
 

 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
территориясендҽ эпизоотиягҽ каршы  
җыелма мобиль отряд төзҥ турында 

 
«Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30 

мартындагы 52-ФЗ номерлы, «Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген 
характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау турында» 68-ФЗ номерлы, 
«Ветеринария турында» 1993 елның 14 маендагы 4979-1 номерлы, Татарстан 
Республикасының Гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ 
комиссиясенең «Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлегенең җыелма мобиль 
эпизоотиягҽ каршы отряды турындагы нигезлҽмҽне раслау турында» 2020 елның 21 
гыйнварындагы 02-20р номерлы боерыклары нигезендҽ, биологик-социаль 
характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне вакытында локальлҽштерҥ һҽм бетерҥ, 
хайваннарның аеруча куркыныч чирлҽрен профилактикалау һҽм аларга каршы көрҽш 
максатларында Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
1. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ эпизоотиягҽ каршы 

җыелма мобиль отряд оештырырга. 
  2. Расларга:   
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының эпизоотиягҽ 

каршы җыелма мобиль отряды (алга таба – отряд)  турында Нигезлҽмҽ 1нче кушымта 
нигезендҽ.  

- отрядның оештыру-штат структурасы  2нче кушымта нигезендҽ; 
- отрядның санлы составын 3нче кушымта нигезендҽ; 
- отрядның автомобиль һҽм махсус техника исемлеген 4 нче кушымта нигезендҽ; 
- отрядның шҽхси составына хҽбҽр итҥ схемасын 5 нче кушымта нигезендҽ. 
3. «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының «Югары Ослан 

муниципаль районы территориясендҽ даими ҽзерлектҽ булган эпизоотиягҽ каршы 
җыелма мобиль отряд төзҥ турында» 2009 елның 24 сентябрендҽге 945 карары ҥз 
көчен югалткан дип санарга. 

4. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы авыл 
хуҗалыгы һҽм азык-төлек Министрлыгының Югары Ослан муниципаль районы буенча  
авыл хуҗалыгы һҽм азык-төлек идарҽсе башлыгына йөклҽргҽ. 
 
 
Башкарма комитет җитҽкчесе                                                                В.С. Тимиряев                                                                       

   20.02.2020                                                                     133 
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                                                                                         Татарстан Республикасы  

                                                                                         Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                         Башкарма комитетының  

                                                                                         2020 елның 20 февралендҽге  

                                                                                         133 номерлы карары белҽн  

                                                                                          расланган 

                                                                                                                        1нче кушымта 

 

 
ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЭПИЗООТИЯГҼ КАРШЫ  

ҖЫЕЛМА МОБИЛЬ ОТРЯДЫ ТУРЫНДА НИГЕЗЛҼМҼ 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының  эпизоотиягҽ 

каршы җыелма мобиль отряды турында Нигезлҽмҽ (алга таба - Нигезлҽмҽ) 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында 

кош гриппын профилактикалау һҽм бетерҥ чараларының комплекслы планы 

турында» 2006 елның 01 апрелендҽге 412-р номерлы кҥрсҽтмҽсе, Татарстан 

Республикасының гадҽттҽн тыш хҽллҽр һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ 

комиссиясенең «Татарстан Республикасы муниципаль берҽмлегенең җыелма мобиль 

отряды турындагы Нигезлҽмҽне раслау хакында» 2020 елның 21 гыйнварындагы 02-

20р номерлы кҥрсҽтмҽсе нигезендҽ эшлҽнде. 

Ҽлеге Нигезлҽмҽ Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районының (алга таба - Югары Ослан муниципаль районы) эпизоотиягҽ каршы 

җыелма мобиль отряд (алга таба - отряд) төзҥ һҽм Татарстан Республикасы 

территориясендҽ эпизоотиялҽр (дуңгызларның африка чумасы, кошларның югары 

патогенлы гриппы, себер тҥлҽмҽсе, котыру авыруы һ.б.) аркасында килеп чыккан 

чыганакларны локальлҽштерҥгҽ һҽм авырулар таралу учакларын бетерҥгҽ, 

хайваннар һҽм кеше өчен уртак булган авыруларны туплауга, аларның нҽтиҗҽлҽрен 

бетерҥ, эпизоотиягҽ каршы локализация һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне (алга таба - ЧС)  

бетерҥ буенча җыелма мобиль эпизоотиягҽ каршы отрядны төзҥ һҽм эшлҽтҥ 

тҽртибен билгели.  

Отряд штаттан тыш формалаша һҽм Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары нигезендҽ төзелҽ.  

Отряд составында төзелҽ торган функциональ бҥлекчҽлҽр (төркемнҽр, 

звенолар, исҽп-хисаплар һ.б.) саны аның оештыру-штат структурасы белҽн 

билгелҽнҽ. 

Отряд ҥз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе Конституциясе һҽм Татарстан 

Республикасы Конституциясе, «Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау турында» 1994 елның 21 декабрендҽге  

68-ФЗ номерлы Федераль закон (2009 елның 3 июлендҽге ҥзгҽрешлҽр белҽн), 

«Халыкның санитар-эпидемиология иминлеге турында» 1999 елның 30 мартындагы 

52-ФЗ номерлы Федераль закон (2009 елның 26 июлендҽге ҥзгҽрешлҽр белҽн), 

«Ветеринария турында» 1993 елның 14 маендагы 4979-1 номерлы  Россия 
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Федерациясе Законы (2009 елның  2 августындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн), 1995 елның 4 

декабрендҽге  13-7-2/469 номерлы  (2007 елның 16 августындагы ҥзгҽрешлҽр белҽн)  

биологик калдыкларны җыю, утильлҽштерҥ һҽм юк итҥ буенча ветеринария-

санитария кагыйдҽлҽре,  Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы Министрлыгының 2016 

елның 31 маендагы 213 номерлы «Африка дуңгызлар чумасы чыганакларын 

таратуны һҽм бетерҥне булдырмауга юнҽлдерелгҽн профилактик, диагностик, чиклҽҥ 

һҽм башка чараларны гамҽлгҽ ашыруның ветеринария кагыйдҽлҽрен раслау 

турында» боерыгы белҽн, Татарстан Республикасы территориясенҽ кеше иминлеге 

өлкҽсендҽ дуңгызларның африка чумасы (кошларның югары патогенлы гриппы) 

авыруларының ҥтеп керҥен булдырмау һҽм хайваннар (кошлар) авыруларын 

профилактикалау, бетерҥ буенча республика штабы карарлары, Россия Федерациясе 

һҽм Татарстан Республикасының башка норматив-хокукый актлары, шулай ук ҽлеге 

Нигезлҽмҽгҽ таяна. 

