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Баулы муниципаль районы 
халкына тыныч Иэм хэрби 
вакытта гадэттэн тыш хэл 
куркынычы турында яисэ 
гадэттэн тыш хэл килеп чыгу 
турында хэбэр иту Иэм 
мэгълумат биру тэртибе турында

1994 елньщ 21 декабрендэге «Халыкны Иэм территориялэрне табигый Иэм 

техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэн якпау турында» 68-ФЗ номерлы. 1998 

елньщ 12 февралендэге «Гражданнар оборонасы турында» 28-ФЗ номерлы, 2003 елньщ 6 

октябрендэге «Россия Федерациясендэ >к;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 

турында» 1Э1-ФЗ номерлы Федераль законнар, Россия Федерациясе Хекумэтенен 2003 

елньщ 30 декабрендэге «Гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Иэм бетеру буенча бердэм 

дэулэт системасы турында 794 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетыньщ 2004 елньщ 10 ноябрендэге «Татарстан Республикасыньщ гадэттэн тыш 

хэллэрне булдырмау haM бетеру буенча территориаль ярдэмче системасы турында» 480 

номерлы карары нигезендэ, шулай ук Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы башкарма комитеты халыкка хэбэр иту Иэм мэгълумат биру системасын 

камиллэштеру максатларында Баулы муниципаль районы башкарма комитеты

1. Кушымтадагы тубэндэгелэрне расларга:

Гадэттэн тыш хэл куркынычы яисэ гадэттэн тыш хэл барлыкка килу турында Баулы 

муниципаль районы халкына хэбэр иту Ьэм мэгълумат биру системасы турында 

нигезлэмэ (1нче кушымта);

- Баулы муниципаль районы халкына тыныч Иэм хэрби вакытта гадэттэн тыш хэл 

куркынычы турында яисэ гадэттэн тыш хэл килеп чыгу турында хэбэр иту Иэм мэгълумат 

биру тэртибе турында нигезлэмэ (кушымта № 2);

- телефон номерлары «Спрут-Информ» хэбэр иту ж;ирле системасына кертелгэн

КАРАР ИТЭ:
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телефон, язма h9M башка элемтэ юлы белэн гадэттэн тыш хэллэр барлыкка килу яисэ 

килеп чыгу куркынычы турында мэгълумат ж;иткеру Иэм хэбэр иту ечен ж;аваплы затлар 

исемлеге h0M Баулы муниципаль районыныц хэбэр иту схемасы (Знче кушымта);

- Баулы муниципаль районы халкына тыныч Иэм хэрби вакытта гадэттэн тыш хэл 

куркынычы турында яисэ гадэттэн тыш хэл килеп чыгу турында хэбэр иту Иэм мэгълумат 

биру ечен ж;элеп ителэ торган гамэлдэге радио Иэм телевидение компаниялэре исемлеге 

(кушымта № 4);

- Баулы муниципаль районы халкына тыныч Иэм хэрби вакытта гадэттэн тыш хэл 

куркынычы турында яисэ гадэттэн тыш хэл килеп чыгу турында хэбэр иту Иэм мэгълумат 

биру буенча сейлэм текстлары (№5 кушымта).

2. Баулы муниципаль районы гражданнар оборонасына табигый Иэм техноген 

характердагы гадэттэн тыш хэллэр турында вазифаи затларга Иэм халыкка тыныч вакыт 

мэнфэгатьлэрендэ хэбэр иту системасын кулланырга.

3. Баулы муниципаль районы халкына массакулэм мэгълумат чаралары, ж;ирле 

радиотапшырулар 1пэм телевидение аша гадэттэн тыш хэл килеп чыгу куркынычы 

турында хэбэр иту ечен «Баулы муниципаль районы Гражданнарны яклау идарэсе» МКУ 

ж;итэкчесен ж;аваплы вазыйфаи зат итеп билгелэргэ.

4. Гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычы турында Баулы муниципаль районы 

халкына хэбэр иту (пэм ж;иткеруне гамэлгэ ашыручы орган итеп «Баулы муниципаль 

районы Гражданнарны яклау идарэсе» МКУ билгелэргэ.

5. "Баулы муниципаль районы Гражданлык яклау идарэсе" МКУ ж,итэкчесенэ 

тэкъдим итэргэ:

- барлык объектларда электросиреналар, электр туклану кабельлэре булу- 

булмавына Иэм тезеклегенэ мониторинг ясарга, соцыннан актлар тезергэ;

- хисаптан соц килэ торган елныц 1 декабренэ Иэм 1 июленэ телефон номерлары 

«Спрут-Информ» хэбэр иту ж,ирле системасына кертелгэн Гражданнар оборонасы 

>цитэкчелэре составы, гадэттэн тыш хэллэрне булдыру Иэм бетеру Ьэм янгын 

куркынычсызлыгын тээмин иту комиссиясе эгъзалары абонентларына, диспетчерлык 

хезмэтлэренен расланган телефон исемлеклэренэ мониторинг уткэрергэ, кирэк булганда 

аларга тиешле узгэрешлэр кертергэ;

- гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэр буенча комплекслы ейрэнулэр 

уткэргэндэ, законнар нигезендэ, Баулы муниципаль районы территориясендэ урнашкан 

барлык сиреналы тавыш ж;айланмаларын гадэттэн тыш хэллэрдэ халык нишлэргэ 

тиешлеге турында мэгълумат ж;иткеругэ ж;элеп итергэ;

- элеге карар белэн вазифаи затлар Иэм потенциаль куркыныч, социаль эИэмиятле 

объектлар, дини учреждениелэр (мэчетлэр Иэм чиркэу) ж,итэкчелэре, авыл ж,ирлеклэре 

башлыклары, старосталар, йортлар буенча елкэннэр танышуны (имза куеп) тээмин
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итэргэ;

- халыкка хэбэр иту Ьэм мэгълумат биру мэсьэлэлэрен хел иту буенча эшнец 

торышын анализларга Иэм элеге карар талэплэренэ туры китерергэ.

