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Саба муниципаль районы территориясендэ 
террорлык акты куркынычы янаганда 
яки террорлык акты кылынган вакытта 
башкарыла торган беренчел чараларны уткэру 
Ьэм терроризм куркынычы дэрэжэсен билгелэу 
турында

2006 елныц 6 мартындагы 35 нче “Терроризмга каршы тору турында”гы, 
2003 елнын; 6 октябрендэге 131 нче “Россия Федерациясендэ жирле узидарэне 
оештыруныц гомуми принциплары турында”гы РФ Федераль законнары 
нигезендэ, 2012 елнын; 14 июнендэге 851 нче “Шэхес, жэмгыять Ьэм дэулэт 
иминлеген тээмин иту буенча естэмэ чаралар куруне куздэ тоткан террорчылык 
куркынычы дэрэжэсен билгелэу тэртибе турында”гы, 2006 елныц 15 
февралендэге 116 нчы “Терроризмга каршы тору чаралары турында” гы Россия 
Федерациясе Президенты Указлары нигезендэ, терроризмга каршы милли 
комитет курсэтмэлэре нигезендэ, Саба муниципаль районы территориясендэ 
террорчылык акты булган очракта, аныц нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру, 
террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэу максатыннан,

К А Р А Р  Б И Р 0 М :

1. Татарстан Республикасы территориясендэ террорчылык куркынычы 
дэрэжэлэрен билгелэгэндэ, террорга каршы комиссия гамэллэренец планын 1 
нче кушымтага нигезлэнеп расларга.

2. Планда каралган чараларны башкару очен жаваплы оешма Ьэм Саба 
муниципаль районы Башкарма комитеты карамагындагы учреждение 
житэкчелэренэ Планда каралган чараларны эзерлэу Ьэм уткэруне тэкъдим 
итэргэ.

3. Олеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Ьйр ://ргауо .1а1аг51ап.ги адресы буенча Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълуматлар рэсми порталында Ьэм (ЪЦр://5аЪу.Маг51:ап.щ) адресы буенча Саба 
муниципаль районы рэсми сайтында бастырып чыгарырга.

4. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны Саба муниципаль районы



Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Башлыгынын
Яг. О#. М У 9 /&Ч*,
карарына 1нче кушымта

Татарстан Республикасы территориясендэ террорчылык куркынычы дэрэжэлэрен билгелэгэндэ 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында террорга каршы комиссия гамэллэренец 

ПЛАНЫ *

№ Чараныц исеме Ждваплы/Башкаручы Вакыты
Югары (“зэцгэр”) дэрэжэле Террористик куркыныч

1. Террорчылык акты кылыну турында Ьэм террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэу 
турындагы мэгълуматны алу Ьэм ейрэну;
Шул ук вакытта СМР башлыгы, СМР дагы ТКК Рэисенен, карары нигезендэ, Саба 
муниципаль районы Гражданнарны яклау идарэсе дежурные:
- террорлык актын кисэту буенча беренчел чарапарны утэу очен, СМР территориясендэ 
ТККньщ чираттан тыш утырышын оештыруны Ьэм СМР территориясендэ террорлык 
акты кылыну турындагы мэгълуматны СМР ньщ вазыйфаи затларына Ьэм тиешле 
хезмэтлэр,ведомстволарга житкеруне гамэлгэ ашыра;
- Татарстан Республикасында ТКК аппаратына объектный исемен, адресын, 
вакыйганьщ шартларын Ьэм характерын курсэтеп, вакыйга турындагы докладны 
гамэлгэ ашыра;
- Татарстан Республикасында ТКК аппаратына объектныц исемен, адресын, 
вакыйганьщ шартларын Ьэм характерын курсэтеп, вакыйга турындагы докладны 
гамэлгэ ашыра

Саба муниципаль районы Гражданнарны 
яклау идарэсе

Курсэтмэлэр 
алыну 

вакытыннан 
алып 

Ч + 0.20 
Ч + 0.25



2. Район ТКК Ьэм Саба муниципаль районындагы оператив теркем белэн уртак утырыш 
уздыру Ьэм тубэндэге сорауларны карау:
-естэмэ куркынычсызлык чараларын эшлэу;
- террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэу вакытын Ьэм анын, чиклэрендэ (алар) 
билгелэнэ торган территория (объектлар) чиклэрен аныклау;
- террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэгэндэ уз планнарында каралган 
чараларнын исемлеген Ьэм утэу срокларын билгелэу;
- оператив теркемнен, оператив теркем составындагы бутэн оешмаларнын Ьэм 
хезмэтлэрнец урнашу урынын билгелэу;
- РФ Президентыньщ 2012 елньщ 14 июнендэге 851 номерлы Указы белэн расланган 
тэртибенен 9 пунктындагы «а» пунктчасында каралган естэмэ чаралар исемле^нэ 
кагылышлы сораулар.

СМР дагы ТКК рэисе,
Россия Эчке эшлэр министрлыгыньщ 

Саба районы буенча булеге

Ч + О.ЗО

3. СМР дагы ТКК карарыньщ кучермэлэрен муниципаль районный жирле узидарэ 
органнарына жибэру.