 Отряд «Югары Ослан район дҽҥлҽт ветеринария берлҽшмҽсе» ДБУ (алга таба 

«Югары Ослан РДВБ» ДБУ), Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор 

идарҽсенең Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы, Кайбыч районнарында 

(килешҥ буенча) территориаль бҥлеге, «Югары Ослан ҥзҽк район хастаханҽсе» 

ДАССУ, Россия ЭЭМ «Югары Ослан» (килешҥ буенча), Югары Ослан муниципаль 

районы финанс-бюджет палатасы, «Волжанка» МУП, «Таткоммунэнерго» АҖ, Югары 

Ослан районы һҽм аның якын урнашкан муниципаль районы буенча биологик 

ресурслар һҽм аеруча саклана торган табигый территориялҽр буенча дҽҥлҽт 

комитеты, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендҽ «Югары Ослан ҥзҽк район» ААҖ, «Татарстан Республикасының 

Югары Ослан аучылар һҽм балыкчылар җҽмгыяте» МБ, Татарстан Республикасының 

Югары Ослан янгын сҥндерҥ һҽм коткару гарнизоны белгечлҽре арасыннан төзелҽ. 

Отряд расланган план нигезендҽ дҽвалау, ветеринария-санитария, 

эпизоотиягҽ каршы, эпидемиягҽ каршы, чиклҽҥ (карантин) һҽм башка чаралар 

комплексын ҥтҽҥне гамҽлгҽ ашыра.  

Отрядның шҽхси составы кирҽкле профилактик вакцинация ҥтҽргҽ тиеш. 

 

II. ОТРЯДНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ 

    Отряд Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ хайваннар (кошлар) 

авыруы ситуациясен контрольдҽ тоту, шулай ук эпизоотиялҽр һҽм (яки) кҥплҽп ҥлҥ 

(авыру) белҽн бҽйле булган гадҽттҽн тыш хҽллҽрне локальлҽштерҥ һҽм бетерҥ 

буенча чаралар комплексын ҥтҽҥ өчен төзелҽ. 

    Отрядның бурычлары этаплап билгелҽнҽ. 

Беренче этап - кузгатучының төрен билгелҽгҽнчегҽ кадҽр (яки кешелҽрнең авыруы 

һҽм хайваннарның (кошларның) кҥплҽп ҥлҥ сҽбҽплҽре). 

Икенче этап - кузгатучының төре ачыкланганнан һҽм ахыргы диагноз куелганнан соң. 

     Отрядның беренче этаптагы бурычлары: 

медицина, ветеринария һҽм эпидемиологик разведка башкару; 

эпидемиологик һҽм эпизоотик шартларны бҽялҽҥ; контактлы, хҽлсез һҽм авыру 

хайваннарны (кошларны) аулау (алга таба - авыру хайваннар (кошлар); 
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сҽламҽт, контактсыз хайваннарга (кошларга) вакцинация ҥткҽрҥ; 

һҽлак булганнардан, клиник авырулардан (кошлардан) патологик материалны сайлап 

алу; 

тикшерҥлҽр уздыру өчен махсус лабораториялҽргҽ пробаларны китерҥ; 

җиһазларны, инвентарьны, бҥлмҽлҽрне һҽм территориялҽрне агымдагы һҽм 

йомгаклау дезинфекциясе; 

биналарны һҽм территориялҽрне механик чистартуны ҥткҽрҥ. 

Отрядның икенче этаптагы бурычлары: 

ЧС (карантин) зонасында ҥткҽрҥ режимының тҽҥлек буе контролен гамҽлгҽ 

ашыру; 

гадҽттҽн тыш хҽл зонасында җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итҥ (карантин); 

гадҽттҽн тыш хҽл (карантин) зонасында урнашкан халык арасында профилактик һҽм 

эпидемиягҽ каршы чаралар ҥткҽрҥ; 

барлык авыру хайваннарны (кошларны) аулау һҽм сую (эвтаназия) һҽм кирҽк 

булганда сҽламҽт (контактлы) хайваннарны (кошларны) мҽҗбҥри сую; 

һҽлак булган һҽм ҥлгҽн хайваннарны (кошларны) утильлҽштерҥ (юкка чыгару) 

урыннарына транспортировкалау; 

һҽлак булган һҽм ҥлгҽн хайваннарны (кошларны) утильлҽштерҥ; 

отрядның шҽхси составын һҽм эпизоотик учакны бетерҥдҽ катнашучы башка 

затларны санитар эшкҽртҥ; 

бер тапкыр кулланыла торган саклану чараларын юк итҥ; агымдагы һҽм 

йомгаклау дезинфекциясе ҥткҽрҥ; 

хайваннарны һҽм башка мөлкҽтне алуны раслый торган документлар ҽзерлҽҥ 

һҽм аларның милекчелҽренҽ законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ читлҽштерелгҽн өчен 

компенсация тҥлҽҥлҽре алу өчен бирҥ; 

читлҽштерҥ, утильлҽштерҥ, юкка чыгару нҽтиҗҽлҽре буенча беренчел исҽпкҽ 

алу документациясен (актларны) төзҥ; 

халыкка хҽбҽр итҥ һҽм авыруны профилактикалау чаралары, чиклҽҥ 

чараларын ҥтҽҥ кагыйдҽлҽре турында, шулай ук терлеклҽрне (кошларны) 

читлҽштергҽн өчен акчалата компенсациялҽр тҥлҽҥ тҽртибе турында аңлату эшлҽре 

алып бару. 

 

   III. ОТРЯДНЫҢ ОЕШТЫРУ СТРУКТУРАСЫ, БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ҖИҺАЗЛАНЫШЫ 

1. Отряд турындагы Нигезлҽмҽ, аның оештыру-штат структурасы, санлы 

составы, отрядның автомобиль һҽм махсус техника исемлеге, Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары белҽн раслана. 

Отряд командиры булып «Югары Ослан РДВБ» ДБУ баш ветеринария табибы 

тора. 

2. Отряд функциональ бҥлекчҽлҽрдҽн (төп һҽм тҽэмин ителештҽн) тора. 

Төп бҥлекчҽлҽр: 

ветеринария разведкасы төркеме; читлҽштерҥ төркеме; 

кыргый хайваннарның (кошларның) санын җайга салу төркеме; утильлҽштерҥ 

төркеме; дезинфекция төркеме; 

вакцинация төркеме. 
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тҽэмин итҥ бҥлеклҽре: 

медицина һҽм эпидемиологик разведка төркеме; 

ҥткҽрҥ режимын тҽэмин итҥ төркеме; 

җҽмҽгать тҽртибен саклау төркеме; 

табиб-шҽфкать бригадасы; 

янгын исҽп-хисабы; 

санитар-юу пункты. 

