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 РАСПОРЯЖЕНИЕ              БОЕРЫК  

 
  « 24 » июнь 2019 ел                                     № 145 

 

Азнакай муниципаль районы 

эвакуацион кабул итү комиссиясе  

тҿзү турында  

 

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

нигезендҽ», Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең "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  

 

1. Азнакай муниципаль районының эвакуацион кабул итү комиссиясен 

тҿзергҽ. 

2. Расларага: 

- 1 нче кушымта нигезендҽ Азнакай районының эвакуация кабул итү 

комиссиясе турында Нигезлҽмҽне; 

- 2 нче кушымта нигезендҽ Азнакай муниципаль районының кабул итү 

комиссиясе составын. 

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 

эвакуацион кабул итү комиссиясе турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 
 1. Ҽлеге нигезлҽмҽ Азнакай муниципаль районының тынычлык һҽм сугыш вакытында 

эвакуация кабул итү комиссиясе тҿзү тҽртибен, составын һҽм тҿп бурычларын билгели. 

 2. Азнакай муниципаль районының кабул итү комиссиясе Азнакай муниципаль районы 

башлыгы – Азнакай муниципаль районының Гражданнар оборонасы Җитҽкчесе боерыгы белҽн 

тыныч вакытта ук тҿзелҽ: 

  - эвакуациялҽнгҽн халыкны кабул итүне, урнаштыруны һҽм беренчел тормыш белҽн тҽэмин 

итүне планлаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру; 

- кабул итү эвакуация комиссиялҽрен комплектлаштыруны, сыйфатлы ҽзерлҽүне оештыру 

һҽм контрольдҽ тоту; 

- эвакуацияне тҽэмин итүне оештыру һҽм контрольдҽ тоту; 

- матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне исҽпкҽ алу һҽм саклауны тҽэмин итү. 

 3. Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе эшчҽнлеге белҽн 

гомуми җитҽкчелек итүне Азнакай муниципаль районы башлыгы - Азнакай муниципаль 

районының Гражданнар оборонасы җитҽкчесе башкара. Азнакай муниципаль районының 

эвакуация кабул итү комиссиясе белҽн турыдан-туры җитҽкчелек итү Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары йҿклҽнҽ. 

 4. Азнакай муниципаль районы эвакуация кабул итү комиссиясе составына Азнакай 

муниципаль районы Советы, Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты, Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты, транспорт оешмалары, гомуми һҽм һҿнҽри белем бирү, социаль тҽэминат, 

сҽламҽтлек саклау, эчке эшлҽр, элемтҽ предприятиелҽре, хҽрби комиссариат вҽкиллҽре һҽм 

башкалар билгелҽнгҽн. 

 5. Гамҽли эшчҽнлектҽ Азнакай муниципаль районының кабул итү комиссиясе "Гражданнар 

оборонасы турында" 1998 елның 12 февралендҽге 28-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия 

Федерациясе Хҿкүмҽтенең "халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне куркынычсыз районнарга 

эвакуациялҽү тҽртибе турында" 2004 елның 22 июнендҽге 303 номерлы карарына һҽм Россия 

Федерациясенең башка норматив актларына таянып эш итҽ. 

 6. Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясенең тҿп бурычлары 

булып тора: 

 6.1. тыныч вакытта: 

- Азнакай муниципаль районының Гражданнар оборонасы идарҽсе органнары, Азнакай 

районы янгын-коткару гарнизоны һҽм Азнакай муниципаль районының Гражданнар оборонасы 

хезмҽтлҽре белҽн берлектҽ Азнакай муниципаль районында эвакуациялҽнүче һҽм таралучы 

халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренчел тормыш белҽн тҽэмин итү планын эшлҽү; 

 - Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары, хуҗалык органнары, 

гражданнар оборонасы хезмҽтлҽре белҽн берлектҽ эвакуация чараларын һҽм куркынычсыз 

