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Саба муниципаль районы Башкарма комитетыньщ,
2015 нче елньщ 13 нче октябрендэге 1285-п номерлы
"Саба муниципаль районында гражданлык оборонасы
чараларын тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэре
(гражданнар оборонасы хезмэтлэрен) булдыру турында"гы
карарына узгэрешлэр керту турында

Гражданлык оборонасы чараларын Ьэрьяклап тээмин итуне, Гражданлык
оборонасы хезмэтлэре тарафыннан куелган бурычларны нэтижэле башкаруны
оештыру Иэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын 2010 нчы елньщ 15
нче гыйнварындагы 6 нчы номерлы "Татарстан Республикасында гражданлык
оборонасы чараларын тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэре (гражданлык оборонасы
хезмэтлэре) булдыру турында"гы карарын утэу йезеннэн, Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР БИРЭ:
1. Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц, 2015 нче елныц 13 нче
октябрендэге 1285-п номерлы "Саба муниципаль районында гражданлык оборонасы
чараларын тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэре (гражданлык оборонасы
хезмэтлэрен) булдыру турында"гы карары белэн расланган, Саба муниципаль районы
коткару хезмэтлэре (гражданлык оборонасы хезмэтлэре) структурасына узгэрешлэр
кертергэ, аны элеге карарныц кушымтасы нигезендэ яца редакциядэ бэян итэргэ.
2. Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц, 2011 нче елныц 11 нче
апрелендэге 208-п номерлы "Саба муниципаль районында гражданлык оборонасы
чараларын тээмин иту
коткару хезмэтлэре (гражданнар оборонасы хезмэтлэре)
булдыру турында"гы ,2017 нче елныц 23 нче ноябрендэге 1471-п номерлы "Саба
муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец карарына узгэрешлэр керту
турында"гы карары уз кочен югалткан дип танырга.
3. Элеге карарныц гамэлен 2017 нче елныц 23 нче ноябреннэн барлыкка килгэн
хокук менэсэбэтлэренэ таратырга.
4. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз остемэ алам.

Саба муниципаль районы
Башкарма комитетыныц

/£. СЯ

/г-

карарына кушымта

Саба муниципаль районы коткару хезмэтлзре (Гражданнар оборонасы хезмэтлзре)нец
Структурасы
№

Гражданлык
оборонасы
хезмэте исеме

Гражданлык оборонасы хезмэтлэрен
булдыручы оешмалар

1

Элемтэ Ьэм хэбэр
иту хезмэте

2

Медицина
хезмэте

3

Жрмэгать
тэртибен саклау
хезмэте

Саба район электр элемтэсе узэге (
РУЭС) - Гражданлык оборонасы
хезмэтен формалаштыручы
"Саба узэк район хастаханэсе "(PYX)
муниципаль дэулэт автоном
сэламэтлек саклау учреждениесеГражданлык оборонасы хезмэтен
формалаштыручы
Россия Эчке эншэр министрлыгыныц
Саба районы буенча булегеГражданлык оборонасы хезмэтен
формалаштыручы

4

Санитарэпидемиологик
кузэтчелек
хезмэте

Кулланучьшар хокукларын яклау Ьэм
кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек
буенча федераль хезмэтнец
Татарстан Республикасы (Татарстан)
буенча идарэсенец Саба, Мамадыш,
Кукмара районнарындагы
территориаль булеге (Саба

Хезмэт штабы
начальнигыгражданлык оборонасы
хезмэте житэкчесе
урынбасары
Саба район электр челтэре Саба район электр
челтэре начальнигы
начальнигы
урынбасары
"Саба PYX " ДАССУ нец "Саба PYX " ДАССУ
нец баш табибы
баш табибы
урынбасары
Гражданлык оборонасы
хезмэте житэкчесе

Россия Эчке эшлэр
министрлыгыныц Саба
районы буенча булеге
начальнигы
Саба, Мамадыш, Кукмара
районнарында
кулланучьшар
хокукларын яклау Ьэм
кеше иминлеге елкэсендэ
кузэтчелек буенча
федераль хезмэтнец

Россия Эчке эшлэр
министрлыгыныц Саба
районы буенча булеге
начальнигы
урынбасары
"Татарстан
Республикасы гигиена
Ьэм эпидемиология
узэге" ФБССОныц
Саба, Кукмара,
Мамадыш
районнарындагы

Гражданлык оборонасы
хезмэте житэкчесе
урынбасары

Татарстан Республикасы
буенча идарэсенец
территориаль булеге
начальнигы

филиалыныц баш
табибы

"Татарстан Республикасында
(Татарстан) гигиена Ьэм
эпидемиология узэге" федераль
бюджет сэламэтлек саклау
учреждениесенен Саба, Кукмара,
Мамадыш районнарындагы филиалы
"Татарстан Республикасы буенча 7
ОФПС" ФГКУ 129 ПСЧ-Гражданлык
оборонасы хезмэтен
формалаштыручы

