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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ               КАРАР  
       

         « 26 » июнь 2019 ел                                                                     № 205  
  

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 

сугыш  һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр вакытында 

Татарстан Республикасының эвакуациялҽнҽ 

торган халкын кабул итү, урнаштыру һҽм 

тормыш эшчҽнлеген  тҽэмин итүне оештыру 

турында 

 

«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12.02 елдагы 28-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «Халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне куркынычсыз 

районнарга эвакуациялҽү тҽртибе турында» Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең 2004 

елның 22 июнендҽге 303 номерлы карары нигезендҽ һҽм гражданнар оборонасы 

өлкҽсендҽ халыкның хокукларын һҽм бурычларын тормышка ашыруның бердҽм 

шартларын, принципларын һҽм алымнарын билгелҽү, Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ  таркалган  һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү һҽм 

тормыш эшчҽнлеген  тҽэмин итү идарҽсе органнарының эшен оештыру максатыннан 

карар чыгарам: 

 1. Расларга: 

-   Азнакай муниципаль районы территориясендҽ сугыш  һҽм гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр вакытында Татарстан Республикасының эвакуациялҽнҽ торган халкын кабул 

итү, урнаштыру һҽм тормыш эшчҽнлеген  тҽэмин итүне оештыру турында 

Нигезлҽмҽне, №1 кушымта нигезендҽ. 

2.  Азнакай муниципаль районы башлыгының "Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ хҽрби вакытта һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр вакытында Татарстан 

Республикасы халкын берлҽштерелҽ торган һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул 

итү, урнаштыру һҽм тормыш белҽн тҽэмин итү турында" 2014 ел, 5 март, 99 нчы 

карары үз көчен югалткан дип санарга. 

3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 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 район Башлыгы 

карарына №1 кушымта 
 

              «____» __________ 2019 № _____ 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә сугыш  һәм 

гадәттән тыш хәлләр вакытында  эвакуацияләнә торган халкын кабул итү, урнаштыру 

һәм тормыш эшчәнлеген  тәэмин итүне оештыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 
1. Ҽлеге нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы (алга таба - 

Гражданнар оборонасы буенча төркемнҽргҽ кертелгҽн) буенча Азнакай муниципаль 

районында халыкны эвакуациялҽүне планлаштыру, тҽэмин итү һҽм үткҽрү максатларын, 

принципларын билгели. 

2. Сугыш хҽрҽкҽтлҽренең масштабы, барлыкка килү һҽм үсеш үзенчҽлеклҽренҽ, 

конкрет шартлар шартларына бҽйле рҽвештҽ, халыкны эвакуациялҽүнең түбҽндҽге төрлҽрен 

үткҽрергҽ мөмкин: 

2.1. гомуми эвакуация-Татарстан Республикасы территориясендҽ үткҽрелҽ һҽм 

халыкның барлык категориялҽрен, транспортсыз чирлҽрдҽн, хезмҽт күрсҽтүче персоналдан 

һҽм гражданнар төркемнҽренҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽн мобилизацион күрсҽтмҽлҽр булган 

затлардан тыш, оешкан рҽвештҽ чыгару (чыгару) күздҽ тотыла; 

2.2. өлешчҽ эвакуация-транспорт эшенең гамҽлдҽге графигын бозмыйча, потенциаль 

көндҽшне зарарлау чаралары белҽн гомуми эвакуация башланганчы үткҽрелҽ. Шҽхси 

эвакуация вакытында производствода һҽм халыкка хезмҽт күрсҽтү өлкҽсендҽ мҽшгуль 

булмаган һҽм эшкҽ яраксыз (югары уку йортлары студентлары, интернат - мҽктҽп һҽм 

һөнҽри - техник училищеларда укучылар, балалар йортларында, ведомство балалар 

бакчаларында һҽм башка балалар учреждениелҽрендҽ тҽрбиялҽнүчелҽр, Инвалидлар һҽм 

картлар йортларында тҽрбиялҽнүчелҽр, хезмҽт күрсҽтүче укытучылар һҽм аларның гаилҽ 

ҽгъзалары белҽн берлектҽ) чыгарыла. 

