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      РАСПОРЯЖЕНИЕ                            БОЕРЫК  

 
       « 24 » июнь 2019 ел                                      № 144 
 

 

Азнакай муниципаль районында 

эвакуация пунктларын төзү турында  

 

"Гражданнар оборонасы турында «12.02.1998 ел, № 28-ФЗ Федераль закон 

нигезендҽ», Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең "Халыкны, матди һҽм мҽдҽни 

кыйммҽтлҽрне куркынычсыз районнарга эвакуациялҽү тҽртибе турында" 2004 

елның 22 июнендҽге 303 номерлы карары һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны, 

матди һҽм мҽдҽни чараларны кабул итүне планлаштыру буенча эшне оештыру 

максатларында карар бирәм: 

 1. Расларага: 

- Эвакуацион кабул итү пункты турында Нигезлҽмҽне (1нче кушымта); 

- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ төзелгҽн кабул итү эвакуация 

пунктлары исемлеген (2 нче кушымта); 

       - Эвакуациялҽнгҽн халыкны урнаштыру өчен билгелҽнгҽн Азнакай муниципаль 

районы торак пунктларының исемлеге (3 нче кушымта). 

2. Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш идарҽсе оешмалары җитҽкчелҽренҽ 

ҽлеге формированиелҽрне шҽхси состав, техника,милек белҽн комплектларга һҽм 

җитҽкче документлар талҽплҽре нигезендҽ документларны эшлҽргҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

   3. Ҽлеге боерыкны «Татарстан Республикасы Хокукый мҽгълүматның рҽсми 

порталында» : http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һҽм 

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

    4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

 

Башлык                                                                                     М.З.Шҽйдуллин      
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Азнакай муниципаль районы Башлыгы карарына  

2 нче кушымта 

 «_____»___________2019 № ______ 

 

Азнакай муниципаль районы территориясендә төзелгән 

эвакуацион кабул итү пунктлары (ПЭП), 

ИСЕМЛЕГЕ 
 

№ 

п/п 

Авыл җирлеге исеме, 

авыл җирлеге 

башлыгының ФИО, тел. 

№ ПЭП,  

урнашу урыны, адресы 

ПЭП начальнигы ФИО, 

вазифа, тел. 

