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ПОСТАНОВЛЕНИЕ            КАРАР 

     13.01.2020 ел                                                                    6 номерлы 

 

Гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыгу куркынычы 

турында халыкка хҽбҽр итү һҽм 

мҽгълүмат җиткерү системасы турында 

  

 

«Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрдҽн яклау турында» 21.12.1994 ел, № 68-ФЗ, «Гражданнар оборонасы 

турында» 12.02.1998 ел, № 28-ФЗ Федераль законнар һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыгу куркынычы турында Кама Тамагы муниципаль районы халкына үз 

вакытында хҽбҽр итүне тҽэмин итү максатларында КАРАР бирәм: 

 

1. Гадҽттҽн тыш хҽл барлыкка килү куркынычы турында халыкка хҽбҽр итү 

һҽм мҽгълүмат җиткерү системасы турында Нигезлҽмҽне расларга (1 нче кушымта). 

2.  Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тоту Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесе Р.М. Заһидуллинга йөклҽргҽ. 

 

 

 Н. А. Вазыйхов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгының 2020 елның “13”гыйнвар  

6 номерлы  карарына 1 нче кушымта 

 

 

Гадәттән тыш хәл килеп чыгу куркынычы турында Кама Тамагы муниципаль 

районы халкына хәбәр итү һәм мәгълүмат җиткерү системасы турында 

 НИГЕЗЛӘМӘ  

 

Гомуми нигезләмәләр 

 

Ҽлеге нигезлҽмҽ, «Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау турында» 1994 елның 21 декабрендҽге 

68-ФЗ номерлы, «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 февралендҽге  28-

ФЗ номерлы Федераль законнарны гамҽлгҽ ашыру һҽм Кама Тамагы муниципаль 

районы территориясендҽ үз эшчҽнлеген башкаручы дҽүлҽт электрон массакүлҽм 

мҽгълүмат чаралары һҽм башка телерадиотапшырулар компаниялҽре һҽм элемтҽ 

операторларының бердҽм җитештерү-техник комплексын булдыру өчен, табигый 

һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү чараларын 

гамҽлгҽ кертү максатында  эшлҽнде. 

Ҽлеге нигезлҽмҽ гражданнар оборонасы чараларын хҽбҽр итүне тормышка 

ашыру  бурычларын, структурасын,составын һҽм механизмын билгели. 

Хҽбҽр итү системалары Кама Тамагы муниципаль районының Гражданнар 

оборонасы белҽн идарҽ итү системасының состав өлеше булып тора һҽм хҽбҽр итү 

көчлҽренең һҽм махсус техник чараларының, тапшырулар челтҽрлҽренең, гомуми 

файдаланудагы элемтҽ каналларының һҽм ведомство элемтҽ челтҽрлҽренең 

оештыру-техник берлҽшмҽсеннҽн гыйбарҽт. 

Хҽбҽр итү системалары федераль, региональ, территориаль, җирле, локаль һҽм 

объект (оешмалар) хҽбҽр итү системасын үз эченҽ ала. 

Хҽбҽр итү системаларын эшкҽ җигүгҽ даими ҽзерлектҽ булдыру, 

камиллҽштерү (реконструкциялҽү) һҽм аны Татарстан Республикасы Дҽүлҽт 

Идарҽсенең республика һҽм җирле органнарында, тиешле территориялҽрдҽ һҽм 

оешмаларда үткҽрелҽ торган халыкны яклау чараларының состав өлеше булып тора. 

Җирле үзидарҽ органнары, гражданнар оборонасы башлыклары булган 

объектлар (оешмалар) җитҽкчелҽре хҽбҽр итү системаларын булдыру, камиллҽштерү 

(реконструкциялҽү) һҽм даими ҽзерлектҽ тоту өчен персональ җаваплылык тоталар. 

