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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       04.02.2020 ел                                                              10 номерлы 

 

Кама Тамагы муниципаль район 

Башлыгының “Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районында 

гражданнар оборонасы чараларын тәэмин 

итү һәм коткару хезмәтләрен (гражданнар 

оборонасы хезмәтләрен) оештыру 

турында”гы 2010 елның 27 октябрендәге 

95 номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында. 

 

           

«Гражданнар оборонасы турында» 12.02.1998 елның 12 февралендәге 28-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ Федераль 

законның 15 статьясындагы 1 өлешенең 21 пункты, Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «Россия Федерациясендә гражданнар оборонасы турында Нигезләмәне 

раслау турында» 2007 елның 26 ноябрендәге 804 номерлы карары һәм Татарстан 

Республикасы Президентының «Татарстан Республикасында гражданнар 

оборонасын оештыру һәм алып бару турында Нигезләмәне раслау турында» 2008 

елның 22 ноябрендәге ПУ-598 номерлы Указы нигезендә ,Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Гражданнар оборонасы һәм коткару хезмәтләрен 

(гражданнар оборонасы хезмәтләрен) оештыру турында 2010 елның 15 

гыйнварындагы 6 номерлы карары нигезендә (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2011 елның 18 октябрендәге 862 номерлы, 2012 елның 27 апрелендәге 

331 номерлы, 2013 елның 27 апрелендәге 287 номерлы, 2016 елның 6 февралендәге 

716 номерлы, 2016 елның 4 февралендәге 66 номерлы карарлары редакциясендә) 

һәм Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә гражданнар оборонасы 

чараларын һәрьяклы тәэмин итүне оештыру максатларында КАРАР бирәм: 

 

1. Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгының «Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районында гражданнар оборонасы чараларын тәэмин итү 

һәм коткару хезмәтләрен (гражданнар оборонасы хезмәтләрен) төзү турында» гы 
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2010 елның 27 октябрендәге 95 номерлы карарының 2 нче кушымтасын яңа 

редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп бирелә). 
 

2.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе-Гадәттән тыш хәлләр буенча муниципаль 

район комиссиясе рәисе Р.М.Заһидуллинга (килешү буенча) йөкләргә.                  

  

 

 Н. А. Вазыйхов      
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Татарстан Республикасы Кама Тамагы   

муниципаль районы Башлыгының 

2020 елның  04.02.   10 номерлы 

карарына 2 нче кушымта                              

 

     

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмәтләре структурасы 
 

 

№ 

т/б 

Гражданнар 

оборонасы 

хезмәте 

атамасы 

Гражданнар оборонасы 

хезмәте булдыручы 

оешмалар 

Гражданнар оборонасы 

хезмәте җитәкчесе 

Гражданнар оборонасы 

хезмәте җитәкчесенең 

урынбасары -штаб 

начальнигы 

 

Гражданнар 

оборонасы хезмәте 

җитәкчесе 

урынбасары 

1. Элемтә һәм 

хәбәр итү 

хезмәте 

"ТАТТЕЛЕКОМ «ГАҖ 

Буа зона электр элемтәсе 

узелы Кама Тамагы 

РУЭСы» 

(килешү буенча) 

"ТАТТЕЛЕКОМ" 

ГАҖнең Буа зонасы 

электр элемтәсе узелы 

Кама Тамагы РУЭСы 

начальнигы» 

(килешү буенча) 

"ТАТТЕЛЕКОМ" ГАҖнең 

Буа зонасы электр элемтәсе 

узелы Кама Тамагы РУЭСы 

начальнигы урынбасары» 

(килешү буенча) 

Кама Тамагы 

почтамты 

идарәсенең 

«Татарстан 

почтасы "ФДУП 

филиалы «Россия 

Почтасы" 

федераль дәүләт 

унитар 

предприятиесе 

башлыгы) 

2. Медицина 

хезмәте 

«Кама Тамагы РҮХ» 

ДАСУ (килешү буенча) 

«Кама Тамагы РҮХ» 

ДАССОның баш 

табибы) 

баш табибның медицина 

буенча урынбасары 

«Кама Тамагы РҮХ» 

ДАССОсы халыкка хезмәт 

«Кама Тамагы 

РҮХ» ДАССОның 

участок педиатры 

(килешү буенча) 



күрсәтүне (килешү буенча) 

3. Җәмәгать 

тәртибен 

саклау хезмәте 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

«Югары Ослан» 

муниципальара 

бүлегенең "Кама 

Тамагы" полиция бүлеге 

начальнигы (килешү 

буенча) 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

«Югары Ослан» 