6. Тэкъдим итэргэ:

6.1. «Таттелеком» ЖД>К; Элмэт электр элемтэсе зона узелы Баулы район электр 

элемтэсе узелы ж;итэкчесенэ «Баулы муниципаль районы гражданлык яклау идарэсе» 
МКУ идарэсе >к;итэкчесе белэн берлектэ тээмин итэргэ:

- хэбэр иту системасыньщ даими техник эзерлеген;

- Баулы муниципаль районында хэбэр иту системаларыньщ эшкэ сэлэтлелеген 
тикшеру планнарын эшлэргэ;

- хэбэр иту системаларыньщ эшкэ яраклылыгына планлы Ьэм планнан тыш 

тикшерулэр уткэру. Хэбэр иту системаларын тикшеру нэтиж;элэрен акт белэн 

рэсмилэштерергэ|

- дежур хезмэтлэрне эзерлэуне оештыру Иэм гамэлгэ ашыруны;

- элемтэ объектларыньщ эксплуатацион-техник персоналын эзерлэуне;

6.2. Баулы муниципаль районы территориясендэ урнашкан предприятие, оешма, 

учреждение житэкчелэренэ объект территориясендэ хэбэр иту Иэм мэгьлумат биру 

сигналларын барлык хезмэткэрлэргэ >к;иткеруне тээмин итэ торган кумэк файдалану ечен 

сирена ж;айланмаларын булдырырга;

6.3. «Татмедиа» АЖ| «Баулы-информ» филиалына тээмин итэргэ:

- тапшыру объектларыньщ дежур хезмэтлэрен Ьэм персоналын эзерлэуне;

- хэбэр итунец Иэм сейлэм мэгълуматньщ шартлы сигналларын тапшыруга техник 

чараларньщ даими эзерлеген;

- "Баулы муниципаль районы гражданлык яклау идарэсе" МКУ гаризалары буенча 

халык ечен магнит йертучелэргэ сейлэм хэбэрлэрен язуны гамэлгэ ашыруны;

- тапшырулар объектлары персоналыньщ халыкка хэбэр иту h9M мэгълумат 

ж;иткеругэ даими эзерлеген.

6.4. Баулы муниципаль районы Советы Аппаратыньщ кадрлар белэн тээмин иту 

булегенэ:
- элеге карар белэн Баулы муниципаль районы ж;ирле узидарэ органнарыньщ 

вазыйфаи затларын, имзаларын куйдырып, таныштыруны;

- Баулы муниципаль районы >к;ирле узидарэ органнары вазыйфаи затларыньщ 

вазыйфаи инструкциялэренэ элеге карар нигезендэ узгэрешлэр кертуне тээмин итэргэ.

7. Элеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыньщ рэсми 

порталында (http://www.pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы сайтында (http://www.bavly.tatarstan.ru.) бастырып чыгарырга.

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.bavly.tatarstan.ru
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8. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

И.
Баулы муниципаль районы 

Башкарма комитеты . Гозэеров
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

2020 елньщ 22 гыйнварындагы 
10 номерлы карарына 

1нче кушымта

Гадэттэн тыш хэл куркынычы яисэ гадэттэн тыш хэл барлыкка килу турында Баулы 
муниципаль районы халкына хэбэр иту Иэм мэгълумат биру системасы турында

нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ «Халыкны (пэм территориялэрне табигый 1пэм техноген 

характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэн яклау турында» 1994 елньщ 21 декабрендэге 68- 

ФЗ номерлы, «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елньщ 12 февралендэге 28-ФЗ 

номерлы, «Элемтэ турында» 2003 елньщ 7 июнендэге126-ФЗ номерлы, «Россия 

Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 

6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы федераль законнар, Россия Федерациясе Хекумэтенец 

«Потенциаль куркыныч объектларны урнаштыру районнарында хэбэр итунец локаль 

системаларын тезу турында» 1993 елньщ 1 мартындагы 178 номерлы, «Гадэттэн тыш 

хэллэрне булдырмау Иэм бетеру буенча бердэм дэулэт системасы турында» 2003 елньщ 

30 декабрендэге 794 номерлы карарлары, «Халыкны Иэм территориялэрне гадэттэн тыш 

хэллэрдэн яклау турында» 2004 елньщ 8 декабрендэге 62 номерлы Татарстан 

Республикасы Законы нигезендэ эшлэнгэн.

1.2. Элеге Нигезлэмэ гадэттэн тыш хэллэрне булдырмау (пэм бетеру мэсьэлэлэре 

буенча чараларны тормышка ашыру механизмын, хэбэр иту системаларыньщ составын, 

бурычларын, структурасын, шулай ук аларны булдыру, камиллэштеру Иэм даими 

эзерлектэ тоту тэртибен билгели.

1.3. Хэбэр иту - гадэттэн тыш хэллэрне булдырмау Иэм бетеру буенча бердэм 

дэулэт системасыньщ (алга таба - РСЧС) Иэм штаттан тыш гражданнар оборонасы 

формированиелэренец район звеносы кечлэре белэн идарэ итуне гамэлгэ ашыручы 

органнарны билгелэнгэм эзерлек дэрэж;эсенэ китеруне Иэм сигналларны (командаларны, 

курсэтмэлэрне) Ьэм мэгълуматны минималь кыска вакыт эчендэ житкеруне тээмин итэ 

торган меИим чараларньщ берсе. Бу максат белэн идарэ итунец Иэр дэрэжэсендэ (жирле, 

объект) хэбэр иту системалары булдырыла.

1.4. Хэбэр иту системасы РСЧС белэн идарэ иту системасыньщ, гражданнар 

оборонасы формированиелэренец состав елеше булып тора Иэм кечлэрнец, 

линиялэрнец Иэм элемтэ каналларыньщ, хэбэр иту Иэм элемтэ аппаратларыньщ Иэм 

элемтэ объектларында урнашкан башка чараларньщ, шулай ук хэбэр иту сигналларыньщ
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(электросиреналарньщ) Иэм сейлэм мэгълуматын тапшыру чараларыньщ оештыру-техник 

берлэшуеннэн гыйбарэт. Алар торак зонасында, >цитештеру 1пэм социаль елкэ 

объектларында урнаштырылган Ьэм идарэ органнарына, РСЧС кечлэренэ, Гражданнар 

оборонасы кечлэренэ Иэм халыкка махсус ашыгыч мэгълумат (пэм сигналлар тапшыру 

ечен билгелэнгэн.

II. Хэбэр иту системасыньщ структурасы Иэм бурычлары

2.1. Хэбэр иту системасы район хэбэр иту системасын, потенциаль куркыныч 

объектларны урнаштыру районнарында хэбэр итунен локаль системаларын Иэм 

ж;итештеру Иэм социаль елкэ предприятиелэренэ хэбэр иту системасын (хэбэр итунец 

объект системалары) уз эченэ ала.

2.2. Хэбэр иту системасыньщ теп бурычы - РСЧС район звеносы кечлэре Иэм 

гражданнар оборонасы формированиелэре белэн идарэ итуче органнардан хэбэр иту 

сигналларын (курсэтмэлэр) h9M ашыгыч мэгълуматны тубэндэгелэргэ >к;иткеруне тээмин 

иту:

- Баулы муниципаль районы территориясендэ урнашкан икътисад объектлары 

(предприятиелэр, учреждениелэр, матди-ж;итештеру, социаль-ж;итештеру 

билгелэнешендэге оешмалар >к;итэкчелэре);

- тормыш тээмин иту объектларыныц диспетчерлык хезмэтлэре булеге;

- район территориясендэ яшэуче халыкны кабул иту.