3. Эвакуация чаралары Россия Федерациясе Президенты яисҽ Россия Федерациясе 

Гражданнар оборонасы җитҽкчесе - Россия Федерациясе Хөкүмҽте Рҽисе карары буенча һҽм 

ашыгыч рҽвештҽ карар кабул итүне талҽп итҽ торган аерым очракларда Татарстан 

Республикасы Гражданнар оборонасы җитҽкчесе карары буенча алга таба буйсынганлык 

буенча доклад белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Халыкны планлаштыру, тҽэмин итү, эвакуациялҽүне оештыру һҽм аны шҽһҽр 

читендҽге зонага урнаштыру өчен җаваплылык йөклҽнҽ: 

- җирле дҽрҽҗҽдҽ - муниципаль район башлыгы; 

 - объект дҽрҽҗҽсендҽ-тиешле объектлар җитҽкчелҽренҽ. 

5. Эвакуация чараларын планлаштыру, тҽэмин итү һҽм үткҽрү кирҽкле җитҽрлек булу 

принцибыннан һҽм булган көчлҽрне һҽм чараларны мөмкин кадҽр куллану принцибыннан 

гамҽлгҽ ашырыла. 

6. Эвакуация чаралары җитештерү - территориаль принцип буенча планлаштырыла 

һҽм гамҽлгҽ ашырыла, алар нигезендҽ эшчелҽрне, хезмҽткҽрлҽрне һҽм эшлҽмҽүче аларның 

гаилҽ ҽгъзаларын туплау һҽм эвакуациялҽү икътисад объектлары буенча оештырыла һҽм 

үткҽрелҽ, ҽ җитештерүдҽ мҽшгуль булмаган калган халыкны эвакуациялҽү - территориаль 

принцип буенча торак-эксплуатация участоклары аша яшҽү урыны буенча үткҽрелҽ. 



7. Халыкны, милек формасына карамастан, хҽрби һҽм башка мөһим транспорт 

чаралары белҽн мобилизацион планнар буенча, калган халыкны бер үк вакытта җҽяү китерү 

белҽн мҽшгуль булмаган, булган автомобиль транспортыннан файдаланып, эвакуациялҽү 

планлаштырыла. 

8. Транспорт белҽн чыгарыла торган халык саны транспорт, юл челтҽренең торышы, 

аның үткҽрү сҽлҽте булуыннан чыгып билгелҽнҽ. Шул ук вакытта беренче чиратта транспорт 

белҽн чыгарыла: 

- җҽяү йөри алмаган халык (йөкле хатын-кызлар, 14 яшькҽ кадҽрге балалар белҽн 

хатын-кызлар, амбулаториядҽ дҽваланучы авырулар, 65 яшьтҽн өлкҽнрҽк ир-атлар һҽм 60 

яшьтҽн өлкҽнрҽк хатын-кызлар); 

- ГО буенча төркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽ эш дҽвам итүче объектларның ирекле 

сменалары хезмҽткҽрлҽре һҽм хезмҽткҽрлҽре. 

Калган халыкны җҽяү тҽртип урнаштыру планлаштырыла. 

9. ГО буенча төркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽ җитештерү эшчҽнлеген дҽвам итүче 

объектларның эшлҽүче сменалары эвакуация башланганнан бирле үз эш урыннарында 

саклагыч корылмаларда яшерергҽ ҽзер булып кала. 

Аларны шҽһҽр читендҽге зонага бүлү шҽһҽр яны зонасыннан буш эш сменалары килү 

буенча эвакуация тҽмамланганнан соң гамҽлгҽ ашырыла. 

10. Хҽрби вакытта эшен дҽвам итүче объектларның иң зур сменасы ГО буенча 

төркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽ ИТМ ны проектлау нормаларына җавап бирҽ торган 

саклагыч корылмалар белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 

11. Икътисадның һҽр объекты алдан (тыныч вакытта) база билгелҽнҽ һҽм муниципаль 

район территориясендҽ урнашу пункты билгелҽнҽ. Муниципаль район территориясендҽ 

таралучы һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны урнаштыру пунктлары хҽрби командованиелҽр 

органнары белҽн килештерелҽ. 

