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Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 

территориаль ярдәмче системасының Актаныш звеносы турында 
 

«Гадәттән тыш хәлләрне кисәтүнең һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы 
турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2003 елның 30 декабрендәге 794 номерлы 
карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтүнең һәм бетерүнең территориаль 
ярдәмче системасы турында» 2004 елның 10 ноябрендәге 480 номерлы, 2006 елның 30 
гыйнварындагы 33 номерлы карары нигезендә һәм районда гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтүнең һәм бетерүнең территориаль ярдәмче системасы эшчәнлеген алга таба 

камилләштерү максатларында,  карар бирәм: 
1. Расларга: 

 Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасының район звеносы турында 
Нигезләмә (1 нче кушымта); 

 Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының гадәттән тыш хәлләр 
һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе турында Нигезләмә (2 нче 
кушымта); 

 Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының гадәттән тыш хәлләр 
һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе составы (3 нче кушымта); 

 Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасының район 
звеносы көчләре һәм чаралары составы (4 нче кушымта). 

2. Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карарын үз 
көчен югалткан дип танырга: 

 «Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасының район звеносы турында 
" 27.03.2019г. № ПР - 74; 

3. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы хокукый 
мәгълүмати рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru бастырып чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
Башкарма комитет 
җитәкчесе 

 

 
И.И.Габдулхаев 
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Актаныш муниципаль районы  
Башкарма комитеты җитәкчесе   
карары белән расланган  
16.12. 2019 №ПР-312 
1 нче кушымта  

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 
территориаль ярдәмче системаның район звеносы турында  

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү  
Нигезләмә 

 

1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль системасының (алга таба - 
РСЧС ТП) район звеносын оештыру һәм эшләтү тәртибен билгели. 

2. РСЧС ТП Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 
муниципаль хакимият органнарының, җирле үзидарә органнарының һәм 
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл итү 
вәкаләтләренә кергән оешмаларның идарә органнарын, көчләрен һәм чараларын 
берләштерә һәм «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы 
гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында»24.12.94 ел, № 68-ФЗ Федераль законда 
каралган бурычларны үтәү максатларында үз эшчәнлеген башкара. 

3. Һәр дәрәҗәдә РСЧС ТП координация органнары, даими эшләүче идарә 
органнары, көндәлек идарә органнары, көч һәм чаралар, финанс һәм матди ресурслар 
резервлары, элемтә, хәбәр итү һәм мәгълүмат белән тәэмин итү системалары 
булдырыла. 

4. РСЧС ТП координация органнары булып торалар: 
‒ муниципаль дәрәҗәдә - муниципаль район территориясен колачлаган 

муниципаль дәрәҗәдә - гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм җирле үзидарә 
органының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе; 

‒ объект дәрәҗәсендә - гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе. 

5. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү комиссияләрен төзү, үзгәртеп кору һәм бетерү, аларның компетенцияләрен 
билгеләү, җитәкчеләрне һәм персональ составны раслау тиешле рәвештә Актаныш 
муниципаль районы муниципаль хакимият органнары, җирле үзидарә органнары һәм 
оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү комиссияләренең компетенциясе, шулай ук карарлар кабул итү тәртибе алар 
турындагы нигезләмәләрдә яисә аларны төзү турындагы карарларда билгеләнә. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 
буенча комиссия белән Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 
җитәкчелек итә. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, 
җирле үзидарә органнары һәм оешмалар комиссияләре күрсәтелгән органнар, башкарма 
органнар һәм оешмалар җитәкчеләре яки аларның урынбасарлары тарафыннан 
җитәкләнә. 

6. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү комиссияләренең төп бурычлары аларның компетенцияләре нигезендә 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

- гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр эшләү; 
‒ ТП РСЧС территориаль бүлегенең идарә һәм көч органнары эшчәнлеген 

координацияләү; 



‒ гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, 
шулай ук торак йортлар, торак-коммуналь хуҗалык, социаль өлкә, җитештерү һәм 
инженерлык инфраструктуралары, гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәсендә зыян күргән һәм 
җимерелгән объектларны торгызу һәм төзү өлкәсендәге бурычларны хәл иткәндә 
Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимият органнары, 
җирле үзидарә органнары һәм оешмалар гамәлләренең килештерелгәнлеген тәэмин итү; 

‒ Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә гадәттән тыш 
хәлләрне булдырмау һәм бетерү чараларын оештыруга һәм үткәрүгә гражданнар 
оборонасы көчләрен һәм чараларын җәлеп итү турындагы мәсьәләләрне карау. 

Башка бурычлар Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм 
җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә Актаныш 
муниципаль районы муниципаль хакимият органнары, җирле үзидарә органнары һәм 
оешмалар карарлары белән гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча тиешле комиссияләргә йөкләнергә мөмкин. 

7. Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр мәсьәләләрен хәл итүгә 
вәкаләтле даими эшләүче идарә органы - МКУ «Актаныш муниципаль районының 
Гражданнар оборонасы идарәсе» 

‒ структураны, составны һәм бурычларны, шулай ук эшләү тәртибен муниципаль 
берәмлек җитәкчесе билгели; 

‒ объектлы дәрәҗәдә - халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 
яклау өлкәсендәге бурычларны хәл итәргә махсус вәкаләтле оешмаларның структур 
бүлекчәләре яки хезмәткәрләре. 

Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив 
хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә РСЧС территориаль бүлегенең район звеносы 
идарәсе органнары оештырыла һәм үз эшчәнлеген гамәлгә ашыра. 

РСЧС ТП район звеносы идарәсенең даими эшләүче органнары компетенциясе 
һәм вәкаләтләре алар турында яисә күрсәтелгән идарә органнары уставлары белән 
билгеләнә. 

8. Район звеносының көндәлек идарә итү органнары булып РСЧС ТП санала: 
‒ Актаныш муниципаль районының бердәм дежур-диспетчерлык хезмәте; 
‒ оешмаларның (объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләре. 
Күрсәтелгән органнар Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары нигезендә төзелә һәм үз эшчәнлекләрен гамәлгә ашыра. 

9. РСЧС ТП район звеносының идарә органнарын урнаштыру, шартларга 
бәйле рәвештә, идарәнең техник чаралары, элемтә чаралары, хәбәр итү һәм тереклек 
тәэмин итү чаралары белән җиһазландырылган, файдалануга даими әзерлек хәлендә 
тора торган стационар яисә хәрәкәтчән идарә пунктларында гамәлгә ашырыла. 

10. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен билгеләнгән һәм бүлеп 
бирелгән (җәлеп ителгән) Актаныш муниципаль районы җирле үзидарә органнарының, 
оешмаларның һәм иҗтимагый берләшмәләрнең район буыны көчләренә һәм 
чараларына махсус әзерлекле көчләре һәм чаралары керә. 

Район звеносы көчләре һәм чаралары составы Актаныш муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан билгеләнә. 

11. РСЧС ның һәр дәрәҗәдәге көчләре һәм чаралары составына гадәттән тыш 
хәлләргә оператив җавап бирү һәм аларны бетерү эшләрен башкару өчен билгеләнгән 
даими әзерлек көчләре һәм чаралары керә (алга таба - даими әзерлек көче). 

Даими әзерлек көчләренең нигезен авария-коткару хезмәтләре, авария-коткару 
формированиеләре, башка хезмәтләр һәм махсус техника, җиһазлар, инструментлар, 
материаллар белән җиһазландырылган, гадәттән тыш хәлләр зонасында авария-коткару 
һәм башка кичектергесез эшләр башкаруны тәэмин итүне исәпкә алып, кимендә 3 көн 
дәвамында махсус техника белән җиһазландырылган оешмалар тәшкил итә. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча үзләренә йөкләнгән 
бурычлардан чыгып, Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының 
башкарма хакимият органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм иҗтимагый 
берләшмәләр даими әзерлекнең составын һәм структурасын билгели. 

12. Актаныш муниципаль районы территориясендә авария-коткару хезмәтләре 
һәм авария-коткару формированиеләренең эшчәнлеген координацияләүне билгеләнгән 



тәртиптә Актаныш янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны башлыгы башкара. 

13. Авария-коткару хезмәтләрен һәм һәлакәттән коткару формированиеләрен 
гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә җәлеп итү гамәлгә ашырыла: 

‒ күрсәтелгән хезмәтләр тарафыннан хезмәт күрсәтелә торган объектларда һәм 
территорияләрдә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү планнары нигезендә; 

‒ башка объектларда һәм территорияләрдә гадәттән тыш хәлләрне 
ликвидацияләгәндә үзара ярдәм итешү планнары нигезендә; 

‒ Актаныш муниципаль районы башкарма хакимият органнары, җирле үзидарә 
органнары, күрсәтелгән хезмәтләр һәм формированиеләр эшчәнлеге белән җитәкчелек 
итүче оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр карары буенча. 

Иҗтимагый авария-коткару формированиеләре Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнары нигезендә гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә 
катнаша алалар һәм РСЧС район звеносының идарә органнары җитәкчелегендә 
эшлиләр. 

14. Россия Федерациясе Кораллы көчләренең, башка гаскәрләрнең, хәрби 
формированиеләрнең һәм оборона өлкәсендәге бурычларны үтәүче органнарның махсус 
әзерләнгән көчләре һәм чаралары гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен Россия 
Федерациясе Президенты билгеләгән тәртиптә җәлеп ителә. 

Россия Федерациясе Эчке эшләр органнарының көчләре һәм чаралары, 
территориаль органнарны да кертеп, гадәттән тыш хәлләрне бетергәндә, Россия 
Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый 
актлары нигезендә кулланыла. 

15. Актаныш муниципаль районы башкарма хакимият органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча махсус 
вәкаләтле, район звеносы составына кертелгән һәм РСЧС спорт звеносының район 
звеносы идарә органнары составына кертелгән оешмалар хезмәткәрләрен әзерләү 
Россия Федерациясе Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
билгеләгән тәртиптә оештырыла. 

Актаныш янгын-коткару гарнизоны халыкны гадәттән тыш хәлләрдән саклау 
өлкәсендә әзерләү буенча методик җитәкчелек, координация һәм контроль алып бара. 

16. Авария-коткару хезмәтләренең һәм авария-коткару формированиеләренең 
гадәттән тыш хәлләргә реакция белдерергә һәм аларны бетерү эшләрен үткәрүгә 
әзерлеге аттестация барышында, шулай ук Россия Федерациясе гражданнар оборонасы, 
гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгы һәм 
Россия Федерациясе гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-
казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш 
идарәсе, дәүләт күзәтчелеге һәм контроль органнары, шулай ук федераль башкарма 
хакимият органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле 
үзидарә органнары һәм әлеге хезмәтләрне һәм формалаштыручы оешмалар 
тарафыннан үз вәкаләтләре чикләрендә тормышка ашырыла торган тикшерүләр 
барышында тикшерелә. 

17. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен булдырыла һәм кулланыла: 
‒ гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен финанс чаралары резервы; 
‒ җирле үзидарә органнары һәм оешмалар хисабына финанс һәм матди 

ресурслар резервлары; 
‒ табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди 

ресурслар резервы. 
Финанс һәм матди ресурслар резервларын булдыру, алардан файдалану һәм 

тулыландыру тәртибе Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм 
җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары белән һәм оешмалар 
тарафыннан билгеләнә. 

Гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди ресурслар резервларының 
номенклатурасы һәм күләме, шулай ук аларны булдыру, саклау, куллану һәм 
тулыландыруны контрольдә тоту аларны булдыручы орган тарафыннан билгеләнә. 

18. РСЧС ТП район звеносы идарәсе мәгълүматны һәм сигналларны идарә 
органнарына, РСЧС ТП район звеносы көчләренең, элемтә һәм хәбәр итү чараларының, 
тапшырулар челтәрләренең, гомуми кулланылыштагы элемтә челтәре каналларының 



һәм элемтә ведомствосы челтәрләренең оештыру-техник берләшмәсеннән гыйбарәт 
элемтә һәм хәбәр итү системаларыннан файдаланып гамәлгә ашырыла. 

Элемтәнең теләсә нинди челтәрләреннән һәм элемтә чараларыннан өстенлекле 
файдалану, гадәттән тыш хәлләр вакытында бу челтәрләрдән һәм элемтә 
чараларыннан файдалануны туктатып тору яки чикләү Россия Федерациясе Хөкүмәте 
билгеләгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

19. Ул техник системалар, элемтә һәм хәбәр итү чаралары, автоматлаштыру 
һәм мәгълүмат ресурслары, мәгълүмат алмашуны, мәгълүматларны әзерләү, җыю, 
саклау, эшкәртү, анализлау һәм тапшыруны тәэмин итә. 

