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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   КАРАР                                                      
 

«27» февраль 2020 ел                                                                                                № 56 

 
Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының идарә 

органнарын, гражданнар оборонасы 

органнарын һәм гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтҥ һәм бетерҥ буенча территориаль 

ярдәмче системасын әзерләҥ буенча 

оештыру-методик кҥрсәтмәләр турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 27 гыйнварындагы 

25 нче номерлы  «2020 елга гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм 

бетерҥ, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ 

ӛлкәсендә Татарстан Республикасының тӛп чаралары планын һәм 2020 елга Татарстан 

Республикасының гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ 

буенча территориаль ярдәмче системасы идарә органнарын, кӛчләрен әзерләҥ буенча 

оештыру-методик кҥрсәтмәләрне раслау турында»карарын ҥтәҥ һәм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районының гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ буенча территориаль ярдәмче системасын, идарә органнарын, 

кӛчләрен әзерләҥне камилләштерҥ максатыннан карар итә:   

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ буенча идарә органнарын, кӛчләрен һәм территориаль 

ярдәмче системасын әзерләҥ буенча оештыру-методик кҥрсәтмәләр (алга таба - оештыру - 

методик кҥрсәтмәләр) турында Нигезләмәне , әлеге карарга кушымта нигезендә, расларга. 

2. Азнакай муниципаль районы гражданнар оборонасы хезмәтләре җитәкчеләренә, 

оешма, предприятие һәм учреждение җитәкчеләренә, гражданнар оборонасы 

җитәкчеләренә оештыру-методик кҥрсәтмәләр кабул итәргә һәм аларны тормышка ашыру 

эшен оештырырга тәкъдим итәргә.  

Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълҥматының рәсми 

порталында»  тҥбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация 

челтәрендә тҥбәндәге  веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo.tatar.ru. 

5. Әлеге карарның ҥтәлешен контрольдә тотуны ҥз ӛстемдә калдырам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                         А. Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына кушымта  

«___» _________ № ___ 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  идарә органнарын, гражданнар 

оборонасы органнарын һәм территориаль кисәтҥ системасын әзерләҥ буенча оештыру-

методик кҥрсәтмәләр турында Нигезләмә 

 

Әлеге оештыру-методик кҥрсәтмәләр Гражданнар оборонасы, халыкны һәм 

территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ 

ӛлкәсендә Татарстан Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ 

территориаль системасының (алга таба – ТСЧС Азнакай звеносы) идарә органнарын, 

кӛчләрен һәм Азнакай звеносын әзерләҥне камилләштерҥ максатларында эшләнде. 

 

I. Төп бурычлар 
Гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән саклау ӛлкәсендә бердәм дәҥләт сәясәтен 

тормышка ашыруга, куркынычларны киметҥ һәм халыкның куркынычсызлыгын 

тәэмин итҥ, оборона потенциалын ныгыту, социаль-икътисади ҥсеш, шулай ук тыныч 

һәм сугыш вакытында халыкны яклау системасын камилләштерҥгә юнәлтелгән 

белемнәрне, кҥнекмәләрне һәм кҥнекмәләрне камилләштерҥ Татарстан Республикасы 

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының идарә органнарын, Гражданнар оборонасы 

һәм ТСЧС Азнакай буынын әзерләҥнең тӛп бурычы булып тора. 

1. Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының идарә 

органнарын, Гражданнар оборонасы кӛчләрен һәм Азнакай звеносын әзерләҥнең тӛп 

бурычлары дип санарга: 

а) Гражданнар оборонасы ӛлкәсендә: 

халыкны, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне саклауга заманча карашларны 

исәпкә алып, Гражданнар оборонасы ӛлкәсендә норматив хокукый һәм методик 

базаны камилләштерҥ эшен дәвам итҥ; 

халыкны, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне хәрби конфликтларда һәм гадәттән 

тыш хәлләрдә барлыкка килгән куркынычлардан саклау ысулларын һәм алымнарын 

камилләштерҥ; 

штаттан тыш авария-коткару формированиеләренең һәм формированиеләрнең 

Гражданнар оборонасы буенча чараларны ҥтәҥне тәэмин итҥ буенча әзерлеген 

арттыру; 

заманча социаль-икътисадый шартларны исәпкә алып, Гражданнар оборонасы 

мәсьәләләре буенча муниципаль берәмлекләрнең норматив хокукый базасын ҥстерҥ; 

заманча Ватан техникасы һәм экипировка, авиация-коткару технологияләре һәм 

медицина җиһазлары белән идарә итҥ органнарын һәм гражданнар оборонасы 

кӛчләрен тәэмин итҥ буенча алга таба эш алып бару; 

Гражданнар оборонасы белән идарә итҥ системасын, хәрби конфликтлар һәм 

гадәттән тыш хәлләр вакытында барлыкка килгән куркынычлар турында халыкка 

хәбәр итҥ һәм мәгълҥмат бирҥ системаларын камилләштерҥ; 

авария-коткару эшләрен оештыру һәм ҥткәрҥнең яңа алымнарын һәм 

алымнарын, шулай ук гражданнар оборонасының башка бурычларын хәл итҥ белән 

бәйле эшләрне ҥстерҥ һәм гамәлгә кертҥне исәпкә алып, идарә органнарын һәм 

гражданнар оборонасы кӛчләрен әзерләҥ; 
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Гражданнар оборонасы максатларында матди-техник, азык-тӛлек, медицина һәм 

башка чаралар запасларын туплау, саклау һәм куллану эшләрен активлаштыру; 

халыкны кҥмәк һәм индивидуаль яклау чараларын исәпкә алуны, карап тотуны 

һәм куллануны, халыкны эвакуацияләҥне планлаштыру, куркынычсыз районнарга 

матди һәм мәдәни кыйммәтләрне планлаштыру, Гражданнар оборонасы һәм халыкны 

яклау чараларын ҥтәҥ ӛчен яңа заманча техник чаралар һәм технологияләр кертҥ; 

халыкны авария химик куркыныч матдәләрнең конкрет тӛрләреннән шәхси 

саклану чаралары туплауны оештыру; 

халыкка ҥзәкләштерелгән хәбәр итҥ системаларының әзерлеген арттыру буенча 

чаралар ҥтәҥ; 

халыкның билгеләнгән категорияләрен шәхси яклау чаралары белән тәэмин 

итҥнең таләп ителә торган дәрәҗәсен ҥтәҥ буенча чаралар кҥрҥ; 

халыкны әзерләҥ, вазыйфаи затларны һәм гражданнар оборонасы ӛлкәсендә 

хезмәткәрләрне укыту, шул исәптән компьютер технологияләрен һәм тренажерларны 

кулланып, гадәттән тыш хәлләрдә ҥз-ҥзеңне тоту кҥнекмәләрен ҥстерҥ һәм гамәлгә 

ашыру буенча яңа программаларны һәм методларны эшкәртҥне һәм гамәлгә кертҥне 

активлаштыру; 
белем бирҥ оешмаларында, Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 

һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-методик ҥзәгендә һәм аның Әлмәт 
шәһәрендәге филиалында тиешле халык тӛркемнәрен мәҗбҥри әзерләҥне уздыру; 

Гражданнар оборонасы буенча команда-штаб (комплекслы) ӛйрәнҥләр, шулай 
ук идарә органнары һәм гражданнар оборонасы кӛчләре белән тактик-махсус һәм 
махсус ӛйрәнҥләр ҥткәрҥ сыйфатын һәм нәтиҗәлелеген арттыру; 

б) халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә: 

