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КАРАР 
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Кабул итү эвакуация пункты администрациясен билгеләп кую турында 

 

          Чирмешән муниципаль районы Башлыгының 2018 елның 12 

февралендә кабул ителгән 24нче номерлы «Чирмешән муниципаль районы 

территориясендә таратыла торган һәм эвакуацияләнә торган халыкны кабул 

итүне, урнаштыруны һәм яшәүне оештыру турында» карары нигезендә, 

сугыш вакытында «Лагерка төп гомуми белем бирү мәктәбе» МББУ 

базасында Түбән Кама шәһәреннән эвакуацияләнә торган халыкны кабул итү 

өчен 8нче номерлы кабул итү эвакуация пункты (алга таба - ПЭП) төзелә. 

«Лагерканың төп гомуми белем бирү мәктәбе» МББУ директоры Майоров 

Александр Петрович ПЭП начальнигы итеп билгеләнде. 

ТР Чирмешән муниципаль районы Башлыгының 2018 елның 12 

февралендәге 24 номерлы карарын үз вакытында һәм төгәл үтәү 

максатларында Мордва Афонькәсе авыл җирлеге башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

1. 32 кешедән торган 8-нче номерлы ПЭП администрациясен 

билгеләргә: 

Идарә: 

ПЭП начальнигы  - Майоров Александр Петрович, «Лагерканың төп 

гомуми белем бирү мәктәбе» МББУ директоры; 

                                                        

ПЭП начальнигы урынбасары - Михайлова Татьяна Георгиевна, ТР 

Чирмешән муниципаль районы Мордва Афонькәсе авыл җирлеге башкарма 

комитетының әйдәп баручы белгече;             

                                                                                 

ПЭП коменданты - Фролов Владимир Васильевич, «Лагерканың төп 

гомуми белем бирү мәктәбе» МББУ хуҗалык мөдире 

  



Очрашу, кабул итү һәм вакытлыча урнаштыру төркеме: 

Начальник - Михайлова Марина Николаевна, «Лагерканың төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МББУ Укытучысы; 

 

Урынбасар – Молякова Надежда Михайловна, «Лагерканың төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МББУ Укытучысы; 

 

Ярдәмче – Матвеева Елена Георгиевна, «Лагерканың авыл клубы» МБУ 

сәнгать җитәкчесе; 

 

Ярдәмче – Молякова Надежда Николаевна, «Лагерканың авыл клубы» МБУ 

мөдире 

 

Эваконаселениене исәпкә алу төркеме: 

Начальник – Журавлева Надежда Юрьевна, «Лагерканың төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» МББУ укытучысы; 

 

Урынбасар – Семкичева Наталья Ивановна, «Мордва Афонькәсе авыл 

мәдәният йорты» директоры; 

 

Регистратор – Мишкина Ирина Витальевна, «Лагерканың төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» МББУ укытучысы; 

 

Регистратор – Фролова Венера Никифоровна, «Лагерканың төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МББУ укытучысы; 

 

Озатып җибәрү һәм озата бару төркеме 

Начальник – Семенова Светлана Юрьевна, «Лагерканың төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» МББУ укытучысы; 

 

Урынбасар – Дормидонова Светлана Вячеславовна, «Лагерканың төп 

гомуми белем бирү мәктәбе» МББУ укытучысы; 

 

Ярдәмче – Семкичева Татьяна Витальевна, «Мордва Афонькәсе авыл 

мәдәният йорты» МБУ техник хезмәткәре; 

 

Озата баручы – Петрова Таисия Яковлевна, «Лагерканың авыл клубы» МБУ 

техник хезмәткәре; 

 

Озата баручы – Петрякова Ирина Дмитриевна, «Лагерканың төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МББУ техник хезмәткәре; 

 

Озата баручы – Фролова Ирина Михайловна, «Чирмешән җирлекара 

үзәкләштерелгән китапханә» МБУ китапханәчесе, 10 нчы филиал «Лагерка 

авыл китапханәсе»; 



 

Җәмәгать тәртибен саклау төркеме: 

Начальник – Моляков Андрей Александрович, үзмәшгуль. 