Гадәттән тыш хәлләр турында, шул исәптән янгыннар аркасында килеп чыккан 
хәбәрләрне кабул итү өчен торак пунктларның телефон челтәрләрендә бердәм номер 
билгеләнә - 01,112. 

Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә мәгълүмат җыю һәм алмашу Россия 
Федерациясе Хөкүмәте һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән 
тәртиптә Актаныш муниципаль районы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Әлеге мәгълүматны тапшыру сроклары һәм рәвешләре Россия Федерациясе 
гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен 
бетерү эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы һәм 
гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы башкарма 
хакимияте органнары белән килештереп билгеләнә. 

20. Район звеносы кысаларында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча чаралар үткәрү Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының 
гадәттән тыш хәлләрне, җирле үзидарә органнары һәм оешмаларның эш планнарын 
кисәтү һәм бетерү буенча эш планы нигезендә башкарыла. 

РСЧС ТП кысаларында эшләрне планлаштыруның оештыру-методик җитәкчелеге 
Актаныш янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

21. Объектларда, территорияләрдә яки акваторияләрдә гадәттән тыш хәлләр 
килеп чыгу куркынычы булмаганда, идарә итү органнары һәм район звеносы көчләре 
көндәлек эшчәнлек режимында эшли. 

Гадәттән тыш хәлләр килеп чыгарга яисә килеп чыгарга мөмкин булган оешмалар 
җитәкчеләре, Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карарлары 
белән яисә гадәттән тыш хәлләрне бетерү вәкаләтләренә ярашлы идарә органнары һәм 
РСЧС көчләре өчен түбәндәге эш режимнарының берсе билгеләнергә мөмкин: 

‒ югары әзерлек режимы - гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы булганда; 
‒ гадәттән тыш хәл режимы - гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда һәм 

бетергәндә. 

22. Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре карары белән тиешле идарә органнары һәм район звеносы өчен РСЧС ТП 
режимының югары әзерлек режимы яки гадәттән тыш хәл режимы билгеләнә: 

‒ югары әзерлек режимын яисә гадәттән тыш хәл режимын кертүгә нигез булып 
торган шартлар; 

‒ гадәттән тыш хәл килеп чыгарга мөмкин булган территория чикләре яки гадәттән 
тыш хәл зонасы чикләре; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча чаралар үткәрүгә җәлеп 
ителгән көчләр һәм чаралар; 

‒ халыкны гадәттән тыш хәлдән яклауны тәэмин итү яки аны бетерү эшләрен 
оештыру буенча чаралар исемлеге; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча чараларны гамәлгә ашыру өчен җаваплы 
вазыйфаи затлар яки гадәттән тыш хәлләрне бетерү  эшләре җитәкчесе. 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә 
органнары һәм оешмалар җитәкчеләре халыкка массакүләм мәгълүмат чаралары аша 
һәм билгеле бер территориядә идарә органнары һәм ТСЧС көчләре эшчәнлегенең 
тиешле режимнарын кертү турында, шулай ук халыкның иминлеген тәэмин итү чаралары 
турында хәбәр итәргә тиеш. 

23. Тиешле территорияләрдә югары әзерлек яки гадәттән тыш хәл режимы  



кертелүгә нигез булган хәлләрне бетергәндә, Актаныш муниципаль районы башкарма 
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм оешмалар җитәкчеләре РСЧС 
ТПның район звеносы идарә һәм көчләре органнарының билгеләнгән режимнарын 
гамәлдән чыгара. 

24. РСЧС ТП район звеносы һәм идарә органнары тарафыннан үткәрелә торган 
төп чаралар булып тора: 

‒ көндәлек эшчәнлек режимында: 
‒ әйләнә-тирә мохит торышын өйрәнү һәм гадәттән тыш хәлләрне фаразлау; 
‒ халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә билгеләнгән тәртиптә мәгълүмат җыю, 
эшкәртү һәм алмашу; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча 
максатчан һәм фәнни-техник программалар эшләү һәм тормышка ашыру; 

‒ РСЧС территориаль бүлегенең район звеносының идарә органнары һәм көчләре 
эшчәнлеген планлаштыру, аларның эшчәнлеген әзерләү һәм тәэмин итүне оештыру; 

‒ халыкны гадәттән тыш хәлләрдәге гамәлләргә әзерләү; халыкны һәм 
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү өлкәсендә белемнәрне пропагандалау; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен матди ресурслар булдыру, урнаштыру, 
саклау һәм резервларны тулыландыру белән җитәкчелек итү; 

‒ үз вәкаләтләре чикләрендә халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә дәүләт 
экспертизасы, күзәтчелеге һәм контроле үткәрү; 

‒ үз вәкаләтләре кысаларында кирәкле иминият төрләрен гамәлгә ашыру; 
‒ халыкны эвакуацияләүгә, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне куркынычсыз 

районнарга чыгару, аларны урнаштыру һәм даими яшәү яисә саклау урыннарына кире 
кайтару, шулай ук халыкны гадәттән тыш хәлләрдә тормыш белән тәэмин итү буенча 
чаралар үткәрү; 

‒ гадәттән тыш хәлләр турында статистик хисап алып бару, аварияләр һәм 
һәлакәтләр сәбәпләрен тикшерүдә катнашу, шулай ук мондый аварияләрнең һәм 
һәлакәтләрнең сәбәпләрен бетерү буенча чаралар эшләү; 

‒ югары әзерлек режимында: 
‒ әйләнә-тирә мохит торышын тикшереп торуны көчәйтү, гадәттән тыш хәлләр һәм 

аларның нәтиҗәләрен фаразлау; 
‒ идарәнең стационар пунктларында район звеносы идарә органнары һәм көчләре 

җитәкчеләренең һәм вазыйфаи затларының тәүлек буе дежур торулары кирәк булганда 
РСЧС ТПны кертү; 

‒ гадәттән тыш хәлләр турында район звеносының идарә һәм көч органнарына 
өзлексез җыю, эшкәртү һәм тапшыру, халыкны алардан саклау алымнары һәм ысуллары 
турында мәгълүмат бирү; 