халыкны һәм территорияләрне заманча социаль-икътисадый шартларны исәпкә 

алып яклауның нәтиҗәлелеген арттыруга юнәлдерелгән закон чыгару һәм норматив 

хокукый базаны камилләштерҥ; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ ӛчен билгеләнгән идарә, элемтә, 

мәгълҥмат бирҥ һәм хәбәр итҥ системаларының, шулай ук кӛчләрнең һәм чараларның 

тиешле әзерлек дәрәҗәсен тәэмин итҥ; 

халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән 

тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә риск-юнәлешле алым кулланып дәҥләт кҥзәтчелеген 

гамәлгә ашыру; 

табигать, техноген һәм башка характердагы хәвеф-хәтәрләргә мониторинг һәм 

анализ ҥткәрҥ һәм аларга каршы тору; 

гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу куркынычын киметҥ, гражданнар сәламәтлеген 

саклау, гадәттән тыш хәлләр килеп туган очракта әйләнә-тирә мохиткә зыян кҥләмен 

һәм матди югалтуларны киметҥ буенча превентив чараларны гамәлгә ашыру; 

Татарстан Республикасы ТСЧС Азнакай звеносының барлык дәрәҗәләрендә 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ буенча гамәлләр планын тормышка ашыру; 

тормыш эшчәнлеге иминлеге мәсьәләләре буенча халыкны әзерләҥне 

камилләштерҥ; 

гадәттән тыш хәлләрне мониторинглау, лаборатор контроль һәм фаразлау 

системасын ҥстерҥ; 

критик яктан мӛһим һәм потенциаль куркыныч объектларның якланганлык 

дәрәҗәсен кҥтәрҥ, гадәттән тыш хәлләрдә аларның тотрыклы эшләвен тәэмин итҥ; 

халык кҥпләп җыела торган урыннарда халыкка хәбәр итҥ һәм хәбәр итҥ 

системаларын ҥстерҥ; 
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халыкка кирәкле ярдәм кҥрсәтҥ чараларының нәтиҗәлелеген арттыру 

максатларында ашыгыч оператив хезмәтләрнең мәгълҥмати хезмәттәшлеген 

камилләштерҥ; 

Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай звеносы эшчәнлегенең ӛстенлекле 

бурычы буларак гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥне тәэмин итҥ; 

гадәттән тыш хәлләрдә хәвеф-хәтәрләр белән идарә итҥ ысулларын 

камилләштерҥ; 

гадәттән тыш хәлләрдә хәвеф-хәтәрләр белән идарә итҥнең яңа механизмнарын 

кертҥ нигезендә Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай звеносын ҥстерҥ һәм 

алар барлыкка килгән очракта зыян кҥләмен киметҥ; 

халыкның тормыш эшчәнлеге иминлеген тәэмин итҥнең комплекслы 

системалары эшчәнлеген камилләштерҥ; 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә 

эшчәнлекне гамәлгә ашыручы иҗтимагый берләшмәләрнең ролен арттыру; 

Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай звеносы идарәсе органнары һәм 

кӛчләре эшчәнлеген камилләштерҥ; 

халыкның тормыш эшчәнлеге иминлеген тәэмин итҥнең комплекслы 

системаларын гамәлгә кертҥ; 

халыкны гадәттән тыш хәлләрдән яклау дәрәҗәсен кҥтәрҥ һәм авария-коткару 

эшләрен башкарганда заманча технологияләр һәм методлар кертҥ; 

халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә 

эшчәнлеккә иҗтимагый берләшмәләрне һәм башка коммерцияле булмаган 

оешмаларны җәлеп итҥ; 

Россия Федерациясе гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм 

табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерҥ министрлыгы вәкаләтләре кысаларында 

Терроризмга каршы тору чараларын гамәлгә ашыру (алга таба – Россия гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы). 

г) су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ ӛлкәсендә: 

су объектларында куркынычсыз тәртип кҥнекмәләре алу 

 максатларында халыкны әзерләҥне камилләштерҥ; 

су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ ӛлкәсендә норматив хокукый 

базаны ҥстерҥ һәм камилләштерҥ; 

аз сыешлы судноларның авариясен кисәтҥ һәм су объектларында кешеләр 

иминлеген тәэмин итҥ буенча профилактик чараларның нәтиҗәлелеген арттыру; 

су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ мәсьәләләре буенча барлык 

дәрәҗәдәге ТСЧС идарә органнары һәм кӛчләренең ҥзара хезмәттәшлеген 

камилләштерҥ, шул исәптән кышкы чорда һәм навигация чорында су объектларында 

кешеләрне эзләҥ һәм коткару мәсьәләләре буенча; 

д) бердәм мәгълҥмат сәясәтен тәэмин итҥ ӛлкәсендә: 

кӛндәлек эшчәнлектә һәм гадәттән тыш хәлләр, янгыннар һәм тӛрле оператив 

вакыйгалар, шул исәптән юл-транспорт һәлакәтләрендә, су объектларында булган 

һәлакәтләрдә, шулай ук экстремаль һәм оештырылмаган туризм белән бәйле булган 

һәлакәтләрдә халыкның иминлеге культурасын формалаштыру һәм камилләштерҥ; 

Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ, янгын 

куркынычсызлыгы һәм су объектларында кешеләр иминлеге ӛлкәсендә эшчәнлекне 

мәгълҥмати тәэмин итҥ рәвешләрен һәм методларын камилләштерҥ, электрон, басма 

массакҥләм мәгълҥмат чаралары, интернет-ресурслар, тышкы реклама 

мӛмкинлекләреннән актив файдалану. 

2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы башкарма 
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хакимиятенең территориаль органнары җитәкчеләренә идарә органнарын, Гражданнар 

оборонасы органнарын һәм ТСЧСның Азнакай звеносын әзерләҥ буенча тӛп кӛчләрне 

ТСЧСның Азнакай звеносы җитәкчеләренә җибәрергә тәкъдим итәргә.: 

Россия Федерациясе Президентының 2018 елның 11 гыйнварындагы 12 

номерлы Указы белән расланган Халыкны һәм территорияләрне 2030 елга кадәрге 

чорда гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә дәҥләт сәясәте нигезләрен гамәлгә 

ашыру буенча чаралар комплексын оештыру; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм халыкның тормыш эшчәнлеге иминлеген 

тәэмин итҥ системасын ҥстерҥне исәпкә алып, 2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы белән расланган 2030 елга кадәр Татарстан 

Республикасын социаль-икътисадый ҥстерҥ стратегиясен гамәлгә ашыру; 

гадәттән тыш хәлләрдән икътисадый һәм матди югалтулар кимҥне исәпкә алып, 

территориаль планлаштыру документларын эшләҥ (корректировкалау) һәм тормышка 

ашыру;  

Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты арасында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау ӛлкәсендә мәгълҥмат җыю һәм мондый мәгълҥмат алмашу, 

муниципальара һәм региональ характердагы гадәттән тыш хәлләрдә авария-коткару 

һәм башка кичектергесез эшләрне оештыру һәм ҥткәрҥ, янгыннарны дәҥләт янгынга 

каршы хезмәте кӛчләре белән сҥндерҥне оештыру вәкаләтләрен гамәлгә ашыруны 

Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты арасындагы килешҥне гамәлгә ашыру; 
гадәттән тыш хәлләр вакытында янгын-коткару бҥлекчәләре һәм эзләҥ-коткару 

хезмәтләре (формированиеләре) гамәлләрен алдан планлаштыруның бердәм 

системасын камилләштерҥ; 

