимын исәпкә 
алып эшли. 

26. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү гамәлгә ашырыла: 



локаль характердагы-оешма көчләре һәм чаралары; 
муниципаль характерда – җирле үзидарә органнары көчләре һәм чаралары; 
муниципальара характердагы һәм региональ характердагы гадәттән тыш 

хәлләр зонасында күрсәтелгән җирле үзидарә органнары, Россия Федерациясе 
субъектларының башкарма хакимияте органнары көчләре һәм чаралары белән – 
муниципальара характердагы гадәттән тыш хәл шартларында калган Россия 
Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында " 2013 елның 28 
июлендәге 346-ФЗ номерлы федераль закон үз көченә керә. 

Күрсәтелгән көчләрнең һәм чараларның җитәрлек булмавы вакытында 
билгеләнгән тәртиптә башкарма хакимиятнең федераль органнары көчләре һәм 
чаралары җәлеп ителә. 

27. Муниципаль характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә җәлеп ителгән 
көчләр һәм чаралар белән җитәкчелек итүне һәм аларның үзара хезмәттәшлеген 
оештыруны гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчеләре башкара. 

Гадәттән тыш хәлләр зоналарына беренче булып килгән янгын-коткару 
хезмәтләре, авария-коткару формированиеләре җитәкчеләре гадәттән тыш 
хәлләрне бетерү буенча эшләр җитәкчеләре вәкаләтләрен кабул итәләр һәм аларны 
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән 
гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчеләре килеп җиткәнче башкаралар, гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү планнары белән яки җирле үзидарә органнары 
тарафыннан билгеләнгән, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә оешма җитәкчеләре, 
гадәттән тыш хәлләрне бетерү 

Зеленодольск муниципаль районы башлыгы, Зеленодольск муниципаль 
районы башкарма комитеты һәм гадәттән тыш хәл килеп чыккан территорияләрдәге 
милек формасына бәйсез рәвештә, гадәттән тыш хәлләр зонасы чикләрен, аны 
локальләштерү буенча гамәлләр тәртибен һәм үзенчәлекләрен билгели, шулай ук 
авария-коткару һәм башка кичектергесез эшләр үткәрү буенча карарлар кабул итә. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчеләренең карарлары гадәттән тыш хәл 
зонасында булган барлык гражданнар һәм оешмалар өчен, әгәр Россия 
Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында башкасы каралмаган 
булса, мәҗбүри булып тора. 

28. Һәрхәлдә гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчеләре түбәндәге 
мәсьәләләр буенча мөстәкыйль карарлар кабул итәргә хокуклы: 

эвакуация чараларын үткәрү; 
гадәттән тыш хәл зонасында булган оешмаларның эшчәнлеге тукталышы; 
гадәттән тыш хәл зонасында булган объектларда һәм оешмалар 

территорияләрендә авария-коткару эшләрен үткәрү; 
кешеләрнең гадәттән тыш хәл зонасына үтеп керүен чикләү; 
гадәттән тыш хәл зонасында булган оешмаларның, дәүләт матди 

байлыкларыннан тыш, матди ресурслар резервларын билгеләнгән тәртиптә 
тикшерү; 

гадәттән тыш хәл зонасында булган оешмаларның элемтә һәм хәбәр итү 
чараларын, транспорт чараларын һәм башка мөлкәтен Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә куллану; 

штаттан тыш хәлләрне бетерү эшләрен үткәрүгә штаттан тыш авария-коткару 
формированиеләренең, шулай ук күрсәтелгән формированиеләр составына 
кермәгән коткаручыларны, авария-коткару эшләрен үткәрүгә аттестацияне раслый 
торган документлар булганда җәлеп итү; 

халыкны кичектергесез эшләр уздыруга, шулай ук коткаручылар булмаган 
аерым гражданнарны авария-коткару эшләрен уздыруга ирекле рәвештә җәлеп итү; 

гадәттән тыш хәлләрне үстерүгә һәм аларны бетерү эшләренең барышы 
белән бәйле башка кирәкле чаралар күрү. 



гадәттән тыш хәлләрне бетерү җитәкчеләре, кирәк булган очракта 
,Зеленодольск муниципаль районы башлыгы, Зеленодольск муниципаль районы 
башкарма комитеты җитәкчесе, КЧС һәм ПБ кызыксынган оешмалар турында тиз 
хәбәр итәләр. 

29. ЗЗТСЧС эшләүне һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм юкка чыгаруны 
финанс тәэмин итүе   Зеленодольск муниципаль районы бюджеты һәм милек 
формаларының нинди булуына карамастан предприятиеләр һәм оешмалар һәм 
милек хуҗалары исәбенә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендә алып барыла  

Оешма милек формасына бәйсез рәвештә үз акчалары хисабына гадәттән тыш 
хәлләрне бетерүдә катнаша. 

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

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының Резерв 
фондыннан Гадәттән тыш хәлләрне бетерү чараларын финанслауга акча бүлеп бирү 
Яшел Үзән муниципаль районы Советы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә 
ашырыла.  

Күрсәтелгән акчаларның җитәрлек булмавы сәбәпле, Зеленодольск 
муниципаль районы башкарма комитеты Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетына Россия Федерациясе Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтүгә һәм бетерүгә резерв фондыннан акча бүлеп бирү турында үтенеч белән 
мөрәҗәгать итә. 

30. Янгыннарны профилактикалау һәм аларны турыдан-туры сүндерү, шулай 
ук янгын саклауга йөкләнгән авария-коткару һәм башка эшләрне оештыру һәм 
гамәлгә ашыру тәртибе янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә, шул исәптән техник 
регламентлар белән билгеләнә. 

Урманнарда янгыннарны сүндерү Россия Федерациясе законнары нигезендә 
башкарыла. 

 
 



2нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 
17.05.2019 №1073 

 
 

 
Н И Г Е З Л Ә М Ә 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетның гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе турында  

    
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 
(алга таба – комиссия) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы турында» 2003 елның 30 декабрендәге 
794 номерлы карары (үзгәрешләр белән) һәм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү буенча территориаль ярдәмче системасы турында» 2004 елның 10 
ноябрендәге 480 номерлы карары (үзгәрешләр белән) нигезендә төзелде. Комиссия, 
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен гамәлгә 
ашыру максатларында, Зеленодольск муниципаль районы предприятиеләре, 
учреждениеләре, оешмалары һәм җирле үзидарә органнарының үзара килешеп 
эшләүләрен тәэмин итү өчен оештырылган координацияләүче орган булып тора. 

Комиссия Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының даими 
эшләүче органы булып тора һәм үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы законнары, Россия Федерациясе Президенты һәм Татарстан 
Республикасы Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм әлеге 
Нигезләмәгә таяна. 

Комиссия үз эшчәнлеген Зеленодольск муниципаль районы башкарма 
комитеты җитәкчелеге астында башкара. 

Комиссия эшчәнлеге Зеленодольск муниципаль районы бюджетыннан 
финанслана, аны матди һәм техник тәэмин итү тәртибе Зеленодольск муниципаль 
районы башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. 

Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә 
контрольне гамәлгә ашыру, техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне 
булдырмау һәм табигый характердагы гадәттән тыш хәлләрне булдырмый калу 
буенча тәкъдимнәр эшләү һәм чаралар күрү, барлыкка килгән очракта гадәттән тыш 
хәлләрне локальләштерү һәм бетерү, турыдан-туры районда бәла-казалар 
чараларын гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр эшләү, комиссия даими яки 
вакытлыча нигездә эшләүче эшче төркемнәр төзи. 

