
              

           

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль 

районының бердҽм дежур- 

диспетчерлык хезмҽте турында  

 

«Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген характердагы 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау турында» 1994 елның 21 декабрендҽге № 68-

ФЗ Федераль закон нигезендҽ, «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 

№131-ФЗ  Федераль законның 15 статьясы, Россия Федерациясе 

Хҿкҥмҽтенең «Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча бердҽм 

дҽҥлҽт системасы турында» 2003 ел, 30 декабрь, №794  карарын ҥтҽп һҽм  

«01 телефон номеры базасында Татарстан Республикасы шҽһҽрлҽре һҽм 

районнарының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре эшен оештыру 

турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2003 елның 27 

августындагы №458   карары белҽн, Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽл шартларында гамҽлдҽге кизҥ һҽм 

диспетчерлык хезмҽтлҽренең уртак гамҽллҽрен координациялҽҥ 

максатларында, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРҼ: 

 

       1. Расларга: 

       Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының бердҽм 

дежур-диспетчерлык хезмҽте турында Нигезлҽмҽ (№1Кушымта); 

 Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ дежур-

диспетчерлык хезмҽтлҽре арасында мҽгълҥмат алмашу тҽртибе турында 

Инструкция (№2  Кушымта); 

 Югары Ослан муниципаль районы хезмҽтлҽренең ҥзара эшчҽнлек 

вакытында реакция тҽртибе (№3  Кушымта). 

      2. Ҥз кҿчен югалткан дип танырга: 

2. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми 

сайтында бастырып чыгарырга. 
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    3. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотам. 

 

                         

Башкарма комитет Җитҽкчесе                                                         В.С.Тимиряев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Югары Ослан муниципаль районы 

                                Башкарма комитетының ______   

                                карарына  

                                                                    №1 Кушымта 

 

ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ БЕРДҼМ ДЕЖУР-

ДИСПЕТЧЕРЛЫК ХЕЗМҼТЕ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛҼМҼ 

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1.1.1. Югары Ослан муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенең (алга таба 

ЕДДС) тҿп бурычларын, функциялҽрен һҽм вҽкалҽтлҽрен билгели. 

1.1.2.Югары Ослан муниципаль районының бердҽм дежур-суды, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм 

бетерҥ буенча бердҽм дҽҥлҽт системасы (алга таба-РСЧС) территориаль системасының 

Муниципаль звеноның кҿндҽлек идарҽ итҥ органы булып тора. Югары Ослан муниципаль 

районының ЕДДС базасында 112 системасы эшли. 

1.1.3.Югары Ослан муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте (алга таба-ДДС), 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу яки килеп чыгу куркынычы янаганда яки барлыкка килгҽндҽ 

бердҽм гамҽллҽр һҽм табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында мҽгълҥмат 

җыю, эшкҽртҥ һҽм алмашу мҽсьҽлҽлҽре буенча милек формаларына бҽйсез рҽвештҽ, муниципаль 

берҽмлекнең барлык ашыгыч оператив хезмҽтлҽре һҽм оешмалары (объектлары) белҽн 

хезмҽттҽшлек итҽ. 

  1.1.4. ЕДДС булдыруның максаты-Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнарының һҽм хезмҽтлҽренең гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу яки килеп чыгу 

куркынычларына, РСЧС кҿчлҽренең һҽм чараларының, шул исҽптҽн ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽрнең, оешмаларның (объектларның) ҥзара тҽэсир итешҥ нҽтиҗҽлелеген, гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча уртак гамҽллҽре вакытында аларның гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча бердҽм гамҽллҽре вакытында тҽэсир итҥгҽ ҽзерлеген арттыру.), шулай ук 

Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарының гражданнар оборонасы (алга таба-

ГО) чараларын оештыру һҽм тормышка ашыру, Югары Ослан муниципаль районы чиклҽрендҽ 

беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тҽэмин итҥ, Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽн саклау, шул исҽптҽн су объектларында кешелҽрнең куркынычсызлыгын тҽэмин 

итҥ, аларның тормышын һҽм сҽламҽтлеген саклау буенча вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥлҽрен тҽэмин итҥ. 

1.1.5.Югары Ослан муниципаль районының БЕРДСХ югарыдагы идарҽ органнарыннан ГО хҽбҽр 

итҥ сигналларын, РСЧС территориаль системасының Муниципаль звеноларының эш режимнарын 

ҥзгҽртҥгҽ сигналлар кабул итҥ һҽм тапшыру, халыктан һҽм оешмалардан гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

турында хҽбҽрлҽрне кабул итҥ, бу мҽгълҥматны тиешле ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең һҽм 

оешмаларның (объектларның) ДДСЛАРЫНА оператив җиткерҥ, ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең 

һҽм оешмаларның (объектларның) Бердҽм гамҽллҽрен координациялҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн), РСЧС 

территориаль системасының тиешле буын кҿчлҽре һҽм чаралары белҽн оператив идарҽ итҥ, 

муниципаль звеноның җитҽкче составына һҽм халыкка гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) барлыкка 

килҥ яки килеп чыгу куркынычы турында хҽбҽр итҥ. 

 1.1.6.Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС белҽн җитҽкчелек итҥне җирле ҥзидарҽ органы 

җитҽкчесе, турыдан - туры Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС җитҽкчесе башкара. 

 1.1.7.Югары Ослан муниципаль районының БЕРДС ҥз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе 

Конституциясенҽ, халыкара хокукның гомумтанылган принципларына һҽм нормаларына, Россия 

Федерациясенең халыкара шартнамҽлҽренҽ, федераль конституциячел законнарга, федераль 

законнарга, Россия Федерациясе Президенты һҽм Россия Федерациясе Хҿкҥмҽте актларына, шулай 

ук Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнарының ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽр аралашуында мҽгълҥмат алмашу тҽртибен һҽм кҥлҽмен билгелҽҥче норматив хокукый 

актларына таяна., Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм табигый 

бҽла-казалар нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ министрлыгының (алга таба-Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр 



министрлыгы) Норматив хокукый актлары, Россия Федерациясе субъекты законнары, ҽлеге 

нигезлҽмҽ, шулай ук тиешле муниципаль хокукый актлар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ.   

1.1.8.Югары Ослан муниципаль районының БЕРДДС ҥз эшчҽнлеген «Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарҽсенең Кризис хҽллҽрдҽ идарҽ итҥ 

ҥзҽге (алга таба-ЦУКС)» федераль казна учреждениесе, Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте 

органнары бҥлекчҽлҽре һҽм җирле ҥзидарҽ органнары белҽн ҥзара бҽйлҽнештҽ алып бара. 

 

1.2. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДСның төп бурычлары 

  1.2.1. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС тҥбҽндҽге тҿп бурычларны башкара: 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында чакырулар (хҽбҽрлҽр) кабул итҥ; 

 Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм 

бетерҥ, гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ ҿчен бҥлеп 

бирелҽ торган (җҽлеп ителҽ торган) гадҽттҽн тыш хҽллҽрне, кҿчлҽрен һҽм чараларын, РСЧС 

территориаль ярдҽмче системасы, идарҽ органнары, кҿчлҽре һҽм чаралары турында, районда 

җирле (хҽзерге вакытта Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ) гражданнар 

оборонасы сигналлары буенча халыкка хҽбҽр итҥ системасы аша ҥткҽрелҽ торган гадҽттҽн 

тыш хҽл (вакыйга) турында хҽбҽр итҥ ; 

  гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ тиз арада җавап бирҥ максатында Югары Ослан муниципаль 

районы хакимияте, авыл җирлеклҽре администрациялҽре һҽм Югары Ослан муниципаль 

районының ашыгыч оператив хезмҽтлҽре һҽм оешмалары (объектлары) белҽн ҥзара 

хезмҽттҽшлекне билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оештыру; 

    гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥгҽ җҽлеп ителҽ торган ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм 

оешмалар (объектлар), РСЧС кҿчлҽре ДДС кабул ителгҽн хҽллҽр һҽм тҽкъдим ителгҽн 

чаралар турында хҽбҽр итҥ; 

      кергҽн һҽм килгҽн барлык хҽбҽрлҽрне теркҽҥ һҽм документлаштыру, халыктан 

килгҽн чакырулар турында мҽгълҥматны гомумилҽштерҥ, булган гадҽттҽн тыш хҽллҽр (дежур 

тору вакыты ҿчен) турында мҽгълҥматны гомумилҽштерҥ, аларны бетерҥ эшлҽренең барышы 

һҽм буйсынганлык буенча тиешле донесениелҽрне (докладларны) кҥрсҽтҥ, килгҽн чакырулар 

буенча статистик хисапларны формалаштыру; 

       башка объектларда һҽм территориялҽрдҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетергҽндҽ ҥзара 

хезмҽттҽшлек планнары буенча муниципаль берҽмлеклҽргҽ хҽбҽр итҥ һҽм мҽгълҥмат бирҥ; 

              “112 " бердҽм номеры аша килҽ торган чакырулар буенча җавап бирҥне оештыру 

(һҽлакҽтлҽр турында хҽбҽрлҽр); 

     Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ урнашкан РСЧС кҿчлҽре һҽм 

чаралары белҽн оператив идарҽ итҥ, янгыннарны локальлҽштерҥ һҽм бетерҥ, авария, табигый 

бҽла-казалар һҽм башка гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) нҽтиҗҽлҽрен бетерҥ, кирҽкле 

ашыгыч чаралар һҽм карарлар кабул итҥ (югарыда аталган органнар тарафыннан билгелҽнгҽн 

вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ). 