2.3. Хэбэр итунец локаль системаларыныц теп бурычы - хэбэр иту сигналларын 

Иэм ашыгыч мэгълуматны тубэндэгелэргэ ж;иткеруне тээмин иту:

- объект ж;итэкчелэре Иэм персональна;

- штаттан тыш объект формированиелэренэ;

- хэбэр итунен локаль системасы зонасында урнашкан >к;итештеру Иэм социаль 

елкэ объектлары ж;итэкчелэренэ;

- "Баулы муниципаль районы гражданлык яклау идарэсе" МКУга;

- хэбэр итунен локаль системасы гамэлдэ булган зонадагы потенциаль куркыныч 

объектка якын булган халыкка.

2.4. Хэбэр иту системасыньщ теп бурычы - сигналларны Иэм хэбэр иту 

мэгълуматын тубэндэгелэргэ ж;иткеру:

объект ж;итэкчелэре Иэм персоналына;

- объектньщ кечлэре h9M хезмэтлэрнэ.

2.5. Барлык дэрэждцэге хэбэр иту системалары халыкны Иэм территориялэрне
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табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэн, шулай ук хэрби хэрэкэтлэр 

алып барганда яки алар нэтиж;эсендэ барлыкка килгэн куркынычлардан саклау 

бурычларын гамэлгэ ашыру максатларында кулланыла.

2.6. Хэбэр иту системаларын эшкэ ж;элеп иту автоматлаштырылмаган Иэм 

автоматлаштырылган ысул белэн башкарыла. Барлык дэрэ>к;эдэге хэбэр иту системасы 

эшендэ хэбэр итунен теп ысулы - автоматлаштырылган ысул.

2.7. Хэбэр итунец автоматлаштырылмаган ысулы белэн сигналларны Иэм 

мэгълуматны ж;иткеру гомуми файдаланудагы элемтэ челтэре, ведомство элемтэ 

каналлары аша хэбэр итунен махсус аппаратурасын кулланмыйча гына гамэлгэ 

ашырыла.

2.8. Хэбэр итунен автоматлаштырылган ысулында сигналларны Иэм мэгълуматны 

ж;иткеру хэбэр итунен махсус аппаратурасын кулланып, гомуми файдаланудагы элемтэ 

каналлары Иэм ведомство каналлары Иэм элемтэ линиялэре буенча гамэлгэ ашырыла.

2.9. Сигналларны h9M мэгълуматны автоматлаштырылган ысул белэн тапшыру 

ечен районда узэклэштерелгэн хэбэр иту системасы тезелэ, ул тубэндэгелэрне тээмин 

итэргэ тиеш:

- РСЧС, Гражданнар оборонасы район звеносыньщ ж;итэкчелек составын, районный 

гражданнар оборонасы Иэм гадэттэн тыш хэллэр эшлэре буенча идарэ органнарыньщ 

вазыйфаи затларына Иэм икътисад объектларына циркуляр чакыру аппаратурасын 

кулланып хэбэр иту;

- идарэ органнарына, формированиелэргэ, район халкына районньщ бетен 

территориясендэ яки аерым икътисад объектларында электр сиреналарын кулланып 

“Игътибар! Ьэркемгэ!" сигналын ж;иткеру;

- циркуляр рэвештэ Иэм сайлап алу юлы белэн гражданнар оборонасы Иэм 

гадэттэн тыш хэллэр эшлэре буенча идарэ органнарына, районный оператив 

хезмэтлэренэ, командаларга ашыгыч мэгълуматка >к;иткеру;

- Мэгълуматны ашыгыч рэвештэ идарэ органнарына, формированиелэргэ, район 

халкына ж,иткеру ечен «Баулы муниципаль районы гражданнарны яклау идарэсе» 

МКУдан радиотапшыру каналларын автомат рэвештэ кучеру.

2.10. Баулы муниципаль районы территориясендэ ашыгыч хэбэр иту зоналарында 

гадэттэн тыш хэллэр барлыкка килу яисэ килеп чыгу куркынычы турында халыкка экстрен 

хэбэр итунец комплекслы системасы эшли (алга таба - КСЭОН).

КСЭОН Баулы муниципаль районыньщ хэбэр иту системасыньщ элементы булып 

тора, шуца курэ аны куллану тэртибе - бетен система ечен уртак.

КСЭОН элементлары белэн беренче чиратта ж,и11азландырылырга тиешле халыкка
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ашыгыч хэбэр иту зоналары (тиз тарала торган куркыныч табигать куренешлэре Иэм 

кешелэрнец тормышына Иэм сэламэтлегенэ турыдан-туры куркыныч тудыра торган 

техноген процесслар барлыкка килу куркынычына дучар булган территориялэр) исемлеге 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белэн раслана.

Баулы муниципаль районы территориясендэ КСЭОНны эшкэ ж;элеп иту буенча 

курсэтмэ Баулы муниципаль районы башлыгы яки аны алмаштыручы зат тарафыннан 

бирелэ.

III. Хэбэр иту системаларын булдыру, камиллэштеру Иэм 
аларны эзерлектэ тоту тэртибе

3.1. Хэбэр иту системалары алдан булдырыла.

3.2. Район Ьэм объектлы хэбэр иту системалары Баулы муниципаль районы 

Башлыгы, икътисад объектлары ж;итэкчелэре ж;итэкчелегендэ Баулы муниципаль районы 

территориясендэ гадэттэн тыш хэллэр !пэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту хезмэте 

катнашында тезелэ, камиллэштерелэ Ьэм даими эзерлектэ тора.

3.3. Хэбэр итунец локаль системалары потенциаль куркыныч объектлар урнаштыру 

районнарында объектньщ тиешле ж;итэкчесе »<;итэкчелегендэ Иэм объектларньщ хэбэр 

иту Иэм элемтэ хезмэтлэрен ж;элеп итеп, даими эзерлектэ булдырыла Иэм тотыла.

3.4. Район, локаль Иэм объектлы хэбэр иту системалары хэбэр итунец елкэ 

территориаль системасы состав елеше булып тора (пэм оештыру-техник Ьэм программа 

белэн узара бэйлэнештэ булырга тиеш.

3.5. «Баулы муниципаль районы гражданнарны яклау идарэсе» МКУ, «Таттелеком» 

ГАЖ, Э .П М Э Т  зонасы электр элемтэсе узелыньщ Баулы район электр элемтэсе узелы, 

икътисад объектлары хэбэр иту системаларын санкциясез куллануга каршы оештыру- 

техник чаралар комплексы уткэрэлэр.

3.6. Хэбэр иту системасыньщ тотрыклы эшлэвен тээмин иту максатларында, аны 

тезегэндэ мобиль хэбэр иту чаралары запасларын булдыру 1пэм куллану куздэ тотыла.