СМР дагы ТКК сэркатибе Уткэру
вакытыннан

алып
(«Чт»+2.00)

4. Терроризм куркынычы дэрэжэсен билгелэу турында халыкка мэгълумат бируне 
оештыру:
- террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэу турында Карар игълан иту;
- район массакулэм мэгълумат чаралары аша халыкка террорчылык акты кылыну, 
террорчылык акты янау шартларында уз-узенне тоту кагыйдэлэре, шулай ук гомуми 
уяулыкны арттыру турында мэгълумат житкеру.

СМР дагы ТКК рэисе,
Район Советыньщ Авыл (шэЬэр) 

жирлеклэре башлыклары, Башкарма 
комитет житэкчесе урынбасары - Саба 

муниципаль районы башкарма комитеты 
Аппараты житэкчесе, “Татмедиа” АЖ| 

филиаллары “Саба дулкыннары”, “Саба 
тацнары” ТРК-

Уткэру
вакытыннан

алып
(«Чт»+2.00)

5. Татарстан Республикасындагы ТКК аппаратына жаваплылык зонасында барлыкка 
килгэн хэлне анализларга Ьэм тубэндэге очракларда мэгълумат тапшырырга:
- социаль-сэяси хэлнен кискенлэшуенэ янаулар барлыкка килгэндэ;
- тереклекне тээмин иту системаларынын куркынычсызлыгына карата янаулар 
ачыкланганда;
- ТРда ТКК хэл итуне талэп итэ торган мэсьэлэлэр булганда.

СМР дагы ТКК нец рэисе Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында

6. Террорлык акты куркынычы янаган очракта, гамэллэр тэртибе буенча потенциаль 
террорчылык кул сузулары объектлары хезмэткэрлэренэ Ьэм техник персоналына естэмэ 
инструктажлар уткэруне оештыру. Шул ук вакытта мэжбури рэвештэ тубэндэге 
гамэллэрне карарга:
- терроризм куркынычыньщ гамэлдэ булу вакытында уткэрелэ торган чаралар планын 
тезу ечен жаваплы вазыйфаи затларны боеру актлары белэн билгелэу;

СМР дагы ТКК рэисе, СМР дагы ТКК 
Аппараты, ММИ, ПОТП объектлары 
житэкчелэре (хокукка ия булучылар), 
яшэешне тээмин иту объектлары 
житэкчелэре, “ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
КАЗАН” ЭПУ “САБАГАЗ”,ДАСУ “Саба 
узэк район хастаханэсе”, Алабуга электр

«Чт»+3.00



- чит кешелэрнец рехсэтсез утеп керуен булдырмас ечен, естэмэ жайланмалар 
урнаштыру Ьэм уткэру режимын кечэйту;
- Шартлаткыч жайланмаларныц мемкин булган урыннарын ачыклау максатыннан, 
террорчылык куркынычы янаган потенциаль объектларны Ьэм кешелэр куп була торган 
урыннарны тикшеру (тикшеру) уткэрудэ, Федераль куркынычсызлык хезмэтенен 
территориаль булекчэлэренэ ТР буенча Эчке эшлэр министрлыгы (Россия Эчке эшлэр 
министрлыгыньщ Саба районы буенча булеге), Россия Тышкы эшлэр министрлыгыньщ 
ведомстводан тыш сак идарэсе Ьэм ТР Гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы Федераль 
дэулэт учреждениесенец ТР буенча филиалына ярдэм курсэту;
- хокук саклау структураларыньщ дежур хезмэтлэренэ Ьэм ТРда ТКК Аппаратына 
мэгълумат биру тэртибен билгелэу;
- гадэттэн тыш хэл булган очракта, персоналга хэбэр игу схемаларын Ьэм гражданнарны 
эвакуациялэу планнарын аныклау ( кирэк);
- риск зоналарын ачыклау, аларны кимету буенча чаралар уткэру.

челтэрлэре АЖ; филиалыныц Саба 
РЭСы, Арча ЗУЭСныц Саба РУЭСы 
“Таттелеком “ ГАД

7. Татарстан Республикасы буенча Россия Федерациясе ФИХИ, Татарстан Республикасы 
буенча Эчке эшлэр министрлыгы (Россия Эчке эшлэр министрлыгыньщ Саба районы 
буенча булеге), Саба районы буенча ОВО - «Россия Хэрби-Дицгез Флоты " ФДКУнен 
Татарстан Республикасы буенча филиалы, Федераль куркынычсызлык хезмэтенен 
территориаль булекчэлэренэ, Гражданнарньщ ирекле берлэшмэлэрен, («ирекле халык 
дружиналары (ДНД), полициянец штаттан тыш хезмэткэрлэре» Ь.б.), жэмэгать тэртибен 
саклау, транспорт инфраструктурасы объектларында тикшеру чаралары уткэру, шулай 
ук, кирэк булган очракта, жэмэгать тэртибен саклауньщ мобиль торкемнэрен Ьэм 
объектларны саклау постларын арттыру эшенэ тартуда ярдэм курсэту.