 

Гражданнар оборонасына хәбәр итү системаларының төп бурычлары 

 

 Гамҽлдҽге хҽбҽр итү системасы сигналларын (күрсҽтмҽлҽрен) җиткерүне 

тҽэмин итү ,хҽбҽр итү системасының төп бурычы:  

Кама Тамагы муниципаль районы гражданнар оборонасы җитҽкчесенҽ, шулай 

ук гражданнар оборонасы хезмҽтлҽре җитҽкчелҽренҽ, икътисад объектларының 

гражданнар оборонасы җитҽкчелҽренҽ; 



мөһим икътисадый ҽһҽмияткҽ ия булган яки сугыш һҽм тыныч вакытта 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыгу куркынычының югары дҽрҽҗҽсен тҽкъдим итүче 

потенциаль куркыныч объектлар һҽм икътисадның башка объектлары оператив - 

дежур хезмҽтлҽренҽ (диспетчерлар) ; 

район территориясендҽ яшҽүче халыкка җиткерү булып тора. 

Хҽбҽр итүнең локаль системаларының төп бурычы - сигналларны һҽм хҽбҽр 

итү мҽгълүматын түбҽндҽгелҽргҽ җиткерү:  

объект җитҽкчелҽре һҽм персоналына; 

гражданнар оборонасы объект көчлҽрен һҽм хезмҽтлҽренҽ; локаль хҽбҽр итү 

системасы эшчҽнлеге зонасында урнашкан объектларның (оешмаларның) кизү 

хезмҽтлҽре җитҽкчелҽренҽ ; 

Кама Тамагы муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенҽ; 

хҽбҽр итүнең локаль системасы гамҽлдҽ булган зонада яшҽүче халыкка. 

Гражданнар оборонасы хҽбҽр итү системасының төп бурычы - сигналларны 

һҽм хҽбҽр итү мҽгълүматын: 

объект җитҽкчелҽре һҽм персоналына; 

Гражданнар оборонасы хезмҽтлҽре һҽм көчлҽренҽ җиткерү. 

 

Хәбәр итүне оештыру белән җитәкчелек итү 

 

Хҽбҽр итүне оештыру белҽн гомуми җитҽкчелек Кама Тамагы муниципаль 

районының Гражданнар оборонасы җитҽкчесе тарафыннан «Гражданнар саклау 

идарҽсе» МКУ һҽм районның гражданнар оборонасы хҽбҽр итү һҽм элемтҽ хезмҽте 

аша гамҽлгҽ ашырыла. 

Турыдан-туры җитҽкчелек: 

"ТР буенча 8 нче ФПС отряды" ФГКУның 116 ПСЧ «Гражданнар саклау 

идарҽсе» МКУ, Кама Тамагы РУЭСы, ведомство элемтҽ челтҽрлҽре, җирле 

(муниципаль) телерадиокомпаниялҽр белҽн берлектҽ милек рҽвешлҽренҽ бҽйсез 

рҽвештҽ элемтҽ челтҽрлҽрен һҽм тапшыру операторларын куллану өлешендҽ 

гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Гражданнар оборонасы белән идарә итүне гамәлгә ашыручы органнар һәм 

гражданнар оборонасы көчләре, шулай ук халыкка хәбәр итү һәм мәгълүмат 

бирү тәртибе 

 

Гражданнар оборонасын ҽзерлеккҽ китерү, һөҗүм итү куркынычы һҽм 

эвакуация башлануы турында, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр барлыкка килү яки килеп чыгу куркынычы турында, гражданнар 

оборонасының җитҽкче составына һҽм гражданнар оборонасы көчлҽренҽ  хҽбҽрлҽр 

(күрсҽтмҽлҽр) :  билгелҽнгҽн тҽртиптҽ,бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте, РУЭС 

хезмҽте тарафыннан үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итү системасы һҽм гражданнар 

оборонасы элемтҽ системасының барлык каналлары аша ирештерелҽ. 