3.7. Хэбэр иту системаларыньщ эзерлегенэ ярдэм иту максатыннан аларньщ эшкэ 

эзерлеген тикшеру уткэрелэ Ьэм тубэндэгечэ буленэ торган эксплуатация - техник хезмэт 

курсэту оештырыла:

хэбэр итунец соцгы чараларын кертеп, хэбэр иту системасын комплекслы тикшеру, 

тикшеру сигналларын Ьэм мэгълуматны элеге территориядэ яшэуче халыкка х^иткеру, 

алар елына кимендэ бер тапкыр уздырыла;

ахыргы чараларны кертмичэ генэ хэбэр иту системасын техник тикшеру;

хэбэр иту системасын планлы айлык тикшеру;
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хэбэр иту системасын планнан тыш тикшеру.

Хэбэр иту системасын тикшерулэр Баулы муниципаль районыныц гадэттэн тыш 

хэллэрне булдырмау Иэм бетеру территориаль системасыньщ район звеносыньщ 

кендэлек идарэсе органы вэкиллэре Иэм хэбэр итуне тээмин итугэ жэлеп ителэ торган 

элемтэ оешмалары вэкиллэре составындагы комиссия тарафыннан уткэрелэ.

3.8. Хэбэр иту чараларына эксплуатацион-техник хезмэт курсэту Гражданнар 

оборонасы Иэм гадэттэн тыш хэллэр эшлэре буенча органнар тарафыннан оештырыла 

Иэм элемтэ предприятиелэре тарафыннан шартнамэ шартларында башкарыла.

IV. Хэбэр иту системаларын ж;элеп иту

4.1. Хэбэр иту системасын файдалану турындагы карарны Баулы муниципаль 

районы башлыгы яисэ аны алмаштыручы зат кабул итэ.

4.2. Сигналлар (курсэтмэлэр) Иэм мэгълумат «Баулы муниципаль районы 

гражданарны яклау идарэсе» МКУга, барлык элемтэ Иэм хэбэр иту чараларын кулланып, 

чиратсыз тапшырыла.

4.3. Россия Эчке эшлэр министрлыгыньщ Баулы районы буенча булеге оператив 

дежурные, икътисад объектларыньщ дежур-диспетчерлык хезмэтлэре, сигналлар 

(курсэтмэлэр) яки хэбэр иту мэгълуматын алгач, аларньщ алынуын раслыйлар 1пэм 

аларда булган хэбэр иту инструкциялэре нигезендэ эш итэлэр.

4.4. Халыкка хэбэр иту сигналларын Ьэм мэгълуматын тапшыру ечен радио, 

телевизион Иэм чыбыклы тапшырулар челтэрлэре буенча программаларны 

трансляциялэу гамэлдэге законнар нигезендэ туктатылырга мемкин.

4.5. Радиотапшыру программасын трансляциялэудэн туктап, Баулы муниципаль 

районы башлыгы, Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты >к;итэкчесе яки аларны 

алмаштыручы затлар командасы буенча «Баулы муниципаль районы гражданнарны 

яклау идарэсе» МКУ тарафыннан, гадэттэн тыш хэллэр турында халыкка хэбэр иту Иэм 

мэгълумат биру ечен, район территориясендэ радиотрансляция челтэрлэрен, 

радиотапшыру Иэм телевизион станциялэрне (милек рэвешлэренэ бэйсез рэвештэ) 

файдалануны гамэлгэ ашыра.

4.6. Сейлэм мэгълуматы халыкка тапшыру программаларын биш минуттан да 

артмаган вакыт эчендэ туктатып бирелэ, ике, еч тапкыр суз хэбэрен кабатлау рехсэт 

ителэ.

4.7. Хэбэр иту системасын файдалану тэртибе, хэбэр иту Иэм мэгълумат биру ечен 

ж;элеп ителэ торган кечлэр Иэм чаралар составы, чараларны утэу ечен ж;аваплы
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вазыйфаи затлар Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты ж;итэкчесе, икътисад 

объекты >китэкчесе карары белэн билгелэнэ.

4.8. Хэбэр иту системаларын ж;элеп итунец барлык очраклары (санкциялэнгэн Иэм 

санкциялэнмэгэн) турында да ГОиЧС эшлэре буенча идарэнец югары органына хэбэр 

ителэ.

V. Хэбэр иту сигналлары

5.1. Хэбэр иту сигналы - хэбэр иту системасы буенча тапшырыла торган h9M РСЧС 

район звеносы хезмэтлэре Ьэм кечлэре белэн идарэ итуне гамэлгэ ашыручы органнар, 

гражданнар оборонасыньщ штаттан тыш формированиелэре Иэм халык тарафыннан 

билгеле бер чаралар уткэру ечен команда булып торган шартлы сигнал.

5.2. Халыкка хэбэр иту ечен бердэм "Игътибар! Иэркемгэ дэ!» сигналы 

билгелэнгэн.

5.3. Авария-химик куркыныч матдэлэр (АХОВ) h9M халык ечен куркыныч булган зур 

авариялэр Ьэм катастрофалар нэтиж;элэре белэн зарарлану куркынычы турындагы 

сигнал АХОВ белэн зарарлану куркынычы булган зур авариялэрдэ Иэм катастрофаларда 

бирелэ.

Сигнал биру ечен районньщ барлык техник элемтэ чаралары Иэм хэбэр иту 

чаралары кулланыла. Сигнал тавыш, ут h9M башка сигналлар белэн кабатлана. Бу сигнал 

буенча «Баулы муниципаль районы гражданнарны яклау идарэсе” МКУ курсэтмэлэре 

нигезендэ эш итэргэ кирэк.

5.4. Су басу куркынычы турында сигнал гидротехник корылманы куркыныч яисэ 

турыдан-туры бозган очракта бирелэ. Су басу зонасында яшэуче халыкка хэбэр итунец 

локаль системалары, чыбык уткэргечле радиотапшыру Ьэм телевидение челтэрлэре 

буенча куп тапкырлар сейлэм элемтэсе аша хэбэр ителэ.

5.5. Хэбэр иту сигналларын тапшыру районньщ бетен территориясендэ 

узэклэштерелгэн рэвештэ яисэ >к;итештеру 1пэм социаль елкэ объектлары буенча сайлап 

алу юлы белэн кабызыла, ягъни “Игътибар! Ьэркемгэ!" бердэм сигналын биру юлы белэн 

башкарыла. Аннары радиотрансляция, радио Иэм телевидение каналлары аша гадэттэн 

тыш хэллэр турында мэгълумат >^иткерелэ.

VI. Ж;итэкчелек составына, РСЧС район звеносы кечлэре белэн 
идарэ итуче органнар гражданнар оборонасыньщ штаттан тыш 
формированиелэренэ хэбэр иту Иэм мэгълумат биру тэртибе
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6.1. РСЧСньщ район звеносы кечларе Иэм гражданнар оборонасыньщ штаттан тыш 

формированиелэре белэн идарэ итуче органнарны эзерлеккэ китеру турында 

сигналларны (курсэтмэлэрне) ж;иткеру «Баулы муниципаль районыньщ гражданнарны 

яклау идарэсе» МКУ тарафыннан, гамэлдэге узэклэштерелгэн хэбэр иту системасы Иэм 

районньщ элемтэ системасыньщ барлык элемтэ каналлары буенча билгелэнгэн тэртиптэ 

башкарыла.