‒ гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне һәм үсешен кисәтү, зыян һәм югалтулар 
күләмен киметү, шулай ук гадәттән тыш хәлләрдә оешмалар эшчәнлегенең 
тотрыклылыгын һәм иминлеген арттыру буенча оператив чаралар күрү; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча гамәлләр (үзара 
хезмәттәшлек) планнарын һәм башка документларны аныклау; 

‒ кирәк булганда РСЧС ТП район звеносының көчләрен һәм чараларын гадәттән 
тыш хәлләргә җавап бирергә әзер булуга китерү, оператив төркемнәр формалаштыру 
һәм аларны күздә тотылган районнарга чыгуны оештыру; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен төзелгән матди ресурсларның резервларын 
кирәк булганда тулыландыру; 

‒ кирәк булганда эвакуация чаралары үткәрү; 
‒ гадәттән тыш хәл режимында: 
‒ әйләнә-тирә мохит торышын өзлексез тикшереп тору, барлыкка килгән гадәттән 

тыш хәлләрнең һәм аларның нәтиҗәләренең үсешен фаразлау; 
‒ Актаныш муниципаль районы башкарма хакимияте органнары җитәкчеләренә, 

җирле үзидарә органнары һәм оешмаларның башкарма органнарына, шулай ук халыкка 
килеп чыккан гадәттән тыш хәлләр турында хәбәр итү; 



‒ халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән саклау буенча чаралар 
үткәрү; 

‒ гадәттән тыш хәлләрне ликвидацияләү һәм район звеносы көчләре һәм 
чаралары гамәлләрен төрле яклап тәэмин итү, аларны уздыру барышында җәмәгать 
тәртибен саклау, шулай ук, кирәк булганда, тиешле тәртиптә иҗтимагый оешмаларны 
һәм халыкны гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә җәлеп итү буенча эшләрне оештыру; 

‒ өзлексез җыю, анализ һәм гадәттән тыш хәл зонасындагы хәлләр турында һәм 
аны бетерү эшләрен үткәрү барышында мәгълүмат алмашу, 

‒ гадәттән тыш хәлләрне һәм аларның нәтиҗәләрен бетерү мәсьәләләре буенча 
Актаныш муниципаль районы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары 
һәм оешмаларның өзлексез хезмәттәшлеген оештыру һәм тоту; 

‒ гадәттән тыш хәлләрдә халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итү буенча 
чаралар үткәрү; 

‒ гадәттән тыш хәлләр, аларның параметрлары һәм зарарлаучы факторлар, 
халыкның һәм территорияләрнең иминлеген тәэмин итү буенча күрелә торган чаралар, 
саклану алымнары һәм ысуллары, гамәлләр тәртибе, гадәттән тыш хәл зонасында үз-
үзеңне тоту кагыйдәләре, халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау 
һәм зыян күрүчеләрне социаль яклау өлкәсендә гражданнарның хокуклары, шул исәптән 
Россия Федерациясе законнарында каралган түләүләрне алу хокукы, гадәттән тыш 
хәлләр нәтиҗәсендә югалган документларны торгызу тәртибе турында халыкка 
мәгълүмат бирү. 

25. «Гадәттән тыш хәл турында» Федераль конституциячел законның 
30.05.2001 N 3-ФКЗ 3 статьясының «а» пунктында каралган шартлар буенча гадәттән 
тыш хәл режимы кертелгәндә, РСЧС ТП район звеносы идарә органнары һәм көчләре 
өчен югары әзерлек режимы билгеләнә, ә күрсәтелгән статьяның «б» пунктында 
каралган шартлар буенча гадәттән тыш хәл режимы кертелгәндә - гадәттән тыш хәл 
режимы билгеләнә. 

Гадәттән тыш хәл режимында район звеносының идарә һәм көч органнары дәүләт 
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм оешмалар эшчәнлегенең махсус 
хокукый режимын исәпкә алып эшли. 

26. Гадәттән тыш хәлләрне бетерү Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 
билгеләнә торган гадәттән тыш хәлләрне классификацияләү нигезендә гамәлгә 
ашырыла. 

27. Гадәттән тыш хәлләрне ликвидацияләүгә җәлеп ителгән көчләр һәм 
чаралар белән идарә итү һәм аларның үзара хезмәттәшлеген оештыру эшләрен 
гадәттән тыш хәлләрне бетерү эшләре җитәкчеләре башкара. 

Гадәттән тыш хәлләр зонасына беренче булып килгән авария-коткару хезмәтләре 
һәм авария-коткару формированиеләре җитәкчеләре гадәттән тыш хәлләрне бетерү 
буенча эш җитәкчеләренең вәкаләтләрен кабул итәләр һәм аларны Россия Федерациясе 
һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән гадәттән тыш хәлләрне 
бетерү эшләре җитәкчеләре килгәнче, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
планнары яки дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары тарафыннан 
билгеләнгән, гадәттән тыш хәлләрне бетерү вәкаләтләренә кертелгән оешма 
җитәкчеләре килгәнче башкаралар. 

Гадәттән тыш хәлләрне ликвидацияләү эшләре җитәкчеләре, Актаныш 
муниципаль районының башкарма хакимият органнары, җирле үзидарә органнары һәм 
территорияләрендә гадәттән тыш хәл килеп чыккан оешмалар белән килешү буенча, 
гадәттән тыш хәл зонасы чикләрен, аны локальләштерү буенча гамәлләр тәртибен һәм 
үзенчәлекләрен билгели, шулай ук авария-коткару һәм башка кичектергесез эшләрне 
үткәрү буенча карарлар кабул итә. 

Гадәттән тыш хәлләрне ликвидацияләү эшләре җитәкчеләренең карарлары, әгәр 
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында башкасы каралмаган 
булса, гадәттән тыш хәл зонасында булган барлык гражданнар һәм оешмалар өчен 
мәҗбүри булып тора. 