3. Ветеринария разведкасы төркеме ҥлгҽн (авыру) терлеклҽрне (кошларны) 

ачыклау (табу) урынына барып, патологик материал пробаларын сайлап ала (кан, 

патологик материал һҽм биоматериал калдыкларын сайлап алу тҽртибе буенча 

инструкция нигезендҽ), аларны махсуслаштырылган лабораториягҽ китерҽ 

(хайваннарның (кошларның) авыруын тикшерҥ өчен пробаларны китереп җиткерҥ 

тҽртибе һҽм кҥрше ишегалларын һҽм хайваннарның (кошларның) һҽлак булган 

(авыру) җҽнлеклҽрне (кошларны) ачыклау (табу) урынына якын урнашкан 

территориялҽрне йөреп чыгу (урап узу) тҽртибе нигезендҽ), һҽлак булган 

хайваннарны (кошларны) исҽпкҽ алу алып бара. 

Төркем имин булмаган пунктка хайваннар (кошлар) ҥлгҽн (авыру) очраклар 

турында мҽгълҥмат алганнан соң бер сҽгать эчендҽ чыга. 

Төркем «Югары Ослан РДВБ» ДБУ хезмҽткҽрлҽре арасыннан формалаша. 

Ветеринария разведкасы төркеме командиры - отряд командиры урынбасары. 

Төркемнең шҽхси составы индивидуаль яклау костюмнары, сулыш органнарын 

яклау чаралары белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемне туплау: патологик материалны алу инструментлары, патологик 

материалны транспортировкалау өчен хладоагентлы термоконтейнер, лабораториягҽ 

патологик материал юнҽлешлҽре бланклары, элемтҽ мобиль чаралары, полиэтилен 

капчыклар, дезинфекциялҽҥ чаралары, кул юу өчен су сыешлыгы, сөлге, сабын, 

бинокль, фонарь, ҥлгҽн хайваннарны (кошлар) исҽпкҽ алу журналы. 

4. Читлҽшҥ төркеме авыру һҽм контактлы хайваннарны (кошларны) аулауны 

гамҽлгҽ ашыра, кирҽк булганда аларны кансыз рҽвештҽ йоклата  (эвтаназия), шулай 

ук хайван ҥлҽксҽсен җыю һҽм транспортка төяҥ чараларын ҥткҽрҽ, утильлҽштерҥ 

урыннарына алып китҽ һҽм ҥлгҽн хайваннарны (кошларны) исҽпкҽ ала, читлҽштерҥ, 

алу  һҽм юкка чыгару (утильлҽштерҥ) нҽтиҗҽлҽре буенча беренчел хисап 

документациясен (актларны) төзи,  алуны раслый торган документларны ҽзерли һҽм 

аларны милекчелҽргҽ килҽчҽктҽ компенсация тҥлҽҥлҽре алу өчен бирҽ. 

Төркем Югары Ослан районының «Югары Ослан РДВБ» ГБУ, коммуналь һҽм 

финанс хезмҽтлҽре хезмҽткҽрлҽре исҽбеннҽн төзелҽ. 

Төркемнең шҽхси составы сулыш һҽм тире органнарын индивидуаль яклау 

чаралары белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемне җиһазлау: тоту өчен силкалар (сачоклар), полиэтилен капчыклар, 

йоклату өчен чаралар, шприц-автоматлар, ҥлгҽн хайваннарны (кошларны) исҽпкҽ алу 

һҽм ҥлчҽҥ журналы, платформалы (амбар)  идҽн ҥлчҽҥлҽре, калькулятор һҽм 

дезинфекция чаралары, документлар бланклары (актлар). 

5. Кыргый хайваннарның (кошларның) санын көйлҽҥ төркеме кыргый фаунада 
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контактлы яки авыру хайваннарны (кошларны) аулауны (атуны) гамҽлгҽ ашыра, 

аларны җыю һҽм транспортка төяҥ чараларын ҥткҽрҽ, ауланган, ауган һҽм ҥлгҽн 

хайваннарны (кошларны) исҽпкҽ ала һҽм аларны лаборатор тикшеренҥгҽ илтҽ. 

Төркем биологик ресурслар һҽм махсус сакланылучы табигать территориялҽре 

буенча Дҽҥлҽт комитетының Югары Ослан муниципаль районы һҽм районга якын 

территориялҽр буенча дҽҥлҽт кҥзҽтчелеге бҥлеге, «Татарстан Республикасы 

аучылар һҽм балыкчылар җҽмгыяте» МОО хезмҽткҽрлҽре арасыннан төзелҽ. 

Төркемнең шҽхси составы сулыш һҽм тире органнарын яклауның индивидуаль 

чаралары белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемне җиһазлау: тышлыклы ау мылтыгы, ау пычаклары, амуниция 

(патронташ, кейслар һ.б.), тоту өчен силкалар (сачоклар), хайваннар (кошлар) 

мҽетлҽре (туш) өчен полиэтилен капчыклар, урыннарны теркҽҥ һҽм егылу урыннарын 

ачыклау өчен атылган кыргый хайваннарны (кошларны) исҽпкҽ алу журналы. 

6. Утильлҽштерҥ төркеме утильлҽштерҥ урынында хайваннарны (кошларны) 

утильлҽштерҥ, төяҥ урыннарын ҽзерлҽҥне (җиһазлауны) гамҽлгҽ ашыра, биотермик 

чокырларда дезинфекция чаралары кулланып яисҽ янгын һҽм шҽхси 

куркынычсызлык чараларын катгый ҥтҽгҽндҽ яндыру юлы белҽн мҽетлҽрне 

(кошларны) утильлҽштерҥне уздыра, утильлҽштерелгҽн хайваннарны (кошларны) 

исҽпкҽ алып бара. 

Төркем Югары Ослан муниципаль районының «Югары Ослан РДВБ» ДБУ һҽм 

коммуналь хезмҽтлҽр хезмҽткҽрлҽре арасыннан формалаша. 

Ветеринария-санитария экспертизасы лабораториясенең ветеринария табибы 

ветеринария-санитария экспертизасы кагыйдҽлҽре нигезендҽ төркем составыннан 

терлек сую продуктларына (кошларга) һҽм иткҽ һҽм ит продуктларына ветеринария-

санитария тикшерҥе экспертизасы ҥткҽрҽ. 