 
2. Комиссиянең төп бурычлары 

 
Комиссиянең төп функцияләре: 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә 

бердәм дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр эшләү; 
Зеленодольск  звеносы көчләре һәм чаралары эшчәнлеген координацияләү; 



Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү, шулай ук торак йортларны, торак-коммуналь хуҗалык объектларын, социаль 
өлкә, производство һәм инженерлык инфраструктурасын торгызу һәм төзү 
мәсьәләләрен хәл иткәндә Зеленодольск муниципаль районы муниципаль 
берәмлегенең милек формаларына һәм җирле үзидарә органнарына бәйсез 
рәвештә оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр гамәлләренең 
килештерелгәнлеген тәэмин итү; 

Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән тәртиптә гадәттән тыш 
хәлләрне булдырмау һәм бетерү чараларын оештыру һәм үткәрүгә Гражданнар 
оборонасы көчләрен һәм чараларын җәлеп итү турындагы мәсьәләләрне карау; 

Зеленодольск муниципаль районының милек формасына карамастан, 
предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениеләр тарафыннан гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтүгә, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәүгә юнәлдерелгән 
норматив актлар таләпләрен үтәүне тикшерү, бирелгән хокуклар һәм вәкаләтләр 
чикләрендә ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар кабул итү; 

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

 
3. Комиссия функцияләре 

 
Комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны үтәү максаты белән түбәндәге 

функцияләрне гамәлгә ашыра: 
үз компетенциясе чикләрендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, шулай ук Яшел Үзән муниципаль районының 
торак йортларны, торак-коммуналь хуҗалык объектларын, социаль өлкә, җитештерү 
һәм инженерлык инфраструктурасын торгызу һәм төзү өлкәсендәге мәсьәләләрне 
карый һәм Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенә 
карап тикшерүгә тиешле тәкъдимнәр кертә; 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә 
норматив-хокукый базасын камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерли; 

Зеленодольск муниципаль районы территориясендә гадәттән тыш хәлләр 
фаразларын карый, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүгә, янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар эшләүне һәм тормышка 
ашыруны оештыра; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү өлкәсендә җирле максатчан программаларны эшләүдә катнаша һәм аларны 
тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр әзерли; 

Зеленодольск звеносы эшчәнлеген үстерү һәм тәэмин итү буенча бердәм 
дәүләт системасы территориаль подсистемасы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү буенча тәкъдимнәр әзерли; 

Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе өчен 
тәкъдимнәр һәм аналитик материаллар, шулай ук җирле үзидарә органнары өчен 
Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр әзерләү эшен 
оештыра; 

җирле дәрәҗәдәге гадәттән тыш хәлләрне бетерү, торак йортларны, торак-
коммуналь хуҗалык, социаль өлкә объектларын, җитештерү һәм инженерлык 
инфраструктурасын торгызу һәм төзү, әлеге гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәсендә 



җимерелгән һәм җимерелгән, шулай ук гуманитар характердагы операцияләр ясауда 
катнашу буенча тәкъдимнәр әзерли; 

милек формасына бәйсез рәвештә Яшел Үзән муниципаль районы җирле 
үзидарә органнарының, оешмаларының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, 
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссияләре эшен координацияли, 
берләштерә һәм җибәрә; 

комиссия тарафыннан кабул ителгән карарларның милек формасына бәйсез 
рәвештә Зеленодольск муниципаль районының җирле үзидарә органнары, 
оешмалар, иҗтимагый берләшмәләр, крестьян (фермер) хуҗалыклары, башка 
юридик затлары тарафыннан үтәлешен контрольдә тота; 

билгеләнгән тәртиптә гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре буенча милек 
формасына бәйсез рәвештә Зеленодольск муниципаль районының авыл 
җирлекләре, предприятиеләре, оешмалары, иҗтимагый берләшмәләре, крестьян 
(фермер) хуҗалыклары, башка юридик затлары эшчәнлегенең торышын 
контрольдә тоту буенча чаралар үткәрә. 

4. Комиссия хокуклары 
 

Комиссия үз компетенциясе кысаларында түбәндәге хокукларга ия: 
халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм милек 

формасына бәйсез рәвештә оешма, предприятиеләр, учреждениеләрдән, 
иҗтимагый берләшмәләрдән һәм җирлекләрнең җирле үзидарә органнарыннан 
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә кирәкле материалларны гамәлдәге 
законнарда билгеләнгән тәртиптә тапшыруны таләп итәргә; 

үз утырышларында милек формасына һәм иҗтимагый берләшмәләргә бәйсез 
рәвештә җирлекләрнең җирле үзидарә органнары, предприятиеләр, оешмалар, 
учреждениеләр вәкилләрен тыңларга; 

милек формасына һәм иҗтимагый берләшмәләргә бәйсез рәвештә җирле 
үзидарә органнары, предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр вәкилләрен үз 
эшләрендә катнашу өчен җәлеп итәргә;  

комиссия әгъзалары арасыннан һәм комиссия эшчәнлеге юнәлешләре буенча 
милек формасына бәйсез рәвештә кызыксынган оешмалар вәкилләре арасыннан 
эшче төркемнәр төзергә, әлеге төркемнәрнең вәкаләтләрен һәм эш тәртибен 
билгеләргә; 

Зеленодольск муниципаль районының милек формасына бәйсез рәвештә 
җирле үзидарә органнары җитәкчеләре, предприятие, оешма, учреждение 
җитәкчеләре алдына гадәттән тыш хәлләрне кисәтү өлкәсендә ачыкланган 
бозуларны бетерү турында сорау куярга; 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә 
билгеләнгән тәртиптә Зеленодольск муниципаль районы башлыгы карарын таләп 
итүче мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр кертергә. 

 
5. Комиссия составы   

 
Комиссия составы Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесе карары белән раслана. 
Комиссия составына керүче вазифаи затларның эштән азат ителгән, күченгән 

очракта, шулай ук ял, командировкалар, авыру чорына комиссия әгъзалары 
бурычлары аны алмаштыручы затка яки аның вазыйфасына яңадан билгеләнгән 
затка йөкләнә.  

Комиссия составына Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесе карары белән үзгәрешләр кертелә.  



Комиссия рәисе-Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесе. 

Комиссия әгъзаларының бурычларын бүлү Рәис компетенциясенә керә. 
 

6. Комиссия эшен оештыру 
 

Комиссия Рәисе: 
Комиссия эшчәнлегенең юнәлешләрен билгели һәм аның эшен оештыра; 
комиссия утырышын алып бара; 
Комиссия компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча комиссия әгъзалары 

белән даими рәвештә киңәшмәләр үткәрә; 
оператив сораулар буенча карарлар кабул итә; 
республикада һәм аннан читтә комиссия тәкъдим итә; 
Зеленодольск муниципаль районы башлыгы комиссия эше турында хәбәр итә. 
Комиссия үз эшчәнлеген еллык план нигезендә тормышка ашыра. Кирәк 

булганда Комиссия утырышында карау өчен сораулар оператив тәртиптә кертелә 
ала. 

Комиссия утырышлары планы Зеленодольск муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары йөкләмәләре һәм комиссия әгъзалары тәкъдимнәре нигезендә 
төзелә һәм комиссия утырышларында каралырга тиешле төп мәсьәләләр исемлеген 
үз эченә ала, һәр мәсьәләне карау айын һәм аны әзерләү өчен җаваплы булган. 

Комиссия утырышлары планы проекты буенча комиссия утырышында фикер 
алышына һәм раслана.  

Комиссия (Президиум) Утырышлары кирәк булганда, ләкин кварталга кимендә 
бер тапкыр уздырыла. Утырышны Рәис яки Аның кушуы буенча урынбасарларның 
берсе уздыра. Утырышта Комиссия составының яртысыннан да ким булмаган өлеше 
катнашса, утырыш хаклы санала. 

Комиссия әгъзалары утырышларда шәхсән катнаша. Комиссия әгъзасы 
булмаганда, комиссия (Президиум) эшендә вакытлыча аның вазыйфаларын 
башкаручы катнаша. Утырышта катнашмаган комиссия әгъзалары каралучы 
мәсьәләләр буенча үз фикерләрен язмача тапшырырга хокуклы. 