 

     1.3. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДСның төп функциялҽре 

 1.3.1.  Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС тҥбҽндҽге тҿп функциялҽр йҿклҽнҽ: 

  халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽ мҽгълҥмат җыю 

һҽм эшкҽртҥне гамҽлгҽ ашыру; 

   Югары Ослан муниципаль районының РСЧС координацион органнарын мҽгълҥмати тҽэмин 

итҥ; 

  алынган мҽгълҥматның дҿреслеген анализлау һҽм бҽялҽҥ, аны ашыгыч оператив хезмҽтлҽр 

һҽм оешмаларга (объектлар) җиткерҥ, кабул ителгҽн хҽбҽргҽ җавап бирҥ; 

   гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында мҽгълҥматларны эшкҽртҥ һҽм анализлау, аның масштабын 



билгелҽҥ һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ җавап бирҥ ҿчен җҽлеп ителҽ торган ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) ДДС составын тҿгҽллҽштерҥ, аларны тиешле эш 

режимына кҥчерҥ турында хҽбҽр итҥ; 

        гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ буенча кабул ителгҽн чараларны (вакыйга) җыю, 

бҽялҽҥ һҽм контрольдҽ тоту, Югары Ослан муниципаль районының тормыш тҽэмин итҥ 

хезмҽтлҽре белҽн алдан эшлҽнгҽн һҽм килешенгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽрне (һҽлакҽтлҽрне) 

ликвидациялҽҥ буенча идарҽ карарлары вариантларын ҽзерлҽҥ һҽм коррекциялҽҥ, ашыгыч 

чаралар һҽм кирҽкле карарлар кабул итҥ (югарыда аталган органнар тарафыннан билгелҽнгҽн 

вҽкалҽтлҽр чиклҽрендҽ); 

        Югары Ослан муниципаль районы хҽбҽр итҥ системасының, автоматлаштыру 

чараларының, җирле системасының ышанычлы, тотрыклы, ҿзлексез һҽм тҽҥлек буе эшлҽвен 

тҽэмин итҥ; 

         гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында мҽгълҥмат җиткерҥ (ҥз компетенциясе чиклҽрендҽ) 

җирле ҥзидарҽ органнары каршында булдырылган халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽге бурычларны хҽл итҥгҽ махсус вҽкалҽтле идарҽ 

органнарына җиткерҥ; 

        РСЧС идарҽсенең югары органнары тарафыннан куелган бурычларны гадҽттҽн тыш 

оператив хезмҽтлҽргҽ һҽм оешмаларга (объектларга) җиткерҥ, аларның ҥтҽлешен контрольдҽ 

тоту һҽм ҥзара хезмҽттҽшлекне оештыру; 

        гадҽттҽн тыш хҽллҽрне ликвидациялҽҥ буенча кҿчлҽр һҽм чаралар составына керҽ 

торган ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең һҽм оешмаларның (объектларның), кҥзҽтҥ һҽм 

контроль хезмҽтлҽренең (мониторинг системаларының) ДДСдан җыелу һҽм Югары Ослан 

муниципаль районының ашыгыч оператив хезмҽт һҽм оешмаларының (объектларның) 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы яки факты турында алынган мҽгълҥматны 

(гадҽттҽн тыш хҽллҽрне) гадҽттҽн тыш хҽллҽрне ликвидациялҽҥ буенча кҿчлҽр һҽм чаралар 

гамҽллҽрендҽ (вакыйга) тапшыру; 

        гадҽттҽн тыш хҽллҽр (вакыйга) барлыкка килҥ яки барлыкка килҥ куркынычы 

турында, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ буенча карарларның һҽм гамҽллҽрнең ихтимал 

вариантлары (элек ҽзерлҽнгҽн һҽм килешенгҽн планнар нигезендҽ) буйсынганлык идарҽсенең 

югары органына (алдан ҽзерлҽнгҽн һҽм килешенгҽн планнар нигезендҽ) докладлар 

(донесениелҽр) тапшыру; 

        кешелҽр һҽм мҽгариф объектларының тҽҥлек буе тору белҽн социаль 

билгелҽнештҽге һҽм сҽламҽтлек саклау объектларының комплекслы иминлегенҽ мониторинг 

ясау; 

        РСЧС муниципаль һҽм объект дҽрҽҗҽсендҽ оператив кизҥ тору ҿчен белгечлҽр 

ҽзерлҽҥ, яңадан ҽзерлҽҥ һҽм квалификациялҽрен кҥтҽрҥне оештыруда катнашу. 

 

        1.4. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС составы һҽм структурасы  

 1.4.1. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС җитҽкчелеге, дежур-диспетчер персоналы; 

идарҽ пункты, элемтҽ, хҽбҽр итҥ һҽм идарҽ автоматизациясе чаралары. 

 1.4.2. ЕДДС җитҽкчелеге составына тҥбҽндҽгелҽр керҽ: җитҽкчесе (ҿлкҽн диспетчер), ЕДДС һҽм 

Диспетчер составының штат саны ике кешедҽн дҽ ким булмаган санда арткан очракта: элемтҽ 

чаралары һҽм идарҽ итҥ буенча; гадҽттҽн тыш хҽллҽрне мониторинглау һҽм фаразлау буенча. 

Дежур-диспетчер персоналы составында ЕДДС тҽҥлек буе кизҥ тормау исҽбеннҽн оператив дежур 

сменалар каралырга тиеш. Тҽкъдим ителҽ торган минималь персонал составы: ҿлкҽн оператив 

дежур - 1 берҽмлек, ҿлкҽн оператив дежур ярдҽмчесе (112-система диспетчеры бурычларын ҥтҽҥ 

белҽн бергҽ) - 1 берҽмлек. 

 1.4.3. ЕДДС белҽн идарҽ итҥ пункты (алга таба-ЕДДС ПУ) -даими һҽм дежур-диспетчерлык 

персоналы, система-112 диспетчерлары ҿчен, кирҽкле техник чаралар һҽм документлар белҽн 



җиһазландырылган эш урыннары. ЕДДС ПУ җирле ҥзидарҽ органы кҥрсҽтҽ торган биналарга 

урнаштырыла. 

1.4.4. ПУ биналарында техник чаралар урнаштыру һҽм монтажлау буенча конструктив карарлар 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр шартларында, шул исҽптҽн хҽрби вакытта да, кирҽкле минимальлҽштерҥне 

исҽпкҽ алып, тышкы йогынтыларының техник чараларга йогынтысын киметҥне исҽпкҽ алып 

сайлап алына. 

 1.4.5. Техник чараларны электр белҽн тҽэмин итҥ бердҽм энергетика системасыннан электр белҽн 

тҽэмин итҥ беренчесеннҽн ким булмаска тиеш. 

 1.4.6. ЕДДС белҽн идарҽ итҥнең техник чаралары тҽкъдим ителҽ торган составы: элемтҽ һҽм идарҽ 

итҥне автоматлаштыру чаралары, шул исҽптҽн радиоэлемтҽ чаралары: 

  җитҽкчелек составын һҽм халыкка хҽбҽр итҥ чаралары; керҥче һҽм чыгучы сҿйлҽшҥлҽрне теркҽҥ 

(язу) чаралары, шулай ук шалтыратучы абонент номерын билгелҽҥ; оргтехника (компьютерлар, 

принтерлар, сканерлар); видеоконференцэлемтҽ системасы; 

Россия Федерациясе субъекты буенча Россия ГТХМ ДУ ЦУКС белҽн турыдан-туры элемтҽ 

каналлары, кҥрше муниципаль берҽмлеклҽргҽ ҿстҽлгҽн бҽягҽ салым, потенциаль куркыныч 

объектлар ДДС (алга таба ПОО), кешелҽр кҥп була торган объектлар белҽн турыдан-туры элемтҽ 

каналлары. 

1.4.7. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС элемтҽ чараларын тҽэмин итҽргҽ тиеш: 

телефон элемтҽсе;  

 мҽгълҥматлар тапшыру; 

 командаларны, хҽбҽр итҥ сигналларын һҽм мҽгълҥматларны кабул итҥ һҽм тапшыру; «112» 

бердҽм номеры аша чакырулар (хҽбҽрлҽр) кабул итҥ (район территориясендҽ 112 системасын 

керткҽндҽ); 

 хҽбҽрне       тапшыручы ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар); 

елга хҽбҽрлҽре, документаль һҽм видеоинформация, шулай ук югарыда торучы  һҽм хезмҽттҽшлек 

итҥче хезмҽтлҽр белҽн мҽгълҥматлар алмашу. 

Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС резерв элемтҽ каналлары булырга тиеш. Элемтҽ 

чаралары гомуми файдаланудагы элемтҽ челтҽре белҽн бҽйлҽнештҽ торырга тиеш. 