Төркемнең шҽхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын саклау 

чаралары, резин перчаткалар белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемнең җиһазландырылуы: экскаватор һҽм металл кузовлы йөк автомобиле 

(яки металл сыешлыгы белҽн җиһазландырылган автомобиль), дезинфекция 

чаралары, утильлҽштерелгҽн хайваннарны (кошларны) исҽпкҽ алу журналы. 

7. Дезинфекция төркеме һҽлак булган (авыру) хайваннарны (кошларны) 

ачыклау урынын механик чистарта, йогышлы учакны агымдагы һҽм йомгаклау 

дезинфекциясе (ветеринария дезинфекциясе, дезинвазия, дезинсекция һҽм 

дератизация ҥткҽрҥ инструкциясе нигезендҽ) ҥткҽрҽ. 

Төркем «Югары Ослан РДВБ» ДБУ хезмҽткҽрлҽре арасыннан формалаша. 

Төркемнең шҽхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын саклау 

чаралары, резин перчаткалар белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемне җиһазлау: дезинфекция җайланмасы һҽм дезинфекция чаралары. 

8. Вакцинация төркеме яшь төркемнҽре, төрлҽре буенча хайваннар (кошлар) 

санын билгели;  

хайваннар (кошлар) саны турында мҽгълҥмат булган очракта вакцина саны 

билгелҽнҽ;  

хладагентлы термоконтейнерларда вакцинаны транспортлауга һҽм 
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транспортлауга ҽзерлҽҥне  гамҽлгҽ ашыра;  

тотрыклы иммунитет формалаштыру максатында сҽламҽт, контактсыз 

хайваннарга (кошларга) вакцинация ҥткҽрҥ һҽм урыннарга чыгып, аларны ҥткҽрҥне 

гамҽлгҽ ашыра. 

Төркем «Югары Ослан РДВБ» ДБУ хезмҽткҽрлҽре арасыннан формалаша. 

Төркемнең шҽхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын саклау 

чаралары, резин перчаткалар, термоконтейнерлар, вакцина ташу өчен салкынча 

компонент белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемне җиһазлау: инҽсез иньекторлар, массакҥлҽм куллануның инъекцион 

аппаратлары (Шиловның универсаль аппараты һ.б.), антисептиклар һҽм асептиклар 

эретмҽлҽре, вакциналар. 

9. Медицина һҽм эпидемиологик разведкасы төркеме эпизоотик (йогышлы) 

учакта һҽм янҽшҽдҽге территориядҽ медицина һҽм эпидемиологик разведканы 

гамҽлгҽ ашыра; 

риск төркеме затларын (хуҗалык хезмҽткҽрлҽрен, отрядның шҽхси составын 

һҽм учакны бетерҥдҽ катнашучыларны) медицина тикшерҥе; 

халык арасында йогышлы авыруга шиклҽнгҽн авыруларны һҽм контактлы 

затларны ачыклау максатыннан чыгып, ишегалларны йөреп чыгу; 

йогышлы авыруда шиклҽнгҽн кешелҽрне һҽм авыруларны лаборатор 

тикшерҥне оештыру; 

кирҽк булганда ашыгыч профилактиканы оештыру; 

авыруда шиклҽнгҽн кешелҽрнең вакытлыча изоляциясе; 

чыганакта агымдагы һҽм йомгаклау дезинфекциясен ҥткҽрҥ сыйфатын 

оештыру һҽм контрольдҽ тоту. 

Төркем «Югары Ослан ҥзҽк район хастаханҽсе» ДАССО һҽм ТР буенча 

роспотребнадзор идарҽсенең Яшел Ҥзҽн, Югары Ослан, Кама Тамагы, Кайбыч 

районнарында территориаль бҥлеге хезмҽткҽрлҽре арасыннан формалаша, 

төркемнең шҽхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын саклау чаралары, 

резин перчаткалар белҽн тҽэмин ителҽ. 

Төркемне җиһазлау: лаборатория тикшеренҥлҽре өчен материал алырга 

төргҽк, медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ өчен кҥчмҽ төргҽк. 

10. Ҥткҽрҥ режимын тҽэмин итҥ төркеме ГТХ (карантин) зонасында хҽрҽкҽтне 

җайга салуны оештыра һҽм тҽэмин итҽ. Төркем ветеринария-полиция (контроль-

ҥткҽрҥ, санитар-ҥткҽрҥ) пунктларын (постларны) җиһазлау һҽм кҥрсҽтҥ өчен 

билгелҽнгҽн. 

Пунктларның һҽм постларның саны гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасына керҥ (китҥ) 

саныннан чыгып билгелҽнҽ. 

Торак пунктка төп керҥ (чыгу) урыннарында (объект, гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

зонасына, карантин зонасына) пунктлар җиһазлана һҽм куела. 

Төркем Россия Эчке эшлҽр министрлыгының «Югары Ослан» МБ ЮХИДИ 

бҥлеге, «Югары Ослан РДВБ» ДБУ хезмҽткҽрлҽре арасыннан төзелҽ. 

Пунктны җиһазлау: җиңел автомобиль, мобиль элемтҽ чаралары, дезинфекция 

барьеры, шлагбаум, кешелҽрне киендерҥ урыны, кҥчмҽ дезинфекция җайланмасы, 
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эш эремҽсен ҽзерлҽҥ өчен савыт, су өчен сыешлык, дезинфекция чаралары, 

юдыргыч, сөлге, сабын, «Карантин» язулы аншлаг. 

Постны җиһазлау: җиңел автомобиль, мобиль элемтҽ чаралары, шлагбаум, 

«Карантин» язулы аншлаг, гадҽттҽн тыш хҽллҽр зонасын (карантин) ҽйлҽнеп чыгуны 

кҥрсҽтҥче юл билгелҽре, фонарь. 

Төркемнең шҽхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын саклау 

чаралары, итеклҽр, резин перчаткалар белҽн тҽэмин ителҽ. 

11. Җҽмҽгать тҽртибен саклау төркеме карантин зонасында (ГТХ зонасында) 

тҽртип саклауны тҽэмин итҽ, отрядның шҽхси составын, беренче чиратта, 

ветеринария разведкасы, читлҽштерҥ, медицина һҽм эпидемиология разведкасы 

төркемнҽрен озата баруны һҽм саклауны оештыра. 

Төркем Россия эчке эшлҽр Министрлыгының «Югары Ослан» МБ 

хезмҽткҽрлҽре арасыннан төзелҽ. 

Төркемнең шҽхси составы сулыш һҽм тире органнарын саклау өчен штатлы 

корал һҽм табель чаралары белҽн тҽэмин ителҽ һҽм җиһазландырыла. 