Комиссия (Президиум) утырышына материаллар Зеленодольск муниципаль 
районы җирле үзидарә органнары тарафыннан әзерләнә, аларны алып бару 
өлкәсенә утырышның көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләр керә. Комиссиягә 
"Зеленодольск муниципаль районы гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән 
тыш хәлләр идарәсе» муниципаль бюджет учреждениесе аша утырыш үткәрү көненә 
кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча түбәндәге материаллар тапшырыла: 

мәсьәлә исеме һәм аны Комиссия утырышында карау кирәклеген нигезләү; 
мәсьәләне карауга тәкъдим ителә торган гомуми характеристика һәм төп 

нигезләмәләр; 
доклад (докладның тезислары), докладчылар һәм чыгыш ясаучылар исемлеге; 
утырышны алып бару тәртибе буенча материаллар, аналитик, белешмә һәм 

башка материаллар; 
чакырылган кешеләр исемлеге; 
комиссия карары (күрсәтмәсе) проекты; 
соисполнительләр Исемлеге. 
Комиссия (Президиум) карарлары комиссия әгъзаларының гади күпчелек 

тавышы белән кабул ителә. Тавыш тигез булган очракта комиссия рәисе тавышы 
хәлиткеч булып тора. 

Мәсьәләләрне оператив тәртиптә хәл итү өчен Комиссия комиссия рәисе, аның 
урынбасары һәм эшче төркемнәр җитәкчеләре составында президиум төзи. 



Комиссия (Президиум) актлары карарлар яисә күрсәтмәләр белән 
рәсмиләштерелә, ә кирәк булганда, Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарлары һәм боерыклары проектлары рәвешендә гамәлгә ашырыла. 

Карарлар һәм күрсәтмәләр комиссия рәисе яки аның урынбасары, утырышта 
рәислек итүче тарафыннан имзалана. 

Комиссиянең эшче төркемнәре техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне 
булдырмау һәм табигый характердагы гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәләрен йомшарту 
буенча тәкъдимнәр эшләү һәм чаралар күрү, шулай ук барлыкка килгән очракта 
гадәттән тыш хәлләрне локальләштерү һәм бетерү, турыдан-туры районда бәла-
каза чараларын гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр эшләү һәм аларны кабул итү 
өчен төзелә. 

Комиссиянең эшче төркемнәрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү, аларның 
составын раслау һәм бурычларны билгеләү комиссия рәисе тарафыннан гамәлгә 
ашырыла. 

Комиссиянең эш төркемнәре җитәкчеләре гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда 
билгеләнә: 

милек формасына карамастан, ягулык-энергетика комплексы һәм торак-
коммуналь хуҗалык предприятиеләрендә Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары (төзелеш, инфраструктура һәм 
экология) –  «Зеленодольск муниципаль районының төзелеш һәм инфраструктура 
үсеше департаменты " муниципаль бюджет учреждениесе җитәкчесе; 

урман янгыннары белән бәйле рәвештә - «Зеленодольск урманчылыгы» ДБУ 
җитәкчесе (килешү буенча); 

куркыныч метеорологик күренешләр -Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары (стратегияне тормышка 
ашыру); 

биолого-социаль характердагы – «Зеленодольск үзәк район хастаханәсе " 
ДАССОның баш табибы; 

авыл хуҗалыгы хайваннарының һәм үсемлекләренең (эпизоотияләр һәм 
эпифитотий) аеруча куркыныч авырулары аркасында килеп чыккан очраклар (килешү 
буенча) – Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының 
Зеленодольск районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе; 

магистраль һәм эчке промысел газүткәргечләрендә – "Зеленодольск газы» ДҖУ 
җитәкчесе (килешү буенча); 

террористик актлар белән бәйле рәвештә - Федераль куркынычсызлык 
хезмәтенең ТР буенча идарәсенең Зеленодольск шәһәрендәге бүлеге җитәкчесе 

 (килешү буенча);җитәкчесе 
Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмәтнең 8 нче 

отряды башлыгы (килешү буенча). 
Комиссия рәисе урынбасары – ТР ГКУ «Зеленодольск муниципаль районы 

буенча ТР ГТХМ Идарәсе» җитәкчесе (килешү буенча) комиссия кабул ителгән 
карарларның үтәлешен контрольдә тоту комиссиясенең эш төркеме җитәкчесе итеп 
билгеләнә. 

Төркем җитәкчеләре тәкъдимнәре буенча комиссия составына, аларга 
йөкләнгән бурычларга бәйле рәвештә, комиссиянең тиешле әгъзалары, милек 
формасына бәйсез рәвештә, җирле үзидарә органнары, Зеленодольск муниципаль 
районы предприятиеләре, оешмалары һәм учреждениеләре вәкилләре, шулай ук 
башка иҗтимагый берләшмә вәкилләре, галимнәр, белгечләр һәм җәмәгать 
эшлеклеләре кертелә. 

Комиссия (Президиум) эшчәнлеген оештыру-техник яктан тәэмин итүне 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты «Зеленодольск муниципаль 



районы гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе» 
муниципаль бюджет учреждениесе белән берлектә, ә атап әйткәндә: 

утырышларны әзерләү һәм үткәрүне оештыруны, кабул ителгән карарларны 
рәсмиләштерүне тәэмин итә; 

карарларда һәм күрсәтмәләрдә тотылучы йөкләмәләр үтәлешен контрольдә 
тотуны оештыра; 

массакүләм мәгълүмат чараларына утырышлар көн тәртибе турында рәсми 
мәгълүмат тәкъдим итә; 

утырышларда каралган мәсьәләләр буенча комиссия рәисен һәм әгъзаларын 
матбугат конференциясе (брифинглар) утырышлары тәмамланганнан соң оештыра; 

утырышны әзерләү һәм үткәрү өчен комиссия әгъзаларыннан кирәкле 
мәгълүматны соратып ала. 

Комиссия (Президиум) утырышы нәтиҗәләре буенча Комиссия секретаре 
тарафыннан махсус саклау эше формалаштырыла, анда подшиваются: 

утырышның көн тәртибе (алып бару тәртибе) ; 
комиссия әгъзалары һәм чакырылган кунаклар исемлеге; 
рассылканың исәп-хисаплары белән карарлар (күрсәтмәләр) ; 
башка материаллар. 

__________________________________________________________ 



3нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 
17.05.2019 №1073 

 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 
Составы  

 

1.  Сапожников 
Дмитрий 
Аркадьевич 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе, комиссия рәисе 

2.  Старостин 
Александр 
Владимирович 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең беренче урынбасары (административ 
сораулар, терроризмга һәм экстремизмга каршы тору 
сораулары), комиссия рәисенең беренче урынбасары 
(КЧС Рәисе булмаган очракта, аны КЧС һәм ОПБ 
утырышларында, шул исәптән ТР КЧС һәм ОПБ 
утырышларында алмаштыра) 

3.  Кадникова  
Эльза Ренат кызы 

Зеленодольск муниципаль районы башлыгы урынбасары 
(килешү буенча), комиссия рәисе урынбасары 

4.  Гарипов  
Альберт Шамил 
улы 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең беренче урынбасары (стратегияне 
тормышка ашыру), комиссия рәисе урынбасары 

5.  Котельников 
Роман Олегович 
 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары (төзелеш, инфраструктура һәм 
экология)  

6.  Долганов 
Вячеслав 
Алексеевич 
 

ТР ГКУ «Зеленодольск муниципаль районы буенча ТР 
ГТХМ Идарәсе»  
(килешү буенча), комиссия рәисе урынбасары  

7.  Афанасьева Рәисә 
Вәли кызы 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары – (мәгариф һәм балигъ 
булмаганнар белән эшләү мәсьәләләре) - мәгариф 
идарәсе башлыгы, комиссия рәисе урынбасары 

8.  Лулаков  
Денис 
Владиславович 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесе урынбасары( социаль мәсьәләләр, опека һәм 
попечительлек), комиссия рәисе урынбасары 

9.  Хәлиуллин  
Зөфәр Минхәт улы 

«ТР буенча ФПСның 8 нче отряды " федераль дәүләт 
казна учреждениесе җитәкчесе  
(килешү буенча), комиссия рәисе урынбасары  

Комиссия әгъзалары: 
 

 

10.  Дегтева  
Ольга Павловна  

"Зеленодольск муниципаль районы Финанс-бюджет 
палатасы” муниципаль учреждениесе җитәкчесе (килешү 
буенча) 