СМР да ТКК (тээмин иту), ОМС, ДНД 
штабы житэкчесе,МКУ “ТР Саба 

муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц яшьлэр эшлэре Ьэм спорт 

булеге” ,МКУ “ТР Саба муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц 

мэгариф идарэсе”

Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында

8. Террорчьшык куркынычы янаган потенциаль объектларньщ терроризмга каршы 
торучанлыгы торышын тикшеру, Ьэм контроль-кузэтчелек,хокук саклау органнарына 
чираттан тыш тикшерулэрне уткэрудэ ярдэм курсэту:
- объектларньщ куркынычсызлык паспортларыныц Ьэм транспорт куркынычсызлыгы 
планнарыныц актуальлеген аныклау;
- махсус техник чаралар Ьэм кинология хезмэте белгечлэре ярдэмендэ мемкин булган 

шартлаткыч жайланмаларны эзлэу;
- саклау системаларыньщ эшчэнлеген тикшеру;
- янгын саклау системаларыньщ тезеклеген тикшеру;
- персоналны шэхси Ьэм кумэк саклану чаралары белэн тээмин итуне , гадэттэн тыш 
хэллэр нэтижэлэрен бетеру ечен кирэкле матди ресурслар булуны тикшеру;
- гадэттэн тыш хэл килеп чыкканда персоналга хэбэр иту схемаларын Ьэм гражданнарны 
эвакуациялэу планнарын аныклау;

СМР да ТКК рэисе, СМР дагы Район 
эчке эшлэр булеге, Саба районы буенча 
ОВО -  “Татарстан Республикасы буенча 

Россия УВО ВНГ” ФГКУ филиалы, 
“Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 
отряды “ федераль дэулэт казна 

учреждениесенец 129 янгын сундеру Ьэм 
коткару булеге”, (хокукка ия булучылар) 

ПОТП объектлары житэкчелэре, 
яшэешне тээмин иту объектлары 

житэкчелэре, ММПЛ житэкчелэре

Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында



- кабатлаучы Ьэм резерв технологик жиЬазларныц, технологик коммуникациялэрнец 
торышын бэялэу.

9. Шартлау жайланмаларыньщ мемкин булган урыннарын ачыклау максатларында 
инфраструктура, жылылык уткэргечлэр, газуткэргечлэр, энергетика системалары 
объектларын тикшеру Ьэм тикшеруне оештыру

ММИ, яшэешне тээмин иту объектлары 
житэкчелэре

Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында

10 Ижтимагый-массакулэм чаралар уткэрунен иминлеген тээмин иту буенча чаралар куру 
яки аларны юк иту (тыю) турында Карар кабул иту очен, СМР территориясендэ 
планлаштырылган Ьэм уткэрелэ торган массакулэм чаралар, шул исэптэн аларны 
санкциясез уткэрергэ омтылулар турында белешмэлэр жыюны оештыру.

СМР да ТКК рэисе, Башкарма комитет 
житэкчесе урынбасары - Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты 
Аппарат житэкчесе

Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында

11 Халыкка террорчылык куркынычынын югары («зэнгэр») дэрэжэсен юкка чыгару 
(узгэрту) турында хэбэр иту.

СМР да ТКК рэисе, Башкарма комитет 
житэкчесе урынбасары - Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты 
Аппараты житэкчесе, «Татмедиа» АЖ̂  

филиаллары “Саба дулкыннары” “Саба 
тацнары “ ТРК

Тиз арада

П. Ю гары (“сары”) дэрэжэле Террористик куркыныч
(террорчылык куркынычыныц югары («зэцгэр») дэрэжэсен керткэндэ кулланыла торган чаралар белэн беррэттэн)

12
Районный ТКК утырышы кон тэртибенэ естэмэ мэсьэлэ керту:
- тиешле оешмаларны террорчылык акты нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру очен югары 
эзерлек режимына кучеру турында Карар кабул иту.

СМР дагы ТКК рэисе 4  + 0.30

13 Хокук саклау органнарыньщ территориаль булекчэлэренэ, транспорт инфраструктурасы 
объектларында, террорчылык куркынычы янаган потенциаль объектларда эзлэу чараларын 
гамэлгэ ашыруда, миграция каналларында контрольне кечэйтудэ ярдэм курсэту (кирэк 
булганда). Конкрет чаралар Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык хезмэтенен 
Татарстан Республикасы буенча идарэсе, Татарстан Республикасы буенча Эчке эшлэр 
министрлыгы (Россия Эчке эшлэр министрлыгыньщ Саба районы буенча булеге), Саба 
районы буенча ОВО -  «Россия Хэрби-Дингез Флоты»ФДКУнен Татарстан Республикасы 
буенча филиалы тарафыннан тэкъдим ителэ (тэкъдим ителэ).