1.4.8. ЕДДС автоматлаштырылган мҽгълҥмат системасы (алга таба АИС ЕДДС) ЕДДС бурычларын 

һҽм функциялҽрен ҥтҽҥне автоматлаштыруны тҽэмин итҽ. АИС ЕДДС РСЧС региональ 

автоматлаштырылган мҽгълҥмат-идарҽ системасы һҽм ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар 

(объектлар), шулай ук телекоммуникация системасы - 112 булган автоматлаштырылган система 

белҽн бҽйлҽнгҽн. 

 1.4.9. ЕДДС (алга таба-КСА ЕДДС) автоматизациялҽҥ чаралары комплексы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ, локальлҽштерҥ һҽм бетерҥ буенча хҽрҽкҽтлҽргҽ даими ҽзерлек кҿче һҽм чаралары 

булган ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) бердҽм эшчҽнлеген 

координациялҽҥне гамҽлгҽ ашырганда вазыйфаи затларның мҽгълҥмати-идарҽ эшчҽнлеген 

автоматлаштыру ҿчен билгелҽнгҽн, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ һҽм янгын 

куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ буенча комиссиягҽ (алга таба КЧС һҽм ОПБ) һҽм гадҽттҽн тыш 

оператив хезмҽтлҽрнең һҽм оешмаларның (объектларның) килеп чыккан очраклары һҽм кабул 

ителгҽн ашыгыч чаралар турында оператив мҽгълҥмат җиткерҥ. Ул оператив дежур смена 

белгечлҽре, административ һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ персоналы, сервер ҥзҽге (кирҽк булганда), локаль 

исҽплҽҥ челтҽренҽ берлҽшкҽн башка программ-техник чараларны ҥз эченҽ ала. 

1.4.10. Югары Ослан муниципаль районының хҽбҽр итҥ җирле системасы тапшырулар һҽм элемтҽ 

каналларын хҽбҽр итҥ ҿчен махсус техник чаралар оештыру-техник берлҽшмҽсе булып тора. 

1.4.11. Хҽбҽр итҥ системасы тапшыруны тҽэмин итҽргҽ тиеш: 

хҽбҽр итҥ сигналлары; 



      сҿйлҽм (текст) хҽбҽрлҽр; 

     шартлы сигналлар. 

Җирле Хҽбҽр итҥ системасын җҽлеп итҥ Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС 

автоматлаштырылган эш урыннары булган дежур-диспетчер персоналы тарафыннан 

башкарылырга тиеш. 

1.4.12. ЕДДС ка документларның минималь составы: Гражданнар оборонасы, халыкны һҽм 

территориялҽрне табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау, янгын 

куркынычсызлыгы мҽсьҽлҽлҽре буенча норматив хокукый актлар, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

турында мҽгълҥмат җыю һҽм алмашу мҽсьҽлҽлҽре буенча норматив хокукый актлар); 

 ЕДДС белҽн ДДС Югары Ослан муниципаль районының ашыгыч оператив хезмҽтлҽре һҽм 

оешмалары (объектлары) һҽм тормыш тҽэмин итҥ хезмҽтлҽре арасында мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек 

турында килешҥ; 

алынган һҽм тапшырылган кҥрсҽтмҽлҽрне һҽм сигналларны исҽпкҽ алу журналы; оператив дежур 

тору журналы; 

 гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу яки барлыкка килҥ куркынычы турында мҽгълҥмат алганда 

дежур-диспетчер персоналының гамҽллҽре буенча инструкция (вакыйга); 

 кҿндҽлек эшчҽнлектҽ, югары ҽзерлек һҽм гадҽттҽн тыш хҽл режимнарында дежур тору турында 

Инструкция; 

 Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС белҽн Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендҽ тҿрле характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне ликвидациялҽҥ вакытында ашыгыч 

оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) арасында хезмҽттҽшлек планы; 

ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар); 

авария һҽм авария хҽлендҽге медицина карточкалары барлык химик куркыныч һҽм радиацион 

матдҽлҽр, гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең фаразланган нҽтиҗҽлҽре булган радиацион, химик, биологик 

куркыныч объектлар исемлеклҽре (вакыйга); 

 янгын куркынычсызлыгы чаралары һҽм хезмҽтне саклау буенча инструкция; 

Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ, 

гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ ҿчен бҥлеп бирелҽ торган 

(җҽлеп ителҽ торган) РСЧС территориаль ярдҽмче системасы, идарҽ органнары, кҿчлҽре һҽм 

чаралары, гадҽттҽн тыш хҽллҽр очрагында гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча 

ашыгыч оператив хезмҽт; 

Югары Ослан муниципаль районының иминлек паспортын, Югары Ослан муниципаль районы 

территориясенең, авыл торак пунктларының паспортын, халыкны социаль яклау, сҽламҽтлек 

саклау һҽм мҽгариф объектларының комплекслы иминлеге паспортын, Югары Ослан муниципаль 

районының һҽм Россия Федерациясе субъектының эш карталарын (шул исҽптҽн электрон рҽвештҽ 

дҽ); 

чираттагы оператив кизҥ сменаларын дежур тору алдыннан инструктаж ҥткҽрҥ планы; 

 оператив дежур сменалар белҽн дежур тору графигы;  

  идарҽ һҽм чакыру схемалары;  

  җирле хҽбҽр итҥ системасы схемасы;  

  телефон белешмҽчелҽре; 

  дежур диспетчер персоналының һҿнҽри ҽзерлеген оештыру буенча документлар; 

  алдан ҽзерлҽнгҽн даими текстның бер ҿлеше белҽн эшкҽртелҽ торган документларның 

формализациялҽнгҽн бланклары; 

 Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының территориаль подсистемасы муниципаль буын 

кҿчлҽре һҽм чараларының тҽҥлеклек исҽп-хисабы; 

        гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥгҽ җҽлеп ителҽ торган муниципаль берҽмлек кҿчлҽре һҽм 



чараларын исҽплҽҥ; 

        гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) барлыкка килҥ һҽм барлыкка килҥ куркынычы булганда 

башкарма хакимиятнең федераль органнарының территориаль органнары белҽн мҽгълҥмат 

алмашу буенча инструкция; 

        оператив дежур ЕДДС эшенең кҿндҽлек планы. 

 

        II. ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЕДДС ЭШЕН ОЕШТЫРУ 

 

2.1. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС эшчҽнлеге режимнары 

        2.1.1. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС кҿндҽлек эшчҽнлек, тыныч вакыт ҿчен 

югары ҽзерлек һҽм гадҽттҽн тыш хҽл режимнарында эшли. Гражданнар оборонасына ҽзерлек 

барышында һҽм хҽрби вакытта ҽзерлек дҽрҽҗҽсе тиешле югарылыкта. 

       2.1.2. ЕДДС ҿчен эшлҽҥ режимнарын Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы билгели. 

               2.1.3. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС кҿндҽлек эшчҽнлек режимында гадҽттҽн 

тыш хҽл килеп чыгу яки барлыкка килҥ куркынычы янаган ашыгыч реакция ҥтҽргҽ ҽзерлектҽ 

тҽҥлек буе кизҥ тора. Бу режимда Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС тҽэмин итҽ: 

        телҽсҽ нинди гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) турында ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм 

оешмалар (объектлар) тарафыннан кабул итҥ, ДДС һҽм җаваплылык дҽрҽҗҽлҽре буенча 

аларны теркҽҥ, ҽ система-112 тҿзегҽндҽ, мҽгълҥмати алмашу һҽм җавап бирҥ карталары 

мҿдирлҽре белҽн теркҽлҥ; 

       буйсынганлык һҽм ведомство карамагындагы гадҽттҽн тыш хҽл (вакыйга) барлыкка килҥ 

куркынычы турында мҽгълҥматны Татарстан Республикасы буенча Россия «ГТХМ Баш 

идарҽсенең ЦУКС ГУ» ФКУга беренче чиратта тапшыру; 

        агымдагы тҽҥлек эчендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) турында мҽгълҥматны 

гомумилҽштерҥ һҽм анализлау һҽм буйсынганлык буенча тиешле докладларны тапшыру; 

КСА даими оператив ҽзерлектҽ тоту; җаваплылык зонасында ашыгыч оператив хезмҽт һҽм 

оешмаларның (объектларның) ҽзерлеген контрольдҽ тоту, хҽллҽр һҽм аның ҥзгҽрҥе турында 

оператив мҽгълҥмат бирҥ; 

        мҽгълҥматлар базасына кирҽкле ҥзгҽрешлҽр кертҥ, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ җавап 

бирҥ буенча оператив Документлар структурасына һҽм эчтҽлегенҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

(вакыйга); 

Югары Ослан муниципаль районы территориялҽре паспортына кирҽкле ҥзгҽрешлҽр кертҥ. 

        2.1.4. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ урнашкан ДДС кҿндҽлек эшчҽнлек 

режимында ҥзенең инструкциялҽре нигезендҽ эш итҽ һҽм Югары Ослан муниципаль 

районының ЕДДСка гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) турында гомуми статистик мҽгълҥмат 

һҽм узган тҽҥлек эчендҽ барлыкка килҥ куркыныч турында хҽбҽр итҽ. 

