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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

  «15» гыйнвар,  2020 ел                    № 39 

 
 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль  

районы территориялҽре, авыл җирлеклҽре,  

торак пунктлар, кешелҽр тҽүлек буе яши т 

орган объектлар, сҽүдҽ объектлары, потенциаль  

куркыныч объектлар һҽм халыкны һҽм  

территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн  

яклау өлкҽсендҽ мҽгълүмат-белешмҽ базалары  

паспортларын эшлҽүне (корректировкалау) оештыру турында  

 

 
 

 

 «Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча бердҽм дҽүлҽт системасы 

турында» 30.12.2003 ел, № 794, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасының гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча 

территориаль ярдҽмче системасы турында» 2004 ел, 10 ноябрь, № 480, «Халыкны һҽм 

территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау өлкҽсендҽ мҽгълүмат җыю, алмашу 

һҽм Татарстан Республикасы территориясендҽ урнашкан дҽүлҽт хакимияте 

органнарына һҽм оешмаларга хҽбҽр итү тҽртибе турында» 29.06.2011 ел, № 530 

карары нигезендҽ, Россия Федерациясе Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 

26.08.2009 ел, №496 боерыгы «гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча 

бердҽм дҽүлҽт системасы кысаларында мҽгълүмат алмашу системасы турында 

нигезлҽмҽне һҽм тҽртибен раслау турында», шулай ук Питрҽч муниципаль районы 

территориясендҽ гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең хҽвеф-хҽтҽр дҽрҽҗҽсен билгелҽү һҽм 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең нҽтиҗҽлҽрен киметү буенча чаралар эшлҽү максатларында, 

Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты карар бирҽ:       

1. Питрҽч муниципаль районы территориясе паспортларын һҽм халыкны һҽм 

территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау өлкҽсендҽ мҽгълүмат-белешмҽ 

базаларын эшлҽү (корректировкалау) буенча эшче төркем составын расларга (1 нче 

кушымта). 

       2. Эшче төркемгҽ паспортларны эшлҽүне (корректировкалауны) кризислы 

хҽллҽрдҽ идарҽ итү милли үзҽгенең (НЦУКС) методик рекомендациялҽре нигезендҽ 

үткҽрергҽ. 

       3. Питрҽч муниципаль районының электрон паспортлары исемлеген расларга 

( 2 нче кушымта). 

 

       



4. Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ 

барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽге территориялҽр паспортларын, куркынычлылык реестрларын 

эшлҽү, тикшерү һҽм корректировкалау алгоритмын (3 нче кушымта) расларга  

5. Питрҽч муниципаль районы авыл җирлеклҽре башкарма комитетлары 

җитҽкчелҽре: 

       - авыл җирлеклҽре һҽм ҽлеге җирлеклҽргҽ кергҽн торак пунктларның 

территориялҽре паспортларын һҽм халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн яклау өлкҽсендҽ мҽгълүмат-белешмҽ базаларын эшлҽү (корректировкалау) 

буенча эшне оештырырга. 

     - муниципаль районның бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенҽ эшчҽнлек 

юнҽлешлҽре буенча яңартылган мҽгълүмат бирергҽ. 

 6. Ҽлеге карарның 2 нче кушымтасында күрсҽтелгҽн Питрҽч муниципаль 

районы предприятиелҽре, оешмалары һҽм учреждениелҽре җитҽкчелҽренҽ: 

    - объектларның электрон паспортларын эшлҽү (корректировкалау) буенча эшне 

оештырырга;; 

    - Питрҽч муниципаль районының бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенҽ эшчҽнлек 

юнҽлешлҽре буенча яңартылган мҽгълүмат бирергҽ. 

     7. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һҽм Питрҽч муниципаль районының рҽсми 

сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга. 

     8. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотам.     

 

 

 

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитҽкчесе                                                            А. В. Хҽбибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
баш. Мингалиев И.М. 

тел.: 3-26-58 

 

 

 

 

http://www.pravo.tatarstan.ru/
http://www.pestreci.tatarstan.ru/


 
Кушымта  №1 

                                                                                      

Питрҽч муниципаль районы башкарма 

комитеты карары белҽн расланды  

«___»  _________   2019 ел № ____ 

                                         

Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау өлкҽсендҽ Питрҽч 

муниципаль районы һҽм ИСБ территориялҽре паспортларын эшлҽҥ (корректировкалау) 

буенча эш төркеме составы 

 

 

Эшче төркем рҽисе: Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе Хҽбибуллин А. В. 