районнарда эвакуациялҽнҽ торган халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне урнаштыруга 

ҽзерлек буенча чаралар планын эшлҽү, ҽлеге чараларның үтҽлешен контрольдҽ тоту; 

- буйсынган эвакуация кабул итү органнары булдыру, комплектлаштыру һҽм ҽзерлҽү 

контроле; 

- ПЭП урнашкан урыннарны билгелҽү һҽм сайлау; 

- Азнакай муниципаль районында эвакуация кабул итү, урнаштыру һҽм беренчел тормыш 

тҽэмин итү планын эшлҽү барышын, эвакуация кабул итү комиссиясе тарафыннан матди һҽм 

мҽдҽни кыйммҽтлҽрне тикшерү; 

- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ эвакуациялҽнҽ торган һҽм таралып бирелҽ 

торган халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне тҽэмин итү планы карала һҽм анализлана 



торган утырышларны даими үткҽрү, икътисад объектларында эвакуация чараларын планлаштыру 

торышын тикшерү нҽтиҗҽлҽре; 

- эвакомероприятиелҽрне планлаштыру, тҽэмин итү һҽм уздыру мҽсьҽлҽлҽре буенча хҽрби 

командования органнары белҽн хезмҽттҽшлек; 

- эвакуомерочалар оештыру буенча гамҽли күнекмҽлҽр алу һҽм эшлҽнелҽ торган 

планнарның чынбарлыгын тикшерү максаты белҽн ГО мҽсьҽлҽлҽре буенча укуларда катнашу; 

- эвакоорганнар һҽм хезмҽтлҽрнең ҽзерлеген тикшерүне оештыру; 

- эвакуация документларын эшлҽү һҽм исҽпкҽ алу. 

6.2. ГО хҽрби вакытка күчкҽндҽ : 

- буйсынучы эвакуация кабул итү органнарының ҽзерлеген тикшереп тору, хҽбҽр итү һҽм 

элемтҽ схемаларын тикшерү; 

- категориялҽрне һҽм эваконаселение санын аныклау; 

- эваконаселения кабул итү һҽм урнаштыру планын, эвакуацияне тҽэмин итүнең барлык 

тҿрлҽрен гамҽлгҽ ашыру тҽртибен һҽм тҽртибен аныклау; 

- ПЭПНЫ җҽелдерүгҽ ҽзерлекне оештыру; 

- буйсынучы эвакуация кабул итү органнарының ҽзерлеген тикшереп тору, хҽбҽр итү һҽм 

элемтҽ схемаларын тикшерү;  

- категориялҽрне һҽм эваконаселение санын аныклау;  

- транспорт чараларын кешелҽрне эвакуациялҽү буенча йҿртүгҽ ҽзерлҽүне контрольдҽ тоту, 

вокзал һҽм тҿшү пунктлары маршрутларында җҽяүле эвакуация һҽм ышыклау маршрутларын 

инженер җиһазларын оештыру; 

- районнарда ПЭП, утырту пунктларында булган саклагыч корылмаларны ҽзерлеккҽ 

китерүне контрольдҽ тоту; 

- Азнакай муниципаль районында эвакуациялҽнҽ торган һҽм таралып бирелҽ торган 

халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренчел тормыш белҽн тҽэмин итү планының буйсынучы һҽм 

хезмҽттҽшлек итүче органнары белҽн аныклану. 