11.  Низамов  
Дамир Гайсә улы 

Зеленодольск муниципаль районы кулланучылар базары 
бүлеге җитәкчесе 

12.  Җиһаншин  
Таһир Галимҗан 
улы  

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгының Зеленодольск авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек идарәсе җитәкчесе (килешү буенча) 



13.  Зиннуров  
Рамил Наил улы 

“Зеленодольск муниципаль районының техник күзәтү 
хезмәте " МУП директоры» 

14.  Нигъмәтуллин Азат 
Исмәгыйль улы 

Коммуналь хуҗалык " МУП директоры» 

15.  Антонов Александр 
Олегович 

"Зеленодольск муниципаль районы торак-коммуналь 
хуҗалыгы департаменты" МБУ җитәкчесе 

16.  Сабурская Татьяна 
Вячеславовна 

“Зеленодольск РҮХ " ДАССОның баш табибы  
(килешү буенча) 

17.  Агеева  
Екатерина 
Константиновна 

Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы 
районнарында кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше 
иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль 
хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 
идарәсенең "территориаль бүлеге" начальнигы (килешү 
буенча) 

18.  Дәүләтшин Альмир 
Марс улы 

“Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы 
районнарында " Татарстан Республикасында (Татарстан) 
гигиена һәм эпидемиология үзәге” ФБУЗ баш табибы 
(килешү буенча)) 

19.  Малыгин 
Константин 
Евгеньевич 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Зеленодольск 
районы буенча бүлеге полиция начальнигы урынбасары 
(җәмәгать тәртибен саклау буенча) ) 

20.  Ардыханов  
Радик Равил улы 

Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш 
идарәсенең Зеленодольск муниципаль районы буенча 
күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге җитәкчесе (килешү буенча) 

21.  Шабалдашов 
Владимир 
Николаевич 

"Таттелеком» ААҖ Казан ЗУЭСы Зеленодольск РУЭСы 
җитәкчечесе (килешү буенча) 

22.  Садыйков  
Рамил Әмир улы 

"ЗПАТП» ҖЧҖ директоры (килешү буенча) 
 

23.  Филин  
Евгений 
Александрович 

"Ак-Барс «машина-технология компаниясе" ҖЧҖнең 2 
нче филиалы директоры»  
(килешү буенча) 

24.  Разов  
Илназ Илфат улы 

Идел буе электр челтәрләренең «Челтәр компаниясе» 
ААҖ филиалы – Зеленодольск районы электр 
челтәрләре җитәкчесе (килешү буенча) 

25.  Исмәгыйлев  
Алмаз Фәһим улы 

"ЗВКС» АҖ предприятиесе директоры (килешү буенча) 
 

26.  Кашапов  
Айдар Салих улы 

"Зеленодольскгаз" Эксплуатация-җитештерү идарәсе 
җитәкчесе  
(килешү буенча) 

27.  Маер Николай 
Леонидович 

"Зеленодольск җылылык челтәрләре предприятиесе» АҖ 
башкарма директоры (килешү буенча) 

28.  Хәмитов Идрис 
Илгиз улы 

"Зеленодольск урманчылыгы» ДКУ җитәкче-урманчысы 
(килешү буенча) 

29.  Абраров  
Ринат Вазыйх улы 

" Серго исемендәге завод» ҖБ АҖнең икътисади 
иминлек һәм режим буенча генераль директор 
урынбасары (килешү буенча) 

30.  Хөснетдинов 
Фердинант Шәүкәт 
улы 

“А.М.Горький исемендәге Зеленодольск заводы " АҖ 
генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасары А. М. Горький» 
 (килешү буенча) 

31.  Симонов Николай "ПФМК " ҖЧҖ техник директоры 



Витальевич (килешү буенча) 

32.  Миңнуллин Азат 
Әнвәр улы 

"ЗФЗ» ГАҖ техник директоры (килешү буенча) 

33.  Сердцева Ольга 
Владимировна 

ТР ГКУ «Зеленодольск муниципаль районы буенча ТР 
ГТХМ Идарәсе " башлыгы урынбасары»  
(килешү буенча) - комиссия секретаре 

 
Искәрмә.  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 ел, 

10 ноябрь, 480 нче карарына теркәлгән 2 нче кушымта нигезендә Комиссия 
әгъзалары утырышларда шәхсән катнаша. Нигезле сәбәп аркасында комиссия 
әгъзасы булмавында (ял, авыру, командировка һәм тдп.) комиссия (Президиум) 
эшендә оешма җитәкчесе урынбасарлары арасыннан төп эш урыны буенча 
вакытлыча башкаручы катнаша.  
 



4нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 
17.05.2019 №1073 

 
Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасының территориаль подсистемасы Зеленодольск 

звеносының даими әзерлек көчләренең составы һәм структурасы 
 

№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү көчләре һәм чаралары 

1.  “Татарстан Республикасы 
буенча федераль янгынга 
каршы хезмәтнең 8 нче 
отряды” федераль дәүләт 
казна учреждениесе 
 

422540 
Зеленодольск шәһәре 

Чайковский ур., 52 

Хәлиуллин 
Зөфәр Минхәт 

улы 
р. 84371-5-59-11 

 

 
84371-4-16-17 
84371-5-93-07 

 
11 

 
2 

АШ-ГАЗ (2705) 
АШ - ГАЗ 
(2705)) 

Инженер һәм 
махсус техника 

юк 

2. «ТР буенча федераль 
янгынга каршы хезмәтнең 8 
нче отряды» федераль 
дәүләт казна учреждениесе” 
(53 янгын сүндерү-коткару 
бүлеге) 

422540 
Зеленодольск шәһәре 

Чайковский ур., 52 

Гыйльфанов 
Илнур Илдус 

улы 
р. 84371-4-09-02 

 

84371-5-93-07 68 14 АЦ-3.2-40 
(5387\) 

АЦ-3.2-40 
(43253)\) 
АЦ-8.0-40 

(65111) 
АЛ-30 (131) 
АР-2 (131) 
АР-2 (131) 

ПНС-110 (131) 
ПНС-110 (131)) 
АСО-16 (32053) 

ВАЗ-21214 
ГАЗ-22171 
Инженер 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

техникасы юк 

3. «Татарстан Республикасы 
буенча федераль янгынга 
каршы хезмәтнең 8 нче 
отряды» федераль дәүләт 
казна учреждениесе (34 
янгын сүндерү-коткару 
бүлеге) 

422546 
Зеленодольск шәһәре 

Вокзал урамы, 4 

Мөхәммәдиев 
Искәндәр 

Рәфкать улы 
р. 84371-5-25-82 

 

эш - 
8(731) 5-33-94 
8(731) 2-21-18 

телефон (факс)- 
8(731) 5-33-94 

40 19 АЦ-40 (130)63Б 
АЦ-40 (130)63Б 
АЦ-40(131) 137  

АЦ 8.0-
40(53228) 

АЦ-40 (130)63Б 
АЦ-40 (130)63Б 
АКП БРОНТО-

330 (52213) 
Инженер 

техникасы юк 

4. «Татарстан Республикасы 
буенча федераль янгынга 
каршы хезмәтнең 8 нче 
отряды» федераль дәүләт 
казна учреждениесе (52 
янгын сүндерү-коткару 
бүлеге) 

422526 
Зеленодольск шәһәре 

Наумов ур., 2а 
 

Климин Игорь 
Генадьевич 

р. 84371-5-26-85, 
р. 84371-5-46-35            

факс  
84371-5-26-85 

телефон  
84371-5-46.35 

 
61 

 
12 

АЦ-5,0-40 
(43114);   

АЦ-8,0-40 
(53229);  
АЦ-40 

(131)137А 
АЦ-40 (130)63Б 
Инженер һәм 

махсус техника 
юк 

5.  «ТР буенча федераль 
янгынга каршы хезмәтнең 8 
нче отряды» федераль 
дәүләт казна учреждениесе 
(153 янгын сүндерү-коткару 
бүлеге) 

422530 
Зеленодольск МР 
Васильево ш т б 

Ленин ур., 31 

Попов Виктор 
Сергеевич 

р. 84371-6-17-01 
 

 
84371-6-17-01 

 