12. Эвакуациялҽнҽ торган халыкны урнаштыру пунктларын сайлау Татарстан 

Республикасы эвакуация комиссиясе һҽм Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча Баш идарҽсе тарафыннан, хҽрби вакыт нормалары нигезендҽ 

торакка, саклау корылмаларына, суда һҽм беренчел тормыш тҽэмин итүнең башка төрлҽренҽ, 

зарарлану учакларында коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽр алып бару өчен билгелҽнгҽн 

ГО көчлҽре төркемнҽрен төзү өчен шартлар, гражданнар оборонасын тыныч халҽткҽ күчерү 

барышында гади саклагыч корылмалар һҽм тораклар ҽзерлҽү мөмкинлеклҽре нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

13. Эвакуациялҽнгҽн халык милек формасына һҽм ведомствога буйсынуга карамастан, 

муниципаль район администрациясе тарафыннан бирелҽ торган ордерлар нигезендҽ 

җылытыла торган дача йортларында һҽм бакчачылык ширкҽтлҽрендҽ җҽмҽгать һҽм 

административ биналарда һҽм торак йортларда урнаштырыла. 

14. Эвакуация ташуларын транспорт белҽн тҽэмин итү Татарстан Республикасының 

автотранспорт хезмҽтенҽ йөклҽнҽ. 

15. Автомобиль транспорты белҽн эвакуацион ташуны планлаштырганда, кешелҽрне 

йөртү өчен яраклы булуына бҽйсез рҽвештҽ, Кораллы Көчлҽргҽ җибҽргҽннҽн соң калган 

барлык техник төзҽтү автомобильлҽреннҽн файдалану күздҽ тотыла. 

Транспорт хезмҽте тарафыннан автотранспортны машина йөртүчелҽрнең ике сменасы 

белҽн тҽэмин итү, шулай ук йөк автомобильлҽрен кешелҽр ташу өчен утыргычлар белҽн 

тҽэмин итү буенча чаралар эшлҽнҽ. Утырту нормалары билгелҽнҽ, хҽрби командованиесе 

органнары белҽн автомобиль юлларын куллану килештерелҽ. Кинҽт килеп туган бурычларны 

хҽл итү өчен халыкны эвакуациялҽү барышында Татарстан Республикасы Гражданнар 

оборонасы җитҽкчесе тарафыннан автотранспорт чаралары резервы планлаштырыла һҽм аны 

куллану тҽртибе билгелҽнҽ. 

16. Эвакуация чараларын үткҽрү чорына, ПЭП, төшерү пунктларында, муниципаль 

районның дҽвалау–профилактика учреждениелҽрен эвакуациялҽү маршрутларында 

медицина хезмҽткҽрлҽренең тҽүлек буе кизү торулары булган медицина пунктлары 

җҽелдерелҽ. 



17. Эвакуациялҽүнең һҽр маршрутында муниципаль районның дҽвалау-профилактика 

учреждениелҽре хисабына транспорт, кирҽкле мөлкҽт һҽм радиоэлемтҽ чаралары белҽн 

җиһазландырылган ике хҽрҽкҽтчҽн бригада булдырыла. Һҽр бригада үз эченҽ бер табиб һҽм 

ике урта медицина хезмҽткҽрен ала. Күчмҽ бригадалар эвакуация маршрутының билгелҽнгҽн 

участогында медицина ярдҽмен тҽэмин итүче дҽвалау оешмасының баш табибына буйсына. 

18. Муниципаль районның шҽһҽр читендҽге зонасына муниципаль районның 

административ чиклҽре чиклҽрендҽ урнашкан территория керҽ, ул мөмкин булган көчле 

җимереклеклҽр, куркыныч радиоактив пычрану ихтималы булган куркыныч химик 

зарарлану зоналарыннан читтҽ урнашкан. 