Татарстан Республикасы ТСЧС идарә органнарының, кӛчләренең һәм 

чараларының язгы 

 ташу вакытында куркынычларны йомшарту һәм гадәттән тыш хәлләргә реакция ясау 

буенча гамәлләргә әзерлеген билгеләнгән тәртиптә тикшерҥне оештыру; 

янгын куркынычы янаган чорда Татарстан Республикасы ТСЧС идарә 

органнарының, кӛчләренең һәм чараларының табигый янгыннарны кисәтҥ һәм бетерҥ 

эшләренә әзерлеген билгеләнгән тәртиптә тикшерҥне оештыру; 

Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай звеносы идарә органнарының 

янгын куркынычы янаган чорда урманнарны саклау гамәлләренә әзерлеген, кӛчләрен 

һәм чараларын билгеләнгән тәртиптә тикшерҥне оештыру; 

Татарстан Республикасы ТСЧС идарә органнарының кышкы чорда ягулык-

энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хуҗалык предприятиеләрендә һәлакәтләр 

белән бәйле гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ буенча гамәлләргә әзерлеген билгеләнгән 

тәртиптә тикшерҥне оештыру; 

Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай звеносы идарәсе органнарының 

кышкы чорда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә 

автомобиль юлларында транспортның ӛзлексез хәрәкәтен тәэмин итҥ буенча 

хәрәкәтләргә әзерлеген билгеләнгән тәртиптә тикшерҥне оештыру; 

Татарстан Республикасы ТСЧС Азнакай звеносы идарә органнарының кышкы 

чорда су объектларында куркынычсызлыкны тәэмин итҥ гамәлләренә әзерлеген 

тикшерҥне билгеләнгән тәртиптә оештыру; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә язгы 

ташу чорында хәвеф-хәтәрләрне йомшарту һәм гадәттән тыш хәлләргә реакция 

белдерҥ буенча план («ташу " планы) эшләҥ (корректировкалау)»; 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә 

табигый янгыннардан килеп чыккан гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ планын 

(«табигать янгыннары " планын) эшләҥ (корректировкалау)»; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә 

табигый тирәлектә югалган кешеләрне эзләҥ һәм коткару буенча чаралар планын 

эшләҥ (корректировкалау); 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә урман 

янгыннарын сҥндерҥнең җыелма планын эшләҥ (корректировкалау); 

кышкы чорда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

ягулык-энергетика комплексы һәм торак-коммуналь хуҗалык предприятиеләрендә 

һәлакәтләр белән бәйле гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ буенча министрлыкларның, 

ведомстволарның һәм оешмаларның территориаль бҥлекчәләре («Стужа»планы) 

эшләҥ (корректировкалау ); 

кышкы чорда Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

территориясендә автомобиль юллары һәм тимер юллар буенча транспортның ӛзлексез 

хәрәкәтен тәэмин итҥ буенча министрлыкларның, ведомстволарның һәм оешмаларның 

территориаль бҥлекчәләре («Буран " планы) эш планын эшләҥ (тӛзәтмәләр кертҥ)»; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының су объектларында 

кышкы чорда куркынычсызлыкны тәэмин итҥ планын эшләҥ (корректировкалау); 

язгы ташу һәм табигый янгыннарның космик мониторингын оештыру; 
Азнакай янгын сҥндерҥ һәм коткару гарнизонының «Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе» МКУ белән ел саен ҥткәрелә 
торган «куркынычсызлык мәктәбе» район мәктәпләре һәм «Яшь коткаручы " кыр 
лагерьларын ҥткәрҥдә ҥзара хезмәттәшлеген арттыру чараларын тормышка ашыру; 

кҥзәтҥ челтәрен ҥстерҥ, лаборатор контроль һәм аның эшчәнлеге мәсьәләләре 
буенча норматив хокукый актларны актуальләштерҥ чараларын ҥткәрҥ; 

халыкка ҥзәкләштерелгән хәбәр итҥнең региональ системасын куллану буенча 
әзерлекне тәэмин итҥ; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының критик мӛһим 
объектларында янгыннарны һәм шартлауларны стационар дистанцион мониторинглау 
системасын булдыру буенча чаралар ҥткәрҥ; 

гражданнар оборонасы һәм халыкны гадәттән тыш хәлләрдән яклау матди-
техник базасын булдыру һәм әзерләҥ буенча чаралар комплексын инвентарьлаштыру 
нәтиҗәләре буенча гамәлгә ашыру; 

Россия Федерациясе Хӛкҥмәтенең 2014 елның 3 декабрендәге 2446-р номерлы 

кҥрсәтмәсе белән расланган «Имин шәһәр» аппарат-программа комплексын тӛзҥ һәм 

ҥстерҥ концепциясен Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

тормышка ашыру; 

Азнакай муниципаль районының бердәм дежур-диспетчерлык хезмәте (алга 

таба-Азнакай муниципаль районы ЕДДС) Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай 

звеносы идарәсе органы буларак эшчәнлеген камилләштерҥ; 

республика һәм муниципаль дәрәҗәдәге автомобиль юлларына бҥлеп бирелгән 

полосаларны янгынга каршы тӛзекләндерҥ, шул исәптән коры ҥлән яндыруга, учаклар 

ҥрчетҥгә, чҥп-чар яндыруга юл куймау буенча эшләрне оештыруны контрольдә тоту; 

урман янгыннарын сҥндерҥ, торак пунктларны, икътисад һәм социаль 

инфраструктура объектларын урман янгыннарыннан саклау буенча ведомствоара 

комплекслы ӛйрәнҥләр оештыру һәм ҥткәрҥ, шул исәптән урман янгыннарын сҥндерҥ 

ӛчен билгеләнгән кӛчләрне һәм чараларны муниципальара маневрлаштыру 

мәсьәләләрен эшләҥ белән бәйле; 

урман фонды җирләренә кҥчҥ куркынычыннан саклауга юнәлтелгән превентив 
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чаралар, урманнарга янәшә торган территорияләрнең хокукка ия булучылары 

тарафыннан ҥтәлешен контрольдә тотуны оештыру; 

торак пунктларга, дәҥләт табигать тыюлыкларына һәм милли паркларга урман 

янгыннары таралу куркынычын булдырмауга юнәлтелгән янгынга каршы чаралар 

ҥтәлешен контрольдә тотуны тәэмин итҥ; 

урманнарга янәшә торган территорияләрнең хокукка ия булучылары 

тарафыннан янгыннарны авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләргә кҥчҥ 

куркынычыннан яклауга юнәлдерелгән превентив чаралар ҥтәлешен контрольдә 

тотуны оештыру; 

ветеринария-санитария таләпләренә туры китереп, Себердәге су басу зонасына 

эләгә торган бӛтен Себер терлек ҥләт базларын, биотермик чокырларны һәм Себер 

якларындагы мәетләрне кҥмҥ урыннарын тӛзекләндерҥне контрольдә тоту; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 2 ноябрендәге 

837 номерлы карары белән расланган «2014 – 2024 елларга Татарстан 

Республикасында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ» 

дәҥләт программасы чараларын ҥтәҥ буенча кирәкле чаралар кҥрҥ; 

су объектларының факттагы һәм кӛтелгән торышы, торак пунктларның һәм 

икътисад объектларының су басу ихтималы, халыкның куркынычсызлыгы янавы 

турында ҥз вакытында мәгълҥмат бирҥ; 

кҥзәтҥче гидрометеорология һәм гидрометеорология постлары челтәренең язгы 

ташу чорында эшләвенә әзерлеген тәэмин итҥ һәм язгы ташу вәзгыяте белән бәйле 

прогноз һәм мониторинг мәгълҥматларын ҥз вакытында һәм тулыландыруны тәэмин 

итҥгә юнәлдерелгән чаралар кҥрҥ. 

3. Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ, 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ комиссиясе һәм оешмалар рәисләренә идарә 

органнарын, Гражданнар оборонасы кӛчләрен, ТСЧСның Азнакай звеносын әзерләҥдә 

тӛп кӛчне тҥбәндәге оешмаларга җибәрергә: 

Гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 

объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ мәсьәләләре буенча хокукый базаны 

камилләштерҥ һәм ҥстерҥ; 

урман массивлары һәм авыл хуҗалыгы билгеләнешендәге җирләр белән чиктәш 

торак пунктларның һәм социаль әһәмияттәге объектларның, критик мӛһим һәм 

потенциаль куркыныч объектларның табигать янгыннарыннан саклауга әзерлеген 

тәэмин итҥ; 

язгы ташулар һәм җәйге-кӛзге ташкыннар вакытында гидротехник 

корылмаларның әзерлеген тәэмин итҥ; 

су чистарту, канализация корылмаларын, шулай ук минераль ашламалар һәм 

агрохимикатларны саклау урыннарын язгы ташкыннарны куркынычсыз ҥткәрҥгә 

әзерләҥне тәэмин итҥ; 

су ташуны аварияләрсез ҥткәрҥ ӛчен кирәк булган ирекле сыешлык булдыру 

максатларында сусаклагычларны ташкынга кадәр эшкәртҥне тәэмин итҥ; 

гидротехник корылмаларның милекчеләре һәм эксплуатацияләҥче оешмалар 

тарафыннан су ташуның билгеләнгән режимнарын ҥтәҥне контрольдә тотуны тәэмин 

итҥ; 

ветеринария-санитария таләпләренә туры китереп, мӛмкин булган су басу 

зоналарына керә торган Себер ярлары, биотермик чокырлар һәм Себер ярлары 

мәетләрен кҥмҥ урыннарын җиһазландыруны тәэмин итҥ; 

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEB722707E7AD8DC6B3DA0AD205575CC8610D59967007B0A11F4A34B07405B01E52BC30D11R
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 2 ноябрендәге 

837 номерлы карары белән расланган «2014 – 2024 елларга Татарстан 

Республикасында халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, 

янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ» 

дәҥләт программасы чараларын ҥтәҥ; 

социаль әһәмиятле учреждениеләрнең, шулай ук су белән тәэмин итҥ һәм 

ташландык суларны агызу объектларының санитар-эпидемиологик торышын 

тикшерҥ; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ буенча гамәлләр планын эшкәртҥ (корректировкалау); 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында су объектларында 

кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итҥ, аларның тормышын һәм сәламәтлеген 

саклау буенча чараларны тормышка ашыру; 

Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ ӛлкәсендә 

мәгълҥмат белән идарә итҥ һәм мәгълҥмат алмашу системасын ҥстерҥ һәм 

камилләштерҥ, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының гадәттән 

тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ 

комиссиясе һәм Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм 

бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итҥ; 
халык ӛчен шәхси саклану чаралары резервларын (запасларын) ҥзләштерҥне 

оештыру; 
авыл җирендә яшәҥче, шулай ук ҥзәкләштерелгән хәбәр итҥнең 

автоматлаштырылган системалары булмаган территорияләрдә халыкка хәбәр итҥне 
тәэмин итҥгә аерым игътибар юнәлтеп, халыкка ҥзәкләштерелгән хәбәр итҥнең җирле 
системаларын билгеләҥ буенча куллануга әзерлекне тәэмин итҥ; 

Гражданнар оборонасы буенча укыту-консультация пунктларын тӛзекләндерҥ 
буенча чаралар кҥрҥ, шулай ук аларның эшчәнлеген һәрьяклап тәэмин итҥ; 

җирле ҥзидарә органнары җитәкчеләрен Гражданнар оборонасы, халыкны һәм 
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су 
объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ ӛлкәсендә җирле әһәмияттәге 
мәсьәләләрне хәл итҥгә әзерләҥ максатыннан, 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ 
номерлы «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарә турында»  Татарстан 
Республикасы Законында каралган чараларны гамәлгә ашыру; 

Гражданнар оборонасы һәм халыкны гадәттән тыш хәлләрдән яклау 
бурычларын хәл итҥ ӛчен Азнакай янгын сҥндерҥ-коткару гарнизоны белән нәтиҗәле 
хезмәттәшлекне оештыру; 

Гражданнар оборонасы һәм авария-коткару хезмәтләре чараларын ҥтәҥне 
тәэмин итҥ буенча территориаль штаттан тыш формированиеләр системасын алга 
таба ҥстерҥ буенча чаралар ҥткәрҥ; 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә җирле 
ҥзидарә оештыруның гомуми принциплары турында "  Федераль закон нигезендә, 
җирле ҥзидарә органнарының вазыйфаи затларын гражданнар оборонасы, халыкны 
һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм 
су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ мәсьәләләрен хәл итҥне әзерләҥ; 

Азнакай янгын-коткару гарнизонына кешеләр кҥпләп була торган урыннарда 
халыкка хәбәр итҥ һәм мәгълҥмат бирҥ ӛчен махсус техник чаралар кую һәм (яки) 
урнаштыру ӛчен җир кишәрлекләре бирҥдә, шулай ук гадәттән тыш хәлләр турында 
халыкка ҥз вакытында хәбәр итҥ һәм мәгълҥмат бирҥ, халыкны гадәттән тыш 
хәлләрдән яклау ӛлкәсендә әзерләҥ максатыннан, эфир вакытын бҥлеп бирҥдә 
булышлык кҥрсәтҥ; 

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEB722707E7AD8DC6B3DA0AD205575CC8610D59967007B0A11F4A34B07405B01E52BC30D11R
consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEB722707E7AD8DC6B3DA0A5275773C98A4DDF913E0C79001DR
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расланган номенклатура һәм кҥләмнәр нигезендә гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ 

ӛчен резервларда матди ресурсларны реаль туплау эшен оештыру. 
 

II. Оператив әзерлек буенча чаралар 
Оператив әзерлекнең тӛп чаралары дип санарга: 

гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ 

ӛлкәсендәге эшчәнлеккә йомгак ясау һәм киләсе елга бурычлар кую буенча район 

җыелышы уздыру; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында агымдагы елда 

гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ, янгын 

куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итҥ 

ӛлкәсендәге эшчәнлеккә йомгак ясау һәм киләсе елга бурычлар кую буенча укыту-

методик җыеннар уздыру (Азнакай муниципаль районы планы буенча);  
табигать янгыннары белән бәйле гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ, торак 

пунктларны, икътисад һәм социаль инфраструктура объектларын урман 
янгыннарыннан саклау, шулай ук урман янгыннарын сҥндерҥ ӛчен билгеләнгән 
кӛчләр һәм чаралар белән тӛбәкара маневрлаштыру мәсьәләләрен эшләҥ буенча уртак 
комплекслы ӛйрәнҥләрдә катнашу (I квартал); 

региональ һәм федераль характердагы табигый һәм техноген гадәттән тыш 
хәлләрне бетерҥ буенча Россия МЧС җитәкчелеге астында команда-штаб 
ӛйрәнҥләрендә катнашу (II квартал); 

федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, 
Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары һәм җирле ҥзидарә 
органнары белән гражданнар оборонасы буенча штаб ӛйрәнҥләрендә катнашу 
(октябрь ); 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итҥ буенча Хӛкҥмәт комиссиясенең, Татарстан Республикасы һәм Татарстан 
Республикасы муниципаль берәмлекләренең гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм 
бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ буенча комиссияләренең эш 
тӛркеме белән региональ һәм федераль характердагы табигый һәм техноген гадәттән 
тыш хәлләрне бетерҥ буенча Бӛтенроссия комплекслы ӛйрәнҥләрендә катнашу 
(квартал саен); 

муниципальара, региональ һәм тӛбәкара характердагы табигый һәм техноген 
гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ буенча Татарстан Республикасы ТСЧС Азнакай 
муниципаль районы идарәсе органнары һәм кӛчләре белән комплекслы ӛйрәнҥләр 
ҥткәрҥ (квартал саен, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итҥ буенча Хӛкҥмәт комиссиясенең эш тӛркеме белән 
ӛйрәнҥләр ҥткәрҥ чорында); 

Татарстан Республикасы ТСЧСның кӛндәлек идарә органнарының мәгълҥмат 

алмашу, гадәттән тыш хәлләр шартларында элемтә белән тәэмин итҥ һәм Россия 

гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Кризислы хәлләрдә идарә итҥ милли ҥзәге 

җитәкчелеге астында элемтә челтәрләрен торгызу буенча кҥнекмәләрдә катнашуы 

(аерым план буенча); 
гражданнар оборонасы, халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау, янгын куркынычсызлыгын һәм су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин 
итҥ ӛлкәсендәге бурычларны тормышка ашыруга әзерлек турында Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм 
бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ комиссиясе рәисен тыңлау (план 
буенча); 
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы гражданнар оборонасы 

хезмәтләре белән команда-штаб ӛйрәнҥләре (октябрь, Гражданнар оборонасы буенча 

Бӛтенроссия ӛйрәнҥләрен уздыру чорында); 
Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең бердәм дежур-

диспетчерлык хезмәтләре җитәкчеләре белән уку җыенында катнашу (II-III квартал); 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы гражданнар 

оборонасының транспорт хезмәте («Фривей» ҖЧҖ – сентябрь) һәм Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы гражданнар оборонасының коммуналь-

техник хезмәте («Азнакай муниципаль районының ТКХ һәм тӛзекләндерҥ 

Департаменты» МУП) белән махсус укулар – ноябрь (килешҥ буенча); 
муниципаль берәмлекләрнең иң яхшы бердәм дежур-диспетчерлык хезмәте " 

исеменә конкурста катнашу»; 
«Гражданнар оборонасы һәм халыкны яклау ӛлкәсендә иң яхшы белгеч»исеменә 

конкурста катнашу. 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы ТСЧС Идарәсенең 

гражданнар оборонасы һәм Азнакай звеносының идарә органнары һәм кӛчләре белән 
оператив хәзерләҥнең тӛп формалары булып Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Бердәм дәҥләт хезмәтенең команда-штаб ӛйрәнҥләрен һәм 
команда-штаб (штаб) кҥнегҥләрен, тактик-махсус һәм махсус ӛйрәнҥләрне, шулай ук 
җыеннар, тӛркем һәм гамәли дәресләрне билгеләргә. 

Кҥрсәтелгән чараларны ҥтәҥнең киләсе периодиклыгын билгеләргә: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарә органнары 

җитәкчеләре: 

җирле ҥзидарә органнарында ӛч тәҥлеккә кадәр дәвам иткән команда-штаб 

ӛйрәнҥләре-ӛч елга бер тапкыр; 

авария-коткару хезмәтләре һәм авария-коткару формированиеләре катнашында 

сигез сәгатькә кадәр тактик-махсус ӛйрәнҥләр-ӛч елга бер тапкыр; 

муниципаль берәмлекләрдә һәм куркыныч җитештерҥ объектлары булган 

оешмаларда комплекслы ӛйрәнҥләр-ӛч елга бер тапкыр ике тәҥлеккә кадәр дәвам итә; 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итҥ буенча комиссия тренировкалары-квартал саен; 

Азнакай муниципаль районы ЕДДС Азнакай звеносы составына керҥче 

оешмаларның (объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләре белән кҥнегҥләре кӛн 

саен ҥткәрелә; 
Татарстан Республикасы буенча Россия ЕДДС баш идарәсе ЦУКС оператив 

дежур сменалары белән Азнакай муниципаль районы МЧС һәм оешмаларның 
(объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләренең треннировкалары; 

тӛрле милек формасындагы оешмалар ӛчен: 
команда-штаб ӛйрәнҥләре яки штаб ӛйрәнҥләре-елга бер тапкыр; 
авария-коткару хезмәтләре һәм авария-коткару формированиеләре катнашында 

тактик-махсус ӛйрәнҥләр-ӛч елга бер тапкыр, даими әзерлек формированиеләре белән-
елга бер тапкыр; 

комплекслы ӛйрәнҥләр-ӛч елга бер тапкыр; 
белем бирҥ учреждениеләрендә тренировкалар-елга бер тапкыр, башка 

оешмаларда – ӛч елга бер тапкыр. 
 Россия Федерациясе Хӛкҥмәтенең 2003 елның 4 сентябрендәге 547 номерлы 

«Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә 
халыкны әзерләҥ турында» карары белән расланган, халыкны һәм территорияләрне 
гадәттән тыш хәлләрдән, шул исәптән террорлык актлары аркасында килеп чыккан 
гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендәге бурычларны ҥтәҥ буенча ӛйрәтҥләр һәм 

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE676BADAA275F2592D51682C60317R
consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE676BADAA275F2592D51682C60317R


11 
 

треннировкалар ҥткәрҥ. 
Ике дәрәҗәле (кҥп дәрәҗәле) ӛйрәнҥләр ҥткәрергә. Команда-штаб ӛйрәнҥләре 

ҥткәрелмәгән елда команда-штаб (штаб) тренировкасы ҥткәрергә кирәк. 

Тҥбәндәге оешмаларның (территориаль органнарның) ике дәрәҗә (кҥп 

дәрәҗәле) ӛйрәнҥләрдә катнашуларын агымдагы елда ҥткәрелгән команда-штаб 

ӛйрәнҥләре (тренировкалары) дип санарга мӛмкин. 

Ӛйрәнҥләр (ӛйрәнҥләр) вакытында булган планнарның, шул исәптән, 

чынбарлыкка бәя бирҥгә аерым игътибар бирергә кирәк: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының гражданнар 

оборонасы һәм халыкны яклау планы (гражданнар оборонасы планнары) ; 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ буенча гамәлләр планы; 

бер елга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының (идарә 

органнары, оешмалар) тӛп чаралары планы; 

Азнакай муниципаль районы эвакон халкын кабул итҥ, урнаштыру һәм беренче 

чиратта тормыш белән тәэмин итҥ планы; 

гражданнар оборонасы хезмәтләрен гражданнар оборонасы чараларын тәэмин 

итҥ планы. 

Ӛйрәнҥләрне һәм кҥнекмәләрне планлаштырганда Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының идарә органнарын, Гражданнар оборонасы кӛчләрен 

һәм ТСЧСны  тӛрле дәрәҗәләргә әзерләҥ, Гражданнар оборонасы системасын хәрби 

вакыт шартларына кҥчерҥ, халыкны һәм мәдәни кыйммәтләрне сугыш 

конфликтларында яки шул конфликтлар нәтиҗәсендә килеп чыккан куркынычлардан 

саклау, федераль башкарма хакимият органнарының территориаль бҥлекчәләре, 

республика башкарма хакимияте органнары һәм җирле ҥзидарә органнары белән ҥзара 

бәйләнештә террор актлары нәтиҗәләрен бетерҥ буенча чараларны башкаруны кҥздә 

тотарга. 