Эшче төркем ҽгъзалары: 

№ Юридик затның исеме Вазыйфа  

1.  Питрҽч “РҮХ"ДАСУ Баш табиб 

2.  Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Питрҽч районы 

буенча бүлеге 

Начальник 

3.  126 ПСЧ ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең 

җиденче янгын-коткару отряды 

Начальник 

4.  Муниципаль район башкарма комитетының төзелеш, 

архитектура һҽм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге 

Начальник 

5.  “Питрҽч коммуналь челтҽрлҽре" муниципаль унитар 

предприятиесе 

Җитҽкче  

6.  «Теплострой» ҖЧҖ Директор 

7.  "Ак Барс" кошчылык комплексы ҖЧҖ Генераль директор 

8.  "Татавтодор" ААҖ Колай юл участогы» Начальник 

9.  Питрҽч РУЭСы, «Таттелеком " ААҖ» Начальник 

10.  “Татмедиа-Питрҽч” АҖ филиалы - «Вперед» газетасы 

(Алга) 

Җитҽкче 

11.  «Татарстан Республикасы гигиена, сҽламҽтлек саклау һҽм 

эпидемиология үзҽге» Федераль дҽүлҽт учреждениесенең 

Саба районындагы филиалы бүлеге 

Начальник урынбасары 

12.  Питрҽч муниципаль районы авыл хуҗалыгы һҽм азык-

төлек идарҽсе 

Начальник 

13.  Питрҽч район дҽүлҽт ветеринария берлҽшмҽсе Начальник 

14.  « Газпром Трансгаз Казан» ҖЧҖ нең Питрҽч РЭГСы 

«Приволжскгаз » эксплуатация – җитештерү идарҽсе 

Начальник 

15.  "Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽгариф бүлеге» муниципаль учреждениесе 

Начальник 

16.  Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн 

тҽэмин итү һҽм социаль яклау министрлыгының Питрҽч 

муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге 

Начальник 

17.  Питрҽч муниципаль районының финанс-бюджет палатасы Рҽис  

18.  Питрҽч участок урманчылыгы Урманчы 

19.  Дҽүлҽт техник күзҽтчелек идарҽсенең Питрҽч муниципаль 

районы бүлеге 

Начальник 

20.  Башкарма комитетның яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм 

бүлеге 

Начальник 

21.  Авыл җирлеклҽре башкарма комитетлары Җитҽкчелҽр 

22.  "П. В. Дементьев исемендҽге Казан авиация-техник 

көллияте" ДАҺБУ филиалы 

Мөдир 

23.  «Җҽзаларны үтҽү Федераль хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча идарҽсенең 3 нче төзҽтү колониясе 

«Федераль казна учреждениесе» 

Начальник 

 

 



 
Кушымта 2 

Питрҽч муниципаль районы башкарма 

комитеты карары  

белҽн расланды  

«___»  _________   2020 ел № ____ 
 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясе паспортларының 

(объектларның) электрон версиялҽрен эшлҽҥ (корректировкалау) исемлеге (муниципаль 

район паспорты, авыл торак пунктлары паспортлары, потенциаль куркыныч объектлар 

паспортлары, социаль ҽһҽмияткҽ ия объектлар паспортлары, кҥплҽп-ваклап сҽҥдҽ итҥне 

тҽэмин итҥче кешелҽр кҥп була торган объектлар паспортлары) 

 
 

№ 

п/п 

Территориянең (объектның) 

паспорт атамасы 
Урыны 

Яңарту датасы 

(төзҽтмҽлҽр кертҥ) 
Башкаручы 

Ҥтҽлеше 

турында 

билге 

1 2 3 4 5 6 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ТЕРРИТОРИЯСЕ ПАСПОРТЫ 

1. 
ПТ Питрҽч муниципаль 

районы МР 
Питрҽч районы 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 
Эшче төркем  

ШҼҺҼР ҖИРЛЕГЕ ТЕРРИТОРИЯСЕ ПАСПОРТЫ 

 юк     

АВЫЛ ТОРАК ПУНКТЛАРЫ ТЕРРИТОРИЯСЕ ПАСПОРТЛАРЫ 

Белкино авыл җирлеге 

2. 
Белкино авылы Белкино авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

