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Эпизоотиягә каршы даими әзерлекле җыелма мобиль отряды турындагы 

Нигезләмәне гамәлгә кертү хакында 

 

Россия Федерациясе субъектларында, шул исәптән Татарстан 

Республикасы белән чиктәш субъектларда хайваннарның һәм кош-кортларның 

аеруча куркыныч (карантин) һәм икътисадый яктан әһәмиятле авырулары буенча 

эпизоотик хәлнең еш начараюына бәйле рәвештә, шулай ук Татарстан 

Республикасы Балтач муниципаль районы территориясенә әлеге аеруча куркыныч 

авыруларның керүенә һәм таралуына юл куймау өчен,  Балтач район башкарма 

комитеты карар бирә: 

1. Расларга: 

1.1. Хайваннарның һәм кош-кортларның аеруча куркыныч (карантин) һәм 

икътисадый яктан әһәмиятле авыруларның чыганакларын бетерү, шулай ук 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясенә әлеге аеруча 

куркыныч авыруларның керүенә һәм таралуына юл куймау буенча даими 

әзерлекле эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряды  (алга таба - Отряд) турында 

Нигезләмәне (1 нче кушымта); 

1.2.  Балтач муниципаль районының эпизоотиягә каршы даими әзерлекле 

җыелма мобиль отрядының шәхси составына хәбәр бирү һәм составны җыю өчен 

«Балтач район дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ буенча кизү (дежур)  

торучының Инструкциясен (2 нче кушымта). 

2. Әлеге карарны http://pravo.tatarstan.ru адресы буенча «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм 

http://baltasi.tatarstan.ru адресы буенча Балтач муниципаль районының рәсми 

сайтында халыкка җиткерергә. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Җитәкче                      А. Ф. Хәйретдинов 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«_25__» ___12___  2019 г.  

 
№  __390___  



Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитетының  

2019 елның «___»________  

_________ номерлы карарына  

1 нче кушымта    
 

Хайваннарның һәм кош-кортларның аеруча куркыныч (карантин) һәм икътисадый 

яктан әһәмиятле авыруларның чыганакларын бетерү, шулай ук Татарстан 

Республикасы Балтач муниципаль районы территориясенә әлеге аеруча куркыныч 

авыруларның керүенә һәм таралуына юл куймау буенча даими әзерлекле 

эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряды турында Нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге нигезләмә «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау турында» 1999 елның 21 

декабрендәге 68-ФЗ номерлы Федераль законны, «Ветеринария турында» 1993 

елның 14 маендагы 4979-1 номерлы РФ законны гамәлгә ашыру йөзеннән 

эшләнгән. 

Хайваннарның һәм кош-кортларның аеруча куркыныч (карантин) һәм 

икътисадый яктан әһәмиятле авыруларның чыганакларын бетерү, шулай ук 

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы территориясенә әлеге аеруча 

куркыныч авыруларның керүенә һәм таралуына юл куймау буенча даими 

әзерлекле эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряды (алга таба - Отряд) турында 

Нигезләмә, Россия Федерациясе субъектларының башкарма хакимияте органнары 

җитәкчеләренә, җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә хайваннар һәм кош-

кортларның аеруча куркыныч (карантин) һәм икътисадый яктан әһәмиятле 

авыруларының керүенә һәм таралуына юл куймау, шулай ук Балтач муниципаль 

районы халкының авыру ихтималын киметү буенча методик тәкъдимнәр 

нигезендә эшләнде. 

1.2. Отряд штаттан тыш формирование булып тора һәм Татарстан 

Республикасы Балтач район башкарма комитеты җитәкчесе карары буенча төзелә. 

Оештырылучы Отрядларның саны «Балтач РДВБ» ДБУ җитәкчесе тәкъдиме 

буенча билгеләнә. 

1.3. Отряд үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә һәм 

Татарстан Республикасы Конституциясенә, «Ветеринария турында» 1993 елгы 

4979-1 номерлы Россия Федерациясе Законына, биологик калдыкларны җыю, 

утильләштерү һәм юк итү буенча Россия Федерациясенең Баш дәүләт ветеринария 

инспекторы тарафыннан расланган 1995 елның 4 декаберендәге 13-7-2/469 

номерлы ветеринария-санитария кагыйдәләренә, шулай ук әлеге Нигезләмәгә 

таяна. 