Гражданнар оборонасы һҽм гражданнар оборонасы идарҽсенең 

буйсынуындагы органнары сигналлар (күрсҽтмҽлҽр) алуны раслый һҽм аларны 

идарҽ итүче составына һҽм буйсынучы органнар һҽм бүлекчҽлҽргҽ җиткерҽ. 



Сигналлар (күрсҽтмҽлҽр) үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итү системаларында, 

үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итү системаларыннан тыш, РУЭС белҽн циркуляр һҽм 

сайлап алу (юнҽлешлҽр буенча) автоматлаштырылган системаларны кулланып, 

чиратсыз тапшырыла. 

Җитҽкчелек составын һҽм гражданнар оборонасы хезмҽтлҽрен, структур 

бүлекчҽлҽрне хҽбҽр итү циркуляр чакыру стокларын, автоматлаштырылган элемтҽ 

системаларын кулланып, телефон, тавыш һҽм башка сигналлар аша хезмҽт һҽм 

фатир телефоннары аша башкарыла. 

Һава куркынычы, табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

килеп чыгу куркынычы турында халыкка хҽбҽр итү һҽм белдерү Кама Тамагы 

муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте, Кама Тамагы РУЭСы 

карары нигезендҽ башкарыла. 

Хҽбҽр итү «Внимание всем» сигналын дистанцион идарҽ ителҽ торган 

электросиренналар ярдҽмендҽ үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итүнең автоматлаштырылган 

системасы буенча тапшырыла. Халык өчен сөйлҽм мҽгълүматы, нинди 

ведомстволарга һҽм милек рҽвешлҽренҽ карамастан, радио -, теле - һҽм чыбыклы 

тапшырулар челтҽрлҽре аша тапшырыла. 

Халыкка һҽм оешмаларның эшлҽүче персоналына хҽбҽр итү сигналларын 

кабатлау өчен потенциаль куркыныч объектлар реестрына кертелгҽн оешмаларны 

урнаштыру районнарында хҽбҽр итүнең локаль системалары, объектларга 

(оешмаларга) хҽбҽр итү системалары, хҽрҽкҽтчҽн һҽм кирҽкле тавыш бирү 

җайланмалары, оешмалар һҽм транспорт гудоклары, кул сиреналары кулланыла. 

Халыкны эвакуациялҽү башлану турында хҽбҽр итү гражданнар оборонасы 

җитҽкчелҽре һҽм торак-эксплуатация органнары җитҽкчелҽре тарафыннан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ оештырыла. 

Һава куркынычы, радиоактив, химик һҽм бактериологик зарарлану, шулай ук 

табигый, техноген һҽм башка характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килү 

турында халыкка хҽбҽр итүнең һҽм мҽгълүмат бирүнең төп ысулы булып,  нинди 

ведомствода булуына карамастан, радио -, теле - һҽм чыбык үткҽргечле тапшырулар 

челтҽрлҽреннҽн файдаланып,  Россия Федерациясе Хөкүмҽтенең «Россия 

Федерациясе халкына тыныч һҽм хҽрби вакытның гадҽттҽн тыш хҽллҽрендҽ хҽбҽр 

итү һҽм хҽбҽр итү өчен гамҽлдҽге радиотапшыру һҽм телевизион станциялҽрдҽн 

файдалану тҽртибе турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында»гы 1993 елның 1 

мартындагы 177номеры карары нигезендҽ, башкарыла. 

Халыкка хҽбҽр итүнең өстҽмҽ ысулы булып, Кама Тамагы муниципаль 

районының гражданнар оборонасы җитҽкчесе күрсҽтмҽсе белҽн, тавыш сигнал 

системасы белҽн җиһазландырылган Россия Федерациясенең Кама Тамагы районы 

буенча ОМВД автомашиналары тора. 