       2.1.5. ДДС кабул иткҽн җаваплылык ҿлкҽсенҽ карамый торган гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

(һҽлакҽтлҽр) турында хҽбҽрлҽр тиешле ашыгыч оператив хезмҽт яки оешма (объект) 

тарафыннан кичекмҽстҽн тапшырыла. Ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар 

(объектлар) гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычы яки барлыкка килҥ куркынычы 

турында хҽбҽрлҽр буларак таныйлар, беренче чиратта Югары Ослан муниципаль районы 

ЕДДСка тапшырыла, ҽ Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС мҽгълҥматны кичекмҽстҽн 

«Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС ГУ» ФКУга тапшыра. 

            2.1. 6. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС югары ҽзерлек режимына Югары Ослан 

муниципаль районы Башлыгы карары белҽн гадҽттҽн тыш хҽл (вакыйга) килеп чыгу 

куркынычы булганда, Югары Ослан муниципаль районы ДДС һҽм РСЧС кҿчлҽре белҽн 

хезмҽттҽшлек итҥче очракларда кҥченҽ. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС югары 

ҽзерлек белҽн тҽэмин итҽ: 



        тиешле гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыккан очракта мҿмкин гамҽллҽргҽ вакытында ҽзерлек 

(вакыйга); 

        Югары Ослан муниципаль районы хакимиятендҽ, гадҽттҽн тыш оператив хезмҽт һҽм 

оешмаларның (объектларның) һҽм РСЧС кҿчлҽре белҽн ҥзара хезмҽттҽшлек итҥче КЧС һҽм 

ОПБ вазыйфаи затларына хҽбҽр итҥ; 

        Россия Федерациясе субъекты территориясендҽ, ПОО территориясендҽге хҽллҽрне, шулай ук 

ҽйлҽнҽ-тирҽлекнең торышын кҥзҽтҥ һҽм тикшереп тору буенча мҽгълҥматларны алу һҽм 

гомумилҽштерҥ; 

        хҽл ҥсешен фаразлау һҽм җҽлеп ителҽ торган кҿч һҽм чаралар гамҽллҽре буенча тҽкъдимнҽр 

ҽзерлҽҥ һҽм аларның буйсынганлыгы буенча доклады; 

         гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен йомшарту буенча ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар), РСЧС кҿчлҽре ДДС гамҽллҽрен координациялҽҥ.       

    2.1.7. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне булдырмау ҿчен Югары Ослан муниципаль районының КЧС һҽм 

ОПБ эше яки кризис хҽллҽрдҽ идарҽнең оператив штабы оештырылган очракта (алга таба 

УКС) яки идарҽ Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының, Югары Ослан муниципаль 

районының ЕДДС тиешле бҥлекчҽлҽренҽ тапшырылган очракта, кҥрсҽтелгҽн ГХ (вакыйга) 

буенча гамҽллҽр ҿлешендҽ аларның кҥрсҽтмҽлҽрен ҥти. 

             2.1.8. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС гадҽттҽн тыш хҽл режимына гадҽттҽн тыш 

хҽл килеп туган очракта Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы карары белҽн гадҽттҽн 

тыш хҽллҽр килеп чыкканда ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) һҽм 

РСЧС кҿчлҽре тарафыннан кертелҽ. Бу режимда Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС 

тҥбҽндҽге бурычларны башкара: 

        халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

саклау буенча эшлҽр башкарганда РСЧС ашыгыч оператив хезмҽтлҽре һҽм оешмаларының 

(объектларның) һҽм җҽлеп ителҽ торган кҿчлҽрнең һҽм чараларының хҽрҽкҽтлҽрен 

координациялҽҥ; муниципаль берҽмлек территориясе буенча оператив тҿркемнҽрнең 

хҽрҽкҽтен кҥрсҽтҥ һҽм кҥзҽтҥне контрольдҽ тоту; 

        тиешле гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥне оештырганда һҽм авария-коткару эшлҽре барышында 

идарҽ органнары арасында оператив мҽгълҥмат, икътисад объектларының тотрыклы эшлҽвен 

тҽэмин итҥ һҽм зыян кҥргҽн халыкның беренчел тормышын тҽэмин итҥ буенча чаралар 

турында хҽбҽр итҥ һҽм тапшыру; 

        тиешле гадҽттҽн тыш хҽл зоналары чиклҽрен билгелҽҥне һҽм кҥчерҥне контрольдҽ тоту, 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасында килеп чыга торган хҽллҽр һҽм хҽвеф-хҽтҽрлҽр турында 

халыкка вакытында хҽбҽр итҥ; 

         гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасында ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит торышын, авария хҽлендҽге объектларда 

һҽм алар янындагы территориялҽрдҽге хҽллҽрне ҿзлексез тикшереп торуны гамҽлгҽ ашыру.  

       2.1.9. Югары ҽзерлек һҽм гадҽттҽн тыш хҽл режимнарында ДДС белҽн ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) арасында мҽгълҥмати хезмҽттҽшлек Югары Ослан 

муниципаль районының ЕДДС аша тормышка ашырыла. Эшкҽ җҽлеп ителгҽн һҽм талҽп ителҽ 

торган ҿстҽмҽ кҿч һҽм чаралар турында килгҽн мҽгълҥмат Югары Ослан муниципаль районы 

ЕДДС белҽн барлык хезмҽттҽшлек итҥче ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар 

(объектлар), РСЧС муниципаль берҽмлек идарҽсе органнарына, «Татарстан Республикасы 

буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС ДУ» ФКУга җиткерелҽ. 

        2.1.10. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥне оештыру ҿчен Югары Ослан муниципаль районының 

КЧС һҽм ОПБ эше оештырылган яки Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының, Югары 

Ослан муниципаль районының ЕДДС тиешле бҥлекчҽлҽренҽ тапшырылган очракта, 

кҥрсҽтелгҽн ГХ (вакыйга) буенча гамҽллҽр ҿлешендҽ аларның кҥрсҽтмҽлҽрен ҥти. 

        2.1.11. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС эшчҽнлеге Гражданнар оборонасы һҽм 

халыкны яклау планы һҽм ДДСның дежур персоналына махсус чор шартларында эш итҥ 



буенча ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) инструкциялҽре нигезендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

        2.1.12. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС эшлҽгҽн вакытта, гражданнар 

оборонасы һҽм Югары Ослан муниципаль районы халкын яклау планы нигезендҽ, Идарҽнең 

якланган пунктларында оператив дежур сменалар урнаштыру кҥздҽ тотыла. 

 

2.2.Порядок работы ЕДДС Верхнеуслонского муниципального района 

 

       2.2. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС эш тҽртибе. 

       2.2.1. Гадҽттҽн тыш хҽллҽр (хҽллҽр) турында шалтыратулар (хҽбҽрлҽр) Югары 

Ослан муниципаль районы бердҽм телефон номеры, сигнал системаларыннан һҽм 

мониторинг системаларыннан, ашыгыч оператив хезмҽтлҽрдҽн һҽм муниципаль берҽмлек 

оешмаларыннан (объектлардан), югары һҽм ҥзара тҽэсир итҥче органнардан туры каналлар 

һҽм элемтҽ линиялҽре буенча хҽбҽрлҽрне дҽ кертеп, халыктан Югары Ослан муниципаль 

районы ЕДДС ка керергҽ мҿмкин. Гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) турында чакырулар 

(хҽбҽрлҽр) кабул ителҽ, Муниципаль берҽмлек ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналы 

тарафыннан теркҽлҽ һҽм эшкҽртелҽ, ҽ системаны тҿзегҽндҽ-112 - системасы диспетчерлары 

тарафыннан. 

    2.2.2. Гадҽттҽн тыш хҽл (вакыйга) буларак килеп туган хҽлне классификациялҽгҽндҽ, 

Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥне (вакыйга) 

тиешле ДДС ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм РСЧС (объектлар) кҿчлҽре белҽн йҿкли, кирҽк 

булган очракта, гадҽттҽн тыш хҽл (килеп чыгу) буенча җавап бирҽ торган ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽр һҽм оешмаларның (объектларның) гамҽллҽрен тҿгҽллҽштерҽ. 

    2.2.3. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы, КЧС һҽм ОПБ рҽисе, «Татарстан 

Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС ГУ» ФКУга, килеп туган хҽлне 

бҽяли, җҽлеп ителгҽн кҿчлҽр һҽм чаралар составын аныклый, аларга хҽбҽр итҽ, кирҽкле 

гамҽллҽргҽ кҥрсҽтмҽлҽр бирҽ һҽм аларның ҥтҽлешен контрольдҽ тота. Бер ҥк вакытта РСЧС 

идарҽсенең Югары органнарына һҽм ашыгыч оператив хезмҽт һҽм оешмаларны 

(объектларны) алга таба тапшыру ҿчен гадҽттҽн тыш хҽллҽр факты турында 

формализациялҽнгҽн документлар ҽзерлҽнҽ. 

    2.2.4. Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ, Югары Ослан муниципаль 

районының янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ комиссиясе һҽм Югары Ослан муниципаль 

районының Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн һҽм/яки Гражданнар 

оборонасы ҿлкҽсендҽге бурычларны хҽл итҥгҽ махсус вҽкалҽтле орган, гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча килҽчҽк эшлҽр белҽн идарҽ итҥне ҥз ҿстенҽ ала. Мондый 

хҽллҽрдҽ ЕДДС җыелган мҽгълҥматны җыюны, эшкҽртҥне һҽм тапшыруны, шулай ук идарҽ 

итҥ органнары, кҿчлҽре һҽм чаралары белҽн оператив идарҽ итҥне тҽэмин итҽ. 