 
39 

 
8 

2 АЦ-40 (130) 
1 АЦ-40 (131) 
Инженер һәм 

махсус техника 
юк 

6. «Татарстан Республикасы 
буенча федераль янгынга 
каршы хезмәтнең 8 нче 

422500 Зеленодольск 
МР, ш.т. п.Вязовые 
Беренче Май ур., 72 

Галиев Рәүф 
Хәмис улы   

р. 84371-2-06-01  

 
84371-2-06-01 

 
37 

 
8 

АЦ40(130) 
АЦ40(131) 
АЦ40(131)) 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

отряды» федераль дәүләт 
казна учреждениесе (154 
янгын сүндерү-коткару 
бүлеге)) 

84331-2-05-55 Инженер һәм 
махсус техника 

юк 

7. ТР Дәүләт казна 
учреждениесенең янгынга 
каршы хезмәт Казан 
отрядының Норлат авылын 
саклау буенча аерым посты» 

422510, Зеленодольск 
МР, Нурлат авыл 
җирлеге, Норлат 
авылы, Гагарин 

урамы, 
45а йорты 

Сабиров Илдар 
Фирдәвес улы 
йорт. 3-91-42 
р. 84871-3-91-01 

(884371) 3-91-01 
 

9 2 АЦ-5.5 
(Урал-4320) 

 
АРС-14 

(Зил-131) 
Инженер һәм 

махсус техника 
юк 

 

8. “Республика янгын сагы” ТР 
дәүләт казна 
учреждениесенең  янгнга 
каршы Казан отряды 
Зеленодольск муниципаль 
районы “Яңа 
Тура”Технополисы” идарә 
компаниясе» ҖЧҖ 
территориясендә янгынга 
каршы хезмәтнең аерым 
посты  

Зеленодольск 
муниципаль районы, 

Октябрь авыл 
җирлеге, кадастр 
номеры булган 
территорияләр 

16: 20: 036401:262. 
Юридик адрес: 

420012, ТР, Казан 
шәһәре, Айвазовский 
ур., 10/54 йорт, ком. 

1,2,3,4 
Факттагы адрес: 

420012, ТР, Казан 
шәһәре, Айвазовский 

ур., 10/54 йорт 

Беганов Андрей 
Викторович 

р. 843-590-84-74 
 

 
843-590-84-74 

 
11 

 
2 

 
АРС-14(131)  
АРС-14(131) 
Инженер һәм 

махсус техника 
юк 

9. ТР Дәүләт казна 
учреждениесенең янгынга 

422538, Зеленодольск 
МР, Раифа авыл 

Захаров Евгений 
Алексеевич 

8(84371)34754 11 2 АРС-14 
Инженер һәм 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

каршы хезмәт Казан 
отрядының Зеленодольск МР 
Раифа авылын саклау буенча 
аерым посты» 

җирлеге, Раифа 
монастыре 

территориясендә 

8(84371) 40740 махсус техника 
юк 

 

10 ТР Дәүләт казна 
учреждениесенең янгынга 
каршы хезмәт Казан 
отрядының Свияжск авылын 
саклау буенча аерым посты» 

422520, Зеленодольск 
МР, Свияжск (Зөя) 

авыл җирлеге, 
Свияжск (Зөя) авылы, 

Александровка 
урамы, 

4 нче йорт. 

 Щенников 
Вячеслав 

Александрович, 
р. 84371-6-65-50  

84371-65-50 11  2  
АЦ-3,2-40 

(43502) КАМАЗ; 
АЦ-3.0-30 (Газ-

33086) 
Инженер һәм 

махсус техника 
юк 

11 “Татарстан Республикасы 
буенча Россия ГТХМ ГИМС 
Үзәге” ФКУ Зеленодольск 
инспекторлык бүлеге   

422520 
Зеленодольск шәһәре  
Наумов ур., 2А 
 

Евсеев Сергей 
Юрьевич  
 

5-43-84 3 2 м/Л «Стрингер 
550Р»РЧС5235
, 
м/л «Амур 2» 
РЧС 5226, УАЗ 
Патриот 
Х457АТ 

12 ҮЗӘК РАЙОН ХАСТАХАНӘСЕ 
ДАСУ 
(«Ашыгыч медицина ярдәме 
станциясе») 

422544 
Зеленодольск шәһәре 
Гоголь ур., 1 

"ЗҮРБ» 
ДАССОның баш 
табибы 
Сабурская 
Татьяна 
Вячеславовна 
раб. 6-08-80 
ССМП 
Зеленодольск 
филиалы 
мцдире  
Моисеев Андрей 

03, 103, 5-52-49 158 33 
(СМП ның 

12 
бригадасы) 

16 автомобиль 
СМП  



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

Валерь 
Валерьевич  

13 Россия Эчке эшләр 
министрлыгының 
Зеленодольск районы буенча 
бүлеге 

422540 
Зеленодольск шәһәре 
Заикин ур., 1 

Малыгин 
Константин 
Евгеньевич 
кол: 4-05-15 
 
Гусев Евгений 
Станиславович 
 

02, 4-47-04  86 Автомобиль, 
махсус-70 
берәмлек. 
Катерлар – 3 
берәмлек. 

14 Зеленодольск районы буенча 
ОВО - «Татарстан 
Республикасы буенча Эчке 
эшләр идарәсе " ФГКУ 
филиалы (Росгвардия) 
 
 

422540 
Зеленодольск шәһәре 
Заикин ур., 1 

Миңнуллин 
Гомәр Габбас 
улы 
599-40 р. 
 

5-99-00 
4-30-92 
599-11 

 8 Автомобиль – 3 
берәмлек. 

15 Авария-диспетчерлык 
хезмәте ЭПУ 
"Зеленодольск газы» 

ТР, Зеленодольск 
шәһәре, Озерная 
ур., 32А 

Кашапов Айдар 
Салих улы, р. 
84371-4-33-53 

04, 
84371-43-79, 
факс 8(84371) 
43351 

32 8 а / м ГАЗ 
287173-2ед. 
"HONDA GX 
270" 
гидростанцияс
е-1ед. 
«ELITECH 
ВЭС 
2500»мото 
помпа «ROBIR 
PTG 307 »-1 
ед. бензопила 
«STIHL»-1 ед. 
«ОУ-2000 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

«Цапля»яктыр
ту 
җайланмасы -
1 бер. 
«Фриамат»эре
теп ябыштыру 
агрегаты -1 
берәмлек. 

16 Норлат ЭГСЫ 
(эксплуатация газ хезмәте) 

ТР, ЯҮМР, Норлат т. 
п., Ленин ур., 26 

Шәмсетдинов 
Фәһим Ярхам 
улы.,  
р. 84371-3-94-
04 

04,  
84371-3-98-04, 
факс 8(84371) 
3-94-04 

20 5 Ә / М УАЭВА-
3909-1ед. 
"HONDA GX 
270" 
гидростанцияс
е-1ед. 
 

17 Зеленодольск җылылык 
челтәрләре предприятиесе " 
ААҖ авария – диспетчерлык 
хезмәте» 

422551, 
Зеленодольск шәһәре 
Жуков ур., 10 

Маер 
Николай 
Леонидович 
84371-6-04-77,  
 

Деж. диспетчер 
тел. 84371-6-04-
66 (тәүлек буе) 

 

34 8  
(1 бригада) 

Автомобиль: 
ГАЗ 2705 -1 
туклану 
Махсус 
техника: 
- авария 
хәлендә-1 
берәмлек. 
- экскаватор – 1 
берәмлек. 
- автокран - 1 
берәмлек. 
- су тарату. 
Күбәләк-1ед. 

18 Идел буе электр челтәрләре, 
«Челтәр компаниясе " ААҖ 

422545  
Зеленодольск 

Разов Илназ 
Илфат улы. 

8(84371) 6-03-02, 
с.89172704308 

6 / 18 5 Автомобиль-2 
берәмлек. 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

филиалы - Зеленодольск 
районы электр 
челтәрләренең оператив 
күчмә бригадасы»» 

шәһәре, Төзүчеләр 
проспекты ур., 62а 

(84371) 6-04-34, 
 

Махсус – 6 
берәмлек. 