Татарстан Республикасы ТСЧС идарә, гражданнар оборонасы һәм Азнакай 

звеносы органнарын әзерләҥ буенча тӛп чараларны планлаштырганда команда-штаб 

ӛйрәнҥләрен әзерләҥ һәм ҥткәрҥ буенча Россия МЧС методик рекомендацияләренә 

таянып эш итәргә. 

Гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итҥ буенча комиссия әгъзаларын әзерләҥне Татарстан Республикасы 

гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр буенча укыту-методик ҥзәгендә, 

шулай ук ел саен ҥткәрелә торган штаб кҥнегҥләре барышында оештырырга. 

Ӛйрәнҥләр барышында урман янгыннары һәм башка табигый бәла-казалар, 

нефть һәм нефть продуктлары тарату, террорчылык актлары аркасында килеп чыккан 

гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ мәсьәләләрен хәл итәргә. 

Гомуми белем бирҥ учреждениеләре укучылары белән эвакуацияләҥ буенча 

ӛйрәнҥләр уку елының һәр яртыеллыгы башында һәм ахырында ҥткәрелә. 

Ӛйрәнҥләрнең һәм кҥнекмәләрнең темаларын, муниципаль берәмлек 

территориясендә булган гадәттән тыш хәлләр ҥзенчәлеген исәпкә алып, Азнакай 

муниципаль районы территорияләре ҥзенчәлекләреннән һәм Татарстан Республикасы 

ТСЧС Азнакай звеносы башкара торган бурычлардан, авария-коткару эшләрен алып 

бару хокукына Россия Федерациясе законнары нигезендә аттестацияләнгән авария-

коткару формированиеләренең булуыннан чыгып билгеләргә. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы ӛчен хас булган гадәттән 

тыш хәлләр (язгы ташу, табигать янгыннары, кӛзге-кышкы чорда коммуналь-

энергетика челтәрләрендә аварияләр, кышкы чорда автомобиль юллары буенча 
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хәрәкәтне чикләҥ) башланыр алдыннан, гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ комиссиясе утырышларын, мӛмкин булган 

хәлләрне фаразлау, гадәттән тыш хәлләрне кҥзәтҥ һәм фаразлауның территориаль 

подсистемаларына керҥче учреждениеләр белән мәгълҥмат алмашуны 

планлаштырырга. 

Уку (укыту-методик) җыеннары барышында: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы җирле ҥзидарә органнары 

тарафыннан ҥткәрелә торган гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ, потенциаль 

куркыныч объектларда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ һәм халыкны гадәттән 

тыш хәлләрдә яклауны оештыру буенча дәҥләт хакимияте органнары һәм 

комиссияләренең вазыйфаи затларының гамәлләрен эшләҥ буенча гамәли дәресләр 

оештырырга; 

предприятиеләрдә, учреждениеләрдә ҥткәрелә торган гадәттән тыш хәлләрне 

бетерҥ һәм эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне эвакуацияләҥ буенча аттестацияләнгән 

авария-коткару формированиеләре белән кҥрсәтмә дәресләр оештырырга; 

дәҥләтнеке булмаган милек формасына ия булган предприятиеләрдә, 

оешмаларда ҥткәрелә торган гадәттән тыш хәл килеп туган очракта гамәли гамәлләр 

эшләҥ буенча эшчеләр һәм хезмәткәрләр белән дәресләр оештырырга. 

Азнакай муниципаль районы ЕДДС мәгълҥматын эшкәртҥ ӛчен җәлеп итеп, 

оператив исәп-хисаплар нигезендә гражданнар оборонасы бурычларын ҥтәҥ, гадәттән 

тыш хәлләрне бетерҥ буенча ӛйрәнҥләр һәм ӛйрәнҥләр барышында хәл ителешләрне 

бәяләҥ. 

1 Яңа материал-ны ҥзләштерҥ дәреслек, сҥзлек белән эш итә белҥ, танып белҥ 

активлыгын ҥстерҥ уку эшчәнлеген оештыра белҥ. 

Урыннарда, уку полигоннарында һәм объектларда гамәли дәресләр ҥткәргәндә 

гадәттән тыш хәлләрнең реаль шартларына максималь якын булган шартлар 

тудырырга кирәк. Шул ук вакытта укучылар белән Россия МЧС 2013 елның 09 

гынйварындагы 3 нче номерлы   боерыгы белән расланган сулыш алу ӛчен яраксыз 

мохиттә сулыш органнарын индивидуаль яклау чараларын кулланып, янгыннарны 

сҥндергәндә дәҥләт янгынга каршы дәҥләт хезмәтенең Федераль янгынга каршы 

хезмәтенең шәхси составы белән янгыннарны сҥндерҥ кагыйдәләре нигезендә, 

бҥлекчәләр һәм исәп-хисаплар составында сулыш органнарын шәхси саклау 

чараларында кҥнегҥләр мәҗбҥри рәвештә ҥткәрелергә тиеш. 

Практик чаралар ҥткәргәндә куркынычсызлык чараларын ҥтәҥне тәэмин итҥ. 

Татарстан Республикасы ТСЧС Азнакай звеносы составына керҥче кӛндәлек 

идарә органнарын, кӛчләрне һәм чараларны оператив әзерләҥ буенча барлык чаралар 

да Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне кисәтҥ һәм бетерҥ һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ комиссиясе рәисе тарафыннан расланган аерым 

планга формалаштырыла. Расланган план Татарстан Республикасы Гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгына 1 декабрьгә кадәр тапшырыла. 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының идарә, гражданнар 

оборонасы һәм ТСЧС органнары ӛчен яңа уку елы башлану дип гыйнварның беренче 

эш кӛнен, уку елы тәмамлану белән – ноябрьнең соңгы эш кӛнен санарга кирәк. 

 

III. Татарстан Республикасы ТСЧС ( Азнакай муниципаль районы ЕДДС) 

Азнакай звеносының көндәлек идарә органнарын һәм оешмаларның 

(объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләрен әзерләү буенча чаралар 
«Имин шәһәр» аппарат-программа комплексын тӛзҥ һәм ҥстерҥ концепциясен 

тормышка ашыру кысаларында Азнакай муниципаль районының бердәм юл хәрәкәте 

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE6460AAAA245F2592D51682C637062E4A51F2F608434D5A0019R
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иминлеген ҥстерҥне дәвам итәргә. «112»бердәм номеры буенча ашыгыч оператив 
хезмәтләрне чакыртуны тәэмин итҥ системасын ҥстерҥ буенча эшне дәвам итәргә. 