1 2 3 4 

Төп кабул итү эвакуация пунктлары 

1. Кҽкре Елга авыл җирлеге 

авыл җирлеге башлыгы-

Мөхҽммҽтҗанов Илгизҽр 

Мҽгъсүм улы 

эш тел. 37-71 

ПЭП №1 - мҽдҽният йорты 

бинасы  

423320, Азнакай районы, Кҽкре 

Елга авылы, Совет урамы 

"Лҽйсҽн» балалар бакчасы 

мөдире-Мөхҽммҽтҗанова 

Рҽисҽ Шҽрип кызы 

Эш тел. 37-0-83, 8-917-917-

31-86 

2. Илбҽк авыл җирлеге 

авыл җирлеге башлыгы-

Ҽсҽдуллина Лилия Риф 

кызы,эш тел. 38-5-38 

ПЭП №2 - мҽктҽп бинасы 

Илбҽк авылы»,  

423321, Азнакай районы, Илбҽк 

авылы, Вҽлиев урамы, 50 

Илбҽк авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 

сҽркҽтип-Ҽсҽдуллина 

Гөлшат Рҽфгать кызы, 

эш тел. 38-5-38,8-960-081-25-

73 

3. Мҽсгут авыл җирлеге 

авыл җирлеге башлыгы - 

Габдрахманов Эльвир 

Ҽнвҽр улы, 

эш тел. 38-2-16 

ПЭП №3 - мҽдҽният йорты 

бинасы  

423321, Азнакай районы, 

Мҽсгут авылы, Г. Баһманов 

урамы, 16 йорт 

Авыл мҽдҽният йорты 

директоры - Габдрахманов 

Илнур Ҽнвҽр улы, 

эш тел. 38-2-42, 8-902-715-

09-34 

4. Азнакай шҽһҽре  

Азнакай шҽһҽре Башкарма 

комитеты җитҽкчесе 

Солтанов Марат Инсаф 

улы 

Эш тел. 7-15-50, 7-25-85 

ПЭП №28 – шҽһҽр мҽдҽният 

йорты бинасы 

423330, Азнакай шҽһҽре,  

Солтангалиев ур., 19 

Директор РГДК-Шарафиева 

Ландыш Гайсовна, 

эш.т.7-34-00, 7-06-64 

Резерв кабул итү эвакуация пунктлары 

5. Мҽлбагыш авыл җирлеге 

авыл җирлеге башлыгы-

Ҽхтҽмова Илмира Ҽбузҽр 

кызы, 

эш тел. 37-7-16 

ПЭП №7 - мҽдҽният йорты 

бинасы 

423308, Азнакай районы, 

Мҽлбагыш авылы, Җҽлил 

урамы, 4 йорт 

Актүбҽ шҽһҽренең 1 нче урта 

мҽктҽбе-Мҽлбагыш 

мҽктҽбенең «филиалы", 

башлангыч сыйныф 

укытучысы Баһманова 

Эльмира Миннеяр кызы 

эш тел.37-7-18, 8-987-

2329132 

6. Ҽлки авыл җирлеге 

авыл җирлеге башлыгы-

Зиннурова Светлана 

Зҽйнулла кызы,  

р.тел. 37-4-22 

ПЭП №8- мҽдҽният йорты 

бинасы 

423309, Азнакай районы, Ҽлки 

авылы, Совет урамы, 34 

Актүбҽ шҽһҽренең 1 нче урта 

мҽктҽбе, Ҽлки мҽктҽбенең 

физкультура, ОБЖ - 

филиалы укытучысы 

Сҽхипгҽрҽев Илгиз 

Шҽрипҗан улы 

эш.тел. 8-917-257-43-98 

 

 
 



Азнакай муниципаль районы Башлыгы 

карарына  2 нче кушымта 

 «____»_________  2019 № ______ 

 
Эвакуацион кабул итү пункты турында 

Нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

Кабул итү эвакуация пункты (алга таба - ПЭП) Азнакай муниципаль районы башлыгы - 

килүче җҽяүле колонналарны кабул итү һҽм исҽпкҽ алуны оештыру өчен гражданнар оборонасы 

Җитҽкчесе боерыгы, эвакуациялҽнгҽн халык, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽр белҽн 

автоколонналар төзелҽ һҽм алга таба аларны даими урнаштыру (саклау) урыннарына озаталар. 

ПЭП кабул итү эвакуация комиссиясе рҽисенҽ – Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары буйсына. 

ПЭП үз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы хакимият 

органнары карарлары, шулай ук Азнакай муниципаль районы башлыгы карарлары һҽм ҽлеге 

Нигезлҽмҽгҽ таяна. 

Кабул итү эвакуация пункты турында нигезлҽмҽ Азнакай муниципаль районы башлыгы 

боерыгы белҽн раслана. 

ПЭП начальнигы муниципаль район башлыгы карары белҽн билгелҽнҽ. 

Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш бүлеге башлыгы җирле үзидарҽ органы яки оешма – 

Формирователь администрациясенең вазыйфаи затлары арасыннан билгелҽнҽ. 

ПЭП составы авыл җирлеге башлыгы яки ПЭПНЫ оештыручы оешма җитҽкчесе карары 

белҽн билгелҽнҽ. 

Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш бүлеге җитҽкчесе аның эшчҽнлеген җитҽкли. ПЭП 

башлыгы булмау сҽбҽпле, аның вазыйфаларын ПЭП начальнигы урынбасары башкара.  

Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш идарҽсендҽ, кирҽк булганда, эвакуациялҽнгҽн халык 

өчен гади корылмалар, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽр урнаштырыла, медицина пунктлары, ана 

һҽм бала бүлмҽлҽре, җҽмҽгать тҽртибен саклау пунктлары җҽелдерелҽ. 

 

2. Бурычлар һәм оештыру структурасы 

Төп бурычлар:  

утырту пунктларында килүче эвакуация автоколонналары һҽм җҽяү колонналар очрашуы, 

эваконаселения утыртуны тҽэмин итү. Кирҽк булган очракта якын арада торак пунктны төшерү 

пунктына килүче эваконаселарны вакытлыча урнаштыруны оештыру; 

районның автотранспорт хезмҽте белҽн хезмҽттҽшлектҽ җҽяү тҽртип һҽм автомобиль 

транспорты белҽн даими урнашу пунктларына эваконаселения җибҽрүне оештыру; 

килү вакыты, килгҽн эваконаселение саны һҽм аны күчерү урыннарына җибҽрү турында 

районның эвакуация кабул итү комиссиясе докладларын тҽкъдим итү;  

 килгҽн эваконаселение саныннан авыручыларга медицина ярдҽме күрсҽтүне оештыру; 

 Гражданнар оборонасы сигналлары буенча районда җҽмҽгать тҽртибен саклауны тҽэмин 

итү һҽм эваконаселения яшерүне тҽэмин итү. 

 яшерергҽ эваконаселения буенча сигналам Гражданнар оборонасы. 