СМР да ТКК (тээмин иту),
СМР ныц Башкарма комитет житэкчесе, 

Саба Муниципаль район башлыгы, 
ММИ,

ПОТГТ объектлары житэкчелэре

Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында



14 Тиешле оешмаларны террорчылык акты нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру ечен югары 
эзерлек режимына кучеруне оештыру:
- террорлык акты кылу нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру ечен, КТО ны уткэргэндэ 
берлэшкэн теркем составына булеп бирелэ торган коткару эшлэрен уткэру ечен кеч Нэм 
чараларньщ, шулай ук техник чараларньщ Ьэм махсус жцЬазларныц исэп-хисапларын 
аныклау;
- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ, терактньщ мемкин 
булган нэтижэлэрен локальлэштеру Ьэм кешелэрне коткару буенча авария-коткару 
хезмэтлэре мемкинлеклэрен исэп-хисап бэялэвен уздыру,шулай ук:

авария-коткару хезмэтлэрен Ьэм медицина оешмаларын югары эзерлек режимына 
кучеру турында Карар кабул иту;
- авария-коткару хезмэтлэре житэкчелэренец Ьэм жаваплы хезмэткэрлэренец,медицина 
оешмалары хезмэткэрлэренец тэулек буе дежур торуын керту;

медицина оешмаларыныц ашыгыч медицина ярдэме курсэху Ьэм зыян куручелэрне 
эвакуациялэу мемкинлеклэрен бэялэу;
- медицина билгелэнешендэге медикаментлар Ьэм эйберлэр,кан запасларын 
тулыландыруныц житэрлеген Ьэм кирэклеген бэялэу;
- зыян куручелэрне медицина оешмалары Ьэм учреждениелэренэ кучеругэ эзерлекне 
бэялэу;
- теракт нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру ечен су, газ Ьэм энергия белэн тээмин иту 
хезмэтлэренец эзерлеген бэялэу;
- авария-коткару хезмэтлэренец естэмэ берлэшмэлэрен жэлеп иту турында ТР буенча 
Россия ГТХМ Баш идарэсенэ сорау эзерлэу.

СМР да ТКК (тээмин иту), 
Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 
отряды, федераль дэулэт казна 

учреждениесенец 129 янгын сундеру Ьэм 
коткару булеге»,

ДАСУ "Саба узэк район 
хастаханэсе",Башкарма комитет Ьэм 

аныц структур булекчэлэре - 
архитектура Ьэм шэЬэр тезелеше булеге, 
Саба муниципаль районыныц икътисад 

булеге Ьэм Саба муниципаль районыныц 
инвестицион усеш Ьэм эшкуарлыкка 
ярдэм иту булеге, Башкарма комитет 

житэкчесе урынбасары - Саба 
муниципаль районы Башкарма комитеты 

Аппараты Ждгэкчесе,
Алабуга электр челтэрлэре АЖ| 

филиалыныц Саба РЭСы, «Таттелеком» 
ГАЖ^нец Арча ЗУЭСньщ Саба РУЭСы, 

яшэешне тээмин иту объектлары 
житэкчелэре,

"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАН" ЭПУ 
“САБАГАЗ”, ММИ

«Чт»+2.00

15 Террорлык акты кылыну куркынычы барлыкка килгэн очракта жэлеп ителэ торган 
кечлэрне Ьэм чараларны гамэли куллану буенча естэмэ кунекмэлэр оештыруда катнашу. 
(Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык хезмэтенец Татарстан Республикасы 
буенча идарэсе башлыгы тарафыннан аларны уткэру турында Карар кабул иткэндэ)

СМРда ТКК,
Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 
нче отряды, ДАСУ “Саба узэк район 

хастаханэсе” ,СМР да ОМС, 
“Алабуга электр челтэрлэре” АЖ 

филиалыныц Саба РЭСы, Таттелеком 
Г АЖ Арча ЗУЭСныц Саба РУЭСы, 

Башкарма комитет житэкчесе 
урынбасары - Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты Аппараты 
Житэкчесе

Кертелгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында



16 Террорлык актын кисэту Ьэм кешелэрне коткару буенча мемкин булган гамэллэрне 
эшкэрту, Кризис хэллэрен локальлэштеру функциясен тормышка ашыручы террорчылык 
куркынычы янаган потенциаль объектлар булекчэлэренец Ьэм персоналыньщ эзерлеген 
тикшеруне оештыру (РФ Федерапь куркынычсызлык хезмэтенец ТР буенча идарэсе белэн 
килешу буенча). Террорчылык куркынычы янаган потенциаль объектларньщ 
куркынычсызлык паспортларыньщ актуальлеген аныклау. Гадэтгэн тыш хэл килеп 
чыкканда персонал га хэбэр иту схемаларын Ьэм гражданнарны эвакуациялэу планнарын 
аныклау.

Район башкарма комитеты житэкчесе 
урынбасары - Саба муниципаль районы 

башкарма комитеты Аппараты 
Житэкчесе,

Район эчке эшлэр булеге, 
ММГТЛ объектлары, потенциаль 

куркыныч янаган объектлар 
житэкчелэре, яшэешне тээмин иту 

объектлары, Саба районы буенча ОВО - 
«Россия УВО ВНГ " ФДКУнец 

Татарстан Республикасы филиалы»

«Ч»+3.00

17 Татарстан Республикасыньщ ТКК аппаратына жаваплылык зонасында барлыкка килгэн 
хэлне анализлап курсэтергэ, билгелэнгэн куркынычлылык дэрэжэсе булганда тубэндэге 
очракларда мэгълумат тапшырырга:
- социаль-сэяси хэлнен кискенлэшуенэ янаулар барлыкка килгэндэ;
- тереклекне тээмин иту системаларыныц куркынычсызлыгына карата янаулар 

ачыкланганда;
- ТРда ТКК хэл итуне талэп итэ торган мэсьэлэлэр булганда.