12. Табиб-шҽфкать туташлары бригадасы карантинлы чиклҽнгҽн чаралар 

ҥткҽрҥ чорында отрядның шҽхси составына медицина ярдҽме кҥрсҽтҽ, медицина 

тикшерҥе һҽм аның сҽламҽтлеген тикшереп торуны оештыра, кирҽк булганда 

ачыкланган (шикле) авыруларны госпитализациялҽҥне (изоляциялҽҥне) оештыра. 

Бригада «Югары Ослан РҤХ» ДАССО хезмҽткҽрлҽре арасыннан төзелҽ. 

Бригаданың шҽхси составы саклагыч костюмнар, халатлар, баш киемнҽре һҽм 

битлеклҽр белҽн тҽэмин ителҽ. 

Бригаданы җиһазлау: медицина ярдҽме кҥрсҽтҥ өчен табиб (фельдшер) 

җҽймҽсе һҽм Татарстан Республикасы сҽламҽтлек саклау министрлыгының 

җитҽкчелек документлары талҽплҽренҽ туры китереп башка табельле мөлкҽт. 

13. Янгын исҽп-хисап бҥлеге  һҽлак булган һҽм ҥлгҽн хайваннарны 

(кошларны) яндырганда янгын куркынычсызлыгы чараларын ҥтҽҥне контрольдҽ тота. 

Бҥлекчҽ командиры яндыру урынын сайлауда катнаша. Янгын чыкканда аны 

сҥндерҥне оештыра һҽм ҥткҽрҽ. 

Янгын исҽп-хисап бҥлге Татарстан Республикасы Югары Ослан янгын сҥндерҥ 

һҽм коткару гарнизоны хезмҽткҽрлҽре арасыннан формалаша.  

 14. Санитар-юдырту пункты шҽхси составны һҽм милекне санитар эшкҽртҥ 

ҥткҽрҽ. 

Пункт торак-коммуналь хуҗалык предприятиелҽре хезмҽткҽрлҽре арасыннан 

төзелҽ. 

Эпизоотик (йогышлы) чыганагын бетерҥ буенча чаралар тҽмамланганнан соң 

отрядның шҽхси составы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр (карантин) зонасында эшлҽргҽ 

җҽлеп ителгҽн затлар мҽҗбҥри санитар эшкҽртҥ уза, ҽ бер тапкыр кулланыла торган 

махсус кием яндыру юлы белҽн юкка чыгарыла. 

Пунктны җиһазлау: ранецлы дезинфекцион сиптергеч, кҥчмҽ душ дезинфекция 

чаралары җайланмасы, су сыешлыгы, сабын, сөлге, дизель җылылык пушкасы. 

 

IV. ОТРЯД КОМАНДИРЫ ВАЗЫЙФАЛАРЫ 
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    1. Отряд командиры гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ (эпизоотия) буенча 

чаралар комплексын оештыру һҽм ҥткҽрҥ өчен җаваплы һҽм отрядның барлык шҽхси 

составы өчен туры начальник булып тора. 

Ул ҽзерлек, дисциплина, йөклҽнгҽн бурычларны вакытында һҽм сыйфатлы ҥтҽҥ, 

отряд бҥлекчҽлҽрен (төркемнҽрен) шҽхси состав белҽн комплектлау, техника һҽм 

мөлкҽт белҽн тҽэмин итҥ өчен шҽхси җаваплылык тота. 

Отряд командиры Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесенҽ буйсына. 

   2. Отряд командиры бурычлы: 

    йогышлы учакта эпизоотиягҽ каршы чараларны оештыру һҽм алып бару буенча 

җитҽкче документларның талҽплҽрен белҥ һҽм ҥз эшчҽнлегендҽ алар белҽн эш итҥ; 

   отрядның шҽхси составының функциональ бурычларын эшлҽҥдҽ һҽм төзҽтҥдҽ 

катнашу; 

   ҥзенҽ йөклҽнгҽн бурычларны ҥтҽгҽндҽ отрядның шҽхси составы белҽн җитҽкчелек 

итҽргҽ;  

   отрядның шҽхси составын, аның бурычларын, шҽхси составны комплектлау 

мөмкинлеклҽрен, тҽртибен, техника һҽм мөлкҽтнең барлык төрлҽре белҽн тҽэмин 

итҥне белергҽ; 

   эпизоотияне кисҽтҥ һҽм бетерҥ буенча махсус ҽзерлек дҽрҽҗҽсен, кул астындагы 

кешелҽрнең ҽхлакый һҽм эшлекле сыйфатларын белергҽ; 

  эпизоотик учакны локальлҽштерҥ һҽм бетерҥ вакытында отрядның җыю һҽм 

җҽелдерҥ урыннарын белергҽ; 

   отряд белгечлҽрен даими рҽвештҽ ҽзерлҽҥне камиллҽштерергҽ, отрядның шҽхси 

составы белҽн махсус ҽзерлек буенча дҽреслҽр оештырырга һҽм ҥткҽрергҽ; 

   отрядның хҽрҽкҽтлҽргҽ ҽзерлеген арттыру буенча чаралар ҥткҽрергҽ, шҽхси 

составның даими ҽзерлегенҽ ярдҽм итҽргҽ; 

   куелган бурычларны ҥтҽҥгҽ ирешҥ, акыллы инициатива кҥрсҽтҥ һҽм карарлар кабул 

итҥ; 

мөлкҽтне һҽм махсус техниканы дөрес куллануны, аларның эчтҽлеген һҽм саклыгын 

тикшереп торуны башкарырга; 

   отрядның шҽхси составын шҽхси саклану чаралары белҽн тҽэмин итҥ турында 

кайгыртырга; 

   һҽлак булган һҽм ҥлгҽн хайваннарны (кошларны) утильлҽштерҥ урыннарын җирле 

ҥзидарҽ органнары белҽн килештерергҽ; 

   шҽхси составны санитар эшкҽртҥне, эш (чаралар) төгҽллҽнгҽннҽн соң техника, 

мөлкҽт һҽм җиһазларны дезинфекциялҽҥне оештырырга; 

   гадҽттҽн тыш хҽллҽрне бетерҥ буенча оператив штабка (эпизоотия) учакны 

локальлҽштерҥгҽ һҽм бетерҥгҽ җҽлеп ителҽ торган көчлҽрнең һҽм чараларның 

составы, эпизоотиянең торышы, эшлҽрнең (чараларның) барышы турында 

мҽгълҥматны ҥз вакытында тапшырырга; 