 

Идарә итү һәм эш төркемнәренең оештыру структурасы (пунктлар): 

  

идарҽ:  

ПЭП начальнигы;  

ПЭП начальнигы урынбасары;  

комендант хезмҽте; 

 

очрашу, кабул итү һҽм вакытлыча урнаштыру төркеме:  

төркем җитҽкчесе;  

төркем башлыгы урынбасары;  

ярдҽмчелҽре-5-10 кеше.; 



эваконаселения исҽплҽү төркеме:  

төркем җитҽкчесе; 

төркем башлыгы урынбасары;  

регистраторлар-6-8 кеше.; 

 

төркем озату һҽм озату:  

төркем җитҽкчесе;  

төркем башлыгы урынбасары;  

ярдҽмчелҽре-2-4 кеше., 

аны озата баручылар-7 -10 (һҽм кирҽк булганда күбрҽк).; 

 

җҽмҽгать тҽртибен саклау Төркеме:  

төркем җитҽкчесе;  

төркем башлыгы урынбасары;  

милиция хезмҽткҽрлҽре-1-2 кеше.;  

патруль -12-14 кеше.; 

 

ана һҽм бала бүлмҽсе:  

мөдир;  

тҽрбиячелҽр-1-2 кеше.; 

 

медицина пункты:  

табиб;  

медицина хезмҽткҽрлҽре - 1-2 кеше.; 

белешмҽлҽр өстҽле - 1-2. Кеше 

 

 

3. Хакимият хокуклары 

 

ПЭП администрациясе милек формасына карамастан, үз эшчҽнлеге өлкҽсе чиклҽрендҽ 

эвакуация чараларын планлаштыру һҽм үткҽрү өчен кирҽкле мҽгълүматларны оешма 

җитҽкчелҽреннҽн соратып алырга хокуклы. 

Вазыйфаи бурычлар кысаларында икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш идарҽсе җитҽкче 

составы хокуклы: 

эвакуация пунктына яраклы халыкның эвакуация пунктын үтҽү өчен мҽҗбүри булган 

эвакуацион мҽсьҽлҽлҽр буенча күрсҽтмҽлҽр бирергҽ; 

шҽхси составның һҽм транспортның ПЭП эшенҽ җитҽкчелек итү; 

эвакуациялҽнүчелҽр төркемен озата баручы оешмалар вҽкиллҽре алдына торак пунктлар 

буенча күчерүгҽ бурычлар куярга; 

эвакуация чараларын уңышлы үтҽгҽн өчен ПЭП хезмҽткҽрлҽрен, шулай ук халыкны озатып 

йөрүче оешма вҽкиллҽрен бүлҽклҽүгҽ тҽкъдим итҽргҽ.  

Эвакуация чарасын ҽзерлҽү һҽм үткҽрү белҽн бҽйле гражданнар оборонасы чараларын 

үткҽрүгҽ җҽлеп ителҽ торган ПЭП хезмҽткҽрлҽре оешма җитҽкчелҽре боерыклары белҽн хезмҽт 

буенча законнар тарафыннан билгелҽнгҽн вазыйфаи окладларны, премиаль һҽм башка 

ташламаларны саклау эше буенча төп бурычлардан азат ителҽ. 

 

4. Вазыйфаи затларны ҽзерлҽүне оештыру 

Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш Идарҽсе вазыйфаи затларын ҽзерлҽү үз 

функциональ бурычларын ныклы белем алуга һҽм аларны гамҽли башкаруда күнекмҽлҽр ҽзерлҽүгҽ 

юнҽлдерелгҽн. 

ПЭП вазыйфаи затларын ҽзерлҽү үткҽрелҽ: 

укыту-методик җыеннарда һҽм планлы дҽреслҽрдҽ; 

Гражданнар оборонасы буенча өйрҽнүлҽр һҽм өйрҽнүлҽр барышында; 

эвакуация органнарының махсус өйрҽтүлҽре барышында (ПЭП рҽисе планнары буенча). 



Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш бүлеге ҽгъзаларын ҽзерлҽү Татарстан Республикасы 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының Азнакай муниципаль районы буенча өлкҽн белгече 

тарафыннан оештырыла һҽм ПЭП начальнигы тарафыннан башкарыла. 

  

5. ПЭП документлары 

 

ПЭП документлары вазыйфаи затлар һҽм ПЭП эш төркемнҽре (пунктлары) тарафыннан 

Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсе һҽм Татарстан Республикасы ГТХМ 

11.04.2011 № 233 / 155 боерыгы белҽн расланган кабул итү эвакуация пункты эшен оештыру һҽм 

оештыру буенча методик рекомендациялҽр нигезендҽ эшлҽнҽ. 

\ 

6. Функциональ бурычлар  

кабул итү эвакуация пункты начальнигы 

 

 ПЭП начальнигы Азнакай муниципаль районының кабул итү эвакуация комиссиясе 

рҽисенҽ, аның урынбасарына буйсына һҽм алар җитҽкчелегендҽ эшли. Ул җаваплы ҽзерлҽү өчен 

ПЭП кабул итү эвакуациялҽнгҽн, аларны күчерү һҽм ҽзерлҽү шҽхси составны үтҽү өчен үз 

функциональ бурычларын. 