Буйсынган идарэ органнары сигналлар (курсэтмэлэр) алуны раслый Иэм аларны 

ж;итэкче составына ж;иткерэ.

6.2. Сигналлар (курсэтмэлэр) узэклэштерелгэн хэбэр иту системасы буенча, 

бернинди чираттан тыш, узэклэштерелгэн хэбэр иту системаларыннан, циркуляр Иэм 

сайлап алу (юнэлешлэр буенча) системаларыннан, район идарэ пунктыннан >к;ибэрелэ.

6.3. «Радиация куркынычы” хэбэр иту сигналын тапшыру Баулы муниципаль 

районы башлыгына, Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты ж;итэкчесенэ (яки 

аларны алмаштыручы затларга) ж;иткерелэ. Бу сигналны алу белэн район халкына хэбэр 

иту Иэм тапшыру турындагы карарны Баулы муниципаль районы башлыгы, Баулы 

муниципаль районы Башкарма комитеты >к;итэкчесе кабул итэ (радиацион хэл фаразлары 

буенча).

6.4. >Цитэкче составны Иэм гражданнар оборонасы хезмэтлэрен, гражданнар 

оборонасы Иэм гадэттэн тыш хэллэр эшлэре буенча идарэ органнарыньщ шэхси 

составын хэбэр иту кизу торган хезмэт Ьэм фатир телефоннарына турыдан-туры хэбэр 

иту юлы белэн циркуляр чакыру системасы буенча телефон яки башка билгелэнгэн 

сигналлар аша башкарыла.

VII. Халыкка хэбэр иту Иэм мэгълумат биру тэртибе

7.1. Тыныч вакытта Ьэм сугыш вакытында гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу 

куркынычы турында халыкка хэбэр иту Баулы муниципаль районы башлыгы, Баулы 

муниципаль районы Башкарма комитеты >к;итэкчесе карары нигезендэ 

электросиреннарны (“Игътибар! Ьэркемгэ!” сигналын) узэклэштереп Ьэм (яки) сайлап алу 

(юнэлешлэр буенча) юлы белэн хэбэр иту системасы буенча башкарыла.

7.2. Халыкка Иэм икътисад объектларыньщ эшлэуче сменаларына хэбэр иту 

сигналларын кабатлау ечен локаль Иэм объектлы хэбэр иту системалары, мобиль хэбэр 

иту чаралары, >к;итештеру Иэм транспорт гудоклары кулланыла.

7.3. Халыкны эвакуациялэу башлану турында хэбэр иту икътисад объектларында
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элеге объектларньщ х^итэкчелэре 1пэм торак-эксплуатация органнары х^итэкчелэре 

тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ оештырыла.

7.4. Гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычы турында халыкка хэбэр итунец теп 

ысулы булып, нинди ведомствога каравына Иэм милек рэвешлэренэ карамастан, 

чыбыкпы, радио Иэм телевизион тапшырулар челтэрлэрен файдаланып, мейлэм 

мэгълуматын тапшыру санала.

7.5. Сейлэм мэгълуматын тапшыру алдыннан, халыкньщ игътибарын ж;элеп иту 

ечен, электро сиренналар, производство гудоклары Иэм башка сигнал чаралары 

кабызыла, бу “Игътибар! Ьэркемгэ!” сигналын ацлата.

Курсэтелгэн сигнал буенча хэбэр ителэ торган территориядэ урнашкан чыбык 

уткэргечле тапшырулар узеллары, радиотапшыру Иэм телевизион студиялэр кичекмэстэн 

мэгълумат тапшыруга эзерлеккэ китерелэ, тышкы тавышларны теркэу челтэрлэре 

кертелэ, тавыш-сейлэшу элемтэсе >к;айланмалары белэн ж;иЬазландырылган махсус 

машиналар ж;элеп ителэ.

7.6. Халыкка уз вакытында хэбэр иту Иэм мэгълумат ж;иткеруне оештыру Ьэм 

гамэлгэ ашыру ечен ж,аваплылык «Баулы муниципаль районы гражданнарны яклау 

идарэсе» МКУнэ йеклэнэ.

7.7. Потенциаль куркыныч объектларны урнаштыру районнарында халыкка хэбэр 

иту Ьэм мэгълумат биру, «Игътибар! Ьэркемгэ!» сигналын, вакыйгалар барышы турында 

мэгълумат Иэм алга таба эш иту буенча рекомендациялэр биру ечен хэбэр итунец локаль 

системалары кулланыла.

7.8. Гражданнар, гадэттэн тыш хэл турында ашыгыч хэбэр тыцлаганнан соц, 

эйтелгэн рекомендациялэр нигезендэ эш итэргэ тиеш. Радио яки телевидение аша 

ашыгыч хэбэр тыцлау мемкинлеге булмаган торак пунктларда ж;ирле узидарэ органнары 

хэбэр итэ.

VIII. Хэбэр иту системаларын финанслау тэртибе

Хэбэр иту системаларын булдыру, камиллэштеру (реконструкциялэу) Иэм 

эксплуатацион-техник хезмэт курсэту, барлык дэрэждцэге хэбэр иту чаралары 

запасларын булдыру Ьэм карап тотуны финанслау федераль законнар h9M Россия 

Федерациясенец башка норматив актлары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

2020 елньщ 22 гыйнварындагы 
10 номерлы карарына 

2нче кушымта

Баулы муниципаль районы халкына тыныч Иэм хэрби вакытта гадэттэн тыш хэл 
куркынычы турында яисэ гадэттэн тыш хэл килеп чыгу турында хэбэр иту Иэм мэгълумат

биру тэртибе турында 
нигезлэмэ

1. Элеге Нигезлэмэ Баулы муниципаль районы халкына тыныч Иэм хэрби чордагы 

гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу куркынычы турында хэбэр иту Иэм мэгълумат биру 

тэртибен билгели.

2. Баулы муниципаль районы халкына хэбэр иту Иэм мэгълумат биру тэртибе су 

басу, табигый бэла-казалар, зур авариялэр, катастрофалар Иэм башка гадэттэн тыш 

хэллэр, эвакуация башлану турында сигналларны h9M мэгълуматны Баулы муниципаль 

районы Иэм район халкына вакытында >киткеруне тээмин иту ечен билгелэнгэн.

3. Халыкка хэбэр биру тубэндэгелэрне куздэ тота:

- халыкка табигый яки техноген характердагы гадэттэн тыш хэл (алга таба - 

гадэттэн тыш хэллэр) барлыкка килу фактын >к;иткеру;

- гадэттэн тыш хэллэр барлыкка килу фаразы яки факты турында мэгълумат алгач 

нэрсэ эшлэргэ кирэклеген ж;иткеру.