28. Һәрхәлдә, кирәк булган очракта, гадәттән тыш хәлләрне ликвидацияләү 
эшләре җитәкчеләре түбәндәге мәсьәләләр буенча мөстәкыйль карарлар кабул итәргә 
хокуклы: 



 эвакуация чараларын үткәрү; 

 гадәттән тыш хәл зонасында булган оешмаларның эшчәнлеге тукталышы; 

 гадәттән тыш хәл зонасында булган объектларда һәм оешмалар 
территорияләрендә авария-коткару эшләрен үткәрү; 

 гадәттән тыш хәл зонасына кешеләр керүне чикләү; 

 гадәттән тыш хәл зонасында булган оешмаларның матди ресурсларыннан, 
билгеләнгән тәртиптә, дәүләт матди резервы матди кыйммәтләреннән тыш, файдалану 
(тикшерү) ; 

 Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән 
билгеләнгән тәртиптә гадәттән тыш хәл зонасында булган оешмаларның элемтә һәм 
хәбәр итү чараларын, транспорт чараларын һәм бүтән мөлкәтен куллану; 

 авария-коткару эшләрен үткәрүгә аттестацияләрен раслаучы документлар 
булган очракта штаттан тыш һәм иҗтимагый авария-коткару формированиеләрен, шулай 
ук әлеге формированиеләр составына кермәгән коткаручыларны, штаттан тыш хәлләрне 
бетерү эшләрен үткәрүгә җәлеп итү; 

 халыкны, шулай ук коткаручылар булмаган аерым гражданнарны авария-коткару 
эшләрен үткәрүгә ирекле нигездә җәлеп итү; 

 гадәттән тыш хәлләр үсешенә һәм аларны бетерү эшләренең барышына бәйле 
башка кирәкле чаралар күрү. 

Гадәттән тыш хәлләрне ликвидацияләү эшләре җитәкчеләре, кирәк булган 
очракта, тиешле башкарма хакимият органнары, җирле үзидарә органнары һәм 
оешмалар турында кичекмәстән хәбәр итәләр. 

29. Россия Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендә тиешле бюджетлар һәм милек хуҗалары (кулланучылар) акчасы хисабына 
РСЧС ТП район звеносы эшчәнлеген һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
чараларын финанс белән тәэмин итү гамәлгә ашырыла. 

Барлык милек рәвешләрендәге оешмалар гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә үз 
акчалары исәбеннән катнаша. 

Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм оешмаларның 
тотрыклы эшләвен тәэмин итү буенча максатчан программаларны финанслау Россия 
Федерациясе законнары һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә гамәлгә 
ашырыла. 

Актаныш муниципаль районы башлыгының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү өчен финанс чаралары резервыннан гадәттән тыш хәлләрне бетерү чараларын 
финанслауга акча бүлеп бирү Актаныш муниципаль районы башлыгы билгеләгән 
тәртиптә тормышка ашырыла. 

30. Янгыннарны профилактикалау һәм аларны турыдан-туры сүндерү, шулай ук 
янгын саклауга йөкләнгән авария-коткару эшләрен оештыру һәм башкару тәртибе янгын 
куркынычсызлыгы өлкәсендәге закон һәм башка норматив хокукый актлар, шул исәптән 
техник регламентлар белән билгеләнә. 

Урманнарда янгыннарны сүндерү Россия Федерациясе законнары нигезендә 
башкарыла. 
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Актаныш муниципаль районының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү комиссиясе турында  
Нигезләмә 

1. Гомуми нигезләмәләр 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү комиссиясе (алга таба - комиссия) Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 
«Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасы 
турында» 2003 елның 30 декабрендәге 794 номерлы карары һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 елның 10 ноябрендәге 480 номерлы 
карары таләпләре нигезендә төзелде. Комиссия Актаныш муниципаль районы 
муниципаль хакимияте органнарының, җирле үзидарә органнарының, оешмаларның 
һәм иҗтимагый берләшмәләрнең табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә бердәм 
дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру максатыннан төзелгән координация органы булып 
тора (алга таба - гадәттән тыш хәлләр). 

Комиссия Актаныш муниципаль районы Башкарма комитетының даими 
эшләүче органы булып тора һәм үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе, Татарстан 
Республикасы законнары, Россия Федерациясе Президенты һәм Татарстан 
Республикасы Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм күрсәтмәләре, Актаныш 
муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе һәм әлеге Нигезләмә карарлары 
һәм күрсәтмәләре белән җитәкчелек итә. 

Комиссия үз эшчәнлеген Актаныш муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчелегендә башкара. 

Комиссия эшчәнлеге Актаныш муниципаль районы бюджетыннан финанслана, 
аны матди һәм техник тәэмин итү тәртибе Актаныш муниципаль районы Башкарма 
комитеты тарафыннан билгеләнә. 

Кабул ителгән карарларның үтәлешен тикшереп тору, техноген характердагы 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм табигый характердагы гадәттән тыш хәлләрнең 
нәтиҗәләрен йомшарту буенча тәкъдимнәр эшләү һәм чаралар күрү, алар барлыкка 
килгән очракта, алар районда бәла-казалар килеп чыкканда, чараларны гамәлгә 
ашыру буенча тәкъдимнәр эшләү өчен комиссия даими яки вакытлыча нигездә 
эшләүче эшче төркемнәр төзи. 
 

2. Комиссиянең төп бурычлары 

Комиссиянең төп бурычлары булып торалар: 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгы 
өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр эшләү; 

 Актаныш муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча бердәм дәүләт системасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
буенча территориаль ярдәмче системасы идарәсе һәм көчләре эшчәнлеген 
яраштыру; 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү, шулай ук торак йортлар, торак-коммуналь хуҗалык, социаль сфера, җитештерү 



һәм инженерлык инфраструктуралары, гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәсендә зыян 
күргән һәм җимерелгән объектларны торгызу һәм төзү өлкәсендәге мәсьәләләрне 
хәл иткәндә Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимият органнары, җирле 
үзидарә органнары, оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр гамәлләренең 
ярашлылыгын тәэмин итү; 

 Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимият органнары, Актаныш 
муниципаль районы җирле үзидарә органнары, оешмалары һәм иҗтимагый 
берләшмәләре тарафыннан гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, янгын куркынычсызлыгы 
кагыйдәләрен үтәүгә юнәлдерелгән норматив актлар таләпләрен үтәүне тикшерү, 
ачыкланган бозуларны бетерү буенча бирелгән хокуклар һәм вәкаләтләр чикләрендә 
чаралар күрү. 