6.3. эвакуация үткҽрү турында боерык алу белҽн: 

- буйсынган эвакуация кабул итү органнары һҽм транспорт хезмҽтлҽре белҽн даими 

элемтҽдҽ тору, халыкка хҽбҽр итү барышын контрольдҽ тоту; 

- эваконаселения кабул итү һҽм урнаштыру планының конкрет шартлары буенча эшлҽнгҽн 

һҽм тҿгҽллҽштерелгҽн үтҽлешен, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне контрольдҽ тоту; 

- эвакуация чаралары барышында хҽрҽкҽтне җайга салуны һҽм тҽртип саклауны оештыру; 

- муниципаль район территориясендҽ кабул ителгҽн һҽм урнаштырылган эваконаселение 

саны турында Г тҿркеме буенча кергҽн шҽһҽрлҽрнең эвакуация комиссиялҽре белҽн үзара 

хезмҽттҽшлекне оештыру; 

- эваконаселения кабул итү һҽм урнаштыру барышы турында мҽгълүматларны җыю һҽм 

гомумилҽштерү; 

- эвакуомероприятиелҽрне оештыру, тҽэмин итү һҽм уздыру мҽсьҽлҽлҽре буенча ҿлкҽ хҽрби 

командования органнары һҽм хезмҽтлҽре белҽн хезмҽттҽшлекне оештыру. 

7. Муниципаль районның эвакуация кабул итү комиссиясе эшчҽнлеген һҽм эвакуация 

чараларын планлаштыру һҽм үткҽрүгҽ ҽзерлек буенча башка чараларны финанслау җирле үзидарҽ 

органнары тарафыннан башкарыла. 

8. Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе хокуклы: 

- үз компетенциясе чиклҽрендҽ муниципаль район территориясендҽ ведомстволар, 

учреждениелҽр һҽм оешмалар тарафыннан үтҽү ҿчен мҽҗбүри карарлар кабул итҽргҽ, эвакуация 

кабул итү чараларын планлаштыру һҽм үткҽрүгҽ тҿрле яктан ҽзерлҽнү белҽн бҽйле, комиссия 

карарлары муниципаль район башлыгы - гражданнар оборонасы Җитҽкчесе карарлары һҽм 

боерыклары белҽн Рҽсмилҽштерелергҽ мҿмкин; 

- эвакуация кабул итү чараларын планлаштыруны оештыру һҽм үткҽрүгҽ тҿрле яктан 

ҽзерлек мҽсьҽлҽлҽре буенча буйсынган эвакуация кабул итү органнары эшчҽнлеген контрольдҽ 

тотуны гамҽлгҽ ашыру; 

- эвакуация кабул итү пунктларының, шулай ук күрсҽтелгҽн объектлар 

администрациялҽренең шҽхси составының билгелҽнеш буенча бурычларны үтҽүгҽ ҽзерлеген 

тикшерүне гамҽлгҽ ашыру; 

- Азнакай янгын сүндерү-коткару гарнизоны һҽм башка оешмалар һҽм учреждениелҽр 

белгечлҽрен җҽлеп итеп, муниципаль районның авыл җирлеклҽрендҽ, шулай ук аларның 



территориясендҽ урнашкан оешмаларда, учреждениелҽрдҽ һҽм икътисад объектларында эвакуация 

кабул итү чараларын планлаштыру һҽм үткҽрүгҽ ҽзерлек буенча тикшерүлҽр үткҽрергҽ. 

9. Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе составына керҽ: 

 - Идарҽ тҿркеме; 

 - Хҽбҽр итү һҽм элемтҽ тҿркеме; 

 - Эваконаселения кабул итү һҽм урнаштыруны оештыру тҿркеме; 

 - Социаль һҽм башка тҿр тҽэмин итү тҿркеме; 

 - Җҽмҽгать тҽртибен саклау Тҿркеме; 

 - Транспорт һҽм юл белҽн тҽэмин итү тҿркеме; 

 - Яшеренү Тҿркеме;  

 - Матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне кабул итү һҽм урнаштыруны исҽпкҽ алу тҿркеме; 

 - Эвакуациялҽнҽ торган халыкны утырту пунктында очрашу Тҿркеме. 

10. Азнакай муниципаль районы кабул итү комиссиясе рҽисе комиссиягҽ йҿклҽнгҽн тыныч 

һҽм хҽрби вакыт бурычларын һҽм функциялҽрен үтҽү ҿчен шҽхси җавап тота. 