19 Буа электр челтәрләре, 
«Челтәр компаниясе " ААҖ 
филиалы - Свияжск район 
электр челтәрләренең 
оператив күчмә бригадасы» 

422510  
Яшел Үзән районы 
Норлат авылы, Совет 
ур., 140 

Әдиятуллин 
Рөстәм Каусар 
улы (8843713-
99-48) 

8(84371)3-97-09 8 3 Автомобиль 
(3шт.) махсус 
техника (2шт.) 

20 "05» бердәм диспетчерлык 
хезмәте, «Жилкомплекс 
«идарә компаниясе" ҖЧҖ» 

422540 
Зеленодольск шәһ., 
Засорин ур., 18 

Мельников 
Роман Юрьевич 
тел 05 
 

05 40 10 Махсус 
техника – 2 
берәмлек. 

21. "ЗВКС" АҖ предприятиесе 
суүткәргеч һәм канализация 
челтәрләре буенча авария-
ремонт хезмәте» 

422541 
Зеленодольск шәһәре 
Озерная урамы, 48 

Исмәгыйлев  
Алмаз Фәһим 
улы 
р. 84371-4-38-27 
 

4-39-32, 4-34-09 35 13  
(2 бригада) 

 

Автомобиль– 2 
берәмлек. 
Махсус 
техника – 2 
берәмлек. 

22 Экспресс " ҖЧҖ» ТР Зеленодольск 
шәһәре, 
Металлчылар ур., 6 

Садыйков Рамил 
Әмир улы  

кабул итү 
бүлмәсе  
8(84371)5-75-44 
диспетчер 
8(84371)5-78-46 

84 кеше. 84 кеше. автобуслар: 
ПАЗ-32 ед. 
Нефаз - 35 ед. 
Ивеко - 11 ед. 
Хендай - 6 
берәмлек. 

23 ""Җиденче ЧАТО " ҖЧҖ ТР Зеленодольск 
шәһәре, 
Металлчылар ур., 6 

Лотфуллин 
Рамил Тәлгать 
улы  

кабул итү 
бүлмәсе  
8(84371)5-75-44 
диспетчер 
8(84371)5-78-46 

2 кеше 2 кеше Ивеко-1бер. 
Форд - 1 бер. 

24 "АвтоТранс " ҖЧҖ ТР Зеленодольск 
шәһәре, 

Чикин Андрей 
Александрович  

кабул итү 
бүлмәсе  

20 кеше 20 кеше Г азель - 2ед. 
Фиат - 6 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

Металлчылар ур., 6 8(84371)5-75-44 
диспетчер 
8(84371)5-78-46 

берәмлек Форд 
- 3 берәмлек 
Пежо - 4 
берәмлек ПАЗ - 
5 берәмлек. 

25 "ЗПАТП " ҖЧҖ ТР Зеленодольск 
шәһәре, 
Металлчылар ур., 6 

Садыйков Рамил 
Әмир улы  

кабул итү 
бүлмәсе  
8(84371)5-75-44 
диспетчер 
8(84371)5-78-46 

6 кеше 6 кеше Амкадор - 1 
берәмлек йөк 
ГАЗ - 1 
берәмлек. 
КАМАЗ - 3 
берәмлек. 
МАЗ - 1 
берәмлек. 

26 "Пригород" ҖЧҖ ТР Зеленодольск 
шәһәре, 
Металлчылар ур., 6 

Сираҗов Айрат 
Хәмит улы  

кабул итү 
бүлмәсе  
8(84371)5-75-44 
диспетчер 
8(84371)5-78-46 

13 кеше. 13 кеше. ПАЗ-4 бер. 
Нефаз - 6 бер. 
Ивеко - 2 бер. 
Хендай - 1 
бер.. 

27 "ЭЗЛӘҮ " ҖЧҖ ТР Зеленодольск 
шәһәре, 
Металлчылар ур., 6 

Сабитов Раил 
Рамил улы  

кабул итү 
бүлмәсе  
8(84371)5-75-44 
диспетчер 
8(84371)5-78-46 

4 кеше 4 кеше Газ бортовой - 
1 берәмлек. 
КАМАЗ - 2 
берәмлек 
ЗИЛЛ - 1 
берәмлек. 

28 «Ак Барс «МТК " ҖЧҖнең 2 
нче филиалы» 
 

Зеленодольск 
шәһәре, Волжская ур. 
-36 

Филин Евгений 
Александрович 
раб.5-55-88  
 

Автотранспорт 
чараларының 
техник торышы 
тикшерүчесе 
5-16-27 

ССОТ -21 
Йөк ташу 
буенча 
Команда-20 

1 ССОТ юк 
Йөк ташу 
буенча 
Команда - 15, 
махсус 
техника. 
техника юк 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

Күзәтү һәм контроль көчләре һәм чаралары 

29 “Зеленодольск, Югары 
Ослан, Кама Тамагы 
районнарында Татарстан 
Республикасында Гигиена 
һәм эпидемиология үзәге” 
ФБУЗ филиалы 

422540, ТР, 
Зеленодольск 
шәһәре, Засорин 
урамы. 24. 

Дәүләтшин 
Альмир Марс 
улы 
 

8(84371)5-62-07 1- ГСЭК  
(5 кеше) 

1 Махсус -1 
Автомобиль-13 

30 “Яшел Үзән районы дәүләт 
ветеринария берләшмәсе” 
дәүләт бюджет 
учреждениесе» 

ТР, Зеленодольск 
шәһәре, 
Башкала ур., 64 

Фәхретдинов 
Физзәт 
Имаметдин улы 
8(84371)6-68-22 
 

8(84371)6-68-22 
6-68-21 

5 2 Дезинфекцион 
автопер-
хәрәкәт 
урнаштыру 
УАЗ 374190, 
Микроскоп  
Микрон 
400МК, 
Лаборатор 
үлчәүләр ВСТ-
600/10, 
Центрифуга 
СМ - 6м, 5. 
Коры һава 
термостаты. 
ТВ-80-1, 
Коры һавалы 
лаборатор 
шкаф , 
Стерилизатор 
паровой 
СПВА- 75-1-
НН, 
Влагомер- 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

Wile-26 

31 Россия урман яклау үзәге – 
«Татарстан Республикасы 
Урман яклау үзәге” ФБУ 
филиалы 

422540, Зеленодольск 
шәһәре 
Сосновая ур., 1 

Директор 
вазыйфасын 
башкаручы  
Кузякина 
Надежда 
Ивановна 
8(84371)5-75-99  

(84371) 5-63-01 26  Автомобиль – 9 
берәмлек. 
 

32 "А. М. Горький исемендәге 
Зеленодольск заводы " АҖ 

ТР Зеленодольск 
шәһәре, Завод ур., 5 

Карпов 
Александр 
Николаевич 
8(84371)2-11-00 

8(84371)2-13-00 3 
формирован
ие- 11 кеше 

 Анализлар һәм 
үлчәү өчен 
җиһазлар. 
Автомобиль-
1ед. 

33 "ЗВКС" АҖ ТР. Зеленодольск ш., 
Озерная ур., 48 

Исмәгыйлев  
Алмаз Фәһим 
улы 
8(84371) 4-38-27 
 

8(84371)  
4-39-32, 4-34-09 

11  Анализлар һәм 
үлчәү өчен 
җиһазлар. 
Автомобиль-
1ед. 

34 "КМПО» АҖ филиалы- 
Зеленодольск машина 
төзелеше заводы 

422540, ТР, 
Зеленодольск шәһ., 
машина төзелеше ур., 
1 

Гыйләҗев Ренат 
Заһит улы 
8(84371) 3-87-64 

3-87-41 3  Газоанализато
р 
универсальный 
УГ-2; 
Комплект- 
лаборатория 
«Пчелка-Р»; 
«Колион»газоа
нализаторы-
1В; ВПХР. 