 

Урынбасар – Ларионов Сергей Николаевич, «Лагерканың төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» МББУ котельный операторы; 

 

Милиция хезмәткәре – Кашаев Сергей Николаевич, Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Чирмешән районы буенча бүлегенең полиция участок 

уполномоченные; 

 

Патрульный – Петряков Юрий Васильевич, «Лагерканың төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» МББУ котельный операторы; 

 

 

Патрульный – Петряков Анатолий Иванович, «Лагерканың төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МББУ сакчысы; 

 

Патрульный – Савельев Сергей Анатольевич, «Мордва Афонькәсе авыл 

мәдәният йорты» МБУ котельный операторы; 

 

 

Ана һәм бала бүлмәсе: 

Бүлмә мөдире - Майорова Елена Дмитриевна, «Лагерканың төп гомуми 

белем бирү мәктәбе» МББУ мәктәпкәчә төркемнең кече тәрбиячесе; 

 

Тәрбияче  - Андреева Людмила Георгиевна, «Лагерканың төп гомуми белем 

бирү мәктәбе» МББУ мәктәпкәчә төркемнең тәрбиячесе; 

 

Медицина пункты: 

Пунктның начальнигы – фельдшер  - Матвеева Нина Григорьевна, 

Лагерканың ФАП фельдшеры 

 

Медсестра – Стекольщикова Валентина Александровна, Мордва Афонькәсе 

ФАП фельдшеры  

                                                                   

Санитар машинаны йөртүче - Матвеев Николай Сергеевич, пенсионер. 

 

Белешмәләр өстәле: 

Өстәл җитәкчесе (начальник стола) – Ларионова Венера Николаевна, 

«Лагерканың төп гомуми белем бирү мәктәбе» МББУ техник хезмәткәре; 

 

Ярдәмче – Семкичева Валентина Ивановна, «Чирмешән җирлекара 

үзәкләштерелгән китапханә» МБУ китапханәчесе, 14 нче филиал «Мордва 

Афонькәсе авыл китапханәсе»; 



 

 

Ивашкино авылындагы төшерү пунктында Мордва Афонькәсе авыл җирлеге 

вәкилләре: 

 

Төркемнең өлкәне (Старший группы) - Анисимова Татьяна Анатольевна, 

Мордва Афонькәсе ФАП кече шәфкать туташы ; 

 

Ярдәмче - Данилов Иван Алексеевич, «Мордва Афонькәсе авыл мәдәният 

йорты» МБУ котельный операторы; 

 

 

2.  8нче номерлы ПЭП башлыгы Майоров А.П. 2019 елның 20 июленә 

кадәр Чирмешән муниципаль районы Башлыгының 2018 елның 12 

февралендәге 24 номерлы карары белән расланган ПЭП турындагы 

Нигезләмә нигезендә кирәкле документларны эшләп бетерергә һәм ПЭП 

шәхси составы тарафыннан функциональ вазыйфаларны өйрәнү буенча 

дәресләр үткәрүне оештырырга. 

3. 8нче номерлы ПЭП башлыгы Майоров А.П. ПЭП эшен тәэмин итүче 

оешмалар белән үзара хезмәттәшлекне оештырырга. 

4. ПЭПның эшкә әзерлеге турында 2019 елның 27 июленә кадәр хәбәр 

итәргә кирәк. 

 

 

5. Гражданнар оборонасы штабы начальнигы - Мордва Афонькәсе авыл 

җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Павлов Федор 

Юрьевичка эвакуацияләнгән халыкны ташу өчен Мордва Афонькәсе авыл 

җирлегенең җыелма транспорт колоннасы составына кертелгән транспорт 

чаралары исемлеген вакыт-вакыт төзәтергә. 

 

6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Мордва Афонькәсе 

авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Павлов Ф. Ю. 

йөкләргә. 

 

7. Карарны 8нче номерлы ПЭП барлык шәхси составына кадәр 

җиткерергә. 

 

 

 

 

Мордва Афонькәсе авыл җирлеге  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                      А.И. Митяев 
 