11. Азнакай муниципаль районының кабул итү комиссиясе эше еллык эш планы буенча 

гамҽлгҽ ашырыла, ул Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе рҽисе 

тарафыннан раслана. 

12. Азнакай муниципаль районының кабул итү комиссиясе утырышлары кварталга бер 

тапкырдан да ким булмаган эвакуация үткҽрелҽ һҽм беркетмҽлҽр белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Азнакай 

муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе беркетмҽлҽре, боерыклары, карарлары 

проектларын Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү комиссиясе секретаре ҽзерли. 

13. Комиссия башкара торган гомуми бурычлар нигезендҽ аның структур бүлекчҽлҽренҽ 

түбҽндҽге бурычлар йҿклҽнҽ: 

13.1. җитҽкчелек тҿркеменҽ: 

- районның кабул итү эвакуация комиссиясе хезмҽткҽрлҽре белҽн комплектлаштыру һҽм 

аны эвакуация чаралары белҽн идарҽ итүгҽ ҽзерлҽү; 

- эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренчел тормыш белҽн тҽэмин 

итү планын эшлҽү һҽм аңа системалы тҿзҽтмҽлҽр кертү; 

- кабул итү эвакуация чараларын үткҽргҽндҽ-Азнакай муниципаль районының кабул итү 

эвакуация комиссиясе тҿркемнҽренең эше белҽн җитҽкчелек итү; 

- районның кабул итү эвакуация комиссиясе ҽгъзаларының функциональ бурычларын 

эшлҽү; 

- эвакуацион мҽсьҽлҽлҽр буенча директив күрсҽтмҽлҽр чыгару; 

- гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча Бердҽм Россия системасы кҿчлҽре һҽм 

гражданнар оборонасы органнары белҽн ҿйрҽнүлҽрдҽ катнашу; 

- эвакуация чараларын үткҽрү башлану белҽн - эвакуация органнарының һҽм кабул итү 

эвакуация пунктларының тиешле планнарда каралган эвакуация чараларын үтҽүгҽ ҽзерлеген 

тикшерү; 

- комиссия рҽисе боерыкларын, күрсҽтмҽлҽрен, директиваларны, боерыкларын 

рҽсмилҽштерү һҽм аларны башкаручыларга тапшыруны тҽэмин итү. 

13.2. эвакуациялҽнгҽн халыкның беренчел тормышын тҽэмин итү тҿркеменҽ: 

- эвакуация органнарының эвакуациялҽнгҽн халыкның Һҽръеллык беренче чиратта 

тормышын тҽэмин итүгҽ ҽзерлеген тикшерүне тормышка ашыру; 

-районның гражданнар оборонасы сҽүдҽ һҽм туклану хезмҽтлҽрен, коммуналь-техник, 

медицина, матди-техник тҽэмин итүне эвакуациялҽнгҽн халыкның һҽрьяклы беренчел тормышын 

тҽэмин итүне оештыруга ҽзерлҽүне контрольдҽ тотуны тормышка ашыру; 

эвакуациялҽнгҽн халыкны исҽпкҽ алу тҿркеменҽ: 

- эвакуациялҽү белҽн идарҽ итү тҿркеме һҽм эвакуациялҽнүчелҽрне урнаштыру тҿркеме 

мҽгълүматлары буенча эвакуация чараларын үткҽргҽндҽ белешмҽ эшкҽрткҽндҽ һҽм аны 

комиссиянең оператив тҿркеменҽ бирү; 

- эвакуация чаралары тҽмамлангач, гомуми белешмҽ эшкҽртү һҽм аны җитҽкчелек 

тҿркеменҽ тҽкъдим итү; 

13.3. эвакуациялҽнгҽн халыкны кабул итү тҿркеменҽ һҽм урнаштыруны оештыруга: 