   эшлҽрне (чараларны) ҥткҽрҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көчлҽрнең һҽм чараларның 

составын ҥзгҽртҥ (чамадан тыш төркемлҽҥ) буенча карарларны ҥз вакытында кабул 

итҽргҽ, аларны Башкарма комитет җитҽкчесе белҽн килештерергҽ; 
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  Югары Ослан муниципаль районының ГТХМ һҽм ОПБ җитҽкчесенең эпизоотиялҽр 

аркасында барлыкка килгҽн гадҽттҽн тыш хҽллҽр режимнарын кертҥ турында 

карарларын эшлҽҥ өчен тҽкъдимнҽр тапшырырга; 

отряд бҥлекчҽлҽренең ихтыяҗларын билгелҽргҽ һҽм ҥз вакытында техника, матди, 

дезинфекцион һҽм башка чаралар белҽн тҽэмин итҥгҽ гаризалар бирергҽ; 

матди чараларны исҽпкҽ алуны, саклауны һҽм куллануны оештырырга һҽм 

контрольдҽ тотарга; 

   отрядның шҽхси составы белҽн кҥнегҥлҽр һҽм өйрҽнҥлҽр ҥткҽрҥ; 

   отрядның шҽхси составы өчен куркынычсызлык талҽплҽрен билгелҽргҽ һҽм 

аларның ҥтҽлешен контрольдҽ тотарга, эшлҽрне (чараларны) ҥткҽргҽндҽ аларның 

тайпылышсыз ҥтҽлешен тҽэмин итҽргҽ; 

    Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарҽсенҽ 

һҽм башка югары органнарга ҥткҽрелгҽн чаралар турында хисаплар тапшырырга. 

 

V. ОТРЯД БЕЛГЕЧЛҼРЕНЕҢ ФУНКЦИОНАЛЬ БУРЫЧЛАРЫ 

    Отряд белгечлҽренең функциональ бурычлары отряд командиры тарафыннан 

аның составына керҥче бҥлекчҽлҽрнең (төркемнҽрнең) командирлары белҽн 

берлектҽ эшлҽнҽ һҽм, отряд эшчҽнлегенең төрле режимнарында биологик 

(ветеринария, эпизоотик) хҽлнең мөмкин булган сценарийларыннан чыгып, Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан раслана. 

                           VI. ОТРЯДЛАРНЫ ҼЗЕРЛЕККҼ КИТЕРҤ ТҼРТИБЕ 

    

    1. Отряд Югары Ослан муниципаль районының гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтҥ һҽм 

бетерҥ һҽм янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ комиссиясе карары (кҥрсҽтмҽсе) 

буенча ҽзерлеккҽ китерелҽ. 

   2. ГТХ (карантин) зонасында эшлҽҥ өчен җҽлеп ителҽ торган көчлҽрнең һҽм 

чараларның составын Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитҽкчесе отряд командиры тҽкъдиме белҽн билгели һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

ҥсешенҽ китергҽн авыру төренҽ (аеруча куркыныч инфекция) һҽм башкарыла торган 

бурычлар кҥлҽменҽ бҽйле. 

   3. Отрядның шҽхси составы турында хҽбҽр итҥ һҽм җыю өчен Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан «Югары Ослан 

РДВБ» ДБУ дежурлыгына кҥрсҽтмҽ (Нигезлҽмҽгҽ кушымта) ҽзерлҽнҽ һҽм раслана. 

   4. Сигнал алу мизгеленнҽн ҽзерлеккҽ китерҥ өчен гомуми вакыт тҽшкил итҽ: 

эш вакытында: отряд-2 сҽгатьтҽн артыкмаган, ветеринария разведкасы төркеме-бер 

сҽгатьтҽн дҽ артмган; 

эш булмаган вакытта: отряд-4 сҽгатьтҽн артмаган, ветеринария разведкасы төркеме - 

2 сҽгатьтҽн артмаган. 

   5. Бҥлекчҽлҽрнең (төркемнҽрнең) командирлары җыелу урынына килеп җитҥ буенча 

отряд командирына шҽхси составның килҥе турында хҽбҽр итҽлҽр, табельле милек 

һҽм шҽхси саклану чаралары бирҥне һҽм алуны оештыралар, отряд командирына 

бурычларны ҥтҽҥгҽ ҽзерлек турында хҽбҽр итҽлҽр. 
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   6. Отряд командиры отрядны ҽзерлеккҽ китерҥ буенча чараларны тҽмамлау 

турында Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитҽкчесенҽ хҽбҽр итҽ. 

 

VII. ОТРЯДНЫҢ ЭШ РЕЖИМНАРЫ 

     Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽге биологик (ветеринария, 

эпизоотик) хҽлгҽ карап, отряд өчен тҥбҽндҽге эш режимнарының берсе билгелҽнҽ: 

   югары ҽзерлек режимы-хайваннарның (кошларның) ҥлҥе ачыкланган мизгелдҽн 

диагноз куелганчы (ҥтҽлҽ торган бурычларның беренче этабына туры килҽ); 

     биологик-социаль характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр режимы (алга таба - 

эпизоотия режимы) - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

аерым территориялҽрендҽ аларның авыруы буенча имин булмавы һҽм аның таралу 

куркынычы белҽн бҽйле рҽвештҽ чиклҽҥ чаралары (карантин) билгелҽҥ белҽн бҽйле 

(башкарыла торган бурычларның икенче этабына туры килҽ). 

 

VIII. ОТРЯДНЫҢ ШҼХСИ СОСТАВЫН ҼЗЕРЛҼҤ 

            1. Отрядка кергҽн белгечлҽрнең штаттагы эш тҽҗрибҽсе булырга тиеш. 

            2. Отрядның шҽхси составын ҽзерлҽҥнең төп методлары булып инструктор-

методик дҽреслҽр, практик кҥнегҥлҽр һҽм өйрҽнҥлҽр тора. 

            3. Шҽхси состав белҽн инструктор-методик дҽреслҽрдҽ куркынычсызлык 

чараларын ҥтҽҥ мҽсьҽлҽлҽренҽ, беренче чиратта эпизоотик (йогышлы) учакта 

эшлҽгҽндҽ шҽхси составны йогышландыруны профилактикалауга, сулыш һҽм тире 

органнарын индивидуаль яклау чараларыннан файдалану кагыйдҽлҽренҽ аерым 

игътибар бирелҽ. 

      4. Шҽхси состав белҽн инструктор-методик дҽреслҽрне төркем командирлары, 

өйрҽнҥлҽр һҽм өйрҽнҥ - отряд командиры ҥткҽрҽ. 