35 Зеленодольск " АҖ 
сөт эшкәртүче 
комбинаты» 

ТР. Зеленодольск 
шәһәре, К. Маркс ур., 
48 

Ген. директор 
Галиев Әуфәр 
Зөфәр улы  

4-15-91 РХН посты – 
3 кеше. 
Җитештерү 

10 ГП - 7-10 шт.; 
КИМГЗ-10 
данә. Р-2-10 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

8(84371) 4-19-64  лаборатория
се-7 кеше. 

данә; 
Костюм Л-1 — 
10 данә.; 
ДКГ-03 Грач 
дозиметры.; 
Мини-экспресс 
лаборатория 
«Пчелка»; 
Метеорологик 
МК-ЗБ; 
КЗО - 1М 
коймалар 
комплекты; 
ИПП-11-10 
данә; санитар 
сумка 

36 “Зеленодольск икмәк 

комбинаты " ЯАҖ 

ТР.Зеленодольск 

шәһәре 

И.Заикин ур., 3 

Гордеева 

Лариса 

Викторовна 

8(84371) 5-89-89 

 

4-37-88 3 3 Анализлар һәм 

үлчәү өчен 

җиһазлар. 

Автомобиль-

1ед. 

37 "Майский" Теплица 
комбинаты" ҖЧҖ 

ТР, Зеленодольск 
МР, Осиново авылы,  
Гагарин ур., 15 

Мәкъсүмҗанова 
Айгөл 
Сәйдәш кызы 
 

8(843)524-73-49 6  Үлчәүләр 
лаборатория 
квадрантные 
ВЛКТ-500 
EJ610 & # 
8217; ң 
неттоматик 
гамәл 
авырлыгы 
Авырлыгы 2 



№ 
п/п 

Оешма 
 исеме 

Урнашу урыны (почта 
адресы) 

Җитәкченең 
фамилиясе һәм 
инициаллары, 
телефоннары 

(эш, 
кесә, өй) 

№ дежур тел. 
(диспетчер), 

телефон (факс) 

Бүлеп 
бирелгән 

формирован
иеләрнең 

гомуми саны 
(шәхси саны 

составы, 
барлыгы 

кеше) 

Дежурный 
смена 

саны, кеше 

Җиһазлау 
(төрләр буенча 
техникаларның 
атамасы һәм 

саны 
(автомобиль, 

махсус, 
инженер) 

нче сыйныф 
BJIP-200 pH-
МЕТР/ИОНОМ
ЕТР АНТОН-
4100 
КОНДУКТОМЕ
ТР/чаралар 
КОНЦЕТРАТЫ 
АНИОН4100 
сыеклык 
анализаторы 
лаборатория 
Анионы 4100 
Ионометры 
һәм-160МИ-
2ед. 
ПЭ 
спектрофотоме
тры-5400ВИ 
Гигрометр 
психрометрик 
Дозатор 
механический 
одноканальны
й -6 берәмлек. 
СПЕКТОР-5 " 
анализаторы» 

 



5нче кушымта 
Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 
17.05.2019 №1073 

 
Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү системасы территориаль подсистемасының эшләвен 

тәэмин итү Зеленодольск звеносының эшләвен тәэмин итү буенча  
Зеленодольск муниципаль районы предприятиеләренең, оешмаларының, 

учрежденияләренең  
исемлеге 

 
ФУНКЦИОНАЛЬ СИСТЕМА 

 
 

«Татарстан Республикасы Янгын сагы» ТР Дәүләт казна учреждениесе (килешү 
буенча) Казан янгынга каршы хезмәт отряды белән берлектә Татарстан Республикасы 

буенча » Федераль янгынга каршы хезмәтнең 8 нче отряды” Федераль дәүләт казна 
учреждениесе 

 
 
 

Зеленодольск муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге УНД һәм 
Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш 

идарәсе (килештерү буенча) 
 

ГИМС Үзәге " ФКУ Зеленодольск инспекторлык бүлеге 
Татарстан Республикасы буенча Россия МЧСы» 

(килешү буенча) 
Зеленодольск звеносының көчләренең эшчәнлеген гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү буенча бердәм системасының территориаль подсистемасының (алга 
таба - ЗЗТСЧС) тәэмин итәләр һәм координациялиләр.: 

янгыннарны кисәтү һәм сүндерү, урман янгыннары аркасында барлыкка килгән 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү; 

эчке суларда кешеләрне эзләү һәм коткару; 
куркыныч метеорологик күренешләр белән бәйле гадәттән тыш хәлләрне, 

аларның барлыкка килгән очракларда көч һәм чаралар гамәлләренә бәйле гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү; 

янгыннар һәм шартлау аркасында барлыкка килгән гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү. 
. 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Зеленодольск районы буенча бүлеге 
(килешү буенча) 

 
Зеленодольск районы буенча ОВО - «Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр 

идарәсе " ФГКУ филиалы»  
(Росгвардия) (килешү буенча) 

ЗЗТСЧС көчләре эшчәнлеген тәэмин итәләр һәм координациялиләр: 
гадәттән тыш хәл килеп чыкканда җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итү 

турында; 
гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда транспортның өзлексез хәрәкәтен тәэмин 

итү буенча чаралар үткәрүне тәэмин итү; 
гадәттән тыш хәлләрне бетергәндә караучысыз калган мөлкәтне саклау буенча 

чаралар күрү. 
 



Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча 
федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенең» 
Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы районнарында (килештерү буенча) 

территориаль бүлеге) 
 

Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы районнарында " Татарстан 
Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге «ФБУЗ 

(килешү буенча) 
ЗЗТСЧС көчләре эшчәнлеген тәэмин итәләр һәм координациялиләр: 
санитар-эпидемиологик күзәтчелекне оештыру һәм тәэмин итү;  
биоло-социаль характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү. 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬ СИСТЕМА 

 
Башкарма комитетның кулланучылар базары бүлеге  

муниципаль район (шәһәр округы) исеме  
ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
тәэмин итү, сәүдә һәм туклану каршындагы бетерү нәтиҗәләрен гадәттән тыш 

хәлләрне. 
 

Торак-коммуналь хуҗалык департаменты  
Зеленодольск муниципаль районы 

белән хезмәттәшлектә 
 

"Зеленодольск җылылык челтәрләре предприятиесе» ААҖ (килешү буенча) 
"ЗВКС» АҖ предприятиесе (килешү буенча) 

 
"Торак комплексы идарәче компаниясе «ҖЧҖ (килешү буенча) 

ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
ТКХ, социаль өлкә объектларында, шулай ук ведомство карамагындагы 

объектларда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү чараларын оештыру һәм 
гамәлгә ашыруны тәэмин итү; 

гадәттән тыш хәлләр вакытында авария-коткару һәм башка кичектергесез 
эшләр үткәрүдә ведомство авария-коткару формированиеләренең көчләрен катнашуын 
тәэмин итү; 

торак-коммуналь хуҗалык объектларында гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен 
авария-техник запастагы булу-булмауны тулыландыру һәм исәпкә алу; 

җылылык сезонына әзерлек эшләрен координацияләү; 
 убежище һәм укрытиелар булдыру. 

 
«Газпромтрансгаз Казан» ҖЧҖ «Зеленодольскгаз " эксплуатация-җитештерү идарәсе» 

(килешү буенча) 
ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
газ хезмәтенең потенциаль куркыныч объектларында һәм алар янәшәсендәге 

территорияләрдә күзәтүне һәм күзәтүне тәэмин итү һәм координацияләү эшен тәэмин 
итү һәм координацияләү; 

авария һәм газ хезмәте катастрофаларының нәтиҗәләрен кисәтү һәм бетерү 
чараларын оештыру һәм гамәлгә ашыру; 

газ хезмәте объектларында авария-коткару һәм башка кичектергесез эшләр 
үткәрүдә авария-коткару формированиеләрен һәм катнашуны тәэмин итү. 
 

«Сетевая компания» ААҖ Идел буе электр челтәрләре Зеленодольск районы электр 
челтәрләре (килешү буенча) 

 



» Сетевая компания " ААҖ Буа электр челтәрләре Свияжск  
район электр челтәрләре (килешү буенча) 

ЗЗТСЧС көчләре эшчәнлеген тәэмин итәләр һәм координациялиләр: 
электр белән тәэмин итү объектларында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү. 
 