Тҥбәндәгеләр буенча эшне дәвам итәргә: 
Татарстан Республикасы ТСЧС Азнакай звеносы кӛчләре белән кӛндәлек идарә 

итҥнең оперативлыгын арттыру, федераль башкарма хакимият органнарының 
территориаль бҥлекчәләре, гадәттән тыш хәлләрне мониторинглау һәм фаразлау 
системасы оешмалары, Татарстан Республикасы ТСЧС Азнакай звеносы, гадәттән 
тыш хәлләрне бетергәндә Гражданнар оборонасы формированиеләре белән ҥзара 
хезмәттәшлек итҥ; 

объектларда барлыкка килҥ куркынычлары нигезендә мӛмкин булган гадәттән 
тыш хәлләрне мониторинглау һәм фаразлау системасын камилләштерҥ, привентив 
чараларның ҥтәлешен ҥз вакытында җиткерҥ һәм контрольдә тоту; 

автоматлаштырылган мәгълҥмати-идарә итҥ системаларын, мәгълҥматны җыю, 
эшкәртҥ, бәяләҥ һәм тапшыру буенча геомәгълҥмати системаларның мәгълҥмат 
базаларын ҥстерҥ буенча Татарстан Республикасы ТСЧС идарәсенең югары һәм ҥзара 
хезмәттәшлек итҥче органнарына; 

Азнакай муниципаль районы ЕДДСның норматив хокукый базасын 
камилләштерҥ; 

Азнакай муниципаль районы территориясендә гадәттән тыш хәлләрнең һәр тӛре 
буенча Азнакай муниципаль районы ЕДДС дежур персоналы ӛчен гамәлләр 
алгоритмнарын, инструкцияләрне һәм белешмә материалларны эшләҥ 
(корректировкалау), алар барлыкка килергә мӛмкин булган гадәттән тыш хәлләрнең 
(һәлакәтләрнең) һәр тӛре буенча Азнакай муниципаль районы территориясендә 
барлыкка килергә мӛмкин; 

Гадәттән тыш хәлләргә һәм һәлакәтләргә җавап бирҥ мәсьәләләре буенча 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы оешмаларының дежур-

диспетчерлык хезмәтләре белән Азнакай муниципаль районы Бердәм дәҥләт 

сәламәтлек саклау системасы; 

Азнакай муниципаль районы ЕДДС авария һәм авария хәлендәге медицина 

карточкалары белән радиацион, химик һәм биологик гадәттән тыш хәлләрнең 

фаразланган нәтиҗәләре белән радиацион, химик һәм биологик куркыныч объектлар 

исемлекләре белән тәэмин итҥ турында Азнакай муниципаль районы территориясендә 

урнашкан һәм авария хәлендәге барлык химик куркыныч матдәләр һәм радиацион 

йӛкләргә, радиацион, химик һәм биологик куркыныч объектлар исемлекләренә, 

радиация, химик һәм биологик гадәттән тыш хәлләрнең фаразланган нәтиҗәләре 

белән радиацион, химик һәм биологик; 

Азнакай муниципаль районының ЕДДС заманча элемтә чаралары белән тәэмин 

итҥ; 

Азнакай муниципаль районының бердәм дәҥләт сәламәтлек саклау системасы 

һәм Татарстан Республикасы ТСЧСның Азнакай звеносы составына керҥче 

оешмаларның дежур-диспетчерлык хезмәтләре арасында мәгълҥмати хезмәттәшлек 

турында килешҥләр эшләҥ (тӛзәтмәләр кертҥ); 

Азнакай муниципаль районы ЕДДСын "Гадәттән тыш хәлләрдә 

куркынычсызлык" ГОСТ Р 22.7.01-2016 туры китреҥ. Бердәм дежур-диспетчерлык 

хезмәте. Тӛп нигезләмәләр»; 

федераль башкарма хакимият органнарының Татарстан Республикасы 

территориясендә территориаль органнары тарафыннан 2020 елга мәгълҥмати-белешмә 

базаларын тӛзҥ һәм яңарту ӛлкәсендәге эшчәнлекне камилләштерҥ (куркынычлылык 

реестры, муниципаль район, шәһәр җирлекләре, авыл җирлекләре, торак пунктлар 

территорияләре, потенциаль куркыныч объектлар паспортлары, социаль әһәмияткә ия 
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объектлар, кешеләр кҥп була торган объектлар, кешеләр кҥп була торган объектлар)); 

Азнакай муниципаль районы ЕДДС белән турыдан-туры элемтә каналларын 

оештыру; 

дәҥләт янгынга каршы хезмәте һәм эзләҥ-коткару хезмәтләре бҥлекчәләре; 

потенциаль куркыныч объектлар; 

социаль әһәмиятле объектлар; 
федераль башкарма хакимият органнары һәм оешмаларының Территориаль 

органнарының дежур хезмәтләре. 
Азнакай муниципаль районы ЕДДС белгечләрен әзерләҥне тормышка 

ашырырга: 
Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр 

буенча укыту-методик ҥзәгендә һәм аның филиалларында, әлеге тӛр эшчәнлек 
белгечләрен әзерләҥ буенча тиешле лицензияләре булган башка белем бирҥ 
учреждениеләрендә; 

һӛнәри әзерлек буенча дәресләр ҥткәрҥ барышында (айга бер кӛн 6 – 8 сәгать), 
тематиканы хәл ителә торган мәсьәләләрдән һәм характерлы гадәттән тыш хәлләрдән, 
шулай ук белгечләрнең шәхси әзерлегеннән чыгып билгеләргә; 

кӛн саен инструктажлар ҥткәрҥ барышында дежур сменалар; 
Азнакай муниципаль районының бердәм дәҥләт сәламәтлек саклау системасы 

сменалары, идарә итҥ органнары һәм ТСЧСның Азнакай звеносы кӛчләре белән тӛрле 
кҥнегҥләр һәм ӛйрәнҥләр ҥткәрҥ барышында, аларга ЕДДС җәлеп ителә. 

Азнакай муниципаль районы ЕДДС персоналын әзерләҥ барышында гадәттән 
тыш хәлләр килеп чыгу куркынычы турында мәгълҥмат кабул итҥне оештыруга, 
Татарстан Республикасы ТСЧСНЫҢ Азнакай звеносы һәм идарә органнарын, 
халыкны ҥз вакытында хәбәр итҥгә, шулай ук гражданнар оборонасына хәбәр итҥ 
сигналларын җиткерҥгә аерым игътибар бирергә кирәк. 

Ярты елга бер тапкырдан да ким булмаган зачетлар ҥткәрергә, алар нәтиҗәләре 

буенча Азнакай муниципаль районы ЕДДС белгечләрен эшкә кертҥ турында Карар 

кабул итәргә кирәк. 

ЕДДС  оператив-хезмәт документациясен алып бару Татарстан Республикасы 

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан расланган ҥрнәкләр һәм тиешле 

документларны алып бару тәртибе нигезендә башкарылырга тиеш. 

Оешмаларның (объектларның) дежур-диспетчерлык хезмәтләренең шәхси 

составын укытуны хәл ителә торган мәсьәләләрдән, гадәттән тыш хәлләрдән 

(һәлакәтләрдән), шулай ук шәхси составның әзерлегеннән чыгып оештыра. 

 

 IV. Штаттан тыш авария-коткару эшләренә әзерлек үзенчәлекләре  

формалаштыру һәм штаттан тыш формированиеләрен тәэмин итү буенча  

гражданнар оборонасы буенча чараларны үтәү  

 
Штаттан тыш авария-коткару формированиеләрен (алга таба – НАСФ) һәм 

штаттан тыш формированиеләрне тӛзегәндә һәм әзерләгәндә Гражданнар оборонасы 
буенча чараларны ҥтәҥне тәэмин итҥ буенча штаттан тыш формированиеләрне (алга 
таба – НФГО) тӛзегәндә һәм әзерләгәндә 1998 елның 12 февралендәге 28-ФЗ номерлы 
«Гражданнар оборонасы турында» ,1995 елның 22 августындагы 151-ФЗ номерлы 
«Авария-коткару хезмәтләре һәм коткаручылар статусы турында»  федераль 
законнарга, 2000 елның 2 ноябрендәге 841 номерлы «Гражданнар саклау ӛлкәсендә 
халыкны укытуны оештыру турында Нигезләмәне раслау турында», 2003 елның   4 
сентябрендәге  547 нче  номерлы «Халыкны табигый һәм техноген характердагы 
гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә әзерләҥ турында " карары һәм  Росиия 

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE6962AAAA275F2592D51682C60317R
consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE646BABA8245F2592D51682C60317R
consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE646BABA8245F2592D51682C60317R
consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE6664ADA4265F2592D51682C60317R
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МЧСның  2005 елның 23 декабрендәге 999 нчы номерлы «Гражданнар оборонасы» 
штаттан тыш авария-коткару формированиеләрен тӛзҥ тәртибен раслау турында», 
2014 елның 18 декабрендәге 701 нче номерлы  «Гражданнар оборонасы буенча 
чараларны ҥтәҥне тәэмин итҥ буенча штаттан тыш формированиеләрне булдыруның 
типик тәртибен раслау турында» боерыклары белән җитәечелек итәргә. 