Отрядның шҽхси составын ҽзерлҽҥ өчен отряд командиры җавап бирҽ. 

 

 
IX. МАТДИ-ТЕХНИК ҺҼМ ФИНАНС ЯКТАН ТҼЭМИН ИТҤ 

Отрядның матди-техник һҽм финанс ягыннан тҽэмин ителеше отрядның 

тиешле функциональ бҥлекчҽлҽрен (төркемнҽрен) формалаштыручылар һҽм Югары 

Ослан муниципаль районы чаралары хисабына гамҽлгҽ ашырыла. 

Эпизоотия режимында эшлҽҥ өчен билгелҽнгҽн һҽм көндҽлек эшчҽнлектҽ 

файдаланылмый торган лаборатор җиһазлар, реактивлар, саклану чаралары, 

дезинфекция һҽм башка чаралар запаслары, отряд командиры карары нигезендҽ 

махсус биналарда саклана, төзек хҽлдҽ тотыла һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ яңартыла. 

 

Х. ОТРЯД ДОКУМЕНТЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

Һҽр отрядта отряд командирында булган документларның мҽҗбҥри исемлеге 

формалаша. 
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Отряд документларын алып бару һҽм дөрес рҽсмилҽштерҥ өчен отряд 

командиры җавап бирҽ. 

Отряд документлары исемлеге: 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының «Югары Ослан 

муниципаль районы территориясендҽ эпизоотиягҽ каршы җыелма мобиль отряд 

булдыру турында» карары; 

- отрядның оештыру-штат структурасы; 

- отрядның сан составы; 

- отрядның автомобиль һҽм махсус техника исемлеге; 

- отрядның шҽхси составына хҽбҽр итҥ схемасы; 

- «Югары Ослан РДВБ» ДБУ  отрядның шҽхси составын хҽбҽр итҥ һҽм җыю 

буенча инструкциясе (кушымта нигезендҽ). 

Отрядның шҽхси составына хҽбҽр итҥ схемасын, шҽхси состав буенча 

мҽгълҥматларны төгҽллҽштерҥ (корректировкалау) ярты елга бер тапкырдан да ким 

булмаган вакыт белҽн, шулай ук өйрҽнҥлҽр, кҥнегҥлҽр һҽм оештыру-штат чаралары 

алдыннан ҥткҽрелҽ. 
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 Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районының   

эпизоотиягҽ каршы җыелма мобиль 

отряды турында Нигезлҽмҽгҽ кушымта 

 

 

 

 Раслыйм 

Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесе 

 

______                  _____________________ 

       (имза)                          (ФИО) 

 

__________ 20___   №______ 

 

 

«Югары Ослан РДВБ» ДБУ отрядына хҽбҽр итҥ һҽм шҽхси состав җыю 

Инструкциясе 

 

      1. Отрядның шҽхси составын яңарту һҽм җыю отряд командиры, яисҽ Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе карары буенча 

башкарылырга мөмкин. 

     2. «Югары Ослан РДВБ» ДБУ дежур отряды, команданы (боерыкларны) хҽбҽр итҥ 

һҽм отрядның шҽхси составын җыю өчен алган очракта, алынган мҽгълҥматның 

датасын һҽм вакытын, кыскача эчтҽлеген, контакт телефоны номерын журналда 

теркҽргҽ тиеш. 

     3. Дежурный отрядның шҽхси составына расланган схема нигезендҽ телефон аша 

хҽбҽр итҽ. 

 

Отряд командиры ___________________________ 
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                                                                                                                                                                            Татарстан Республикасы  

                                                                                                                                                                            Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                                                                                                                            Башкарма комитетының  

                                                                                                                                                                            2020 елның 20 февралендҽге  

                                                                                                                                                                            133 номерлы карары белҽн  

                                                                                                                                                                              расланган 

                                                                                                                                                                                                   2нче кушымта 
 

 Отрядның оештыру-штат структурасы 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветеринария разведкасы төркеме 

(шәхси состав- 3 кеше, 1 берәмлек техника): 

Командир (РГВО) - 1 кеше. 

лаборант (РГВО) - 1 кеше. 

- йөртүче (РГВО) - 1 кешелегковой автомобиль 

– 1 ед. 

Үткәрү режимын тәэмин итү төркеме  

(шәхси состав 5 кеше, 3 берәмлек 

техника): 

 

- төркем командиры (ЭЭМ МБ) - 1 

кеше. 

Җәмәгать тәртибен саклау 

төркеме  

(шәхси состав 6 кеше, 2 берәмлек 

техника): 

- төркем командиры (ЭЭМ МБ) - 1 

кеше. 

– Россия Эчке эшләр 

Медицина һәм 

эпидемиология 

разведкасы төркеме 

(шәхси состав 4 кеше, 1 

берәмлек техника): 

- төркем командиры (РҮХ 

табиб-инфекционист) - 1 

кеше. 

- эпидемиология табибы 

(РПН) – 1 кеше. 

- фельдшер (РҮХ) - 1 

кеше.– водитель (ЦРБ) – 1 

чел. 

легковой автомобиль (ЦРБ) – 

1 ед. 

 

 

Читләштерү төркеме 

(шәхси состав- 7 кеше, 3 

берәмлек техника): 

 

- төркем командиры (РГВО) – 1 

кеше. 

- тотучылар (РГВО – - 2 кеше. 

- хисапчы (РГВО) - 1 кеше. 

- ЮМР Финанс-бюджет 

палатасы вәкиле-1 кеше.– 

водитель (МУП «Волжанка») – 2 чел. 

легковой автомобиль (РГВО) – 1 ед. 

 грузовой автомобиль (МУП 

«Волжанка») – 2 ед. 

 

Утильләштерү төркеме 

шәхси состав- 8 кеше, 3 берәмлек 

техника): 

- төркем командиры («Волжанка» 

МУП) - 1 кеше. 

- утильләштерүче («Волжанка» МУП) - 

3 кеше. 

- хисапчы (РГВО) - 1 кеше. 

- ветеринария-санитария эксперты 

(РГВО) – 1 кеше. 

- йөк автомобиле йөртүчесе 

(«Волжанка» МУП) - 1 кеше.– водитель 

экскаватора (МУП «Волжанка») –1 чел. 

легковой автомобиль (МУП «Волжанка»)  - 1 ед. 

грузовой автомобиль (МУП «Волжанка»)   – 1ед. 

экскаватор (МУП «Волжанка»)  – 1 ед. 

Дезинфекция төркеме  

(шәхси состав 3 кеше, 2 

берәмлек техника): 

- командир (РГВО ) - 1 

кеше. 