3. 
Чертово авылы Чертово авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Богородский авыл җирлеге 

4. 
с. Богородск Богородский авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

5. 
Гильдеево авылы Гильдеево авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

6. 
Черниково авылы Черниково авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

7. 
Камыш авылы Камыш авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

8. 
Ильинка авылы Ильинка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

9. 
Беренче Май поселогы Беренче Май поселогы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

10. 
Көек авылы Көек авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Екатериновка авыл җирлеге 

11. 
Екатериновка авылы Екатериновка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

12. 
Югары Дҽүлҽзҽр авылы Югары Дҽүлҽзҽр авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

13. 
Александровка авылы Александровка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

14. 
Нептун авылы Нептун авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

15. 
Урта Дҽүлҽзҽр авылы Урта Дҽүлҽзҽр авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

16. 
Яңа Никольский авылы Яңа Никольский авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Кибҽч авыл җирлеге 

17. 
Кибҽч авылы Кибҽч авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Кибҽк Иле авыл җирлеге 

18. Кибҽк Иле авылы Кибҽк Иле авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 
Эшче төркем  

Кҽвҽл авыл җирлеге 

19. Чуча авылы Чуча авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 



20. Урывкино авылы Урывкино авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

21. Кҽвҽл авылы Кҽвҽл авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Кҥн авыл җирлеге 

22. 
Күн авылы Күн авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

23. 
Ҽлбҽдҽн авылы Ҽлбҽдҽн авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

24. 
Кызыл Яшьлҽр авылы Кызыл Яшьлҽр авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем  

 

Кощаково авыл җирлеге 

25. 
Званка авылы Званка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

26. 
Иске Кощаково авылы Иске Кощаково авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

27. 
Кощаково авылы Кощаково авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

28. 
Царево авылы Царево авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

29.  
Барсил  авылы Барсил  авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Керҽшен Сҽрдҽсе авыл җирлеге 

30. 
Керҽшен Сҽрдҽсе авылы Керҽшен Сҽрдҽсе авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

31. 
Иксуар авылы Иксуар авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

32. 
Көлкҽмҽр авылы Көлкҽмҽр авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Колай авыл җирлеге 

33. 
Колай авылы Колай авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

34. 
Арышхазда авылы Арышхазда авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

35. 
Дүртөйле авылы Дүртөйле авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

36. 
Карповка поселогы Карповка поселогы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

37. 
Тогашево авылы Тогашево авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Ленино-Кокушкино  авыл җирлеге 

38. 
Ленино-Кокушкино авылы Ленино-Кокушкино авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

39. 
Бутырка авылы Бутырка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

40. 
Змеево авылы Змеево авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

41. 
Салкын-Чишмҽ авылы Салкын-Чишмҽ авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

42. 
Ушнҽ поселогы Ушнҽ поселогы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

43. 
Черемыш авылы Черемыш авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Надеждино авыл җирлеге 

44. 
Надеждино авылы Надеждино авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

45. 
Аркатау авылы Аркатау авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

46. 
Урта Ия авылы Урта Ия авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

47. 
Петрово авылы Петрово авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Татар Казысы авыл җирлеге 

48. 
Татар Казысы авылы Татар Казысы авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

49. 
Казиле авылы Казиле авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Пановское авыл җирлеге 



50. 
Пановка авылы Пановка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

51. 
Новоселок авылы Новоселок авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Питрҽч авыл җирлеге 

52. Питрҽч авылы Питрҽч авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

53. Кечкенҽ Пүчинкҽ поселогы Кечкенҽ Пүчинкҽ поселогы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

54. Олан Иле авылы Олан Иле авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

55. Шихазда авылы Шихазда авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Пимҽр авыл җирлеге 

56. 
Пимҽр авылы 

 

Пимҽр авылы 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Раб. группа 
 

57. 
Олы Норма авылы 

 

Олы Норма авылы 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Раб. группа 
 

58. 
Юныс авылы Юныс авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Раб. группа 
 

Татар Тау Иле авыл җирлеге 

59. 
Татар Тау Иле авылы Татар Тау Иле авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