"Татарстан Республикасы
буенча 7 ОФПС
"ФГКУныц 129 нчы
булек башлыгы

"Татарстан
Республикасы буенча 7
ОФПС" ФГКУ 129 нчы
янгын сундеру булеге
башлыгы урынбасары

"Татавтодор» А Д Саба филиалыгражданлык оборонасы хезмэтен
формалаштыручы
«Алабуга электр челтэре
компаниясе» А А Д филиалы Саба
электр челтэрлэре-Гражданлык
оборонасы хезмэтен
формалаштыручы
"Торак-коммуналь хужалыгыньщ
Саба куптармаклы житештеру
предприятиесе "АД-Гражданлык
оборонасы хезмэтен
формалаштыручы

«Торак-коммуналь
хужалыгыньщ Саба
куптармаклы житештеру
предприятиесе " А Д
генераль директоры

"Торак-коммуналь
хужалыгыньщ Саба
куптармаклы
Житештеру
предприятиесе " А Д
директоры урынбасары

территориаль булеге) - Гражданлык
оборонасы хезмэтен
формалаштыручы

5

Янгын сундеру
хезмэте

6

Юл хезмэте

7

Энергетика Ьэм
яктылыкны
маскировкалау
хезмэте

8

Коммунальтехник хезмэт

Саба районы» торак-коммуналь
хужалыгыньщ Шэмэрдэн
куптармаклы житештеру
предприятиесе " ААД

Татарстан Республикасы
буенча Россия ГТХМ
Баш идарэсенец Саба
Ьэм Телэче муниципаль
районнары буенча
МОНД башлыгы
«Татавтодор " А Д Саба
"Татавтодор" А Д Саба
Татавтодор" А Д Саба
филиалы директоры
филиалы баш инженеры филиалы директоры
урынбасары
Саба район электр челтэре Саба район электр
челтэре баш инженеры
начальнигы

9

Ягулык-майлау
материаллары
белэн тээмин иту
хезмэте

10

Сэудэ Ьэм
туклану хезмэте

11

12

Хайваннарны Ьэм
усемлеклэрне
яклау хезмэте

Транспорт
хезмэте

"Газпром трансгаз Казан"
"Сабагаз" эксплуатация-житештеру
идарэсе
"Татнефтепродукт" ХК ААДнец
"Шэмэрдэн нефть продуктлары"
филиалы-гражданлык оборонасы
хезмэтен формалаштыручы
Саба муниципаль районы Башкарма
комитетыныц инвестицион усеш
булеге-Гражданлык оборонасы
хезмэтен формалаштыручы

Саба район кулланучылар
жэмгыятьлэре берлеге
"Аш-су" КЖ
"Икмэк" д ч ж ;
Татарстан Республикасы Авыл
хужалыгы Ьэм азьпс-телек
министрлыгьшьщ Саба районы авыл
хужалыгы Ьэм азык-толек идарэсегражданлык оборонасы хезмэтен
формалаштыручы

"Саба район дэулэт ветеринария
берлэшмэсе" дэулэт бюджет
учреждениесе
"Рамазан" Ж^Щ-Гражданлык
оборонасы хезмэтен
формалаштыручы

"Татнефтепродукт " ХК
"Шэмэрдэн нефть
продуктлары" ачык
акционерльпс жэмгыяте
филиалы директоры
Саба муниципаль районы
башкарма комитеты
житэкчесенец инвестиция
Ьэм территориаль усеш
буенча урынбасары инвестицион усеш булеге
житэкчесе

"Татнефтепродукт " ХК
«Шэмэрдэн нефть
продуктлары» ачык
акционерльпс жэмгыяте
филиалы баш инженеры
Инвестицион усеш
булегенец эйдэп баручы
белгече

Татарстан Республикасы
Авыл хужалыгы Ьэм азыктолек министрлыгьшьщ
Саба муниципаль
районындагы авыл
хужалыгы Ьэм азык-толек
идарэсе башлыгы

"Саба район дэулэт
ветеринария
берлэшмэсе" дэулэт
бюджет учреждениесе
начальнигы

"Рамазан" ДЧДнец
генераль директоры

"Рамазан" Ж^Щнец
баш инженеры

Татарстан Республикасы
Авыл хужалыгы Ьэм
азьпс-телек
министрлыгьшьщ Саба
муниципаль районы авыл
хужалыгы Ьэм азьпстелек идарэсенец
житештеру-маркетинг
булеге башлыгы

13

Инженерлык
хезмэте

Саба муниципаль районы Башкарма
комитетыныц инфраструктура усеше
булеге-Гражданлык оборонасы
хезмэтен формалаштыручы

Саба муниципаль районы
Башкарма комитетыныц
инфраструктура усеше
булеге начальнигы

Саба муниципаль
районы Башкарма
комитетыныц
инфраструктура усеше
булеге начальнигы
урынбасары

Саба "Мелиорация" кучмэ
механикалапггьфьшган колоннасы
жавапльшыгы чиклэнгэн жэмгыяте
"159 нчы номерлы ПМК" Д Ч Д
"Газводстрой""ДЧД

Саба муниципаль районы
Башкарма комитеты житэкчесе

М.Р. Ишниязов