Төзелеш һәм инфраструктура үсеше департаменты  
Зеленодольск муниципаль районы 

ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
автомобиль, тимер юл транспорты һәм юл хуҗалыгын үз эченә алган район 

инфраструктурасы һәм транспорт комплексы объектларында гадәттән тыш хәлләрне 
булдырмау һәм бетерү; 

гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда транспортның өзлексез хәрәкәтен тәэмин 
итү буенча чаралар үткәрүне тәэмин итү. 
 

“Техник күзәтчелек хезмәте " муниципаль унитар предприятиесе  
Зеленодольск муниципаль районы 

ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
саклау корылмалары фонды тупланмасын контрольдә тотуны оештыру һәм 

гамәлгә ашыру;  
инженерлык хезмәте көчләре һәм чаралары тупланган районнарның 

инженерлык җиһазларына; 
авария-коткару һәм башка кичектергесез эшләр үткәрүгә инженерлык 

формированиеләренең гамәлләрен әзерләү һәм оештыру. 
 

«АК Барс «машина-технология компаниясе " ҖЧҖнең 2 нче филиалы»  
(килешү буенча) 

 
“Зеленодольск пассажир автотранспорт предприятиесе " ҖЧҖ», 

(килешү буенча) 
ЗЗТСЧС көчләре эшчәнлеген тәэмин итәләр һәм координациялиләр: 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Гадәттән тыш хәлләрне 

бетерү һәм эвакуация чараларын транспорт белән тәэмин итү өчен кирәкле көчләрне, 
чараларны һәм матди ресурсларны күчерү буенча чаралар үткәрүне тәэмин итү 
турында" 2008 ел, 10 июнь, 391 нче карары 

 
Җәмәгатьчелек, массакүләм мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлеге  

Зеленодольск муниципаль районы Советы карары (килешү буенча), 
«Таттелеком» ААҖ филиалы Зеленодольск районы үзәге  

(килештерү буенча) 
 

"ТатМедиа» ААҖ филиалы"Зеленодольск " мәгълүмат үзәге» 
(килешү буенча) 

ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
гадәттән тыш хәлләр вакытында хәбәр итү һәм элемтә хезмәтләренең өзлексез 

эшләвен тәэмин итү буенча; 
ведомство карамагындагы объектларда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү чараларын оештыру һәм гамәлгә ашыру буенча; 
халыкка массакүләм мәгълүмат чаралары аша гадәттән тыш хәлләр турында, 

шул исәптән махсус техник чаралар ярдәмендә хәбәр итү һәм кешеләр күпләп җыела 
торган урыннарда халыкка мәгълүмат җиткерү хакында мәгълүмат бирү. 
 

"Зеленодольск үзәк район хастаханәсе «ДАСУ (килешү буенча) 
ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 



гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда һәм бетергәндә медицина ярдәме 
күрсәтү, ЗТСЧС көчләре медикаментлар белән тәэмин итү чараларын оештыру һәм 
гамәлгә ашыру. 

 
Министрлыкның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе  

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы  
Яшел Үзән муниципаль районында» түгәрәк өстәл " узды (килешү буенча) 

 
Зеленодольск районы дәүләт ветеринария берләшмәсе  

(килешү буенча) 
ЗЗТСЧС көчләре эшчәнлеген тәэмин итәләр һәм координациялиләр: 
яклау, авыл хуҗалыгы хайваннары һәм кошлар; 
авыл хуҗалыгы үсемлекләрен яклау турында; 
ведомство карамагындагы объектларда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү чараларын оештыру һәм гамәлгә ашыру; 
ветеринария өлкәсендә контрольне һәм күзәтчелекне оештыру һәм тәэмин итү, 

шулай ук халыкны кеше һәм хайваннар өчен уртак чирләрдән яклау.    
 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының социаль яклау бүлеге  

яклау министрлыгының Татарстан Республикасы Зеленодол муниципаль районында 
(килешү буенча) 

       ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
1. гадәттән тыш хәлләрдән зыян күргән халыкны социаль яклауны тәэмин итү 

турында. 
 

“Финанс-бюджет палатасы” муниципаль учреждениесе  
“Зеленодольск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның 

составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм 
аларның статусы турында") 

         ЗЗТСЧС көчләр эшчәнлеген тәэмин итә һәм координацияли: 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен финанс чаралары резервларын 

булдыру буенча эш алып барыла. 
 

"Зеленодольск урманчылыгы» ДБУ (килешү буенча) 
 

"Зеленодольск тәҗрибә урман хуҗалыгы» ДБУ (килешү буенча) 
ЗЗТСЧС көчләре эшчәнлеген тәэмин итәләр һәм координациялиләр: 

урман янгыннары аркасында барлыкка килгән гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү; 

урманнарны корткычлардан һәм авырулардан яклау.  
 

 



 
6нчы кушымта 

Зеленодольск муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 

17.05.2011 № 1073 
 
 

Зеленодольск муниципаль районының гадәттән тыш хәлләр һәм янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе сәркатибенең функциональ бурычлары 

 
Зеленодольск муниципаль районының гадәттән тыш хәлләр һәм янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе секретаре КЧС һәм ТММР оешкан 
җинаятьчел төркеме рәисенә буйсына. 
КЧС һәм ТММР оешкан җинаятьчел төркеме сәркатибе: 
а) көндәлек эшчәнлек режимында: 
- район территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча КЧС һәм 
ЗМР оешкан җинаятьчел төркемнең еллык планын һәм эш планын эшләүдә катнаша; 
- гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, район звеносы эшчәнлеге буенча 
норматив документлар эшләү һәм карап тикшерү өчен КЧС һәм ТМСЧС СП рәисенә 
карауга кертү белән җитәкчелек итә 
- КЧС һәм ЗМР оешкан җинаятьчел төркеме эшчәнлегенең еллык һәм квартал 
планнарының үтәлешен контрольдә тота; 
- гадәттән тыш хәлләрне локальләштерү һәм бетерү эшләрен үткәрү өчен 
территориаль авария-коткару формированиеләрен булдыру буенча тәкъдимнәр 
әзерли; 
- гадәттән тыш хәлләрне кисәтү эшләренә җәлеп ителә торган оешмалар, контроль 
һәм күзәтчелек органнары белән даими хезмәттәшлек итә; 
- КЧС үткәрелгән чаралар турында исәп һәм хисап документларын (актлар, 
беркетмәләр, карарлар) алып бара); 
- тыңлауга, тикшерүләргә, экспертизаларга материаллар әзерли; 
- еллык һәм квартал эш планнары нигезендә КЧС утырышларын оештыра; 
- КЧС һәм ОПБ әгъзалары белән бер елга, кварталга чаралар планлаштырганда һәм 
үтәлгәндә хезмәттәшлек итә; 
- КЧС Рәисе яки аның урынбасарлары кушуы буенча гадәттән тыш хәлләрнең 
җыелуын, гомумиләштерүне һәм кирәкле мәгълүмат бирүне алып бара; 
б) гадәттән тыш хәл режимында да югары әзерлек режимында: 
- гадәттән тыш хәлләр һәм гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүматны җыю һәм 
гомумиләштерү, КЧС һәм ОПБ рәисе күрсәтмәләрен тапшыруда оператив дежурлар 
белән бергә катнаша;  
- алынган мәгълүматны КЧС рәисенә яки аның урынбасарларына җиткерә; 
- КЧС һәм ОПБ утырышларының беркетмәләрен алып бара. 
- район территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча эшләр 
календарь планы нигезендә үз эшен оештыра 
- барлыкка килгән хәлләр һәм нәтиҗәләрен бетерү буенча күрелә торган чаралар 
турында югары оешмаларга җиткерүне үз вакытында оештыра. 
в) ялга киткәндә, командировка һәм тдп.: 
- урынбасарны үзенә калдыра (вазыйфаи зат); 
- г) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов: 
- оператив дежур ЕДДС хәбәр итү схемасына үзгәрешләр кертү кирәклеге турында 
хәбәр итәргә. 

 
 

 