- имин районның торак пунктлары буенча эвакуациялҽнгҽн халыкны урнаштыруны 

планлаштыру; 



- эвакуациялҽнүчелҽрне кабул итү һҽм урнаштыру вакытында эвакуациялҽү пунктлары 

эшен контрольдҽ тотуны һҽм идарҽ итүне оештыру; 

- кабул итү һҽм эвакуациялҽнүчелҽрне урнаштыру белҽн идарҽ итү барышында-белешмҽ 

мҽгълүматларның оператив тҿркеменҽ тапшыру, ҽ эвакуация чаралары тҽмамланганнан соң-

гомуми белешмҽ; 

4.4. юл һҽм транспорт белҽн тҽэмин итү тҿркеменҽ эвакуация: 

- эвакуациялҽнүчелҽрне йҿртү ҿчен автомобиль транспортын куллануны тикшереп тору; 

- эвакуациялҽнгҽн халыкны йҿртү ҿчен транспорт чараларын куллану буенча исҽп-

хисапларга үзгҽрешлҽр кертү; 

- эвакуация маршрутларында хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итү, зыян күргҽн юлларны, 

күперлҽрне ремонтлау һҽм ҽйлҽнеч юлларын урнаштыру; 

- эвакуация чаралары башлану белҽн шҽһҽр транспортының тҽүлек буе эшен оештыру; 

- халыкны эвакуациялҽү вакытында транспорт чаралары эшен контрольдҽ тоту; 

- Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлегенең юл 

хҽрҽкҽте куркынычсызлыгы дҽүлҽт инспекциясе постларының (килешү буенча) җыелма эвакуация 

пунктларында эвакуация маршрутларында һҽм җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркемнҽрендҽ эшен 

контрольдҽ тоту; 

1.5. элемтҽ һҽм хҽбҽр итү тҿркеменҽ: 

- идарҽнең тҿп пунктыннан эвакуация чаралары белҽн идарҽ иткҽндҽ элемтҽ чараларының 

тотрыклы эшлҽвен тҽэмин итү; 

- Гражданнар оборонасы сигналлары буенча район халкына мҽгълүмат бирүне оештыру; 

- телефон элемтҽ каналларының сафыннан чыкканда-ведомство элемтҽ каналларын үтҽүгҽ 

чаралар күрү; 

6.6. җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеменҽ: 

- эвакуация маршрутларында җҽмҽгать тҽртибен саклауны һҽм юл хҽрҽкҽтен җайга салуны 

тҽэмин итү; 

- җҽмҽгать тҽртибен саклау хезмҽтлҽренең кҿчлҽрен һҽм чараларын планлаштыру, аларны 

транспорт хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү ҿчен эвакуациялҽү маршрутлары буенча бүлү; 

- эвакуациялҽнгҽн халыкны утырту урыннарында тҽртипне контрольдҽ тотуны тҽэмин итү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы Башлыгы 

карарына  2 нче кушымта  

 «___»___________  № ______ 

 

Азнакай муниципаль районының эвакуацион кабул итү комиссиясе 

СОСТАВЫ 

 

1. Эвакуация кабул итү комиссиясе белән идарә итү төркеме:                                                 
Гыйлҽҗев Дамир 

Рашат улы 

кабул итү комиссиясе рҽисе-Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча 

урынбасары 

7-22-74 

8-917-296-8084 

Рахманов Альберт 

Магалим улы 

эвакуация кабул итү комиссиясе рҽисе 

урынбасары, «Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе» МКУ 

башлыгы»  

7-50-72 

8-906-119-7729 

Нургалиева Ирина 

Ильдусовна 

комиссия секретаре, Азнакай шҽһҽренең 7нче 

урта гомуми белем бирү мҽктҽбенең рус теле 

укытучысы» 

8-919-692-5557 

Гараева Гульнара 

Нигатовна 

техник хезмҽткҽр, Азнакай район Советының 

Гражданнар хатлары һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽре белҽн 