Электросиреннарны кабызып, халыкка үзҽклҽштерелгҽн хҽбҽр итү системасы 

кулланылганда, барлык очракларда да радио -, теле - һҽм чыбыклы тапшырулар 

чаралары буенча кичекмҽстҽн тиешле хҽбҽрлҽр җиткерелҽ, шул ук вакытта 

тапшырулар программасын туктату факты бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте һҽм 

телетапшырулар органнары тарафыннан теркҽлергҽ тиеш. 



Халыкка үз вакытында хҽбҽр итү һҽм мҽгълүмат бирүне оештыру һҽм гамҽлгҽ 

ашыру өчен җаваплылык Кама Тамагы муниципаль районының бердҽм дежур-

диспетчерлык хезмҽтенҽ йөклҽнҽ. 

Транспорт төеннҽрендҽ һҽм транспорт чараларында булган халыкка 

мҽгълүмат җиткерү срокларын кыскарту максатларында, Кама Тамагы муниципаль 

районы гражданнар оборонасы җитҽкчесе карары белҽн ҽлеге халыкка хҽбҽр итү 

тиешле транспорт оешмасының Гражданнар оборонасы җитҽкчесенҽ йөклҽнҽ. Шул 

ук вакытта   республика гражданнар оборонасы идарҽсе органнары тарафыннан 

халыкка  хҽбҽр итү мөмкинлеге карала. 

 

Гражданнар оборонасына хәбәр итү системаларын куллану тәртибе 

 

Хҽбҽр итү системасы гражданнар оборонасы өлкҽсендҽге бурычларны хҽл 

итҽргҽ тиешле Россия Федерациясе Оборона министрлыгына һҽм башка федераль 

һҽм республика башкарма хакимият органнарына хҽбҽр итү системалары белҽн 

оештыру-техник яктан үзара бҽйлҽнештҽ торырга тиеш. 

Кама Тамагы муниципаль районының гражданнар оборонасы җитҽкчесе 

сигналлар һҽм халыкка хҽбҽр итү мҽгълүматын тапшыру өчен, ведомствога караган 

һҽм милек рҽвешлҽренҽ бҽйсез рҽвештҽ, радио -, теле - һҽм чыбыклы тапшырулар 

челтҽрлҽре буенча программаларны трансляциялҽүне туктатып тору хокукына ия. 

Сигналлар (күрсҽтмҽлҽр) һҽм хҽбҽр итү мҽгълүматлары  РУЭС дежурлары 

тарафыннан, алар карамагында булган барлык каналларны, элемтҽ һҽм хҽбҽр итү 

чараларын кулланып чиратсыз тапшырыла. 

Хөкүмҽт хҽбҽрлҽрен тапшыру һҽм халыкка хҽбҽр итү вакыты тҽнгҽл  килгҽн 

очракта, аларны радиостудиялҽрдҽн махсус объектлар тапшыру чиратын Кама 

Тамагы муниципаль районы башлыгы яки республика хакимият органнары белҽн 

килештереп, гадҽттҽн тыш хҽллҽр комиссиясе рҽисе билгели. 

Гражданнар оборонасы мҽсьҽлҽлҽрен хҽл иткҽндҽ, күрсҽтмҽлҽр, сигналлар һҽм 

хҽбҽр итү мҽгълүматы барлык каналларны һҽм элемтҽ төрлҽрен, гомуми 

файдаланудагы челтҽрлҽрне, шулай ук элемтҽ хезмҽтлҽре күрсҽтүче башка 

предприятиелҽр челтҽрлҽрен кулланып, радио -, теле - һҽм чыбыклы тапшырулар 

челтҽрлҽрен кулланып хҽбҽр итү системасы буенча җиткерелҽ. Россия Федерациясе 

Хөкүмҽтенең "Россия Федерациясе халкына тыныч һҽм хҽрби вакытның гадҽттҽн 

тыш хҽллҽрендҽ хҽбҽр итү һҽм хҽбҽр итү өчен гамҽлдҽге радиотапшыру һҽм 

телевизион станциялҽрдҽн файдалану тҽртибе турындагы нигезлҽмҽне раслау 

хакында" 1993 елның 1 мартындагы 177 номерлы карары нигезендҽ радио -, теле-

һҽм чыбыклы тапшыру челтҽрлҽренең тыныч вакытта булдырылган мөмкинлеклҽре 

максималь рҽвештҽ кулланыла. 