4. Халыкка мэгълумат ж;иткеруне куздэ тота:

- табигый яки техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэр барлыкка килунец 

фаразы яки факты турында мэгълуматлар тапшыру;

- гадэттэн тыш хэл барышы, гадэттэн тыш хэл масштабы, гадэттэн тыш хэллэрне 

бетеру барышы Иэм нэти>к;элэре турында мэгълумат;

- табигый тирэлекнен торышы Ьэм потенциаль куркыныч объектларньщ торышы 

турында мэгълумат;

- гидрометеорология, табигать куренешлэре турында мэгълумат;

- халыкны гадэттэн тыш хэллэрне кузэту Ьэм бетеру чаралары Иэм кечлэре белэн 

уткэрелэ торган чаралар белэн системалы рэвештэ таныштыру;

- халыкка гадэттэн тыш хэллэрдэн саклану турында мэгълумат >к;иткеру.

5. Гадэттэн тыш хэл килеп чыгу куркынычы турында Баулы муниципаль районы 

халкына хэбэр иту системасы уз эченэ ала:

- "Татмедиа” АЖ, филиалы “Баулы-информ” телетапшыруы;

- “Игътибар! Иэркемгэ!” сигналын ацлатучы 3 минутлык езлексез режимында 

электро сиреналар эше;
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полиция машиналарын, сигналлар, тавыш ж;айланмалары белэн 

^иИазландырылган махсус транспортны файдалану;

- муниципаль район мэчетлэрендэ тавыш ж;айланмаларын куллану;

-С-40 автоматлаштырылган хэбэр иту системасын, телефон элемтэ каналларын 

куллану.

6. Гражданнар оборонасын эзерлеккэ китеру, Иех^ум иту куркынычы янау Иэм 

эвакуация башлану турында сигналлар бердэм дежур-диспетчерлык хезмэте Ьэм РУЭС 

хезмэте тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ узэклэштерелгэн хэбэр иту системасы Иэм 

гражданнар оборонасыныц барлык элемтэ каналлары буенча ж;иткерелэ.

Гражданнар оборонасы Ьэм гражданнар оборонасы идарэсенец буйсынуындагы 

органнары сигналлар (курсэтмэлэр) алуны раслый Иэм аларны >к;итэкчелек составына 

Иэм буйсынучыларга ж;иткерэ.

Сигналлар (курсэтмэлэр) узэклэштерелгэн хэбэр иту системаларында, РУЭС 

белэн циркуляр Иэм сайлап алу (юнэлешлэр буенча) автоматлаштырылган 

системаларын кулланып, чиратсыз тапшырыла.

>К;итэкчелек составына 1пэм гражданнар оборонасы хезмэтлэренэ, структур 

булекчэлэргэ хэбэр иту циркуляр чакыру стойкаларын, автоматлаштырылган элемтэ 

системаларын кулланып, башка сигналлар, хезмэт Иэм фатир телефоннары аша 

башкарыла.

Ьавадан янаган куркыныч, радиоактив, химик Иэм бактериологик зарарлану 

турында халыкка хэбэр иту Баулы муниципаль районы гражданнар оборонасы ж;итэкчесе 

карары нигезендэ башкарыла.

«Баулы муниципаль районы гражданнарны яклау идарэсе» МКУ, сигналлар 

(курсэтмэлэр) яки мэгълумат алгач, аларныц алуын раслыйлар, кичекмэстэн алынган 

сигналны (курсэтмэ) идарэ органнарына Иэм кирэк булганда, халыкка гражданнар 

оборонасы >к;итэкчесенэ (аны алмаштыручы затка) тиешле доклад белэн >к;иткерэлэр.

Хэбэр иту «Игътибар! Ьэркемгэ!” сигналын дистанцион идарэ ителэ торган электро 

сиреналар ярдэмендэ узэклэштерелгэн хэбэр итунец автоматлаштырылган системасы 

буенча тапшырып башкарыла. Халык ечен сейлэм мэгълуматы, нинди ведомстволарга 

Иэм милек рэвешлэренэ карамастан, радио-, теле- Иэм чыбыкпы тапшырулар челтэрлэре 

аша тапшырыла.

Халыкка Иэм оешмаларныц эшлэуче персоналына хэбэр иту сигналларын кабатлау 

ечен потенциаль куркыныч объектлар реестрына кертелгэн оешмаларны урнаштыру 

районнарында хэбэр итунец локаль системалары, объектларга (оешмаларга) хэбэр иту
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системалары, хэрэкэтчэн (пэм кирэкле тавыш биру ж;айланмалары, >к;итештеру 1пэм 

транспорт гудоклары, кул сиреналары кулланыла.

Халыкны эвакуациялэу башлану турында хэбэр иту гражданнар оборонасы 

ж;итэкчелэре Иэм торак-эксплуатация органнары >к;итэкчелэре тарафыннан билгелэнгэн 

тэртиптэ оештырыла.

Ьава куркынычы, радиоактив, химик Ьэм бактериологик зарарлану, шулай ук 

табигый, техноген h9M башка характердагы гадэттэн тыш хэллэр барлыкка килу турында 

халыкка хэбэр итунец Иэм мэгълумат ж;иткерунен теп ысулы - радио-, теле- h9M чыбыклы 

челтэрлэрдэн файдаланып, сейлэм мэгълуматын тапшыру («Россия Федерациясе 

халкына тыныч Иэм хэрби вакытныц гадэттэн тыш хэллэрендэ хэбэр иту Иэм мэгълумат 

биру ечен гамапдэге радио-телевизион Иэм телевизион станциялэрдэн файдалану 

тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 01.03.1993 ел, №177 Россия 

Федерациясе Хекумэте карары нигезендэ, ведомствога караган Иэм милек рэвешенэ 

бэйсез рэвештэ).

7. Гадэттэн тыш хэл килеп чыгу куркынычы турында Баулы муниципаль районы 

халкына хэбэр иту массакулэм мэгълумат чаралары, ж;ирле радиотапшырулар, 

телевидение аша башкарыла, шулай ук халыкка мэгълуматны ж;иткеру ж;ыелышлар, 

>к;ыеннар, очрашулар уткэргэндэ тээмин ителэ.