19. Азнакай муниципаль районы башлыгы - Азнакай муниципаль районының 

Гражданнар оборонасы Җитҽкчесе боерыгы белҽн эвакуация кабул итү чараларын турыдан-

туры ҽзерлҽү, планлаштыру һҽм үткҽрү өчен түбҽндҽге эвакуация органнары булдырыла: 

- эвакоприемная комиссия Азнакаевского муниципального района; 

- приемные эвакуационные пункты (ПЭП). 

 20. Азнакай муниципаль районының эвакуация кабул итү органнары составына 

Азнакай муниципаль районы Советы, Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты, Азнакай 

муниципаль районы башкарма комитеты бүлеклҽре, авыл җирлеклҽре комитетларының 

җирле үзидарҽ органнары, транспорт оешмалары, гомуми һҽм һөнҽри белем бирү, социаль 

тҽэминат, сҽламҽтлек саклау, эчке эшлҽр органнары, элемтҽ предприятиелҽре хезмҽткҽрлҽре, 

хҽрби комиссариат вҽкиллҽре һҽм башкалар билгелҽнҽ. 

 21. Гамҽли эшчҽнлектҽ эвакуация органнары" гражданнар оборонасы турында« 1998 

елның 12 февралендҽге 28-ФЗ номерлы Федераль законга,» куркынычсыз районнарга 

халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне эвакуациялҽү тҽртибе турында " Россия 

Федерациясе Хөкүмҽтенең 2004 елның 22 июнендҽге 303 номерлы карарына һҽм Россия 

Федерациясенең башка норматив актларына, ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ һҽм Татарстан Республикасы 

Премьер-министрының башка җитҽкче документларына таянып эш итҽлҽр. 

 22. Муниципаль район территориясен халыкны кабул итүгҽ, урнаштыруга һҽм 

беренчел тормыш белҽн тҽэмин итүгҽ ҽзерлҽү Гражданнар оборонасы буенча төркемнҽренҽ 

кертелгҽн шҽһҽр оешмалары белҽн берлектҽ, муниципаль районның эвакуация органнары 

белҽн берлектҽ вакытыннан алда, тыныч вакытта тормышка ашырыла. 

 23. Эвакуация чараларын планлаштыру алдан, тыныч вакытта башкарыла, һҽм аларны 

мөмкин кадҽр кыска вакыт эчендҽ үткҽрүне күздҽ тота. 

 24. Эвакуация чараларын үткҽрү шҽһҽр халкын хҽзерге заман җиңелү чараларыннан 

аеруча мөһим икътисад объектлары белҽн ГО, торак пунктлар буенча төркемнҽренҽ 

кертелгҽн яклауның төп ысулы булып тора. 

 25. Эвакуация чараларын планлаштыру һҽм үткҽрүнең төп максатлары булып тора: 

 25.1. ГО буенча төркемнҽргҽ кертелгҽн һҽм квалификацияле белгечлҽрне саклап калу 

буенча шҽһҽр халкының ихтимал югалтуларын киметү; 

25.2. үз эшчҽнлеклҽрен хҽрби вакытта дҽвам итүче икътисад объектларының 

тотрыклы эшлҽвен тҽэмин итү; 

25.3. шҽһҽр читендҽге зонада авария - коткару һҽм башка кичектергесез эшлҽр алып 

бару өчен заманча җиңелү чараларын куллану нҽтиҗҽлҽрен бетергҽндҽ көч һҽм чаралар 

группировкасын төзү өчен шартлар тҽэмин итү. 

26. Муниципаль район территориясендҽ кабул ителергҽ һҽм урнаштырылырга тиеш:          

- эшчҽнлек мобилизация планнары нигезендҽ туктатылмый торган икътисад 

объектлары гаилҽлҽренең эшлҽмҽүче ҽгъзалары булган эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр ГО буенча 

төркемнҽренҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽ, шулай ук муниципаль район территориясендҽ 

урнашкан һҽм аларның җитештерү профиленҽ туры килгҽн яңа базада дҽвам итҽргҽ мөмкин. 

Икътисадның эвакуациялҽнүче объектлары җитҽкчелҽре тыныч вакытта кирҽкле 

документлар ҽзерли, алардан башка яңа базадагы эшчҽнлекне яңарту мөмкин түгел; 

- үз эшчҽнлеген хҽрби вакытта туктата торган, шулай ук хезмҽткҽ сҽлҽтсез һҽм 

эшлҽмҽүче икътисад объектлары гаилҽ ҽгъзалары булган хезмҽткҽрлҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр. 