60. 
Княжа авылы Княжа авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

61. 
Рус Тау Иле авылы Рус Тау Иле авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Чыты авыл җирлеге 

62. 
Чыты авылы Чыты авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

63. 
Иске Йорт авылы Иске Йорт авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

64. 
Селҽнгеш авылы Селҽнгеш авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Шҽле авыл җирлеге 

65. 
Шҽле авылы Шҽле авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

66. 
ТатЦик исемендҽге авыл ТатЦик исемендҽге авыл Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

67. 
Люткино авылы Люткино авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Шигали авыл җирлеге 

68. 
Иске Шигали авылы Иске Шигали авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем  

 

69. 
Яңа Шигали авылы Яңа Шигали авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

Янсуар авыл җирлеге 

70. 
Янсуар авылы Янсуар авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

71. 
Нырсуар авылы Нырсуар авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

72. 
Раевка авылы Раевка авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

73. 
Тегермҽн Тавы авылы Тегермҽн Тавы авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

74. 
Талкыш авылы Талкыш авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

ПОТЕНЦИАЛЬ КУРКЫНЫЧ ОБЪЕКТЛАР ПАСПОРТЛАРЫ 

75. 
“Кощаково" АХП ҖЧҖ. 

Кощаково (ПОО) 

Питрҽч районы,  

 Кощаково авылы 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

76 

"Ак Барс Питрҽч" 

җаваплылыгы чиклҽнгҽн 

җҽмгыяте» 

Питрҽч районы,  

Ленино-Кокушкино авылы 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

77 

Җаваплылыгы чиклҽнгҽн «Ак 

Барс "Кошчылык комплексы" 

җҽмгыяте» 

Питрҽч районы,  

Ленино-Кокушкино авылы 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 



78 

"Җҽзаларны үтҽү Федераль 

хезмҽтенең Татарстан 

Республикасы буенча 

идарҽсенең 3 нче төзҽтү 

колониясе «Федераль казна 

учреждениесе 

Питрҽч районы,  

Пановка авылы 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

79 

"Газпром трансгаз Казан" 

җаваплылыгы чиклҽнгҽн 

җҽмгыяте» 

Казан шҽһҽре, Гадел Кутуй 

ур., 41 йорт 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

ПАСПОРТА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

80 

Питрҽч муниципаль районы "1 

нче Питрҽч урта гомуми белем 

мҽктҽбе» МБМУ 

Питрҽч авылы  

ул. Молодѐжная, д.1 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

81 

Питрҽч муниципаль районы "2 

нче Питрҽч урта гомуми белем 

мҽктҽбе» МБМУ 

Питрҽч авылы  

 Казан ур., 2 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

82. 

Питрҽч муниципаль районы 

Белкино башлангыч гомуми 

белем бирү мҽктҽбе (Ленино-

Кокушкино урта мҽктҽбе 

филиалы) 

Белкино авылы 

Мҽктҽп ур., 87 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

83 

Питрҽч муниципаль районы 

Богородский урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбе 

Богородский авылы 

Үзҽк ур., 46 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

84. 

Питрҽч муниципаль районы 

Күн төп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе 

Күн авылы  

Мҽктҽп ур., 1 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

85. 

Питрҽч муниципаль районы 

Колай урта гомуми белем бирү 

мҽктҽбе 

Колай авылы 

Яшьлҽр ур.,22 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

86. 

ТР Питрҽч муниципаль районы 

Карповка башлангыч гомуми 

белем бирү мҽктҽбе " МБМУ 

(Колай урта мҽктҽбе филиалы)) 

Карповка авылы 

Совет ур, 61 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

87. 

Питрҽч муниципаль районы 

Кибҽч төп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе 

Кибҽч авылы 

Пионер ур., 9 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

88. 

Питрҽч муниципаль районы 

Кощаково урта гомуми белем 

бирү мҽктҽбе 

Кощаково авылы 

Комсомол ур., 10 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

89. 

Питрҽч муниципаль районы 

Керҽшен Сҽрдҽсе төп гомуми 

белем бирү мҽктҽбе 

Керҽшен Сҽрдҽсе авылы 

Совет ур., 71 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем  

 

 

 

90. 