СМР дагы ТКК рэисе Билгелэнгэн 
дэрэжэнец 

гамэлдэ булу 
вакытында

18 Терроризм куркынычы дэрэжэсен билгелэу турында халыкка мэгълумат бируне 
оештыру:
- террорчьшык куркынычы дэрэжэсен билгелэу турында Карар игьлан иту;
- район массакулэм мэгълумат чаралары аша халыкка террорчылык акты, террорчылык 
акты янау шартларында уз-узенне тоту кагыйдэлэре, шулай ук гомуми уяулыкны 
арттыру турында мэгълумат житкеру.

СМР дагы ТКК рэисе,Район башкарма 
комитеты житэкчесе урынбасары - Саба 
муниципаль районы башкарма комитеты 

Аппараты Житэкчесе,
Район башкарма комитетыныц авыл 
(шэЬэр) жирлеклэре бащлыклары, 

«Татмедиа» АЖ| филиаллары: "Саба 
дулкыннары», «Саба тацнары" ТРК»

Уткэру
вакытыннан

алып
(«Чт»+2.00)



19 Гражданнарны эвакуациялэуне эзерлэу буенча чаралар оештыру:
- хокук саклау органнары житэкчелэре белэн берлектэ, гражданнарны вакытлыча 
урнаштыру ечен куз алдында тотыла торган объектларны билгелэу ;
- тээмин иту чыганакларыньщ беренчел кирэкле эйберлэр, кием-салым, туклану Ьэм 
медикаментлар белэн тээмин итугэ эзерлеген билгелэу;
- район учреждениелэреннэн кешелэрне йерту ечен булеп бирелгэн транспорт 
чараларынын Ьэм машина йерту составыньщ житэрлек дэрэжэдэ булуына 
(контртеррористик операциянен хокукый режимы кертелгэндэ) исэп-хисап ясау.

СМРдагы ТКК,
«Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнен 7 
отряды " федераль дэулэт казна 

учреждениесенен 129 янгын сундеру Ьэм 
коткару булеге,

ДАСУ "Саба узэк район хастаханэсе", 
Саба муниципаль районы Мелкэт Ьэм 

жир менэсэбэтлэре палатасы,
СМР Башкарма комитеты,

Саба муниципаль районы Башкарма 
комитетыньщ мэгариф идарэсе, ОМС, 

Башкарма комитет житэкчесе 
урынбасары - Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты Аппараты 
Дитэкчесе

«Чт»+4.00

20 Террорчылык куркынычы янаган объектларньщ, террорчылыкка каршы саклануын 
арттыру буенча естэмэ чараларны тормышка ашыру:
- уткэру режимына, янгынга каршы торышка, инженер-техник чараларга, террорчьшык 
куркынычы янаган потенциаль объектларньщ террорчылыкка каршы саклануына карата 
контрольне кечэйту;
- террорлык акты кылыну куркынычы барлыкка килгэн очракта, объект хезмэткэрлэре Ьэм 
техник персоналга кирэкле гамэллэр кылу тэртибе, шулай ук террорлык акты нэтижэлэрен 
кимету буенча гамэллэр турында естэмэ инструктажлар уткэру;
- объектларны саклау постларын Ьэм жэмэгать тэртибен саклау мобиль теркемнэрен 
арттыру;
- районный хокук саклау структуралары Ьэм ТККнен дежур хезмэтлэренэ мэгълумат биру 
тэртибен билгелэу;
- гадэтгэн тыш хэл килеп чыкканда персоналга хэбэр иту схемаларын Ьэм персоналны 
эвакуациялэу планнарын аныклау (кирэк булганда);
- хэвеф-хэтэр мемкин булган зоналарны аныклау (кирэк булганда), аларны кимету буенча 
тезэту чараларын уткэру.

СМР эчке эшлэр булеге,
ММИ,

ПОТП Ьэм ММПЛ объектлары 
житэкчелэре (хокукка ия булучылар)

«Чт»+3.00

21 Халыкка террорчылык куркынычыньщ югары (сары) дэрэжэсен юкка чыгару (узгэрту) 
турында хэбэр иту.

Район башкарма комитеты житэкчесе 
урынбасары - Саба муниципаль районы 

башкарма комитеты Аппараты 
Житэкчесе,

ММИ,

Тиз арада



Татмедиа "А>К филиаллары:" Саба 
дулкыннары», «Саба тацнары " ТРК»

III Критик (“Кызыл”) дэрэжэле террористик куркыныч 
(террорчылык куркынычыныц югары («зэцгэр») Нам югары («сары») дэрэжэлэрен керткэндэ кулланыла торган чаралар белэн беррэттэн)

22 ТКК утырышыньщ кен тэртибенэ естэмэ сораулар кертергэ:
- районньщ авария-коткару хезмэтлэре Ьэм медицина оешмаларын эшлэргэ эзерлек 
дэрэжэсенэ житкеруне оештыру (террористик куркынычньщ югары («зэнгэр») Ьэм 
югары («сары») дэрэжэлэре кертелгэндэ кулланыла торган чаралар белэн беррэттэн);
- КТО уткэру очен тезелгэн кечлэр Нэм чаралар группировкасын эзерлеккэ китеру 
турында, тиешле оешмаларны террорчылык акты нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру ечен 
югары эзерлек режимына кучеру турында Карар кабул иту;
- авария-коткару хезмэтлэрен Ьэм медицина оешмаларын эшлэргэ эзерлек дэрэжэсенэ 
житкеру, «Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 нче 
отряды» федераль дэулэт казна учреждениесенен 129 янгын сундеру -  коткару булеге 
Ьэм ДАСУ «Саба узэк район хастаханэсе» ечен район территориясендэ «гадэттэн тыш 
хэл» режимын керту турында, шулай ук уткэрелэ торган чараларны инженер, техник, 
транспорт Ьэм матди тээмин итуне оештыру турында Карар кабул иту;
- Транспорт чараларыныц:
- кешелэрне, медицина оешмаларын эвакуациялэугэ