 



27. Муниципаль районда тиешле җитештерү базалары булмаган яки урнашкан 

шҽһҽрлҽрдҽ, шулай ук шҽһҽр (шҽһҽр энергосеталары, коммуналь хуҗалык объектлары, 

җҽмҽгать туклануы, сҽламҽтлек саклау, транспорт һҽм элемтҽ буенча төркемнҽргҽ кертелгҽн 

шҽһҽр объектларының эшчҽнлеген һҽм яшҽешен тҽэмин итүче оешмалар тарафыннан эш һҽм 

уникаль (махсуслаштырылган) икътисад объектлары кабул ителергҽ һҽм урнаштырылырга 

тиеш. 

28. Эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр муниципаль районның ГО, торак пунктлары буенча 

төркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽр чиклҽренҽ якын арада, автомобиль юллары янында, эшкҽ 

илтүнең суммар вакытын исҽпкҽ алып һҽм кире урнашу территориясенҽ 4 сҽгатьтҽн артмаска 

тиеш. 

29. Муниципаль районның шул ук торак пунктларына эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр 

тупланган белҽн бер үк вакытта җитештерүдҽ эшлҽмҽүче һҽм хҽрби вакытта эшлҽмҽгҽн 

аларның гаилҽ ҽгъзалары эвакуациялҽнҽ. Торак фонды һҽм тиешле торак пунктларның 

иҗтимагый һҽм административ биналары фондының сыешлыгы чиклҽнгҽн булу сҽбҽпле, 

аларны бергҽлҽп урнаштыру мөмкин булмаганда, эшче һҽм хезмҽткҽрлҽрнең гаилҽ ҽгъзалары 

муниципаль районның башка торак пунктларында шул ук эвакуация юнҽлешендҽ 

урнаштырыла. 

30. Муниципаль район территориясенҽ үзенең җитештерү эшчҽнлеген күчерүче 

икътисад объектларын эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр һҽм аларның гаилҽ ҽгъзаларын урнаштыру 

пунктлары районнар тарафыннан каты шҽһҽрлҽрдҽ эшчҽнлеклҽрен дҽвам итүче объектлар 

хезмҽткҽрлҽренҽ һҽм хезмҽткҽрлҽренҽ бүлеп бирелҽ һҽм инженер мөнҽсҽбҽтлҽрендҽ 

җиһазлана. 

31. Җитештерү эшчҽнлегендҽ мҽшгуль булмаган һҽм эшче һҽм хезмҽткҽрлҽрнең гаилҽ 

ҽгъзалары булмаган халык муниципаль районның ерактагы пунктларында урнаштырыла. 

32. Кабул итүне оештыру һҽм эвакуация халыкны урнаштыру өчен алдан (тыныч 

вакытта) планлаштырыла, түбҽндҽге тҽэмин итү төрлҽре буенча чаралар ҽзерлҽнҽ һҽм 

гамҽлгҽ ашырыла: элемтҽ һҽм хҽбҽр итү, транспорт, медицина, җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм 

юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү, инженер, матди - техник, финанс һҽм коммуналь-

көнкүреш. 

33. Эвакуация чараларын гамҽлгҽ ашырганда хҽбҽр итү һҽм элемтҽне тҽэмин итү 

гражданнар оборонасының хҽбҽр итү һҽм элемтҽ хезмҽтенҽ йөклҽнҽ. 

Муниципаль районның барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽге эвакуация органнарына хҽбҽр итү һҽр 

көн алдан хҽбҽр итү системасы һҽм оператив элемтҽ каналлары (телефон, кҽрҽзле элемтҽ) 

буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

Икътисад объектлары җитҽкчелҽре Азнакай муниципаль районының бердҽм дежур-

диспетчерлык хезмҽте хезмҽткҽрлҽренҽ, шулай ук ведомство элемтҽ системалары буенча 

икътисадның тиешле тармаклары җитҽкчелҽренҽ хҽбҽр итҽлҽр. 