3. Комиссия функцияләре 

Комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны үтәү максаты белән түбәндәге 
функцияләрне башкара: 

 үз компетенциясе кысаларында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, 
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, шулай ук торак йортлар, торак-коммуналь 
хуҗалык, социаль өлкә, җитештерү һәм инженерлык инфраструктуралары, гадәттән 
тыш хәлләр нәтиҗәсендә зыян күргән һәм җимерелгән объектларны торгызу һәм 
төзү өлкәсендәге мәсьәләләрне карый һәм билгеләнгән тәртиптә Актаныш 
муниципаль районы Башкарма комитетына тиешле тәкъдимнәр кертә; 

 Актаныш муниципаль районының норматив хокукый актларын һәм гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә 
башка норматив документларны камилләштерү буенча тәкъдимнәр эшли; 

 Актаныш муниципаль районы территориясендә гадәттән тыш хәлләр 
фаразларын карый, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүгә, янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар эшләүне һәм тормышка 
ашыруны оештыра; 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү өлкәсендә республика максатчан һәм фәнни-техник программаларын эшләүдә 
катнаша һәм аларны тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр әзерли; 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт 
системасының территориаль ярдәмче системасы эшчәнлеген үстерү һәм тәэмин итү 
буенча тәкъдимнәр әзерли; 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт 
системасының территориаль ярдәмче системасы көчләрен һәм чараларын үстерү 
өлкәсендә килешенгән фәнни-техник сәясәт үткәрү буенча чаралар эшләүне һәм 
тормышка ашыруны оештыра; 

 территориаль һәм җирле дәрәҗәдәге гадәттән тыш хәлләрне бетерү, торак 
йортларны, торак-коммуналь хуҗалык, социаль өлкә объектларын, җитештерү һәм 
инженерлык инфраструктурасын торгызу һәм төзү, күрсәтелгән гадәттән тыш хәлләр 
нәтиҗәсендә зыян күргән һәм җимерелгән, шулай ук гуманитар йогынты ясау 
операцияләрен үткәрүдә катнашу буенча тәкъдимнәр эшли; 

 Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты өчен тәкъдимнәр һәм 
аналитик материаллар, шулай ук Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимият 
органнары һәм җирле үзидарә органнары өчен халыкны һәм территорияләрне 
гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 
мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр әзерләү эшен оештыра; 

 Татарстан Республикасы халкын һәм территорияләрен табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклауның торышы турындагы еллык дәүләт 
доклады өчен әлеге материалларны билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы 
гадәттән тыш хәлләр министрлыгында кертү өчен материалларны карый; 



 башкарма хакимият органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар, 
иҗтимагый берләшмәләр, крестьян (фермер) хуҗалыклары, Актаныш муниципаль 
районының башка юридик затлары тарафыннан кабул ителгән карарларның, 
оештыру-хокукый рәвешләренә һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, үтәлешен 
контрольдә тота. 

4. Комиссиянең хокуклары 

Комиссия үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләргә хокуклы: 

 халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм Актаныш 
муниципаль районы муниципаль хакимияте органнарының һәм җирле үзидарә 
органнарының, оешмаларның һәм иҗтимагый берләшмәләрнең янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә гамәлдәге законнарда билгеләнгән 
тәртиптә кирәкле материаллар җыярга һәм мәгълүмат алмашырга; 

 үз утырышларында Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимият 
органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр 
вәкилләрен тыңларга; 

 үз эшендә катнашу өчен Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимият 
органнары, җирле үзидарә органнары, оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр 
вәкилләрен, аларның җитәкчеләре белән килешенеп, җәлеп итәргә; 

 комиссия әгъзалары, Актаныш муниципаль районы муниципаль хакимияте 
органнары галимнәре, белгечләре һәм кызыксынган оешмалар вәкилләре арасыннан 
эшче төркемнәр төзү, әлеге төркемнәрнең вәкаләтләрен һәм эш тәртибен билгеләү; 

 муниципаль хакимият органнары, җирле үзидарә органнары, Актаныш 
муниципаль районы оешмалары һәм иҗтимагый берләшмәләре җитәкчеләре 
алдында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү өлкәсендә ачыкланган бозуларны бетерү 
турында мәсьәлә кую; 

 Актаныш муниципаль районы Башлыгы яки Актаныш муниципаль районы 
советы карарын таләп итүче мәсьәләләр буенча билгеләнгән тәртиптә Актаныш 
муниципаль районы башкарма комитетына тәкъдимнәр кертергә. 

5. Комиссия составы 

Комиссия составы Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты 
җитәкчесе карары белән раслана. 

Комиссия рәисе - Актаныш муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе, 
ул комиссия эшчәнлеге белән җитәкчелек итә һәм үзенә йөкләнгән бурычларны үтәү 
өчен җаваплы. 

6. Комиссия эшен оештыру 

Комиссия үз эшчәнлеген комиссия утырышында кабул ителә торган еллык 
план һәм аның рәисе тарафыннан раслана торган план нигезендә гамәлгә ашыра. 

Комиссия утырышлары кирәк булган саен, әмма кварталга кимендә бер тапкыр 
үткәрелә. Утырышларны аның рәисе яисә аның кушуы буенча урынбасарларының 
берсе үткәрә. Утырыш, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган 
өлеше катнашса, хокуклы санала. 

Комиссия әгъзалары аның утырышларында шәхсән катнаша. Комиссия 
әгъзасы булмаганда комиссия эшендә аның вазыйфаларын вакытлыча башкаручы 
катнаша. Утырышта катнашмаган комиссия әгъзалары каралучы мәсьәләләр буенча 
язма рәвештә үз фикерләрен тәкъдим итәргә хокуклы. 

Комиссия утырышына материалларны әзерләү Актаныш муниципаль районы 
муниципаль хакимият органнары тарафыннан башкарыла, аларны алып бару 
өлкәсенә утырышның көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләр керә. Материаллар 
комиссиягә утырыш үткәрелгән көнгә кадәр 10 көннән дә соңга калмыйча 



тапшырылырга тиеш. 
Карар комиссияләр утырышта катнашучыларның гади күпчелек тавышы 

белән комиссия әгъзалары тарафыннан кабул ителә. Тавышлар тигез булган 
очракта, комиссия рәисенең тавышы хәлиткеч булып тора. 

Комиссия утырышының йомгаклау материаллары карарлар яки күрсәтмәләр 
рәвешендә рәсмиләштерелә, алар комиссия рәисе яки аның утырышта рәислек 
итүче урынбасары тарафыннан имзалана, ә кирәк булса - Актаныш муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесе карарлары һәм боерыклары проектлары 
рәвешендә эшләнә, алар билгеләнгән тәртиптә Актаныш муниципаль районы 
Башкарма комитетына кертелә. Кичектерүгә түзмәгән очракларда карарлар комиссия 
рәисе тарафыннан үзе кабул ителә ала. 