-  террорчылык акты нэтижэсендэ зыян куручелэрне ашыгыч психологик ярдэм 
узэклэренэ кабул итугэ
-  зыян куручелэр Ьэм аларныц туганнары белэн эшлэугэ эзерлек дэрэжэсенэ житкеру 
турында Карар кабул иту;
- транспорт куркынычсызлыгы дэрэжэсен кутэру турында Карар кабул иту, корал Ьэм 
шартлаткыч матдэлэр табу мемкинлеге булган техник чараларны кулланып, транспорт 
чараларын тикшеруне уткэру.

СМР дагы ТКК рэисе,СМР эчке эшлэр 
булеге, Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 
отряды " федераль дэулэт казна 

учреждениесенен 129 янгын сундеру Ьэм 
коткару булеге,

ДАССО «Саба узэк район хастаханэсе”, 
Башкарма комитет житэкчесе 

урынбасары -  Саба муниципаль районы 
Башкарма комитеты Аппараты 

Ждгэкчесе

Ч + О.ЗО

23 Момкин булган теракт нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру буенча чаралар оештыру:
- СМР дагы ТКК хезмэткэрлэрен, СМР Эчке эшлэр булеге хезмэткэрлэрен, “Татарстан 
Республикасы буенча федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 нче отряды” федераль 
дэулэт казна учреждениесенен 129 янгын сундеру -  коткару булеген,ДАССО “Саба узэк 
район хастаханэсе”н , ЕДДС, “Алабуга электр челтэрлэре” АЖ; филиалыныц Саба 
РЭСын, СМР авыл жирлеклэре башлыкларын аерым эш режимына кучеру;
- террорлык акты нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру буенча чараларны утэу ечен жэлеп 
ителэ торган кеч Ьэм чараларны юнэлту;
- террорлык актлары нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру, халыкны яклау буенча чаралар 
уткэругэ жэлеп ителэ торган кеч-чараларны куллану бурычлары Ьэм тэртибе турында 
Татарстан Республикасы Оператив штаб житэкчесенэ хэбэр иту;

СМР да ТКК,СМР Эчке эшлэр булеге, 
«Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 
отряды " федераль дэулэт казна 

учреждениесенен 129 янгын сундеру Ьэм 
коткару булеге, ДАСУ «Саба узэк район 

хастаханэсе» , БДЦС, Алабуга электр 
челтэрлэре” А Д  филиалыныц Саба 

РЭСы, СМР авыл жирлеклэре 
башлыклары, ММИ,Саба муниципаль 

районы Башкарма комитеты житэкчесе



- ТКК Рэисе вэкалэтлэре нигезендэ килэсе карарлар кабул иту ечен ,булган 
чыганаклардан алынган мэгълуматны мониторинглау;
- матди-техник тээмин иту буенча узара хезмэттэшлек итуче органнарньщ гаризаларын 

утэуне оештыру;
- АТК аппаратына террорчылык акты нэтижэлэрен кимету Ьэм бетеру ечен кирэкле кеч 
Ьэм чараларны исэплэу Ьэм халыкны яклау буенча доклад биру.

урынбасары - Саба муниципаль районы 
башкарма комитеты Аппараты 

житэкчесе

24 Террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэу турында халыкка мэгьлумат бируне 
оештыру:
- террорчылык куркынычы дэрэжэсен билгелэу турында Карар игълан иту;
- район массакулэм мэгьлумат чаралары аша халыкка, террорчылык акты кылыну, 
террорчылык акты янау шартларында уз-узецне тоту кагыйдэлэре, шулай ук гомуми 
уяулыкны арттыру турында мэгьлумат житкеру.

СМР да ТКК,Район башкарма комитеты 
житэкчесе урынбасары - Саба 

муниципаль районы башкарма комитеты 
Аппараты житэкчесе, авыл (шэЬэр) 

жирлеклэре башлыклары, 
Татмедиа "АЖ| филиаллары:" Саба 

дулкыннары», «Саба тацнары " ТРК

Уткэру
вакытыннан

алып
(«Чт»+2.00)

25 Террорчылык куркынычы янау мемкинлеге булган башка объектларны саклауны 
кечэйтуне оештыру.
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшлэр министрлыгыньщ территориаль булеге 
(Россия Эчке эшлэр министрлыгыньщ Саба районы буенча булеге), Саба районы буенча 
ОВО -  «Россия Хэрби-Дингез Флоты Татарстан Республикасы буенча филиалы» белэн 
берлектэ, гражданнарньщ ирекле берлэшмэлэрен Ьэм шэхси сакчылык предприятиелэрен 
жэлеп иту Ьэм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ 
урнашкан дэулэт хакимияте Ьэм жирле узидарэ органнары, элемтэ, транспорт, сэнэгать 
Ьэм яшэешне тээмин иту объектларын саклауны кечэйту буенча чараларны естенлекле 
тэртиптэ гамэлгэ ашыру.