1.4. Отряд «Балтач РДВБ» ДБУ, ТР Балтач районы буенча Эчке эшләр 

министрлыгы бүлеге, Балтач районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгының 

ЮХИДИ бүлекчәсе, Балтач муниципаль районының «Хуҗалык - эксплуатация 

хезмәте» МБУ, «ТР Гигиена һәм эпидемиология үзәге» ФБССУнең Арча, Биектау 

районындагы филиалы, «Балтач ҮРХ» ДАССО, ФДКУнең «Федераль янгынга 



каршы хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча 7 отряды»ның 110 янгын-

коткару часте, «Балтач районы Аучылар һәм Балыкчылар Җәмгыяте» 

белгечләреннән формалаша. 

 

2. Отрядның бурычлары 

2.1.  Отрядның төп бурычы - эпизоотик иминлекне тәэмин итү һәм, милек 
рәвешләренә бәйсез рәвештә, авыл хуҗалыгы хайваннарының һәм кош-
кортларының йогышлы авырулары кабынып китү учакларында эпизоотиягә 
каршы чараларны үтәү. 

3. Отрядның функциясе 

3.1.  Терлекчелек хуҗалыкларын, шәхси хуҗалыкларны, торак 
пунктларны, терлек һәм кош-корт чалу предприятиеләрен эпизоотик һәм 
ветеринария торышын, терлек продуктларын һәм чималын эшкәртүне системалы 
рәвештә өйрәнү. 

3.2. Эпизоотия барлыкка килүнең сәбәпләрен һәм чыганакларын, аларның 
таралуына китерә торган һәм терлекчелеккә, кошчылыкка йогынты ясый торган 
факторларны ачыклау. 

3.3.  Күрше муниципаль районнарда һәм төбәкләрдә хайваннарның һәм 
кош-кортларның йогышлы авырулары булуын исәпкә алу. 

3.4.  Оештыру, ә кирәк булганда, җирле ветеринария учреждениесе һәм 
хуҗалык белгечләре белән берлектә терлекләрнең һәм кош-кортларның йогышлы 
һәм инвазион авыруларына каршы көрәш буенча дәвалау, ветеринария - 
санитария, карантин һәм башка чаралар уздыру. 

3.5.  Барлык милек рәвешләрендәге предприятиеләргә һәм оешмаларга 
эпизоотиягә каршы (профилактик һәм мәҗбүри) чараларны эшләү, гамәлгә 
ашыру һәм аларны планлаштыру буенча гамәли (практик) һәм консультатив 
ярдәм күрсәтү. 

4. Отряд әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары 

4.1. Чикләү чаралары (карантин) керткәндә Отряд белгечләре үз 

юнәлешләре буенча түбәндәгеләрне үтәргә бурычлы: 

4.1.1. Карантин зонасы постлары кисешкәндә транспорт чараларын һәм 

кешеләрнең кием-салымнарын дезинфекцияләүне гамәлгә ашырырга. 

4.1.2. Барлык төр хайваннарны һәм кош-кортларны, терлекчелек һәм кош-

корт продуктларын, азык-төлекне, терлек азыгын, добавкаларны, мамыкны, 

каурыйны, тиреләрне алып керүне һәм алып чыгуны тыярга. 

4.1.3. Зарарлану учагындагы эпизоотик хәлне разведкаларга, эпизоотиянең 

чиген билгеләргә. 

4.1.4. Тикшерү өчен патматериалларны алуны һәм тикшерүгә алып баруны 

гамәлгә ашырырга. 

4.1.5. Авыру хайваннардан һәм кош-кортлардан, шулай ук тирестән, тирән 

түшәмәдән азат ителгәннән соң биналарга һәм территорияләргә дезинфекция 

үткәрергә. 



4.2. Терлекләрне аерып алу һәм терлекчелек продуктларын тартып алу 

буенча ветеринария күзәтчелеге өлкәсендә федераль башкарма хакимият органы 

карары булганда түбәндәгеләрне үтәргә: 

4.2.1. Авыру хайваннарны һәм кош-кортларны кансыз чалырга, аларны 

утильләштерүне үткәрергә. 

4.2.2. Авыру терлекләр һәм кош-кортлар белән эшләгәндә ветеринария 

законнарын һәм куркынычсызлык техникасы таләпләрен төгәл үтәргә. 

4.3. Отряд белгечләре үз компетенциясе кысаларында түбәндәгеләрне 

эшләргә хокуклы: 

4.3.1. Ветеринария күзәтчелеге өлкәсендә федераль башкарма хакимият 

органы вәкилләренә билгеләнгән тәртиптә район ветеринария пунктларында 

тикшерүләр үткәрүдә ярдәм күрсәтергә. 