    2.2.5. Кешелҽр тормышына яки сҽламҽтлегенҽ куркыныч янаганда, саклану ысуллары 

турында мҽгълҥмат җиткерелҽ. Шулай ук ДДСның ашыгыч оператив хезмҽтлҽре һҽм 

оешмалары (объектлар) арасында җҽлеп ителгҽн кҿчлҽрнең һҽм чараларның торышы һҽм 

гамҽллҽре турында кирҽкле мҽгълҥмат алмашу, алынган мҽгълҥматларны чагыштыру һҽм 

гомумилҽштерҥ оештырыла, РСЧС идарҽсенең югары органнарына җиткерелҽ һҽм докладлар 

ҽзерлҽнҽ, барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽге администрация эшчҽнлегенҽ мҽгълҥмати ярдҽм һҽм аларның 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ ҿчен җҽлеп ителҽ торган хезмҽтлҽр белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге 

тҽэмин ителҽ. 

      2.2.6. Ай саен Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС (ДДС ашыгыч оператив 

хезмҽтлҽр һҽм оешмалар (объектлар) эшчҽнлегенҽ анализ ясала, ул ДДС карамагындагы 

оешмаларга җиткерелҽ һҽм квартал саен КЧС һҽм ОПБ утырышында тиешле дҽрҽҗҽдҽ 

карала. 

 2.3. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС белҽн ашыгыч оператив хезмҽтлҽр 



һҽм оешмалар (объектлар) 

 

     Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС белҽн ашыгыч оператив хезмҽтлҽр һҽм 

оешмаларның (объектларның) ҥзара эшчҽнлек тҽртибе һҽлакҽтлҽр, табигый бҽла-казалар һҽм 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) вакытында ашыгыч оператив хезмҽтлҽр арасында ҥзара 

хезмҽттҽшлек һҽм мҽгълҥмат алмашу тҽртибен билгели торган ведомствоара норматив 

хокукый актлар һҽм Россия Федерациясе субъектлары дҽҥлҽт хакимияте башкарма 

органнарының норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнҽ. 

 

III. ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЕДДС СОСТАВЫНА ҺҼМ 

СТРУКТУРАСЫНА ТАЛҼПЛҼР 

 

     3.1. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС кадрларын туплау һҽм ҽзерлҽү 

 

3.1.1. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС шҽхси составы ЕДДС (структур бҥлек 

җитҽкчесе буларак) җитҽкчесе (ҿлкҽн диспетчер) тарафыннан оештырыла. Югары Ослан 

муниципаль районының ЕДДС җитҽкчесе (ҿлкҽн диспетчер) билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасына билгелҽнҽ һҽм 

вазыйфадан азат ителҽ.    

    3.1.2. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС шҽхси составы җитҽкче аның 

эшчҽнлеген регламентлаучы документларның талҽплҽрен белергҽ һҽм аларны практик эштҽ 

кулланырга тиеш.     

    3.1.3. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналын 

укытуның тҿп формалары булып тҥбҽндҽгелҽр тора: оператив кизҥ сменаларының 

тренировкалары, уку чараларында (ҿйрҽнҥлҽрдҽ) катнашу һҽм һҿнҽри ҽзерлек буенча 

дҽреслҽр. 

     3.1.4. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС дежур-диспетчер персоналы белҽн 

ҥткҽрелҽ торган уку чаралары (ҿйрҽнҥлҽр һҽм укулар) Югары Ослан муниципаль районының 

КЧС һҽм ОПБ рҽисе тарафыннан алдан һҽм расланган план нигезендҽ, Татарстан 

Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС ДУ ҥткҽрҽ торган кҥнегҥлҽрне 

исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла. ЕДДС оператив дежур сменалы Татарстан Республикасы 

буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС ДУ оператив дежур сменалы кҥнегҥлҽре кҿн 

саен ҥткҽрелҽ.     

      3.1.5. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналын 

профессиональ ҽзерлҽҥ Югары Ослан муниципаль районының халыкны һҽм территориялҽрне 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽге бурычларны хҽл итҥгҽ махсус вҽкалҽтле орган 

тарафыннан ел саен эшлҽнҽ торган һҽм Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш 

идарҽсенең ЦУКС ДУ белҽн килештерелгҽн программа буенча ҥткҽрелҽ. 

      3.1.6. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналын 

ҽзерлҽҥ эшлҽре алып барыла: 

        Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының коррупциягҽ каршы 

сҽясҽтен тормышка ашыру гамҽллҽре турында хисаплар; 

        һҿнҽри ҽзерлек буенча дҽреслҽр уздыру барышында квартал саен 6 - 8 сҽгать. 

Тематика хҽл ителҽ торган мҽсьҽлҽлҽрдҽн һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽрдҽн), шулай 

ук белгечлҽрнең шҽхси ҽзерлегеннҽн чыгып билгелҽнҽ; 

         ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналының оператив дежурлыгына кҿн саен 

инструктаж ҥткҽрҥ барышында; 

        Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС ДУ ҥткҽрҽ 

торган, Югары Ослан муниципаль районының оператив дежур сменалы ЕДДС белҽн 



кҥнегҥлҽр барышында; 

Югары Ослан муниципаль районының ашыгыч оператив хезмҽтлҽре һҽм оешмалары 

(объектлары) белҽн тҿрле ҿйрҽнҥлҽр һҽм кҥнегҥлҽр ҥткҽргҽндҽ ДДС оператив кизҥ 

сменалары белҽн тренировкалар ҥткҽрҥ барышында. Шул ук вакытта һҽр оператив дежур 

смена елына 2 тапкырдан да ким булмаган укуларда һҽм тренировкаларда катнашырга тиеш. 

     3.1.7. Дежур-диспетчер персоналын ҽзерлҽҥ барышында ЕДДС гадҽттҽн тыш хҽл 

килеп чыгу яки барлыкка килҥ куркынычы турында мҽгълҥмат кабул итҥне оештыруга, РСЧС 

идарҽсе һҽм кҿчлҽре, халыкка ҥз вакытында хҽбҽр итҥне оештыруга, шулай ук  хҽбҽр итҥ 

сигналларын җиткерҥгҽ аерым игътибар бирҽ. 

     3.1.8. ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналының практик стажировкасы «Татарстан 

Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең ЦУКС» ФКУ яки «Югары Ослан 

районының УГЗ» МКУ базасында стажировка графигы һҽм планнары нигезендҽ оештырыла. 

        Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты (халыкны һҽм 

территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ махсус 

вҽкалҽтле орган) тарафыннан ярты елга бер тапкырдан да ким булмаган кҥлҽмдҽ зачетлар 

кабул ителҽ. 

Квартал саен ЕДДС җитҽкчесе (ҿлкҽн диспетчер) дежур-диспетчер персоналын ҽзерлҽҥ 

буенча эшлҽр торышына анализ ясала һҽм Югары Ослан муниципаль районы Башлыгына 

тапшырыла. 

 

     3.2. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналына 

карата талҽплҽр 

             3.2.1. Муниципаль берҽмлек ЕДДС җитҽкчелеге һҽм дежур-диспетчер персоналы 

белергҽ тиеш: 

        муниципаль берҽмлекнең административ структурасы һҽм Татарстан Республикасы 112 

системасы структурасы. Югары Ослан муниципаль районының куркынычсызлык 

системасының җитҽкче составы һҽм вазифалары һҽм фамилиялҽре һҽм Югары Ослан 

муниципаль районында кҥрсҽтелгҽн система структурасына керҥче дежур хезмҽтлҽрнең 

авария-коткару формированиелҽренең адреслары; 

        Югары Ослан муниципаль районының административ чиклҽре, янгын сҥндерҥ-коткару 

бҥлекчҽлҽренең чыгу районнары, Югары Ослан муниципаль районында булган урыннар 

һҽм транспорт магистральлҽренең исеме; 

        Югары Ослан муниципаль районында дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре системасын 

оештыру; 

        Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС территориаль җаваплылык зонасы һҽм Югары 

Ослан муниципаль районы территориясендҽ эшлҽҥче ашыгыч ярдҽм кҥрсҽтҥ 

хезмҽтлҽренең территориаль җаваплылыгы зонасы; 

        гадҽттҽн тыш хҽллҽрне (һҽлакҽтлҽрне) ликвидациялҽҥ һҽм кисҽтҥ ҿчен җҽлеп ителҽ 

торган техниканың дислокациясе, билгелҽнеше һҽм тактик-техник характеристикалары, 

махсус коткару һҽм янгын сҥндерҥ чаралары складларын урнаштыру; 

        Югары Ослан муниципаль районының чыгу районнарында урнашкан социаль ҽһҽмияткҽ 

ия объектлар, аларның адреслары, тулы исеме һҽм янгын һҽм авария-коткару 

техникасының ранг җыелмасы; 

        ЕДДС автоматлаштырылган системасын билгелҽҥ һҽм тактик-техник 

характеристикалары, аңа йҿклҽнгҽн бурычларны ҥтҽҥ тҽртибе, ЕДДС белҽн идарҽ итҥ 

пунктында билгелҽнгҽн элемтҽ чараларын һҽм башка җайланмаларны эксплуатациялҽҥ 

тҽртибе; 

        җирле янгын сҥндерҥчелҽр һҽм коткару бҥлекчҽлҽре ҥзара ярдҽм кҥрсҽтҥ ҿчен җҽлеп 

ителергҽ мҿмкин булган кҥрше муниципаль берҽмлеклҽрдҽге объектларның һҽм торак 



пунктларның исеме; 

        автоматлаштыру чараларын кулланганда куркынычсызлык техникасы кагыйдҽлҽре;  

        муниципаль берҽмлек ҿчен хас булган гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) килеп чыгу 

куркынычы; 

        мҽгълҥмати алмашу тҽртибе. 