35. Эвакуациялҽнҽ торган халыкны медицина белҽн тҽэмин итү муниципаль районның 

медицина хезмҽтенҽ йөклҽнҽ һҽм производство-территориаль принцип буенча оештырыла. 

36. Җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итү муниципаль район 

буенча Эчке эшлҽр бүлегенҽ йөклҽнҽ (җҽмҽгать тҽртибен саклау бүлеклҽре, юл хҽрҽкҽте 

иминлеге дҽүлҽт инспекциясе, ведомстводан тыш сакчылык бүлеклҽре, тикшерү, 

Экспертиза-криминалистика, паспорт эшлҽре һҽм тд.). 

37. Җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм хҽрҽкҽт иминлеген тҽэмин итү буенча төп 

чараларга керҽ: 

37.1. муниципаль район территориясендҽ эвакуациялҽү маршрутларында һҽм 

урнаштыру пунктларында җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм кабул итү эвакуопунктларында 

(ПЭП) куркынычсызлыкны тҽэмин итү; 

 37.2. шҽһҽр һҽм торак пунктларда, шҽһҽр читендҽ эвакуациялҽнгҽн халыкны 

урнаштыру маршрутларында һҽм районнарда җинаятьчелеккҽ каршы көрҽш; 

37.3. эвакуациялҽнгҽн халыкны теркҽүне оештыру һҽм адреслы-белешмҽ эшен алып 

бару; 

37.4. потенциаль көндҽшнең диверсион-разведка төркемнҽре белҽн көрҽштҽ һҽм 

куркынычсызлыкны тҽэмин итү буенча башка чараларда катнашу; 



37.5. транспорт өчен махсус пропусклар бирү, аларны югалткан затларга машина 

йөртү таныклыгын торгызу, шулай ук "С" категориясеннҽн дҽ ким булмаган затларга 

транспорт йөртү таныклыклары булган гражданнарга йөртүгҽ рөхсҽт бирү буенча 

комиссиялҽр эшен оештыру. 

38. Эвакуация чараларын Инженерлык белҽн тҽэмин итү муниципаль районның 

инженер - төзелеш хезмҽтенҽ йөклҽнҽ һҽм үзенҽ кабул итү эвакуация пунктларына инженер 

мөнҽсҽбҽтенҽ, төшү пунктларына, эвакуация маршрутларына, муниципаль район 

территориясендҽ эвакуациялҽнгҽн халыкны урнаштыру районнарына җиһазлар кертҽ. 

40. Эвакуацияне матди - техник тҽэмин итү муниципаль районның сҽүдҽ һҽм туклану, 

ягулык-майлау материаллары белҽн тҽэмин итү хезмҽтенҽ йөклҽнҽ һҽм эвакуация 

барышында транспорт чараларына техник хезмҽт күрсҽтү һҽм ремонт ясау, ягулык-майлау 

материаллары һҽм запас частьлҽр, су, туклану продуктлары һҽм беренче чиратта кирҽкле 

ҽйберлҽр белҽн тҽэмин итү, эвакуоорганнарны кирҽкле мөлкҽт белҽн тҽэмин итү үз эченҽ ала. 

39. Эвакомероприятиелҽрне коммуналь-көнкүреш белҽн тҽэмин итү муниципаль 

районның коммуналь хезмҽтенҽ йөклҽнҽ. Муниципаль район территориясендҽ 

эвакуациялҽнгҽн халыкны коммуналь-көнкүреш белҽн тҽэмин итү муниципаль районның 

җирле үзидарҽ органнарының торак-коммуналь хуҗалыгы предприятиелҽре тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла . 

40. Эвакуация чараларын финанс белҽн тҽэмин итү гамҽлгҽ ашырыла: 

- җирле дҽрҽҗҽдҽ - муниципаль район бюджеты акчалары хисабына; 

- предприятиелҽрдҽ-административ-идарҽ һҽм эксплуатация чыгымнарына бүлеп 

бирелҽ торган акчалар хисабына. 

 
                                             