муниципальара 

бүлегенең "Кама 

Тамагы" полиция 

бүлеге начальнигы 

урынбасары (килешү 

буенча) 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының «Югары 

Ослан» муниципальара 

бүлегенең "Кама Тамагы" 

полиция бүлеге начальнигы 

урынбасары (килешү 

буенча) 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

«Югары Ослан» 

муниципальара 

бүлегенең "Кама 

Тамагы" полиция 

бүлегенең 

миграция пункты 

начальнигы 

(килешү буенча) 
4. Янгынга 

каршы 

хезмәт 

ТР буенча Россия ФПС 

ГПС ГУ МЧС  116 ПСЧ 

8 янгын-коткару отряды 

(килешү буенча ) 

ТР буенча Россия ФПС 

ГПС ГУ МЧС  116 ПСЧ 

8 янгын-коткару 

отряды 

җитәкчесе(килешү 

буенча) 

ТР буенча Россия ФПС ГПС 

ГУ МЧС  116 ПСЧ 8 янгын-

коткару отряды  башлыгы 

урынбасары (килешү 

буенча) 

Россия Гадәттән 

тыш хәлләр 

министрлыгының 

ТР буенча Баш 

идарәсе идарәсе 

УНД Татарстан 

Республикасы 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы буенча 

дәүләт янгын 

күзәтчелеге 

бүлегенең өлкән 

тикшерүчесе 

(килешү буенча) 
5. Транспорт  һәм 

ягулык-майлау 

материаллары 

"Беркут" МУП (килешү 

буенча) 

"Беркут" МУП 

директоры (килешү 

буенча) 

"Беркут» МУП диспетчеры 

(килешү буенча) 

 



белән тәэмин 

итү хезмәте 
6. Юл 

хезмәте 

"Татавтодор» ААҖ Апас 

филиалының Кама 

Тамагы ДРСУ (килешү 

буенча ) 

«Татавтодор» ААҖ 

Апас филиалының 

Кама Тамагы ДРСУ 

начальнигы (килешү 

буенча) 

«Татавтодор» ААҖ Апас 

филиалының Кама Тамагы 

ДРСУ начальнигы 

урынбасары (килешү 

буенча) 

 

7. Энергетика 

хезмәте  

Кама Тамагы РЭСы 

«Сетевая компания» 

ААҖ филиалы Буа 

электр челтәрләре 

 (килешү буенча) 

Кама Тамагы район 

электр челтәрләре 

начальнигы (килешү 

буенча) 

Кама Тамагы район электр 

челтәрләренең баш 

инженеры (килешү буенча) 

Кама Тамагы РПУ 

"Татэнергосбыт» 

ААҖ филиалының 

начальнигы 

(килешү буенча) 
8. Инженерлык 

хезмәте 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Башкарма комитетның 

инфраструктура үсеше 

бүлеге 

 (килешү буенча) 

 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Башкарма комитетның 

инфраструктура үсеше 

бүлеге начальнигы 

 (килешү буенча) 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетның 

инфраструктура үсеш 

бүлеге баш белгече 

 (килешү буенча) 

 

 

9. Коммуналь-

техник хезмәт 

«Кама Тамагы 

коммуналь челтәрләре " 

ААҖ (килешү буенча) 

«Кама Тамагы 

коммуналь челтәрләре " 

ААҖ генераль 

директоры урынбасары 

(килешү буенча) 

«Кама Тамагы коммуналь 

челтәрләре " ААҖ баш 

инженеры (килешү буенча) 

Кама Тамагы 

мунчасы 

начальнигы 

(килешү буенча) 

10. Сәүдә һәм 

туклану 

хезмәте 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

Башкарма комитетның 

икътисад һәм 

Муниципаль район 

башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма 

комитетның икътисад һәм 

территориаль планлаштыру 

«Кооператор» 

ҖЧҖ рәисе 

(килешү буенча) 



территориаль 

планлаштыру бүлеге 

 (килешү буенча) 

 

урынбасары (килешү 

буенча) 

бүлеге башлыгы 

 (килешү буенча) 

11. Хайваннар һәм 

үсемлекләр 

яклау хезмәте 

Кама Тамагы районы 

авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсе 

(килешү буенча) 

Кама Тамагы 

муниципаль районы 

авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсе 

җитәкчесе (килешү 

буенча) 

Кама Тамагы муниципаль 

районы авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек идарәсенең 

кадрлар бүлеге 

консультанты (килешү 

буенча) 

Кама Тамагы 

район дәүләт 

ветеринария 

берләшмәсенең 

баш ветеринария 

табибы (килешү 

буенча) 
 

 