     3.2.2. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС җитҽкчесе (ҿлкҽн диспетчер) федераль 

законнарны, карарларны, боерыкларны, югарыдагы органнар боерыкларын һҽм ЕДДС, 

112 системасы эшчҽнлеген билгели торган башка җитҽкче, норматив-техник һҽм 

методик документларны белергҽ тиеш. 

      3.2.3. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС җитҽкчесе (ҿлкҽн диспетчер)  белергҽ 

тиеш: 

        ЕДДС алдында куелган бурычларны ҥтҽҥне оештыру һҽм контрольдҽ тотуны тҽэмин итҥ; 

        ЕДДС эшчҽнлеген тҽэмин итҥ һҽм ҥстерҥ буенча норматив-методик базаны, шулай ук 

дежур сменаның чираттагы оператив дежур сменасын яклау турында боерыкларны 

эшлҽргҽ; 

        ЕДДС ның шҽхси составын оператив-техник хезмҽтне, профессиональ ҽзерлҽҥне һҽм 

укытуны оештырырга; 

        дҽреслҽр, кҥнегҥлҽр һҽм ҿйрҽнҥлҽр ҥткҽрҥне оештыру;  

       ЕДДС белҽн техник тҽэмин ителешне алга таба камиллҽштерҥ, ҥстерҥ һҽм арттыру буенча 

тҽкъдимнҽр эшлҽҥ. 

     3.2.4. Муниципаль берҽмлек Башлыгына (ҿлкҽн диспетчерга) талҽплҽр: югары белем, 

оператив эш стажы, халыкның һҽм территориялҽрнең комплекслы иминлеге 

системасында кимендҽ ҿч ел оператив вазыйфаларда һҽм билгелҽнгҽн программа буенча 

эшлҽҥ, дҽҥлҽт серен тҽшкил итҥче белешмҽлҽрне (кирҽк булганда) кертеп эшлҽҥ буенча 

укыту. 

3.2.5. Оператив дежур ЕДДС белергҽ тиеш: 

оператив дежур, система диспетчерының-112 функциональ бурычлары һҽм эш тҽртибе; 

оператив дежур, система диспетчерының эшен регламентлаучы җитҽкче документлар-112; 

ЕДДС эшчҽнлеге структурасы һҽм технологиясе;  

ЕДДС эшчҽнлеген регламентлаучы норматив документлар;  

ЕО һҽм башка сигналлар буенча оператив дежур ЕДДС эшчҽнлеген билгели торган 

документлар;  

документларны алып бару кагыйдҽлҽре. 

3.2.6. Оператив дежурный ЕДДС белергҽ тиеш: кергҽн мҽгълҥматның дҿреслеген анализлау 

һҽм бҽялҽҥ ҥткҽрҥ;  

янгын сҥндерҥ - коткару бҥлекчҽлҽре белҽн оператив җитҽкчелек итҥне һҽм идарҽ итҥне-

янгыннар, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽр (вакыйга) вакытында авария - коткару 

формированиелҽре һҽм РСЧС кҿчлҽре белҽн хҽбҽрлҽргҽ җавап биргҽндҽ тҽэмин итҽргҽ; 

чакырулар буенча җавап биргҽндҽ ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең дежур-диспетчерлык 

хезмҽтлҽре эшчҽнлеген координациялҽҥ; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽргҽ оператив җавап бирҥ максатында РСЧС идарҽсенең Югары һҽм ҥзара 

хезмҽттҽшлек итҥче органнары, муниципаль район хакимияте һҽм җирле ҥзидарҽ 

органнары белҽн ҥзара хезмҽттҽшлекне оештыру; 

Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) яки эквивалент операцион системасы ҿчен тҿп 



офис кушымталары белҽн нҽтиҗҽле эшлҽҥ; 

мҽгълҥматны кабул иткҽндҽ гарнитураны кулланырга; 

компьютер артында эшлҽҥ белҽн бер ҥк вакытта радио һҽм телефон аша тҿгҽл сҿйлҽшергҽ; 

коммуникатив кҥнекмҽлҽр кулланырга;  

тиз карарлар кабул итҥ; 

ЕДДС алдында куелган бурычларны ҥтҽҥне тҽэмин итҥ ҿчен 112-системасының мҽгълҥмат 

ресурсларын нҽтиҗҽле куллану; 

теоретик һҽм гамҽли ҽзерлек дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ;  

ҥз вазыйфаларын башкару барышында алынган конфиденциаль мҽгълҥматны сакларга. 

    3.2.7.Оператив дежур ЕДДС тыела: 

оператив кизҥ тору белҽн бҽйле булмаган телефоннан сҿйлҽшҥлҽр алып барырга; 

Югары Ослан муниципаль районы администрациясе җитҽкчелеге кҥрсҽтелмҽгҽн мҽгълҥмат 

чараларына һҽм чит затларга нинди дҽ булса мҽгълҥмат бирергҽ; 

бҥлмҽлҽргҽ чит затлар кертҥ; 

оператив кизҥ тору урыныннан ЕДДС башлыгы (ҿлкҽн диспетчер) рҿхсҽтеннҽн башка китҥ; 

вазыйфаларда һҽм инструкциялҽрдҽ каралмаган бурычларны ҥтҽҥ.  

      3.2.8.Оператив дежур ЕДДСга талҽплҽр: 

эш стажына карата талҽплҽр куелмыйча урта һҿнҽри белем яисҽ башлангыч һҿнҽри белем һҽм 

белгечлек буенча кимендҽ 3 ел эш стажы; 

Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС эшчҽнлеген билгели торган норматив 

документларны белҥ; 

Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) яки эквивалент, электрон почтадан, интернеттан 

файдалана белҥ; 

мҽгълҥмат белешмҽ системасыннан файдалана белҥ. 

        3.2.9. 112 системасы диспетчеры белергҽ тиеш: 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм бетерҥ, ашыгыч хезмҽтлҽрнең дежур-диспетчерлык 

хезмҽтлҽрен оештыру, мҽгълҥмат алмашу һҽм ведомствоара хезмҽттҽшлек ҿлкҽсендҽ 

норматив хокукый актлар; 

Россия Федерациясе һҽм Югары Ослан муниципаль районы РСЧС функциональ һҽм 

территориаль система  составы һҽм структурасы, Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

министрлыгының территориаль подсистемасына керҽ торган оешмалар эшчҽнлегенең 

тҿп сораулары; 

Югары Ослан муниципаль районының РСЧС функциональ һҽм территориаль 

подсистемасының кҿчлҽре һҽм чаралары составы, аларның бурычлары, гадҽттҽн тыш 

хҽл нҽтиҗҽлҽрен бетерҥгҽ җҽлеп итҥ һҽм ҥзара хезмҽттҽшлекне оештыру тҽртибе; 

Татарстан Республикасы РСЧС функциональ һҽм территориаль подсистемаларының дежур-

диспетчер хезмҽтлҽре элемтҽсен оештыру схемасын; 

112 –системасы муниципаль районының дежур сменасының тҿрле эш режимнарында эшен 

оештыру һҽм гамҽллҽр алгоритмы; 

112-системасын автоматизациялҽҥ һҽм махсус программа белҽн тҽэмин итҥ чаралары 

комплексы составы һҽм эшлҽве; 

элемтҽ, хҽбҽр итҥ чаралары комплексы, автоматлаштыру чаралары составы, мҿмкинлеклҽре, 

эшлҽҥ тҽртибе; 



Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ эшлҽҥче ашыгыч ярдҽм кҥрсҽтҥ 

хезмҽтлҽренең территориаль җаваплылыгы зоналары; 

Югары Ослан муниципаль районы территориясе, икътисад объектлары паспортлары; 

административ-территориаль бҥленеш, халык саны, Югары Ослан муниципаль районының 

һҽм Татарстан Республикасы субъектының географик, климат һҽм табигый ҥзенчҽлеклҽре, 

шулай ук Татарстан Республикасы (шҽһҽр округы, муниципаль районы) турында башка 

мҽгълҥмат 

  3.2.10. 112-системасының диспетчеры белергҽ тиеш: 

автоматлаштырылган телекоммуникацион җиһазлар барлык функциялҽрен эш урынында 

куллану; 

коммуникацион җиһазлар, гомумсистемалы һҽм махсус программалар белҽн тҽэмин итҥ, шул 

исҽптҽн текст редакторлары, таблица редакторлары, ГЛОНАСС нигезендҽ транспорт 

чараларын мониторинглауның геомҽгълҥмат системалары белҽн эшлҽҥ; 

керҥче мҽгълҥматны 112 системада кабул ителгҽн стандартлар, кагыйдҽлҽр һҽм процедуралар 

нигезендҽ эшкҽртергҽ; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр (һҽлакҽтлҽр) килеп чыгу очраклары һҽм куркынычы турында оператив 

мҽгълҥмат җыюны һҽм эшкҽртҥне, аларны бетерҥ барышы турында оператив мҽгълҥмат 

җыюны һҽм эшкҽртҥне оештырырга; 112-системасының кирҽкле документларын алып баруны 

тҽэмин итҽргҽ; 

 абонентка шалтыратып психологик ярдҽм кҥрсҽтҥдҽн файдаланырга;  

клавиатурада минутына 120 символдан да ким булмаган тизлек белҽн текст җыю. 