8. Халыкка хэбэр иту Иэм мэгълумат биру системаларын эзерлектэ тоту Ьэм 

камиллэштеру буенча чараларны финанслау тубэндэгечэ башкарыла:

- район дэрэж;эсендэ - район бюджеты хисабына;

- ж;ирлек дэрэж,эсендэ - район бюджетыннан бирелэ торган бюджетара 

трансфертлар исэбенэ;

- объект дэрэж,эсендэ - оешмалар, учреждениелэр Иэм предприятиелэрнец уз 

финанс чаралары хисабына.
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

2020 елньщ 22 гыйнварындагы 
10 номерлы карарына 

Знче кушымта

Телефон номерлары «Спрут-Информ» хэбэр иту ж,ирле системасына кертелгэн телефон, 
язма h9M башка элемтэ юлы белэн гадэттэн тыш хэллэр барлыкка килу яисэ килеп чыгу 

куркынычы турында мэгълумат ж;иткеру Ьэм хэбэр иту ечен жаваплы затлар исемлеге 
Иэм Баулы муниципаль районыньщ хэбэр иту схемасы

Татарстан Республикасыньщ Баулы муниципаль районы башлыгы - Баулы 
муниципаль районы гражданнар оборонасы житэкчесе;

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы башлыгы урынбасары - Баулы 
муниципаль районы гражданнар оборонасы >к;итэкчесе урынбасары;

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты 
ж;итэкчесе - Баулы муниципаль районы гражданнар оборонасы штабы начальнигы, Баулы 
муниципаль районы гадэттэн тыш хэллэр Иэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту 
комиссиясе рэисе;

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты ж;итэкчесенен социаль мэсьэлэлэр 
буенча беренче урынбасары - Баулы муниципаль районы гражданнар оборонасы 
штабыньщ социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары, Баулы муниципаль районыньщ 
эвакуация комиссиясе рэисе;

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты ж;итэкчесенен инфраструктура 
усеше буенча урынбасары, коммуналь-техник хезмэт башлыгы;

Баулы муниципаль районы Башкарма комитеты ж;итэкчесенен икътисадый усеш 
буенча урынбасары, сэудэ Иэм туклану хезмэте начальнигы;

Татарстан Республикасы "Баулы шэ1пэре" муниципаль берэмлеге Башкарма 
комитеты ж;итэкчесе;

Гражданнар оборонасы медицина хезмэте ж;итэкчесе;

гражданнар оборонасыньщ ж;эмэгать тэртибен саклау хезмэте ж;итэкчесе;

янгынга каршы хезмэт ж;итэкчесе;

гражданнар оборонасыньщ ягулык-майлау материаллары белэн тээмин иту Иэм 
транспорт хезмэте ж;итэкчесе;

гражданнар оборонасы юл хезмэте ж;итэкчесе;

гражданнар оборонасы энергетика хезмэте ж;итэкчесе;

гражданнар оборонасы инженерлык хезмэте ^итэкчесе;
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гражданнар оборонасы коммуналь-техник хезмэте житэкчесе; 

гражданнар оборонасыньщ сэудэ Ьэм туклану хезмэте ж;итэкчесе; 

гражданнар оборонасы хайваннар h9M усемлеклэр саклау хезмэте ж;итэкчесе; 

Баулы муниципаль районы авыл ж;ирлеклэре башлыклары;

Баулы муниципаль районыньщ гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Иэм бетеру Иэм 
янгын куркынычсызлыгын тээмин иту комиссиясе эгъзалары.
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

2020 елныц 22 гыйнварындагы 
10 номерлы карарына 

4нче кушымта

Баулы муниципаль районы халкына тыныч Ьэм харби 
вакытта гадэттэн тыш хэл куркынычы турында яисэ гадэттэн тыш 

хэл килеп чыгу турында хэбэр иту Иэм мэгълумат биру ечен ж;элеп ителэ торган 
гамэлдэге радио h9M телевидение компаниялэре

исемлеге

№
п/п

ММЧ атамасы Кемгэ карый Ешлык
тапшыру
(каналы)

1. Татарстан-24 Баулы радио Иэм 
телевидениесе

«Татмедиа» А>К филиалы 
«Баулы-информ»
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Баулы муниципаль районы 
Башкарма комитеты 

2020 елньщ 22 гыйнварындагы 
10 номерлы карарына 

5нче кушымта

Баулы муниципаль районы халкына тыныч Иэм хэрби вакытта гадэттэн тыш хэл 
куркынычы турында яисэ гадэттэн тыш хэл килеп чыгу турында хэбэр иту (пэм мэгълумат

биру буенча сейлэм текстлары

1. Язгы ташу яки су басу куркынычы булган очракта халыкка хэбэр иту тексты:
«Игътибар! Игътибар!

Гражданнар! Сезгэ Баулы муниципаль районы______________________ мерэж;эгать

итэ. Су басу Иэм ташу вакытында саклану чаралары турында мэгълумат тьщлагыз.

Су басу куркынычы турында кисэту алгач, якыннарыгыз, куршелэрегезгэ бу хакта 

хэбэр итегез.

Эвакуация алдыннан, уз йортыгызны саклап калу ечен, суны, газ, электрны езэргэ, 

мичлэрне сундерергэ, бинаньщ еске катларына (чардакларына) кыйммэтле эйберлэр Иэм 

предметларны кучерергэ, авыл хуж;алыгы инвентарен куркынычсыз урыннарга алырга, 

беренче катньщ тэрэзэлэрен Иэм ишеклэрен кул астындагы материал белэн ябарга 

кирэк.

Эвакуация башлану турында сигнал алган вакытта тиз арада документлар, акча, 

кыйммэтле эйберлэр, дарулар, сезонга туры килгэн кием Ьэм аяк киеме комплекты, азык- 

телек запасы ж;ыярга Иэм игълан ителгэн эвакуация пунктына барырга кирэк.

Кинэт су басканда, мемкин кадэр тизрэк биек урынга менергэ Иэм су буенча 

эвакуациягэ эзер булырга кирэк. Коткаручыларга ярдэмгэ мохта>к кешелэрне ачыкларга 

мемкинлек бирэ торган чаралар курергэ кирэк: тэулекнен якты вакытында - тукыма элеп 

куярга; карангы вакытта яктылык сигналлары бирергэ.

Истэ тотыгыз!!!

Су баскан ж;ирдэ ташу суы тигэн ризыкларны ашарга, кайнамаган суны эчэргэ 

ярамый. Юеш электр приборларыннан бары тик аларны яхшылап киптергэннэн сок гына 

файдаланырга була.

Фаразланган су басу турында кисэтудэ, гадэттэ, су басу вакыты Иэм чиклэре 

турында мэгълумат, шулай ук халыкка уз-узецне тоту яки эвакуациялэу тэртибе турында 

кицэшлэр була. Ж^ирле радио яки тавышлы аппаратуралы махсус вэкалэтле затларны
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тьщлауны дэвам итеп (эгэр суз кинэт су басу турында барса), >к;ирле узидарэ органнары 

билгелэгэн вакытлыча урнашу урынына (кагыйдэ буларак, урта мэктэплэр базасында) 

барырга эзерлэнергэ кирэк, анда тукпану, медицина хезмэте курсэту оештырылачак.

2. Давыл турында кисэту алган очракта халыкка хэбэр иту тексты:

«Игътибар! Игътибар!

Гражданнар! Сезгэ Баулы муниципаль районы_____________________  мерэж;эгать

итэ. Росгидрометеохезмэтнен давыл турында кисэту алган вакытта нишлэргэ кирэклеге 

турында мэгълуматны тьщлагыз.