Комиссия эшчәнлеген оештыру - техник яктан тәэмин итүне Актаныш янгын 
сүндерү һәм коткару гарнизоны башкара.



                                                                                           Актаныш муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесе   
карары белән расланган  
«___» ________ 2019 №___         
3 нче санлы кушымта  

 
Актаныш муниципаль районының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә гадәттән 

тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча комиссияләр составы  
 

* Башкарма комитет җитәкчесенә турыдан-туры буйсынмаган затлар килешү буенча 
комиссия составына кертелә 

 

 Габдулхаев И. И. 
 комиссия рәисе, муниципаль район Башкарма комитеты 
җитәкчесе 

 Шәрифҗанов И. И. 
 комиссия рәисенең беренче урынбасары "ТР буенча 15 нче 
ФПС отряды ФГКУ ПСЧ-103 начальнигы - Актаныш   
янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны начальнигы; 

 Гарипов Р. И.  комиссия рәисе урынбасары, Башкарма комитет җитәкчесенең 
инфраструктура үсеше буенча урынбасары 

Комиссия әгъзалары 
 

 Хәйретдинов И. И. 
 Россия Эчке эшләр министрлыгының Актаныш районы буенча 
бүлеге начальнигы 

 Хаев А. Р.  Актаныш РҮХ " ДАСУның баш табибы 

 Кустова Р. З.  "Коммунсервис-Актаныш" ҖЧҖ директоры 

 Әмирҗанов Р. М.  "Әлмәтгаз " эксплуатация-җитештерү идарәсенең РЭГС 
начальнигы 

 Шакиров М. М. 
 “Сетевая компания " ААҖ Актаныш электр челтәрләре 
начальнигы 

 Идрисов Р. И. 
 "Татавтодор" ААҖнең Минзәлә филиалы "Актаныш" ДРСУ 
начальнигы 

 Хәернасов Р. Ф. 
 район электр элемтәсе үзәге начальнигы  
Яр Чаллы ЗУЭСы 

Мирзашарипова О. М.  Башкарма комитетның икътисад бүлеге начальнигы 

 Нәгыймов Д. М.  "Теплосервис" ҖЧҖ 

 Гәрәев Д. Ф.  "ПМК-6" ҖЧҖ 

 Хафизова Л. М. 

 "Татарстан Республикасында гигиена һәм эпидемиология үзәге" 
федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесенең Чаллы 
шәһәре, Актаныш, Тукай, Мөслим, Минзәлә районнарында 
территориаль бүлек башлыгы урынбасары 

 Ялалов И. Н.  район Дәүләт ветеринария берләшмәсе начальнигы 

 Шакиров А. З.  "Актаныш АТХ" МУП директоры 

 Усманов Р. М.  "Татмедиа" АҖ Актаныш филиалы директоры 

 Әхмәтҗанов Л. С.  Актаныш муниципаль районы хәрби комиссары 

 Хөсәенов Р. В.  “Актаныш районы гражданнарны яклау идарәсе " җитәкчесе 

 Хәмитов Р. Р. 
 Актаныш муниципаль районы гражданнар оборонасы өлкәсендә 
әйдәп баручы консультант 



Актаныш муниципаль районы  
Башкарма комитет җитәкчесе    
карары белән расланган 

                                                                                          «___» _________ 2019 № ____ 
                                                                                          4 нче санлы кушымта 

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы  
территориаль ярдәмче система көчләре һәм чаралары 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү составы 
 

№ Предприятиеләр 
атамасы 

 
Ведомство 
буйсынуы Төзелә торган хезмәт 

Санлы 
состав 

Тех
ник
а 

1. «ТР буенча 15 
ФПС отряды» 
ФГКУ ПСЧ-103 
(килешү буенча) 
Актаныш авылы, 
Ленин пр.,  
1 йорт  
Тел. 3-12-30,01 

Россия 
Гадәттән тыш 
хәлләр 
министрлыгы 

1. Гадәттән тыш хәлләрне 
күзәтү һәм фаразлау хезмәте. 

2. Янгыннарны кисәтү һәм 
сүндерү хезмәте. 

3. Эчке суларда 
кешеләрне эзләү һәм коткару 
хезмәте. 

4. Куркыныч метеорологик 
күренешләргә, алар килеп 
туган очракларда көч һәм 
чараларның гамәлләренә 
бәйле гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү хезмәте. 

5. Янгыннар һәм 
шартлаулар аркасында килеп 
чыккан гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
хезмәте. 

6. Массакүләм мәгълүмат 
чаралары аша гадәттән тыш 
хәлләр турында халыкка 
мәгълүмат бирү хезмәте. 

7 2 

2. "Минзәлә  
урманчылыгы» 
ДКУ Актаныш 
участок 
урманчылыгы 
(килешү буенча) 
Актаныш авылы, 
Лесная ур.  
Тел. 8 (85552) 3-
09-46 
 

ТР Урман 
хуҗалыгы 
министрлыгы 

1. Урман янгыннары 
аркасында килеп чыккан 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү хезмәте. 

2. Урманнарны 
корткычлардан һәм 
авырулардан яклау хезмәте 

4 3 

3. Татарстан 
Республикасы 
Актаныш 
муниципаль 

Актаныш 
муниципаль 
районы 
Башкарма 

Мәгариф учреждениеләрендә 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү хезмәте 

7 2 



районы Башкарма 
комитетының 
«Мәгариф 
идарәсе» МКУ, 
Актаныш авылы, 
Ленин пр., 17,  
Тел. 8 (85552) 3-
44-07 

комитеты 

4. «Татарстан 
Республикасында 
(Татарстан) 
гигиена һәм 
эпидемиология 
үзәге» ФБУЗ нең 
Чаллы шәһәре, 
Актаныш 
районындагы 
филиалы - 
Роспотребнадзор 
ның ТР буенча 
идарәсенең Чаллы 
шәһәре, Актаныш, 
Тукай, Мөслим, 
Минзәлә 
районнары 
территориаль 
бүлеге  
(килешү буенча) 
 Актаныш авылы, 
Татарстан ур., 82,  
тел. 8 (85552) 3-09-
62, 3-00-26 