Гражданнар оборонасы чараларын үткҽргҽндҽ, сугыш игълан ителгҽннҽн, 

хҽрби гамҽллҽр башланганнан тыш яки Россия Федерациясе Президенты 

тарафыннан Россия Федерациясе территориясендҽ яки аның аерым урыннарында, 

табигый бҽла-казалар, карантин һҽм башка гадҽттҽн тыш хҽллҽр вакытында, шулай 

ук Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда, Кама Тамагы 

муниципаль районы гражданнар оборонасы җитҽкчесе, нинди ведомствода булуына 



карамастан, радио, теле-һҽм чыбыклы тапшыру челтҽрлҽре буенча программаларны 

трансляциялҽүне туктату хокукына ия. 

Кама Тамагы муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте, 

сигналлар (күрсҽтмҽлҽр) яки хҽбҽр итү мҽгълүматын алып, аларның алынуын 

раслыйлар, алынган сигналны (күрсҽтмҽне) кичекмҽстҽн идарҽ органнарына һҽм 

кирҽк булганда, халыкка гражданнар оборонасы җитҽкчесенҽ (аны алмаштыручы 

затка) тиешле доклад белҽн җиткерҽлҽр. 

Хҽбҽр итү сигналларын (күрсҽтмҽлҽрен) һҽм мҽгълүматын 

автоматлаштырылган режимда да, автоматлаштырылмаган режимда да тапшыру 

мөмкин. Төп режим - автоматлаштырылган. 

Хҽбҽр итү сигналларын (күрсҽтмҽлҽрен) һҽм мҽгълүматын 

автоматлаштырылган режимда тапшыру гомуми файдаланудагы элемтҽ челтҽре һҽм 

ведомство элемтҽ челтҽрлҽре, шулай ук чыбыклы һҽм эфир радиотапшырулары 

челтҽрлҽре белҽн бҽйлҽнгҽн махсус техник чаралардан файдаланып гамҽлгҽ 

ашырыла. 

Хҽбҽр итү сигналларын (күрсҽтмҽлҽрен) һҽм мҽгълүматын 

автоматлаштырылмаган режимда тапшыру гомумдҽүлҽт һҽм ведомство элемтҽ 

челтҽрлҽренең, шулай ук тапшырулар челтҽрлҽренең чараларын һҽм каналларын 

кулланып гамҽлгҽ ашырыла. 

Халыкка хҽбҽр итү һҽм мҽгълүмат бирүнең төп ысулы-тапшырулар челтҽрлҽре 

буенча сөйлҽм хҽбҽрлҽрен тапшыру. 

Икътисад объектларының гражданнар оборонасы җитҽкчелҽре, икътисад 

объектларында гражданнар оборонасы сигналын һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында 

эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр өчен мҽгълүматны үз вакытында тапшыруны тҽэмин итҽ 

торган радиотрансляцион нокталарның җитҽрлек күлҽмен күздҽ тотарга тиеш. 

радиотрансляция челтҽрлҽре, радиотапшырулар һҽм телевизион станциялҽр 

(милек формаларына бҽйсез рҽвештҽ) тапшырулар программасын өзеп, Кама Тамагы 

муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте һҽм “Тҽтеш Медиа” 

МАУ тарафыннан гражданнар оборонасы җитҽкчесе рөхсҽте белҽн (аны 

алмаштыручы зат) халыкка сөйлҽм формасында хҽбҽр итү һҽм халыкка мҽгълүмат 

бирү өчен генҽ башкарыла. 