СМР да ТКК рэисе, СМР эчке эшлэр 
булеге, Саба районы буенча ОВО -  

«Россия УВО ВНГ " ФДКУнец 
Татарстан Республикасы буенча 

филиалы»,
«Татарстан Республикасы буенча 

федераль янгынга каршы хезмэтнец 7 
нче отряды» федераль дэулэт казна 

учреждениесенец 129 янгын сундеру Ьэм 
коткару булеге, ДАСУ «Саба узэк район 

хастаханэсе», БДДС,
“Алабуга электр челтэрлэре” А Д  

филиалыныц Саба РЭСы, авыл (шэЬэр) 
жирлеклэре башлыклары

«Чт»+2.00

26 Аерым участоклардан ерак урнашкан кешелэрне вакытлыча урнаштыру пунктларын 
булдыру, аларны азык-телек Ьэм кием белэн тээмин иту, зыян куручелэргэ Ьэм аларньщ 
туганнарына ашыгыч Ьэм психологик ярдэм курсэту (КТО хокукый режим керткэндэ).

СМР да ТКК рэисе, СМР 
Башкарма комитет житэкчесе, СМР да 

ОМС, Башкарма комитет житэкчесе 
урынбасары - Саба муниципаль районы 

Башкарма комитеты Аппараты 
житэкчесе

«Чт»+4.00

27 Халыкка террорчылык куркынычыньщ кискен («Кызыл») дэрэжэсен юкка чыгару 
турында хэбэр иту.

СМР дагы ТКК рэисе, Район башкарма 
комитеты житэкчесе урынбасары - Саба 
муниципаль районы башкарма комитеты 

Аппараты Житэкчесе,

Тиз арада



СМР дагы ММИ, 
“Татмедиа” АЖ|, “Саба 

дулкыннары’У’Саба тацнары” ТРК
IV. ТРда ТКК рэисе тарафыннан контртеррористик операциянец хокукый режимы кертелгэн очракта:

28 Террорлык акты нэтижэлэрен бетеру Ьэм кимету вчен кирэкле кеч -чаралар булеп биругэ 
конкрет бурычлар кую максатыннан, СМР да ТКК, ОГ Ьэм ГХ комиссиясенец ашыгыч 
уртак утырышын уздыру.

СМР дагы ТКК рэисе,СМР Эчке эшлэр 
булеге, СМР дагы ОГ Ьэм СМР дагы ЧС 

Комиссиясе

Курсэтмэлэр 
алынганнан соц

29 КТО Хокукый режимын керту турындагы карарны бастырып чыгару (аныц чиклэрендэ 
(аларда) мондый режим кертелэ торган территорияне (объектларньщ исемлеген) Ьэм 
кулланыла торган чаралар Ьэм вакытлы чиклэулэр исемлеген кертеп).

СМР дагы ТКК рэисе КТО уткэру 
планы 

нигезендэ
30 Терроризмга карты операцияне уздыру чорына махсус чаралар Ьэм вакытлыча чиклэулэр 

куллануны оештыру:
- террорлык акты зонасында булган яки яшэуче халыкньщ иминлеген тээмин иту буенча 
беренчел чаралар комплексын уткэру, аларны эвакуациялэунен вариантларын КТО 
житэкчесенэ раслауга тэкъдим иту;
- эвакуациялэнгэн затларны вакытлыча урнаштыру пунктларын жэелдеру, аларны азык- 
телек Ьэм кием белэн тээмин иту;
- ашыгыч Ьэм кичектергесез медицина ярдэме учреждениелэре кече белэн зыян куручелэргэ 
Ьэм мемкин булган корбаннарга беренче, ашыгыч медицина Ьэм психологик ярдэм курсэту 
пунктларын жэелдеругэ ярдэм курсэту;
- кирэк булган очракта, бизнес-жэмэгатьчелек вэкиллэре белэн естэмэ азык-телек, сэнэгать, 
кенкуреш Ьэм башка тер товарлар биру мемкинлеге мэсьэлэсе буенча хезмэттэшлек алып 
барыла.

СМР Эчке эшлэр булеге ,
СМР да ММС,ДАССО “Саба узэк район 
хастаханэсе” , "Татарстан Республикасы 

буенча федераль янгынга каршы 
хезмэтнец 7 нче отряды» федераль 
дэулэт казна учреждениесенец 129 

янгын -  коткару булеге, СМР Башкарма 
комитеты Ьэм аныц структур 

булекчэлэре Ьэм алар тарафыннан жэлеп 
ителэ торган сэудэ оешмалары, шэхси 

эшмэкэрлэр, ЕДДС

КТО уткэру 
планы нигезендэ

31 Кешелэрне коткару буенча кичектергесез чаралар куру:
- халыкны эвакуациялэу ечен транспорт чаралары булеп биру, маршрутлар Ьэм транспорт 
чаралары хэрэкэте графикларын вакытлыча урнаштыру районнарына чыгару, юлларнын 
йеру торышын тээмин иту;
- террор акты кылынган объектный вазыйфаи затлары белэн берлектэ объектньщ техник 
Ьэм энергетика иминлеген тээмин иту буенча эш уткэру, шулай ук,Татарстан 
Республикасындагы Оператив штабка, объект, жир асты коммуникациялэре линиялэре, 
энергия белэн тээмин иту, су белэн тээмин иту, вентиляция, канализация системалары 
схемаларын тапшыру Ь. б.;
- КТО уткэрелэ торган зонада урнашкан потенциаль куркыныч янаган объектларны, 
башка объектларны электр, газ, су белэн тээмин иту линиялэреннэн езу турында 
Татарстан Республикасы Оператив штабы карарын тормышка ашыруга эзерлек.