 3.2.11. Система-112 диспетчерына талҽплҽр: 

стажга карата талҽплҽр куелмыйча гына белеме югары яки урта һҿнҽри белем; 

эшчҽнлек юнҽлеше буенча билгелҽнгҽн программа буенча махсус ҽзерлек; 

ЕДДС системасын, 112 системасын билгели торган норматив документларны белҥ; 

Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) яки эквивалент, электрон почтадан, интернеттан 

файдалана белҥ; 

мҽгълҥмат белешмҽ системасыннан файдалана белҥ. 

     3.2.12. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС дежур-диспетчерлык персоналына 

ҿстҽмҽ талҽплҽр куя ала. 

 

          3.3. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС бүлмҽлҽренҽ талҽплҽр  

Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС биналарында ихтыяҗны исҽплҽҥ гамҽлдҽге санитар 

кагыйдҽлҽр һҽм нормалар (СанПиН) нигезендҽ һҽм оператив дежур смена белгечлҽре санының 

ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн билгелҽнҽ торган кҥрсҽткечлҽре нигезендҽ башкарыла. 

   3.4. Югары Ослан муниципаль районы ЕДДС җиһазларына талҽплҽр       

3.4.1. Талҽплҽр җиһазлау ЕДДС эшлҽнгҽн зарарлыгын исҽпкҽ алып, бурычларның ҥтҽлеше ЕДДС 

тҽҥлек буе Концепциясе нигезендҽ булдыру чакыруны тҽэмин итҥ системасын оператив хезмҽтлҽр 

аша бердҽм «112» номеры базасында бердҽм дежур диспетчерских хезмҽтлҽре, муниципаль 

берҽмлеклҽр,  Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2008 елның 25 августындагы 1240-р номерлы 

карары белҽн расланган.    

3.4.2. Җиһазлар составына ким дигҽндҽ керергҽ тиеш: 

 Оператив дежур сменаның белгечлҽре АРМ; 

 Җитҽкчелек һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ персоналы АРМ;  

 локаль исҽплҽҥ челтҽренең актив җиһазлары; структуралаштырылган кабель  челтҽре;  



сервер җиһазлары; 

махсуслаштырылган мҽгълҥмат саклау чаралары;  

 оргтехника комплекты;  

элемтҽ чаралары; 

җирле хҽбҽр итҥ системасы белҽн идарҽ итҥ АРМ; 

коллектив файдалану видеоязмалары һҽм видеоконференцэлемтҽ системалары; 

эшлҽҥ режимнарын ҥзгҽртҥгҽ пакетлар саклау ҿчен махсус җиһазландырылган металл сейф;  

метеостанция; 

радиацион контроль приборы;  

гарантияле электр туклану чыганаклары.       

3.4.3. Җиһазлар составына серверлар җиһазлары составында мҽгълҥматларны  эшкҽртҥ ҥзҽге һҽм 

югары тизлекле исҽплҽҥ челтҽре белҽн берлҽшкҽн мҽгълҥматларны саклау системасы керҽ ала. 

Серверларны сайлап алу кушымталар яки сервислар ҿчен талҽп ителҽ торган җиһазларны 

анализлау нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ башкарыла. Сервер платформасы җитештерҥче тарафыннан 

расланган яшҽҥ һҽм ҥсеш планы булырга тиеш, шулай ук ЕДДС башка элементлары белҽн бергҽ 

булырга тиеш. Сервер ҥзҽге карарлары ҿлешендҽ гарантияле электр энергиясен оештыру белҽн 

резервланган югары тизлектҽге исҽп-хисап челтҽренҽ берлҽшкҽн сервер кластерының баш тартуы 

һҽм резервланган мҽгълҥмат саклагычы базасында карарларны оптималь куллану кҥздҽ тотыла. 

 

 

      IV. ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЕДДС ЭШЧҼНЛЕГЕ 

4.1. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС тарафыннан халыкны һҽм территориялҽрне 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽге мҽсьҽлҽлҽрне тиешле юридик зат (муниципаль 

казна учреждениесе) аша хҽл итҥгҽ махсус вҽкалҽтле органнар каршында тҿзелҽ. 

4.2. Югары Ослан муниципаль районының ЕДДС булдыру һҽм эшчҽнлеген финанслау 

алардан гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин: 

  муниципаль берҽмлек бюджеты чаралары; 

башка чыганаклардан Россия Федерациясе законнары нигезендҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                                       Башкарма комитетының ______  

  карарына  

                                            №2 Кушымта 

Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре 

арасында мҽгълҥмат алмашу тҽртибе турында 

ИНСТРУКЦИЯ 

     1. Ҽлеге Инструкция «Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау турында» 1994 елның 21 декабрендҽге №68-ФЗ  

Федераль законны ҥтҽҥ йҿзеннҽн эшлҽнгҽн һҽм гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу куркынычы һҽм 

барлыкка килҥ турында мҽгълҥмат җыю, алмашу һҽм тапшыру тҽртибен билгели (алга таба - 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр), Югары Ослан муниципаль районы (алга таба муниципаль район) 

халкының тормыш тҽэмин итҥ системалары һҽм объектлары эшендҽ бозулар һҽм Югары 

Ослан муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте, муниципаль район 

территориясендҽ оешмаларның дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре (алга таба ЕДДС) һҽм милек 

рҽвешлҽренҽ һҽм ведомствога карамыйча башка дежур хезмҽтлҽр (алга таба дежур хезмҽтлҽр) 

арасында башка мҽгълҥмат белҽн эшлҽнгҽн. 

           2. Мҽгълҥмат алмашу мҽгълҥматлар тапшыруны кҥздҽ тота:  

    табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы 

(фаразы) турында; 

   гадҽттҽн тыш хҽл факты һҽм тҿп параметрлары турында;  

   гадҽттҽн тыш хҽл масштаблары, аларны ликвидациялҽҥ барышы һҽм нҽтиҗҽлҽре турында;  

   гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ ҿчен җҽлеп ителгҽн кҿчлҽр һҽм чаралар турында;  

   муниципаль районның тормыш тҽэмин итҥ объектлары һҽм системалары эшендҽ хокук 

бозулар турында; 

муниципаль районның тормыш тҽэмин итҥ системалары һҽм объектлары эшенҽ йогынты 

ясарга мҿмкин булган план буенча регламент эшлҽре турында. 

           3. Мҽгълҥмат алмашу һҽм тапшыру телефон элемтҽсе буенча, шулай ук тиешле  

кизҥ хезмҽтлҽре докладлары һҽм язма юл белҽн гамҽлгҽ ашырыла.  

           4. Барлык дежур хезмҽтлҽр тарафыннан мҽгълҥмат оператив дежурлык ЕДДС 

белҽн 

       тапшырыла, ул аны анализлый, эшкҽртҥ һҽм тиешле җитҽкчелҽргҽ җиткерҥ белҽн 

шҿгыльлҽнҽ. Шулай ук дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре тарафыннан мҽгълҥмат ҥзара 

хезмҽттҽшлек итҥче хезмҽтлҽргҽ җиткерелҽ. 

5. Янгыннар һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында мҽгълҥмат, муниципаль 

районныңтормыш тҽэмин итҥ системалары һҽм объектлары эшендҽ хокук бозулар, 

регламент эшлҽрен ҥткҽрҥ, аның эчтҽлеген һҽм вакытын исҽпкҽ алып, ЕДДС бирелергҽ 

тиеш: 

а) тҽҥлек вакытына карамастан, кичекмҽстҽн:  

табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килҥ куркынычы 

турында мҽгълҥмат; 

гадҽттҽн тыш хҽл факты һҽм тҿп параметрлары турында; 

муниципаль районның тормыш тҽэмин итҥ объектлары һҽм системалары эшендҽ бозулар 

турында; 



б) ашыгыч мҽгълҥмат: 

янгын һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр масштабы, аларны ликвидациялҽҥ барышы һҽм 

нҽтиҗҽлҽре турында;җҽлеп ителгҽн кҿчлҽр һҽм чараларны бетерҥ турында. 

Ашыгыч мҽгълҥмат вакыйга турында хҽбҽр иткҽннҽн соң 30 минуттан да соңга калмыйча 

тапшырыла, алдагы хҽбҽрлҽр вакыт-вакыт 2 сҽгатьтҽн дҽ артык тапшырылмый; 

в) гомумилҽштерелгҽн мҽгълҥмат: 

тҽҥлек эчендҽ булган вакыйгалар, алдагы кҿнгҽ планлаштырылган һҽм тҿп эшлҽр, 

химия һҽм гидрометеорология торышы турында кичектергесез (сроксыз) карап тору, 

муниципаль районның объектларын һҽм тормыш тҽэмин итҥ системаларын эшлҽҥ турында 

(7.30 сҽгатьтҽн 08.00 сҽгатькҽ кадҽр тапшырыла). 