Икътисади җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш бүлеге начальнигы җирле үзидарҽ органы яки ПЭП 

оешмалары вазыйфаи затлары арасыннан муниципаль район башлыгы итеп билгелҽнҽ.  

Ул бурычлы: 

тыныч вакытта 

 шҽхси состав белҽн ПЭП комплектациялҽүдҽ катнашу; 

 үзлҽренең функциональ бурычларын белү һҽм эвакуация чараларын үткҽргҽндҽ аларны 

оста итеп үтҽделҽр; 

 эвакуациялҽнүчелҽрне кабул итү, исҽпкҽ алу һҽм күчерү буенча ПЭП хезмҽткҽрлҽре 

арасында бурычларны бүлҽргҽ; 

 эвакуация органнары хезмҽткҽрлҽрен махсус укыту программасы буенча икътисади 

җинаятьлҽргҽ каршы көрҽш идарҽсе хезмҽткҽрлҽрен укытуны оештырырга; 

гражданнар оборонасының гомуми әзерлеген игълан иткәндә 

 эваконаселения кабул итү өчен ПЭП ачарга; 

 торак пунктлар буенча эваконаселения урнаштыру һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны 

транспорт чаралары белҽн тҽэмин итү исҽп-хисапларын төгҽллҽштерергҽ; 

 районның кабул итү эвакуация комиссиясе, ПЭП эшен тҽэмин итүче оешмалар белҽн 

элемтҽ урнаштыру; 

 ПЭПГА эваконаселение килү вакытын аныклау; 

 район кабул итү эвакуация комиссиясе күрсҽтмҽлҽрен һҽм күрсҽтмҽлҽрен вакытында 

тапшырырга; 

эвакуациягә боерык алу белән 

  оештырырга очрашу, исҽпкҽ алу һҽм урнаштыру эваконаселения;  

 кабул итү, урнаштыру һҽм эваконаселения тормышын беренче чиратта тҽэмин итү 

планыннан өземтҽдҽн килгҽн исемлеклҽрне чагыштыру;  

  Һава тревогасы буенча ПЭП һҽм эваконаселение администрациясен яшерүне оештырырга»; 

 эвакуациялҽнгҽн халыкның беренчел тормышын тҽэмин итүне, шул исҽптҽн медицина 

ярдҽмен күрсҽтүне оештырырга; 

 транспорт белҽн тҽэмин итү өчен җаваплы затлар белҽн урнашу урынына эвакуациялҽнгҽн 

халыкны (шҽхси ҽйберлҽрен) чыгару өчен кабул итү эвакуация пунктына транспорт чаралары бирү 

вакытын килештерү; 

 кабул итү эвакуация комиссиясенҽ ашыгыч донесение табеле (ТСД) нигезендҽ халыкны 

кабул итү һҽм урнаштыру барышы турында мҽгълүматлар тапшырырга); 

  ПЭП эше тҽмамланганнан соң килгҽн эваконаселения исемлеген кабул итү эвакуация 

комиссиясенҽ тапшырырга;  

 кабул итү графигы бозылган барлык хокук бозулар турында район эвакуация 

комиссиясенең кабул итү эвакуация комиссиясе члены кичекмҽстҽн хҽбҽр итҽргҽ. 

 

                  



Азнакай муниципаль районы Башлыгы 

карарына  3 нче кушымта 

 «____»_________2019 № ______ 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында  

эвакуацияләнгән халыкны урнаштыру өчен билгеләнгән торка пунктлар 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

№№ 

пп 

Авыл (шҽһҽр) җирлегенең 

исеме 

ПЭП урнаштыру торак 

пункты исеме 

Эвакуациялҽнҽ торган 

халыкны урнаштыру 

өчен билгелҽнгҽн 

торак пунктларның 

исеме 

Искҽрмҽ 

1. Кҽкре Елга авыл җирлеге ПЭП №1 

Кҽкре Елга авылы 

Кҽкре Елга авылы  

2. Илбҽк авыл җирлеге 

 
ПЭП №2 

Илбҽк авылы 

Илбҽк авылы  

Тархан авылы  

п. Тырыш  

3. Мҽсгут авыл җирлеге ПЭП №3 

Мҽсгут авылы 

Мҽсгут авылы  

4. Азнакай шҽһҽре ПЭП №4 

Азнакай шҽһҽре, 

Солтангалиев ур., 19 

йорт, шҽһҽр 

мҽдҽният йорты 

Азнакай шҽһҽре  

5. Ҽлки авыл җирлеге ПЭП №5 

Ҽлкҽй авылы 

Ҽлки авылы  

6. Мҽлбагыш авыл җирлеге ПЭП №6 Мҽлбагыш 

авылы 

 

Мҽлбагыш авылы  

 

 