Кулланучылар 
хокукларын 
яклау 
өлкәсендә 
күзәтчелек 
буенча 
федераль 
хезмәтнең 
территориаль 
идарәсе 
Яр Чаллы 
шәһәре буенча 
кеше иминлеге 
һәм иминлеге 

Эпидемиология торышына 
күзәтчелек хезмәте 

7 2 

5.  Икътисад бүлеге  
(килешү буенча)  
Актаныш авылы, 
Ленин проспекты 
17, Тел. 8 (85552) 
3-44-16 

Актаныш 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 

Гадәттән тыш хәл 
нәтиҗәләрен бетергәндә 
сәүдә һәм туклану белән 
тәэмин итү хезмәте 

3  

6. Актаныш РУЭСы 
структур 
бүлекчәсе, Яр 
Чаллы ЗУЭС-
элемтә һәм хәбәр 
итү хезмәте 
(килешү буенча), 
Актаныш авылы, 
Ленин пр., 8,  
Тел. 8 (85552) 3-
04-14,  
3-04-09 

ТР Элемтә 
министрлыгы 

ТСЧС эшчәнлегенең барлык 
режимнарында элемтә 
системасының тотрыклы 
эшләве хезмәте 

12 6 

7. "Актаныш үзәк 
район 

 
ТР Сәламәтлек 

1. Медицина ресурслары 
резервларын булдыру 

8 3 



хастаханәсе" ДАСУ 
(медицина 
хезмәте) 
Актаныш авылы, 
Ленин пр., 1а. 
Тел. 8 (85552) 3-
09-38 

саклау 
министрлыгы 

хезмәте. 
2. Биологик-социаль 

характердагы гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
хезмәте 

8. Актаныш РЭС 
НКЭС ААҖ 
"Сетевая компания  
электр челтәрләре 
буенча авария-
техник звено 
(килешү буенча) 
Әнәк авылы,  
Тел. 8 (85552) 5-
15-09, 5-12-54 

шәхси 
компания 

Ягулык-энергетика комплексы 
оешмаларында гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
хезмәте 

5 2 

9. УСХ һәм П  
Актаныш авылы, 
Ленин пр.,  
46 й., 
Тел. 8 (85552) 3-
09-08, 3-04-00 

ТР Авыл 
хуҗалыгы һәм 
  азык-төлек 
министрлыгы 
 

1. Хайваннар һәм 
кошларны яклау хезмәте. 

2. Үсемлекләрне яклау 
хезмәте. 

3. АПК оешмаларында 
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү хезмәте. 

4. Хайваннар һәм 
үсемлекләрдән аеруча 
куркыныч авырулар килеп 
чыгу нәтиҗәсендә гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү һәм 
бетерү хезмәте 

6 3 

10 Актаныш 
муниципаль 
районы буенча 
Эчке эшләр бүлеге 
(килешү буенча) 
Актаныш авылы,  
Такташ ур.,  
4.й. 
Тел. 8 (85552) 3-
04-02, 02 

РФ ЭЭМ Җәмәгать тәртибен саклау 
хезмәте 

5 2 

11 Инфраструктура 
үсеше бүлеге 
Актаныш авылы, 
Ленин пр., 17. 
Тел. 8 (85552) 3-
44-28 

Актаныш 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 

1. Ягулык сезонына 
әзерлек хезмәте. 

2. Гадәттән тыш хәлләр 
зоналарында авария-торгызу 
эшләрен үткәрү хезмәте. 

3. ТКХ объектларында 
гадәттән тыш хәлләрне бетерү 
өчен авария-техник запас 
булдыру, тулыландыру һәм 
исәпкә алу хезмәте. 

4. Гадәттән тыш хәлләрне 
кисәтү һәм бетерү буенча 

21 17 



инженерлык хезмәте. 
5. Коммуналь хуҗалык 

эшчәнлеге хезмәте 

12 Актаныш 
«Татавтодор» АҖ 
Минзәлә филиалы 
ДРСУ(килештерү 
буенча) юл 
хезмәте  
Актаныш авылы, 
Мәктәп ур., 31. 
Тел. 8 (85552)3-28-
70, 3-28-74 

"Татавтодор " 
АҖ 

Автомобиль транспортын һәм 
юл хуҗалыгын үз эченә алган 
транспорт комплексы 
объектларында гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
хезмәте 

31 16 

13 "Актаныш АТХ" 
МУП транспорт 
хезмәте (килешү 
буенча)  
Актаныш авылы, 
Лесная ур., 1.  
Тел. 8 (85552) 3-
28-24 

Актаныш 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 

Гадәттән тыш хәл килеп 
чыкканда эвакуация 
чараларын транспорт белән 
тәэмин итү хезмәте 

4 4 

14 Социаль яклау 
бүлеге 
Актаныш авылы, 
Юбилей ур., 45. 
Тел. 8 (85552) 3-
11-46 

 
ТР Хезмәт һәм 
мәшгульлек 
министрлыгы 

Гадәттән тыш хәлләрдән зыян 
күргән халыкны социаль 
яклауны тәэмин итү хезмәте 

9 2 

15 Финанс-бюджет 
Актаныш авылы, 
Ленин пр., 17. 
Тел. 8 (85552) 3-
44-11 

Актаныш 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 
һәм бетерү өчен финанс 
чаралары резервларын 
булдыру хезмәте 

4 1 

16 Мәдәният бүлеге, 
Актаныш авылы, 
Ленин пр., 17. 
Тел. 8 (85552)3-44-
24, 3-44 -35 

Актаныш 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 

Мәдәни кыйммәтләрне саклау 
хезмәте 

3 1 

17 "Әлмәтгаз " 
эксплуатация-
җитештерү 
идарәсе РЭГС 

"Әлмәтгаз " 
эксплуатация- 
җитештерү 
идарәсе 

Газ белән тәэмин итү 
объектларында гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
хезмәте 

5 2 

18 “Җылылык 
сервисы” ҖЧҖ 

 Ягу сезонына әзерлек 
хезмәте. 

5 3 

19 «Коммунсервис-
Актаныш» ҖЧҖ 

 1. Ягу сезонына әзерлек 

хезмәте. 

2. Коммуналь хуҗалык 

эшчәнлеге хезмәте. 

3. Торак-коммуналь 
хуҗалык объектларында 
гадәттән тыш хәлләрне бетерү 
өчен авария-техник запас 

5 2 



булуын булдыру, тулыландыру 
һәм исәпкә алу хезмәте 

Барлыгы 151 73 

 