эшлҽү бүлеге баш белгече 

7-20-31 

8-987-271-2777 

8-987-174-2388 

2. Элемтә һәм хәбәр итү төркеме 

Кадыйров Динар 

Барис улы 

тҿркем җитҽкчесе, Азнакай РУЭСының актив 

җиһазларына хезмҽт күрсҽтү тҿркеме җитҽкчесе 

7-12-12 

8-904-678-9744 

Даутов Айдар 

Илдар улы 

"ТатАИСнефть «ҖЧҖ Азнакай цехының линия 

участогы тҿркеме начальнигы урынбасары, 

инженеры» 

5-10-00 

8-906-332-9349 

Шҽйхулов Фҽрхҽт 

Фҽһим улы 

тҿркем ҽгъзасы (массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында ирекле чыгу), «Татмедиа» ААҖ 

филиалы директоры –«Маяк» газетасы баш 

мҿхҽррире 

7-41-01 

8-960-088-8301 

Гарифуллина 

Рҽмзия Имаметдин 

кызы 

тҿркем ҽгъзасы (элемтҽче), Азнакай РУЭСның 

актив җиһазларына хезмҽт күрсҽтү буенча 

тҿркемнең беренче категорияле инженеры 

7-11-01 

8-917-868-8009 

Камалетдинова 

Эльвира Вилдан 

кызы 

тҿркем ҽгъзасы, Азнакай муниципаль районы 

радио һҽм телевидение журналисты 

7-19-63 

8-917-862-1099 

 

3. Эваконаселения исәпләү һәм урнаштыру төркеме 

Сабирҗанов Наил 

Галиҽскҽр улы 

эваконаселения исҽплҽү һҽм урнаштыру тҿркеме 

җитҽкчесе, Азнакай район Советының 

җирлеклҽр белҽн эшлҽү секторы мҿдире 

7-24-83 

8-962-578-2199 

Габитова Зҽйтүнҽ 

Сирин кызы  

Азнакай районы Башкарма комитетының юридик 

бүлеге башлыгы 

7-19-80 

8-906-118-3636 

Миргалиева Гүзҽл 

Ҿлфҽт кызы 

тҿркем ҽгъзасы, Азнакай муниципаль районы 

Советының гомуми бүлеге начальнигы 

7-20-31 

8-927-454-4635 

Кашапова Резедҽ 

Ринат кызы 

тҿркем ҽгъзасы, ул " Азнакай муниципаль 

районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы «МКУ җир мҿнҽсҽбҽтлҽре бүлеге 

җитҽкчесе» 

7-63-41 

8-962-575-3099 

Хамитова Лейсан 

Фирдавесовна 

тҿркем ҽгъзасы, ул " Азнакай муниципаль 

районының Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре 

палатасы «МКУ начальнигы урынбасары» 

7-47-66 

8-927-242-3231 



4. Юл һәм транспорт белән тәэмин итү төркеме 

 

Камилов Наил 

Шамил улы 

юл һҽм транспорт белҽн тҽэмин итү тҿркеме 

начальнигы, «Азнакай муниципаль районының 

Капиталь тҿзелеш идарҽсе " МКУ начальнигы» 