Питрҽч муниципаль районы 

Ленино-Кокушкино урта 

гомуми белем бирү мҽктҽбе 

Ленино- Кокушкино авылы 

Үзҽк ур., 5А 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

91. 

Питрҽч муниципаль районы « 

Кибҽк Иле башлангыч гомуми 

белем бирү мҽктҽбе» МБМУ, 

Надеждино төп гомуми белем 

бирү мҽктҽбе филиалы) 

Кибҽк Иле  авылы 

 Яңа ур.,  4 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

92. 
Питрҽч муниципаль районы 

Надеждино төп гомуми белем 

Надеждино авылы 

Мҽктҽп ур., 11 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 



бирү мҽктҽбе 

93. 

Питрҽч муниципаль районы 

Татар казысы урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбе 

Татар Казысы авылы 

Мҽктҽп ур., 40 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

94. 

Питрҽч муниципаль районы 

Татар Тау Иле урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбе 

Татар Тау Иле авылы 

Совет ур., 15а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

95. 

Питрҽч муниципаль районы 

Пановка төп гомуми белем 

бирү мҽктҽбе 

Пановка авылы 

ул. Тукая, д.4 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

96. 

Питрҽч муниципаль районы 

Чыты төп гомуми белем бирү 

мҽктҽбе 

Чыты авылы 

Үзҽк ур., 1 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

97. 

Питрҽч муниципаль районы 

Шҽле урта гомуми белем бирү 

мҽктҽбе 

Шҽле авылы  

Таҗиев ур., 21а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

98 

Питрҽч муниципаль районы 

Иске Шигали урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбе 

Иске Шигали авылы 

Үзҽк ур., 14 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

99. 

П.В. Дементьев исемендҽге 

Казан авиация-техник 

көллияте" ДАҺБУ филиалы 

Ленино- Кокушкино авылы 

Техник ур., 10 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

100. 

Питрҽч муниципаль районы 

Иске Шигали авылының» 

Кояшкай " балалар бакчасы 

Иске Шигали авылы 

Үзҽк ур., 14 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

101. 

Питрҽч муниципаль районы 

Пановка авылының «Башак " 

балалар бакчасы 

Пановка авылы 

Үзҽк ур., 3а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

102. 

Питрҽч муниципаль районы 

Татар Тау Иле «Ҽкият " 

балалар бакчасы 

Татар Тау Иле авылы 

Совет ур., 15а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

103. 

Питрҽч муниципаль районы 

Шҽле «Тургай» балалар 

бакчасы 

Шҽле авылы 

Хҽйруллин ур., 38 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

104. 

Питрҽч муниципаль 

районының "Чишмҽ" балалар 

бакчасы 

Ленино- Кокушкино авылы 

Гагарин ур., 16 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

105. 

Кощаково «Теремок» балалар 

бакчасы 
Кощаково авылы 

Комсомол ур., 21 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

106. 

Питрҽч муниципаль 

районының «Наратлык» 

балалар бакчасы 

Күн авылы 

Мҽктҽп ур., 1 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

107. 

Питрҽч муниципаль районы 

Богородский «Тузганак» 

балалар бакчасы 

Богородский авылы 

Яшьлҽр ур., 27 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

108. 

Питрҽч муниципаль районы 1 

нче номерлы "Кыңгырау" 

балалар бакчасы 

Питрҽч авылы  

Яшьлҽр ур, 3 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

109. 
Питрҽч муниципаль районы 2 

нче номерлы» Айгөл " балалар 

Питрҽч авылы  

Совет ур., 22 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 



бакчасы 

110. 

Питрҽч муниципаль районы 3 

нче номерлы " Кояшкай» 

балалар бакчасы 

Питрҽч авылы  

Казан ур., 3 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

111. 

Питрҽч муниципаль 

районының " Каенкай» балалар 

бакчасы 

Питрҽч авылы  

Казан ур., 7а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

112. 

Питрҽч муниципаль 

районының 5 нче номерлы " 

Бҽлҽкҽч» балалар бакчасы 

Питрҽч авылы  

Төньяк ур., 1а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

113. 

Питрҽч муниципаль районы 

Яңа Шигали авылының 

"Царево утары» торак 

комплексының" Ивушка 

«балалар бакчасы 

Яңа Шигали авылы,  

Федор Шаляпин ур. 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

114. 