Сөйлҽм мҽгълүматы халыкка тапшырулар программасын 5 минуттан да 

артмаган өзеклек белҽн тапшырыла. Сөйлҽм хҽбҽрен тапшыру 2-3 тапкыр кабатлану 

рөхсҽт ителҽ. 

Сөйлҽм мҽгълүматын тапшыру татар һҽм рус теллҽрендҽ тапшырулар 

студиялҽреннҽн профессиональ дикторлар тарафыннан гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

Кама Тамагы муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽте, 

сигналлар (күрсҽтмҽлҽр) һҽм хҽбҽр итү мҽгълүматларын тапшыруда катнашучы 

башка ведомстволарның һҽм оешмаларның дежур диспетчерлык хезмҽтлҽренең 

үзара хезмҽттҽшлеге район гражданнар оборонасы җитҽкчесе карары һҽм 

кызыксынган ведомстволар һҽм оешмалар белҽн килештерелгҽн инструкциялҽр 

нигезендҽ оештырыла. 

Хҽбҽр итү системасын эшкҽ җигү тҽртибе, хҽбҽр итү һҽм мҽгълүмат бирү өчен 

җҽлеп ителҽ торган көчлҽр һҽм чаралар составы, чараларны үтҽү өчен җаваплы 



вазыйфаи затлар Кама Тамагы муниципаль районы гражданнар оборонасы 

җитҽкчесе карары белҽн билгелҽнҽ. 

Гражданнар оборонасына хҽбҽр итү системасын җҽлеп итү турында карар : 

район дҽрҽҗҽсендҽ - «ТР буенча 8 нче ФПС отряды» ФГКУның 116 ПСЧ 

район хҽбҽр итү һҽм элемтҽ хезмҽте белҽн берлектҽ эшлҽнҽ. Карар аерым документ 

белҽн рҽсмилҽштерелҽ һҽм гражданнар оборонасы җитҽкчесе тарафыннан раслана. 

объект дҽрҽҗҽсендҽ-гражданнар оборонасы штабы башлыгы, карар аерым 

документ белҽн рҽсмилҽштерелҽ һҽм гражданнар оборонасы җитҽкчесе - объект 

җитҽкчесе боерыгы белҽн раслана. 

Гражданнар оборонасына хҽбҽр итү (системаларын санкциялҽнгҽн һҽм 

санкциялҽнмҽгҽн) җҽлеп итү очраклары турында «ТР буенча 8 ФПС отряды " 

ФГКУның 116 ПСЧында хҽбҽр итҽлҽр. 

 

Гражданнар оборонасына хәбәр итү системаларын финанслау тәртибе 

 

Җирле дҽрҽҗҽдҽ хҽбҽр итү системасы җирле бюджетлар акчалары хисабына 

төзелҽ һҽм камиллҽштерелҽ, аларны алга таба Россия Федерациясе Хөкүмҽте 

тарафыннан гражданнар оборонасы чараларын финанслауга билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

кире кайтаралар. 

Объектларга (оешмаларга) хҽбҽр итү системаларын, шул исҽптҽн потенциаль 

куркыныч объектларны урнаштыру районнарында хҽбҽр итүнең локаль 

системаларын булдыру буенча эшлҽрне финанслау: 

яңа объектлар төзегҽндҽ-ҽлеге объектлар төзелешенҽ бүлеп бирелгҽн акчалар 

хисабына; 

хуҗалык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыручы гамҽлдҽге объектларда-ҽлеге 

объектлар милкендҽ булган оешмалар хисабына; 

бюджет финанславында булган гамҽлдҽге объектларда-тиешле бюджет 

акчалары хисабына 

Хҽбҽр итү системаларын булдыру, камиллҽштерү (реконструкциялҽү) һҽм 

карап тоту, хҽбҽр итү чаралары запасларын булдыру һҽм карап тоту федераль 

законнар һҽм Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка 

норматив хокукый актлары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 

 

 

 