7-39-52 

8-917-258-5929 

Гобҽйдуллин Наил 

Ҽзват улы 

юл һҽм транспорт белҽн тҽэмин итү тҿркеме 

начальнигы урынбасары, «Азнакай муниципаль 

районы Капиталь тҿзелеш идарҽсенең» МКУ баш 

инженеры 

7-39-52 

8-917-916-2724 

Мҽрданов Наил 

Фҽиз улы 

тҿркем ҽгъзасы( юл мҽсьҽлҽлҽре буенча), 

Азнакай УАД эксплуатация бүлеге инженеры 

5-14-45 

8-917-240-9563 

Нечепуренко Игорь 

Владимирович 

тҿркем ҽгъзасы (транспорт мҽсьҽлҽлҽре буенча), 

«Фривей» ҖЧҖ, җитештерү мастеры 

7-85-89 

8-905-371-8543 

5. Җәмәгать тәртибен саклау Төркеме 

Хҽсҽншин Нияз 

Рҽис улы 

җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме җитҽкчесе, 

Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай 

районы буенча бүлеге начальнигы урынбасары 

7-02-33, 

7-27-45 

8-917-234-2240 

Райманов Сиринҽ 

Ҽнҽс улы 

тҿркем җитҽкчесе урынбасары, Россия Эчке 

эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча 

бүлеге начальнигы урынбасары 

8-960-084-8939 

Сарваров Илнур 

Ҽбүзҽр улы 

тҿркем ҽгъзасы, Россия Эчке эшлҽр 

министрлыгының Азнакай районы буенча 

бүлегенең шҽхси сак бүлеге ҿлкҽн инспекторы 

7-27-45 

8-960-082-6663 

Батыров Айрат 

Фҽтхелислам улы 

тҿркем ҽгъзасы, «Форпост» үзҽге МБУ 

директоры 

8-917-929-4923 

8-919-693-0915 

6. Төркем социаль һәм башка төр тәэмин итү 

Миндубаева 

Лилия Фатыйх 

кызы 

социаль һҽм башка тҿр тҽэмин итү тҿркеме 

җитҽкчесе, Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе урынбасары  

7-19-60 

8-906-332-7766 

Мҽрданшина 

Элиза Наил кызы 

ТР Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм 

социаль яклау министрлыгының Азнакай 

муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге 

башлыгы урынбасары (килешү буенча)                                            

7-25-10 

8-987-209-1722 

 

Рҽхимҗанов 

Илдус Габбас улы 

тҿркем ҽгъзасы( медицина юнҽлеше), "Азнакай 

РҮХ" ДАССОның гомуми практика табибы» 

7-23-50 

8-927-040-6137 

Шакиров Рҽмис 

Мҽгариф улы 

тҿркем ҽгъзасы (туклану юнҽлеше), «Мҽктҽп 

туклануы комбинаты» ҖЧҖ директоры 

урынбасары 

 

8-919-680-7567 

Гатина Светлана 

Евгеньевна 

тҿркем ҽгъзасы (коммуналь тҽэмин итү юнҽлеше – 

су, җылылык, энергетика), «Азнакай ПТС» ААҖ, 

Сатып алулар бүлеге инженеры 

9-41-62 

8-919-625-0384 

Болотова Сҿмбел 

Мҽис кызы  

тҿркем ҽгъзасы, Татарстан Республикасы ВК 

бүлеге вҽкиле, хҽрби исҽпкҽ алу бүлеге башлыгы 

ярдҽмчесе 

7-09-84 

8-927-475-3003 

Юнысова Гҿлназ 

Таһир кызы 

тҿркем ҽгъзасы, УСЗН вҽкиле, ТР Хезмҽт, 

халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль яклау 

министрлыгының Азнакай муниципаль 

районындагы «Ҿмет «халыкка социаль хезмҽт 

күрсҽтү үзҽге» ДБУ директоры» 

7-23-10 

8-927-470-0172 

 7. Яшеренлек төркеме 

 

 

Сҽгыйтов Илнур «Азнакай муниципаль районы Башкарма 8-917-227-6888 



Газинур Улы комитетының яшьлҽр эшлҽре идарҽсе» МКУ 

башлыгы 

Ҽйдҽп Баручы 

Киңҽшче  

тҿркем ҽгъзасы, Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре буенча 

идарҽсенең баш белгече 

8-987-006-26-03 

Муфаздалова 

Илүзҽ Макарим 

Кызы 

тҿркем ҽгъзасы, «Азнакай муниципаль районының 

Мҿлкҽт һҽм җир мҿнҽсҽбҽтлҽре Палатасы» 