Питрҽч муниципаль районы 

Көек авылының «Алтын 

балык» балалар бакчасы 

Көек авылы, 26 Квартал ур., 

зд.3 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

115. 
Район мҽдҽният йорты Питрҽч авылы 

 Совет ур. 9 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

116. 
Балалар иҗат йорты Питрҽч авылы 

  Почта ур., 1 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

117 
Белкино авыл мҽдҽният йорты Белкино авылы 

  Мҽктҽп ур., 87 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

118. 

Богородский авыл мҽдҽният 

йорты 
Богородский авылы 

  Үзҽк ур., 20 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

119. 

Званка авыл клубы Званка авылы 

  Приозѐрная ур., 34 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

120. 

Екатериновка авыл мҽдҽният 

йорты 
Екатериновка авылы 

  Мҽктҽп ур., 19 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

121. 
Күн мҽдҽният йорты Күн авылы 

  Совет ур., 61а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

122. 
Колай авыл мҽдҽният йорты Колай авылы 

  Чкалов ур., 1а 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

123. 
Карповка авыл мҽдҽният йорты Карповка авылы 

  Совет ур., 37 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

124. 

Кибҽч авыл мҽдҽният йорты Кибҽч авылы 

Пролетарий ур., 28 

 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

125. 

Кощаково авыл мҽдҽният 

йорты 
Кощаково авылы 

  Үзҽк ур., 19 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем  

 

 

126. 

Керҽшен-Сҽрдҽсе мҽдҽният 

йорты 

Керҽшен Сҽрдҽсе авылы 

  Татарстан ур., 6а 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

127 
Яшьлҽр үзҽге Ленино - Кокушкино авылы 

  Үзҽк ур., 19 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

128. 

Салкын-Чишмҽ авыл клубы  Салкын Чишмҽ авылы 

  Татарстан ур., 6а 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

129. 

Надеждено авыл мҽдҽният 

йорты 

Надеждино авылы 

  Мҽктҽп ур., 3 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

130. 
Татар Казысы авыл мҽдҽният Татар казысы авылы 

  Үзҽк ур., 6 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 



йорты  

131. 

Шихазда авыл клубы Шихазда авылы 

  Үзҽк ур., 41 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

132. 
Пимҽр авыл мҽдҽният йорты . Пимҽр авылы 

  Совет ур., 25а 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

133. 

Татар Тау Иле авыл мҽдҽният 

йорты 

Татар Тау Иле авылы 

  Пионер ур., 21а 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

134. 

Пановка авыл мҽдҽният йорты Пановка авылы 

  Үзҽк ур., 7 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

135. 

Чыты авыл мҽдҽният йорты Чыты авылы  

  Кооператив, 62 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

136. 

Иске Йорт авыл мҽдҽният 

йорты 

Иске-Йорт 

  Кооператив ур., 34 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

137. 

Шҽле авыл мҽдҽният йорты Шҽле авылы 

  Хҽйруллин ур., 35 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

138. 

Иске Шигали авыл мҽдҽният 

йорты 

Иске Шигали авылы 

  Яшьлҽр ур., 4 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

139. 

Янсуар мҽдҽният йорты Янсуар авылы 

  Совет ур., 23 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

140. 

Кибҽк Иле авыл мҽдҽният 

йорты 

Ленино - Кокушкино авылы 

  Үзҽк ур., 19 

 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

141. 

“Питрҽч-Арена” боз спорт 

сарае 
Питрҽч авылы  

Казан ур., 13А 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

142. 
"СУЛА” йөзү бассейны Питрҽч авылы 

Яшьлҽр ур., 3Б 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

143. 

Питрҽч РҮХ ДАСУ 

(тҽүлек буе кешелҽр белҽн 

эшли торган) 

 

Питрҽч авылы  

Яшьлҽр ур., 13 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

144. 

ТР Сҽламҽтлек саклау 

министрлыгының балалар һҽм 

яшүсмерлҽр өчен «Шатлык» 

социаль приюты ДБУ 

(тҽүлек буе кешелҽр белҽн 

эшли торган) 

Питрҽч авылы  

Газчылар ур., 14 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

145. 