Давыл турында кисэту ж;ил секундына 30 метрга кадэр кечэйгэндэ бирелэ.

Мондый кисэту алганнан соц, тубэндэгелэрне эшлэргэ кирэк: 

балконнарда Иэм ишегалды территориялэрендэ жицел предметларны алып куярга 

яки аларны ныгытырга;

барлык тэрэзэлэр Иэм ишеклэрне ябарга, биклэргэ;

мемкин булганча, тубэлэр, мич Иэм вентиляция торбаларын ныгытырга;

чардакларда тэрэзэлэрне капларга;

мичтэ утны сундерергэ;

медицина аптечкаларын Ьэм 2-3 тэулеклек азык - телек Иэм су эзерлэргэ; 

автоном яктырту чыганаклары (фонарьлар, керосин лампалар, шэм) эзерлэргэ; 

ж;ицел корылмалардан ныклы биналарга яки саклау корылмаларына кучэргэ.

Эгэр давыл сез урамда булганда башланса:

ж;ицел тезелмэлэрдэн, куперлэрдэн, эстакададан, ЛЭП, мачтадан, агачлардан 

ераграк торырга;

очып килгэн предметлардан фанера кисэге, такталар, тартмалар, башка кул 

астындагы чаралар белэн сакланырга;

подвалларда, базларда, яшеренергэ тырышырга кирэк.

3. Табигый бэла-казалар килеп чыккан очракта халыкка хэбэр иту тексты:

«Игътибар! Игътибар!

Гражданнар! Сезгэ Баулы муниципаль районы_____________________  мерэ>к,эгать

итэ. Табигать бэла-казалары вакытында уз-узецне тоту кагыйдэлэре Иэм нэрсэ эшлэргэ 

кирэклеге турында мэгълумат тьщлагыз.

Табигый бэла-казалар - кагыйдэ буларак, кинэт барлыкка килгэн куркыныч табигать
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куренешлэре. Безнец район ечен ураганнар, су басу, кар кертлэре, бураннар аеруча 

куркыныч куренеш булып тора. Алар кешелэрнец нормаль тормышын боза, аларньщ 

Иэлак булуына китерэ, матди кыйммэтлэрне >к;имерэ Иэм юкка чыгара ала.

Иэр граждан, табигый бэла-каза районында булганда, талау, мародерлык Ьэм 

башка закон бозу очракпарына юл куймаска тиеш. Гаилэ эгъзаларына, эйлэнэ- 

тирэдэгелэргэ Иэм узлэренэ беренче ярдэмне курсэтеп, гражданин, моньщ ечен шэхси 

транспорт, инструмент, медикаментлар, бэйлэу материалыннан файдаланып, табигый 

бэла-каза нэтиж,элэрен бетерудэ катнашырга тиеш.

Табигый бэла-каза нэти^элэрен бетергэндэ тубэндэге сакпык чараларын курергэ

кирэк:

телэсэ кайсы бинага кергэнче ул ишелу куркынычы бармы-юкмы икэнлеген 

тикшерергэ;

ж;ыелган газлар шартлау куркынычы аркасында, бинада ачык уттан (шырпы, шэм h.

б.) файдаланырга ярамый;

езелгэн тимерчыбыклар белэн сак булыгыз, кыска ялганышка юл куймагыз;

аларны коммуналь-техник хезмэт тикшермичэ, электр, газ Иэм сууткэргечтэн 

файдаланмагыз;

зыян кургэн коедан су эчмэгез.

Табигый бэла-казалар килеп чыгу куркынычы турында халыкка жирле 

радиотапшыру челтэрлэре Иэм посыльныйлар аша хэбэр ителэ.

4. Эпидемия барлыкка килгэндэ халыкка мерэ>к;эгать иту тексты:

«Игътибар! Игътибар!

Гражданнар! Сезгэ Баулы муниципаль районы______________________ мерэж,эгать итэ.

(дата, вакыты)
_________________муниципаль районы территориясендэ

_ _ _ _ _ _ _ _________________    торак пунктларында кешелэрнец Иэм
хайваннарньщ _______________________________________________________________
авыруы белэн чирлэве ачыкланган.

(авыру исеме)

Ж^ирле узидарэ органнары тарафыннан авыруларны локальлэштеру Иэм эпидемия 

барлыкка килуне булдырмау ечен чаралар курелэ.

____________________ муниципаль районы территориясендэ халыкньщ тубэндэге

очракларда уз-узен тотуы тэртибен тьщлагыз:
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авыруньщ беренче билгелэре барлыкка килгэн очракта медицина хезмэткэрлэренэ 

мерэж;эгать итэргэ кирэк;

тикшерелмэгэн азык-телек Иэм су эчэргэ ярамый;

азык-телек продуктларын Администрация билгелэгэн урыннарда гына сатып 

алырга;

халык белэн аралашуны минимумга кадэр чиклэргэ кирэк.

Мэгълумат

__________________________  баш

табибы тарафыннан бирелде.

5. Ьава Иех<;уме янаганда халыкка мерэжэгать тексты:
«Игътибар! Игътибар! «Ьава тревогасы! Ьава тревогасы!»

Гражданнар! Сезгэ Баулы муниципаль районы______________________ мерэ>к;эгать
И1ГЭ.

Баулы муниципаль районы т е р р и т о р и я с е н д э ___________________
(дата, вакыт)

дошманньщ Иавадан хеж,ум иту куркынычы бар.

Сезгэ тубэндэгелэрне эшлэргэ кирэк: 

киенергэ, балалар киендерергэ;

газ, электр приборларын сундерергэ, мичлэрне, казаннарны сундерергэ; 

ишеклэр h9M тэрэзэлэрне ябыгыз.

Узегез белэн алырга: 

шэхси саклану чаралары; 

азык-телек Иэм су запасы;

шэхси документлар Иэм башка кирэкле эйберлэр;

утны тулэргэ, куршелэрне "Ьава тревогасы" турында кисэтергэ.

Якын арада саклагыч корылмага (сыену урыны, радиациягэ каршы яшерену, 

подвал, баз) качарга, анда «Ьава тревогасы тэмам» сигналына кадэр торырга кирэк.

6. Ьава 1пе>к;уме тэмам булгач халыкка мерэж;эгать тексты:

«Игътибар! Игътибар! Ьава тревогасы тэмам! Ьава тревогасы тэмам!»

Гражданнар! Сезгэ Баулы муниципаль районы______________________ мерэм<;эгать
итэ.
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__________________________________________ Баулы
(дата, вакыт)

муниципаль районында дошманньщ Иавадан hexv/M иту куркынычы тэмам.

Сезгэ хезмэт курсэтуче персоналныц рехсэте белэн саклагыч корылмадан чыгып 

китэргэ кирэк;

гади эшчэнлек белэн шегыльлэнергэ.».