муниципаль бюджет учреждениесенең җир 

мҿнҽсҽбҽтлҽре бүлеге баш белгече 

8-917-873-0560 

8. Төшерү пунктында эваконаселения очрашу төркеме 

Галиева Эльвира 

Сайлун кызы 

Азнакай район Советының оештыру бүлеге 

начальнигы 

7-20-30 

8-960-084-9796 

Шакирҗанова 

Гүзҽл Ҽхҽт кызы 

утырту пунктында эваконаселения очрашу 

тҿркеме җитҽкчесе ярдҽмчесе, Азнакай район 

Советының җҽмҽгатьчелек һҽм ММЧ белҽн эшлҽү 

бүлеге начальнигы 

7-19-63 

8-987-412-0577 

 

Имаметдинов 

Илнур Эдуард улы 

тҿркем ҽгъзасы, Азнакай муниципаль районы 

Кҽкре Елга урта мҽктҽбе директоры, Кҽкре Елга 

авыл җирлеге вҽкиле 

37-0-71 

37-0-49 

8-917-927-6174 

Хҽбибуллина 

Гҿлшат Миргасим 

кызы 

тҿркем ҽгъзасы, Кҽкре Елга урта мҽктҽбе 

директорының тҽрбия эшлҽре буенча 

урынбасары» 

8-962-564-5587 

Ямалиев Салават 

Канҽфи улы 

тҿркем ҽгъзасы, «Сельхозжилсервис " МУП газ 

җиһазлары операторы 

8-908-340-3928 

Майлунов Илнар 

Илһам Улы 

тҿркем ҽгъзасы, волонтер 8-939-391-9513 

Хҽйруллин Айдар 

Хҽбибулла Улы 

тҿркем ҽгъзасы, Илбҽк авыл җирлеге вҽкиле 37-0-49 

8-917-262-7917 

Галимҗанова 

Гҿлчҽчҽк 

Кадыйр кызы 

тҿркем ҽгъзасы, Илбҽк авыл җирлеге вҽкиле, 

Илбҽк авыл җирлеге клубы мҿдире 

38-5-51 

8-919-645-5680 

Исламова Дилҽрҽ 

Марс Кызы 

тҿркем ҽгъзасы, Актүбҽ шҽһҽр тибындагы бистҽ1 

нче урта гомуми белем бирү мҽктҽбенең 

математика һҽм информатика укытучысы. 

8-919-646-4279 

Алсултанов Рҽмис 

Ҽлфис улы 

тҿркем ҽгъзасы, Ҽлкҽй авыл җирлеге вҽкиле, 

Ҽлкҽй авыл җирлеге клубы мҿдире 

8-987-210-5194 

Хҽбипов Сафуан 

Закуан улы 

тҿркем ҽгъзасы, "Халыкка кино хезмҽте күрсҽтү" 

муниципаль бюджет учреждениесе директоры 

8-960-078-0565 

Вҽлиев Азат 

Хаҗип улы 

тҿркем ҽгъзасы, «Район-шҽһҽр Мҽдҽният сарае» 

муниципаль бюджет учреждениесе 

аккомпаниаторы 

8-987-273-6566 

9. Эвакуацияләнгән матди кыйммәтләрне исәпкә алу төркеме 

Хафизова Гҿлсинҽ 

Сҽетҗан кызы 

эвакуациялҽнгҽн матди кыйммҽтлҽрне исҽпкҽ алу 

тҿркеме начальнигы, «Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының мҽдҽният 

идарҽсе» начальнигы 

7-10-86 

7-09-16 

8-917-298-8894 

Кҽлимуллина 

Светлана Радик 

кызы 

Тҿркем җитҽкчесе ярдҽмчесе, «Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе» башлыгы урынбасары 

7-10-86 

8-987-260-9468 

 

                  
 

 