4.3.2. Карантин зонасында хайваннарның һәм кош-кортларның йогышлы 

авырулары барлыкка килгәндә эпизоотиягә каршы чараларны башкаруны 

оештырырга. 

 

V. Отряд оештыру тәртибе 

 

5.1. Отряд штаттан тыш формирование булып тора һәм Татарстан 

Республикасы Балтач район башкарма комитеты җитәкчесе карары буенча төзелә. 

5.2. «Балтач РДВБ»  ДБУ җитәкчесе (килешү буенча), «Балтач РҮХ» 

ДАССО баш табибы (килешү буенча) һәм Балтач районы буенча Россия ЭЭМ 

бүлеге башлыгы (килешү буенча) отряд өчен эшче көч һәм акча бүлеп бирү 

турында боерыклар чыгара. 

5.3. Отряд «Балтач РДВБ» ДБУ, ТР Балтач районы буенча Эчке эшләр 

министрлыгы бүлеге, Балтач районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгының 

ЮХИДИ бүлекчәсе, Балтач муниципаль районының «Хуҗалык - эксплуатация 

хезмәте» МБУ, «ТР Гигиена һәм эпидемиология үзәге» ФБССУнең Арча, Биектау 

районындагы филиалы, «Балтач ҮРХ» ДАССО, ФДКУнең «Федераль янгынга 

каршы хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча 7 отряды»ның 110 янгын-

коткару часте, «Балтач районы Аучылар һәм Балыкчылар Җәмгыяте» белгечләре 

арасыннан 11 төркемнән формалаша. 

1) ветеринария разведкасы төркеме; 

2) хайваннарны аулау һәм йоклату төркеме; 

3) утильләштерү төркеме; 

4) медицина һәм эпидемиология разведкасы төркеме; 

5) дезинфекцияләү төркеме; 

6) үткәрү режимын тәэмин итү төркеме; 

7) җәмәгать тәртибен саклау төркеме; 

8) янгын сүндерү исәп-хисап төркеме; 

9) санитар-юдыру пункты төркеме; 

10) табиб-шәфкать туташлары бригадасы төркеме; 

11) кыргый хайваннарның санын җайга салу төркеме.    

Һәр төркем җиһазлар һәм техника белән тәэмин ителә. 

 

 



VI. Отряд белән идарә итүне оештыру 

 

6.1. Отрядның җитәкчесе итеп Балтач муниципаль районы «Балтач РДВБ» 

ДБУ җитәкчесе билгеләнә. 

6.2. Отрядның командирлары һәм төркем әгъзалары Татарстан 

Республикасы Балтач район башкарма комитеты карары белән билгеләнә. 

6.3. Отряд Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитеты 

карары буенча, хайваннар һәм кош-кортларның йогышлы авырулары килеп 

чыкканда карантин зонасында эпизоотиягә каршы чараларны үтәү буенча 

расланган план нигезендә үз бурычын үти. 

6.4. Отряд «Балтач муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

комиссиясе каршында үз эше турында хисап тота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитетының 

2019 елның «___» _______  

________ номерлы карарына  

2 нче кушымта  

 

 

 

Балтач муниципаль районының эпизоотиягә каршы даими әзерлекле 

җыелма мобиль отрядының шәхси составына хәбәр бирү һәм составны җыю 

өчен «Балтач район дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ буенча кизү 

(дежур) торучының Инструкциясе 

 

 

1. Отрядның шәхси составына хәбәр бирү һәм составны җыю Балтач 

муниципаль районының хайваннар һәм кош-кортларның аеруча куркыныч 

(карантин) авыруларын булдырмау һәм бетерү буенча отряд командиры, район 

оператив штабы җитәкчесе карары буенча башкарыла ала. 

2. Отрядның шәхси составына хәбәр бирү һәм составны җыю турында 

команда (күрсәтмә) алганда, «Балтач РДВБ» ДБУнең кизү торучысы хәбәр итү 

журналында алынган мәгълүматның датасын һәм вакытын, кыскача эчтәлеген, 

элемтә телефоны номерын теркәргә тиеш. 

3. Кизү торучы отрядның шәхси составына кушымта итеп бирелгән схема 

буенча телефон аша хәбәр итә. 

4. После завершения оповещения личного состава Отряда дежурный 

обязан доложить об этом командиру Отряда, руководителю оперативного штаба 

по недопущению распространения и ликвидации особо опасных (карантинных) 

заболеваний  животных и птиц  Балтасинского муниципального района и ждать 

дальнейших распоряжений. 
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