VIII төрдҽге Питрҽч махсус 

(коррекцион) гомуми белем 

бирү интернат-мҽктҽбе  

(тҽүлек буе кешелҽр белҽн 

эшли торган) 

Питрҽч авылы  

Яшьлҽр ур., 7 

Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 

 

КЕШЕЛҼР КҤП БУЛА ТОРГАН ОБЪЕКТЛАР ПАСПОРТЛАРЫ (СҤ) 

 юк     

БАЛАЛАР СҼЛАМҼТЛҼНДЕРҤ ЛАГЕРЬЛАРЫНЫҢ ПАСПОРТЛАРЫ 

146. 

“Чайка” балалар 

сҽламҽтлҽндерү лагере Питрҽч авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

147. 

“Бригантина” балалар 

сҽламҽтлҽндерү лагере 

Питрҽч авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

148. 
“Мишҽ” ял базасы Питрҽч авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

 

149. 

“Юность” балалар Питрҽч авылы Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 



сҽламҽтлҽндерү лагере 

150. 

“Олимп” балалар 

сҽламҽтлҽндерү лагере 

Питрҽч авылы 
Ай саен 

 (25 числога кадҽр) 

Эшче төркем 
 

 Барлыгы: 150 ПТ     

 

 

 

 

Питрҽч муниципаль районы башкарма 

комитеты карары белҽн расланды                                                                                            

«___»  _________   2020 ел № ____ 

 
 

 
Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ барлык дҽрҽҗҽдҽге 

территориялҽрнең паспортларын, куркынычлылык реестрларын эшлҽҥ, тикшерҥ һҽм 

корректировкалау алгоритмы. 

 

Барлык дҽрҽҗҽдҽге территориялҽр паспортларын, куркыныч реестрларын эшлҽү: 

Территория паспорты, куркынычлык реестрлары Кризис хҽллҽрдҽ идарҽ итү милли үзҽге 

рекомендациялҽре нигезендҽ эшлҽнҽ һҽм Территория паспортларын кабул итүнең типлаштырылган 

акты белҽн раслана. 

 20 реестр эшлҽнде; 

Шуларның 150се паспорт:  

1. Питрҽч муниципаль районы паспорты; 

         73 - торак пункт паспортлары; 

         5 нче паспорт тапшыру;  

         0. кешелҽр күп була торган объектларның паспортларын тапшыру; 

         5-балалар сҽламҽтлҽндерү лагерьларының паспортлары;  

         66 - социаль өлкҽ объектларына паспортлар; 

 Территориялҽрнең электрон паспортлары бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенең эш 

урыннарында урнаштырыла һҽм эш документлары булып тора. Территориялҽр паспортлары, 

куркынычлык реестрлары көндҽлек эшчҽнлектҽ кирҽкле белешмҽ, статистик һҽм башка 

мҽгълүматтан оператив файдалану мөмкинлеген алырга, ҽлеге чор өчен хас булган вакыт һҽм 

территориялҽр куркынычларының ихтималын бҽялҽргҽ тиеш. Территория паспортларына, 

куркынычлылык реестрларына төзҽтмҽлҽр план буенча да, оператив режимда да муниципаль 

берҽмлеклҽр (авыл җирлеклҽре) башлыклары, территориаль органнар, федераль башкарма хакимият 

органнары, предприятие һҽм оешма җитҽкчелҽре белҽн берлектҽ гамҽлгҽ ашырыла. Паспортларны, 

куркынычлык реестрларын агымдагы тикшерү һҽм төзҽтмҽлҽр кертү аена кимендҽ 1 тапкыр 

үткҽрелҽ. 

Барлык дҽрҽҗҽдҽге территориялҽр паспортлары, куркыныч реестрлары белҽн эш алып барыла: 

 гадҽттҽн тыш хҽллҽр килеп чыккан очракта, һҽм шулай ук көндҽлек оператив фаразны исҽпкҽ 

алып, өйрҽнүлҽр вакытында бердҽм дежур-диспетчерлык хезмҽтенең оператив кизү торулары; 

 территориялҽр паспортларын, куркынычлык реестрларын (2 нче кушымта) корректировкалау 

графигы нигезендҽ, территория паспортларын, халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн саклау өлкҽсендҽ куркынычлык реестрларын төзҽтү буенча эшче төркем составы 

беркетелгҽн бүлеклҽр нигезендҽ план режимында. Эшче төркем тарафыннан ресурсны планлы 

тикшерү һҽм яңарту айга кимендҽ 1 тапкыр. 

 

       