- лаборант (РГВО – - 1 

кеше. 

- машина йөртүче-

дезинфектор (РГВО) - 1 

кеше.                                                                                                                                                                                         

дезинфекция 

җайланмасы – РГВО) - 

1ед.легковой автомобиль 

(РГВО)  – 1 ед. 

 

Янгын исәп-хисап 

(шәхси состав 4 

кеше, 1 берәмлек 

техника): 

 - исәпләү 

командиры 

(ПСГДА) - 1 кеше. 

Табиб-шәфкать 

туташлары бригадасы 

(шәхси состав 4 кеше, 1 

берәмлек техника): 

- бригада командиры 

(ҮРХ) - 1 кеше. 

- фельдшер (РҮХ) - 1 кеше. 

Санитар-юу пункты (шәхси 

состав 5 кеше, 2 берәмлек 

техника): 

- пункт командиры 

(«Таткоммунэнерго " РПО АҖ) 

- 1 кеше. 

- дезинфектор 

Командир (РГВО җитәкчесе) – 1 кеше. 

 

легковой автомобиль– 1 ед. 

Кыргый хайваннарның (кошларның) 

санын көйләү төркеме 

(шәхси состав - 7 кеше, 2 берәмлек  

техника): 

Командир - 1 кеше. 

- аучылар - 6 кеше.легковой 

автомобиль – 2 ед. Вакцинация төркеме 

(шәхси состав 3 кеше, 1 

берәмлек техника): 

- төркем командиры 

(РГВО) – 1 кеше. 

- ветфельдшер (РГВО) - 

1 кеше. 

- хисапчы (РГВО) - 1 

кеше. 

җиңел автомобиль 

(РГВО – - 1 берәмлек. 
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                                                      Татарстан Республикасы  

                                                                      Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                        Башкарма комитетының 2020 елның  

                                                                        20 февралендҽге 133 карары белҽн  

                             расланган  

3нче кушымта 

  Отрядның төркем составы              

                                                                                

№ 

 

Оешма исеме Билгелҽнгҽн 

кешелҽр саны, 

кеше 

Искҽрмҽ 

1. ГБУ «Район дҽҥлҽт ветеринария 

берлҽшмҽсе» 

17 

Кешелҽрне 

оештыру-штат 

структурасы 

нигезендҽ 

билгелҽнҽ  

  (2нче кушымта) 

 

 

 

2. ГАУЗ «Югары Ослан район ҥзҽк 

хастаханҽсе» 

7 

3. Россия Эчке эшлҽр министрлыгының 

«Югары Ослан» муниципальара бҥлеге 

10 

4. Югары Ослан муниципаль районының 

ирекле янгын сҥндерҥ хезмҽте 

4 

5. «Татарстан Республикасында 

(Татарстан) гигиена һҽм эпидемиология 

ҥзҽге» ФБУЗ Яшел Ҥзҽн, Югары Ослан 

һҽм Кама Тамагы районнарында 

филиалы 

1 

6. МУП «Волжанка» 9 

7. АО РПО «Таткоммунэнерго» 4 

8. Югары Ослан муниципаль районы һҽм 

районга якын территориялҽр буенча 

биологик ресурслар һҽм махсус 

сакланылучы табигать территориялҽре 

буенча дҽҥлҽт комитеты 

1 

9. «Татарстан Республикасының Югары 

Ослан аучылар һҽм балыкчылар 

җҽмгыяте» МОО  

6 

 

 

10. Югары Ослан муниципаль районының 

финанс-бюджет палатасы 

1 

Барлыгы: 60 
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                                                                                                                                Татарстан Республикасы 

                                                                                                                                                Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                                                                                   Башкарма комитетының 2020 елның  

                                                                                                                                                  20 февралендҽге 133 карары белҽн  

                                                                                                      расланган  

4 нче кушымта 

 

Отряд составына кертелгҽн автомобиль техникасы исемлеге 
 

№ 
 

Автомобиль һҽм махсус техника 
тибы 

Техника саны, берҽмлек Техника каян бирелҽ (оешма исеме) 

1. Җиңел 

5 ГБУ «Район дҽҥлҽт ветеринария берлҽшмҽсе» 

4 Югары Ослан муниципаль районының ирекле янгын 
сҥндерҥ хезмҽте 

2 ГАУЗ «Югары Ослан район ҥзҽк хастаханҽсе» 

1 АО РПО «Таткоммунэнерго» 

1 МУП «Волжанка» 

2 «Татарстан Республикасының Югары Ослан аучылар һҽм 
балыкчылар җҽмгыяте» МОО 

2. Йөк 3 МУП «Волжанка» 

3. Экскаватор 1 МУП «Волжанка» 

 Автоцистерна 1 МУП «Волжанка» 

4. Янгын сҥндерҥ машинасы 
1 Югары Ослан муниципаль районының ирекле янгын 

сҥндерҥ хезмҽте 

5. Дезинфекцион җайланма 2 ГБУ «Район дҽҥлҽт ветеринария берлҽшмҽсе» 

Барлыгы: 23  
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                                                                                                                               Татарстан Республикасы  

                                                                                                                                               Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                                                                                   Башкарма комитетының 2020 елның  

                                                                                                                                                 20 февралендҽге 133 карары белҽн  

                                                                                                       расланган  

                                                                                                                                                                                                5нче кушымта 

                                                                   Отрядның шҽхси составына хҽбҽр итҥ схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ветеринария разведкасы 

төркемнәре командиры* 

 

 

Командир - «Югары Ослан 

РДВБ» ДБУ баш ветеринария 

табибы 

 

Кертү  режимын тәэмин итү төркеме 

командиры* 

Җәмәгать тәртибен саклау 

төркемнәре командиры* 

 

Санитар-юыну пункты командиры* 

  

 

Медицина һәм эпидемиология 

разведкасы төркеме командиры* 

 

Читләштерү төркеме 

командиры* 

Дедезинфекция төркеме 

командиры* 

 

«Югары Ослан РДВБ» ДБУ дежур 

торучысы 
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Отряд  командиры _____________________________________________________ 

 

Искҽрмҽ * - бҥлекчҽлҽр командирлары хҽбҽр итҥ схемасы буенча шҽхси составка хҽбҽр итҽчҽклҽр. 

Кыргый хайваннарның (кошларның) 

санын җайга салу төркемнәре 

командиры*  

 

 
Үтильләштерү төркемнәре 

командиры*  

 

Янгын исәпләү командиры* 

 

 

 

Табиб-шәфкать туташы 

бригадасы врачы*  

Вакцинация төркемнәре 

командиры* 

 

 

 