Икътисад хезмҽтлҽре һҽм объектлары эше турында гомумилҽштерелгҽн мҽгълҥмат һҽр 

айның 25 санына тапшырыла. 

Мҽгълҥмат формализациялҽнгҽн һҽм формаль булмаган хҽлдҽ тапшырылырга тиеш. 

Фактлар һҽм тҿп параметрлар турында турында беренчел хҽбҽрлҽр, ашыгыч тоту 

мҽгълҥматы рҽсми булмаган рҽвештҽ тапшырыла. Хҽбҽрлҽрне формаль булмаган формада 

тапшыру мҽгълҥмат чыганакыннан билгелҽнгҽн формалар булмаганда да, рҿхсҽт ителҽ, 

шулай ук ҽлеге хҽбҽрлҽр билгелҽнгҽн рҽвешлҽрдҽ булмаганда да. 

Мҽгълҥматларның барлык тҿрлҽре оператив дежур ЕДДС адресына, 112 телефонына 

тапшырыла (бу системаны муниципаль район территориясендҽ җҽелдереп җибҽргҽндҽ). 

     Оператив дежур ЕДДС гадҽттҽн тыш хҽллҽр, муниципаль районның тормыш тҽэмин 

итҥ системалары һҽм объектлары эше, авария-торгызу эшлҽре барышы турында барлык 

мҽгълҥматны соратып алу һҽм алу хокукы бирелҽ. 

     Оешмалар һҽм учреждениелҽрнең дежур-диспетчерлык хезмҽтлҽре фаразланган һҽм 

барлыкка килгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында, гражданнарның иминлеген тҽэмин итҥ буенча 

кабул ителгҽн чаралар турында, авария-коткару эшлҽренең һҽм авария-торгызу эшлҽренең 

барышы, муниципаль районның тормыш тҽэмин итҥ системалары һҽм объектлары эшендҽ 

башка хокук бозулар турында оператив һҽм дҿрес итеп хҽбҽр итҽргҽ тиеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                                                                                             Башкарма комитетының ______  

                                                                                                                                                            карарына  

                                                                                                                                                                                                 №2 Кушымта 

Югары Ослан муниципаль районы хезмҽтлҽре белҽн хезмҽттҽшлек итҥ  

ТҼРТИБЕ 

№ Мҽгълҥмат чыганагы Мҽгълҥмат эчтҽлеге Мҽгълҥмат керҥ вакытлылыгы Мҽгълҥмат алучы 

Көндҽлек эшчҽнлек режимында 

1 Ведомство дежур-
диспетчерлык 

хезмҽтлҽренең ашыгыч 
җавап бирҥ хезмҽтлҽре 

Кҿч һҽм чараларның ҽзерлеге торышы Һҽр кҿнне кабул итҥ-дежур 
тору тапшырганда. Ҽзерлек 

ҥзгҽргҽн очракта 

Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

2 Потенциаль куркыныч 
объектларның дежур-

диспетчерлык хезмҽтлҽре 
һҽм кискен мҿһим 

объектлар 

потенциаль куркыныч объектлардагы 

һҽм якын-тирҽ территориялҽрдҽге хҽллҽр. 
Тормыш тҽэмин итҥ сыйфатын киметҥгҽ 

бҽйле план чараларының булачак ҥтҽлеше 
турында хҽбҽр итҥ (профилактика, ремонт, 

модификация һ. б.) 

Һҽр кҿнне кабул итҥ-дежур 
тору тапшырганда. Ким 

дигҽндҽ бер тҽҥлек эчендҽ 
эш башланганчы 

Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

3 «Татарстан Республикасы 
буенча Россия ГТХМ Баш 
идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

мониторинг һҽм фаразлар мҽгълҥматлары. 
Планнар нигезендҽ бурычлар кую. 

Кирҽк булганда Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

4 Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

һҽлакҽт зонасына кҿч куюны талҽп итҥ. 
Вакыйга зонасында эшлҽрне башкаруга 

бурычлар кую. 

һҽр кабул итҥдҽн соң 
вакыйга турында хҽбҽр итҥ 

ведомство ДДСның 
ашыгыч җавап бирҥ 

хезмҽтлҽре, районның 
даими ҽзерлеге кҿчлҽре, 

шул исҽптҽн янгын-
коткару кҿчлҽре 

5 Һҽлакҽт урынына 
барганда авария-коткару 

кҿчлҽре 

урнашу урыны, һҽлакҽт урынына килеп 
җитҥ кҿтелгҽн вакытны кире кагуның 

сҽбҽбе. Кирҽкле ярдҽм соратып алу 

хҽрҽкҽт вакытында 
(норматив) хҽрҽкҽт 

графигыннан кире кагылган 

Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

6 Һҽлакҽт-коткару кҿчлҽре 
зонада (урында) вакыйга 

вакыйга зонасында булган хҽлне тикшерҥ 
мҽгълҥматлары. Эш тҿрлҽрен һҽм 

вакыйга урынына килҥ белҽн Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 



кҥлҽмнҽрен бҽялҽҥ мҽгълҥматлары. Хҽл 
ителергҽ тиешле проблемалар. Ҿстҽмҽ кҿч 

һҽм акча җҽлеп итҥ зарур 

7 Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

зур масштаблы вакыйга зонасында булган 
хҽлне бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр итҥ 

һҽм хҽбҽр итҥ. Кабул ителгҽн чаралар 
турында доклад 

ҽлеге хҽлне алганнан соң һҽм 
аны гадҽттҽн тыш хҽл 
критерийларына туры 

китерҥгҽ бҽялҽҥ  

Югары Ослан муниципаль 
районы Башлыгы, 

«Татарстан Республикасы 
буенча Россия ГТХМ Баш 
идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

Гадҽттҽн тыш хҽл режимында 

8 Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасына 
ҿстҽмҽ кҿч куюга талҽп 

Муниципаль берҽмлек 
Башлыгының гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр режимын кертҥ 
турында Карар кабул 

ителгҽннҽн соң 

даими ҽзерлектҽге дежур 
кҿчлҽр «Татарстан 

Республикасы буенча 
Россия ГТХМ Баш 

идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

9 
Ведомство дежур-диспетчер 

хезмҽтлҽре  
(кирҽк-яраклары буенча). 
Авария-коткару кҿчлҽре. 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасында 
хҽллҽр турында мҽгълҥмат. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасында 
эшлҽрнең барышы. Хҽл ителергҽ 
тиешле проблемалар. Ҿстҽмҽ кҿч 

һҽм акча җҽлеп итҥ зарур 

 
гаризанамҽ буенча һҽм ашыгыч 

донесение табеле билгелҽгҽн 

срокларда 

Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

10 Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасына 
ҿстҽмҽ кҿч куюга талҽп 

Муниципаль берҽмлек 
Башлыгының гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр режимын кертҥ 
турында Карар кабул 

ителгҽннҽн соң 

даими ҽзерлектҽге дежур 
кҿчлҽр, 

«Татарстан Республикасы 
буенча Россия ГТХМ Баш 
идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

11 
Ведомство дежур-диспетчер 

хезмҽтлҽре  
(кирҽк-яраклары буенча). 
Авария-коткару кҿчлҽре. 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасында 
хҽллҽр турында мҽгълҥмат. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасында 
эшлҽрнең барышы. Хҽл ителергҽ 
тиешле проблемалар. Ҿстҽмҽ кҿч 

һҽм акча җҽлеп итҥ зарур 

гаризанамҽ буенча һҽм 
ашыгыч донесение табеле 

билгелҽгҽн срокларда 

Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

12 Югары Ослан муниципаль 
районы администрациясенең 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм 

ЕДДС дежур сменасының 
бурычларын билгелҽҥ һҽм 

тҽгаенлҽҥ. 

кирҽк булганда Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 



оборона-сҽнҽгать комиссиясе 
рҽисе 

13 Муниципаль районның ҽйдҽп 
баручы тҿркеме 

корбаннар һҽм зыян кҥлҽме 
турында мҽгълҥматлар 

ҿзлексез (мҽгълҥмат кергҽн 
саен) 

Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС, «Татарстан 

Республикасы буенча 
Россия ГТХМ Баш 

идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

14 Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында 
халыкка хҽбҽр итҥ. Тҽкъдим ителҽ 
торган куркынычсызлык чаралары. 
«Кайнар линия» телефон номеры 

хҽбҽре 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр режимын 
керткҽннҽн соң (КЧС Рҽисе 

санкциясеннҽн) 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
зонасында һҽм якын-тирҽ 
территориялҽрдҽ халык. 
Массакҥлҽм мҽгълҥмат 
чаралары. «Татарстан 
Республикасы буенча 

Россия ГТХМ Баш 
идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

15 Югары Ослан муниципаль 
районы ЕДДС 

ашыгыч донесение табеле 
нигезендҽ  

ашыгыч донесение табеле 
билгелҽгҽн срокларда 

«Татарстан Республикасы 
буенча Россия ГТХМ Баш 
идарҽсенең ЦУКС» ФКУ 

   

 