СМР башкарма комитеты Ьэм алар 
тарафыннан жэлеп ителгэн транспорт 

оешмалары, СМР да ММИ,
СМР Башкарма комитеты Ьэм алар 

тарафыннан жэлеп ителгэн транспорт 
оешмалары,СМР да ОМС,БТИ РДУП 
УКДСПНЫН, Саба участогы, объект 

милекчелэре, хокукка ия булучылары, 
“ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАН” ЭПУ 

“САБАГАЗ”, “Саба районы МПП 
ЖКХ”ААЖ;,

Саба районы “Шэмэрдэн МПП ЖКХ” 
ААЖ|, “Алабуга электр челтэрлэре”АЖ;

КТО уткэру 
планы нигезендэ



филиалыныц Саба РЭСы, 
“Сабаэнергосервис” ТМШ УБ 5КЧЖ

32 Кешелэрне вакытлыча урнаштыру пунктларын эшлэргэ эзерлек дэрэжэсенэ житкеру;
- кирэкле боеру документларын рэсмилэштеру;
- КТО уткэрелэ торган зонадагы учреждениелэр Ьэм оешмалар эшчэнлеген туктатып тору 
турында;
- КТО уткэру зонасыннан гражданнарны Ьэм мелкэтне эвакуациялэу чараларын уткэру 
турында (Татарстан Республикасында оператив штаб житэкчесе белэн килешенеп);
- гражданнарньщ КТО уткэрелэ торган зонага керуен чиклэу турында (уз вэкалэтлэре 
чиклэрендэ);
- медицина Ьэм психологик ярдэм курсэту пунктларын ачу Ьэм жиЬазлау турында;
- террорлык акты нэтижэсендэ зыян кургэн гражданнарга, шулай ук аларньщ гаилэ 
эгъзаларына социаль Ьэм психологик ярдэм курсэту турында;
- террорлык акты кылынган Ьэм КТО уткэрелгэн вакытта зыян Йургэн затларга медицина 
Ьэм психологик ярдэм курсэту очен сэламэтлек саклау оешмаларныц медицина 
персоналын мобилизациялэу турында;
- берлэшкэн теркемнец шэхси составын вакытлыча урнаштыру, туклану Ьэм ял итуне 
оештыруда ярдэм курсэту турында.

СМР дагы ТКК,СМР да ОМС, 
Районный эвакуация кабул иту 

комиссиясе

.КТО уткэру 
планы нигезендэ

- КТО уткэру зонасында калган затларныц,
- террорлык акты нэтижэсендэ зыян куручелэрнец Ьэм Ьэлак булганнарныц,
- якындагы йортларда яшэучелэрнец,
- терроризм акты нэтижэсендэ зыян куручелэрнец (Ьэлак булганнарныц) туганнарыныц 
фамилия исемлеклэрен формалаштыру.

СМР эчке эшлэр булеге,
ДАСУ «Саба узэк район хастаханэсе», 

СМР да ММИ,
Татарстан Республикасы Хезмэт, 

халыкны эш белэн тээмин иту Ьэм 
социаль яклау министрлыгыныц Саба 

муниципаль районындагы социаль яклау 
булеге

КТО уткэру 
планы нигезендэ

33. ТР СМР административ чикпэре аша йеруче транспорт чараларын контрольдэ тотуны 
кечэйту, корал Ьэм шартлаткыч матдэлэр табу мемкинлеге булган техник чараларны 
кулланып, транспорт чараларын тикшеруне уткэру.

СМР Эчке эшлэр булеге КТО уткэру 
планы нигезендэ

34. Кабул ителгэн чиклэу чараларыныц вакытлыча характерга ия булганлыгы турында 
халыкка хэбэр иту.

СМР дагы ТКК рэисе,СМР дагы 
ОМС,Башкарма комитет житэкчесе 

урынбасары - Саба муниципаль районы 
Башкарма комитеты Аппараты 

Ж^итэкчесе, «Татмедиа» АЩ филиаллары 
«Саба дулкыннары», «Саба тацнары» 

ТРК

Тиз арада.



35. Терроризмга карты операциянец хокукый режимын юкка чыгару турындагы карарны СМР дагы ТКК рэисе, СМР дагы ОМС, Тиз арада.
бастырып чыгару. Башкарма комитет житэкчесе

урынбасары - Саба муниципаль районы
Башкарма комитеты Аппараты

Дитэкчесе, «Татмедиа» АЖ, филиаллары
«Саба дулкыннары», «Саба таннары»

ТРК