НАСФ һәм НФГО реестрларын тӛгәлләштерҥ гражданнар оборонасы планына 
агымдагы тӛзәтмәләр керткәннән соң ел саен башкарыла. Россия гадәттән тыш хәлләр 
министрлыгының НАСФ булдыру, әзерләҥ һәм җиһазлау буенча методик 
рекомендацияләренә туры китереп, Азнакай муниципаль районында НАСФ һәм 
НФГО булдыручы оешмалар реестрларын эшләргә һәм алып барырга. 

НАСФ һәм НФГО җитәкчеләрен һәм шәхси составын әзерләҥдә икътисад 
объектларында практик дәресләр оештыруга һәм ҥткәрҥгә тӛп игътибар бирелә. Бу 
максатта, җирле шартларны исәпкә алып, практик мәсьәләләрне ӛйрәнҥ ӛчен, уку 
сәгатьләренең санын арттыру рӛхсәт ителә. 

НАСФ һәм НФГО шәхси составын әзерләҥнең тӛп формаларының берсе булып 

курс укыту программасы буенча формалаштыруны булдыручы оешмаларда уку 

санала. 

НАСФ һәм НФГО шәхси составын курсларда укыту максаты-НФГО һәм НФГО 

алар тарафыннан авария – коткару һәм башка кичектергесез эшләрне (алга таба-

АСДНР) әзерлеккә, ҥткәрҥгә, ҥткәрҥгә, хәрби конфликтларда яки бу конфликтлар 

нәтиҗәсендә килеп чыккан куркынычлардан халыкны саклау, шулай ук табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдә халыкны саклау чараларын ҥтәҥне 

тәэмин итҥ буенча кҥмәк эшләрнең оста, кӛйле һәм иң нәтиҗәле алымнары һәм 

ысуллары буенча белем һәм кҥнекмәләр алу. 

Курсларда укытуның тӛп бурычлары булып тора: 

шәхси состав тарафыннан хәрби конфликтларда яки бу конфликтлар 

нәтиҗәсендә, шулай ук табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдә 

килеп чыккан мӛмкин хәлне исәпкә алып, НАСФ хәл ителә торган бурычларны һәм 

максатларны аңлату; 

НФФО һәм НФГО шәхси составының эш-гамәлләрен камилләштерҥ, районга 

игътибарны юнәлтҥ һәм билгеләнеш буенча бурычларны ҥтәҥгә әзерлек барышында; 

НАСФ һәм НФГО җиһазларында булган техниканы, җайланмаларны, кирәк-

яракларны һәм инструментларны кулланганда куллану тәртибен, куркынычсызлык 

чараларын куллану тәртибен ӛйрәнҥ һәм кҥнекмәләрне камилләштерҥ, шулай ук 

АСДНР ҥткәргәндә һәм гражданнар оборонасы буенча чараларны ҥтәҥне тәэмин 

итҥдәге белгечлек нигезендә эш итҥ алымнарын һәм алымнарын ҥтәҥдә кҥнекмәләрне 

камилләштерҥ; 

шәхси саклану чараларында бурычларны ҥтәҥ кҥнекмәләрен камилләштерҥ;  

зыян кҥрҥчеләргә беренче ярдәм кҥрсәтҥ алымнарын ӛйрәнҥ. 

НАСФ һәм НФГО шәхси составын курсларда укытуны оештырганда һәм 

гамәлгә ашырганда тҥбәндәге принципларга таянып эш итәргә кирәк: 

шәхси составны АСДНР ҥткәргәндә һәм гражданнар оборонасы буенча 

чараларны ҥтәҥне тәэмин итҥдә кирәк булган нәрсәләргә ӛйрәтҥ; 

уку процессының чынбарлыкка якынаюын һәм кҥрсәтмәлелеген тәэмин итҥ; 

ҥз кул астындагыларның җитәкчеләрен укыту; 

умелое ярашуы тӛрле формаларын һәм методларын укыту; 

системалылык һәм методик эзлеклелек укыту (гадидән катлаулыга, билгеледән 

билгесезлеккә); 

укытуда кҥмәк һәм индивидуаль якын килҥ; 

аңлылык һәм активлык укыту; 
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уку мӛмкинлеге.  

НАСФ һәм НФГО шәхси составын курсларда укыту теоретик һәм гамәли 

дәресләр формасында ҥткәрелә. 

Теоретик материалны практик кабул итҥләрне һәм гамәлләрне дӛрес һәм тӛгәл 

ҥтәҥ ӛчен минималь кирәкле кҥләмдә ӛйрәнергә.  

НАСФ һәм НФГО шәхси составын курсларга ӛйрәтҥнең нигезенә 

тренировкалар, комплекслы һәм тактик-махсус дәресләр ҥткәрҥ куелды. 

НАСФ һәм НФГО җайга салынуына ирешҥ ӛчен шәхси составны укытуның 

югары формасы буларак, тактик-махсус дәресләрне нәтиҗәле ҥткәрҥне, 

формированиеләр алдында торган бурычларны гамәлгә ашырганда, шәхси состав 

белән идарә итҥдә бҥлекчәләрнең командирларының кҥнекмәләрен камилләштерҥне 

тәэмин итәргә. 

НАСФ һәм НФГОәлеге предприятие ӛчен кирәкле бурычларны һәм 

нормативларны ҥтәп, реаль объектта яки полигонда махсус ӛйрәнҥләр (практик 

кҥнегҥләр) оештыруны һәм ҥткәрҥне билгеләҥ буенча гамәлләргә әзерлеген тикшерҥ 

нигезе булып тора. 
НАСФ һәм НФГО җәлеп итеп, ӛйрәнҥләр (кҥнегҥләр) ҥткәрҥ вакытын  НАСФ 

һәм НФГО җәлеп итеп, ӛйрәнҥләр (кҥнегҥләр) ҥткәрҥ вакытын   Россия Федерациясе 
Хӛкҥмәтенең 2003 елның 4 сентябрендәге 547 номерлы «Табигый һәм техноген 
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау ӛлкәсендә халыкны әзерләҥ турында»гы 
карары нигезендә башкарырга. Бу максатта гражданнар оборонасы кӛчләренең 
билгеләнеше буенча хәрәкәтләргә әзерлеген тикшерҥнең перспектив планы булырга 
тиеш. 

Ел саен оешма җитәкчеләре белән җыемнар вакытында Азнакай янгын сҥндерҥ 
һәм коткару гарнизоны астында НАСФ һәм НФГО җәлеп итеп кҥрсәтмә ӛйрәнҥләр 
ҥткәрергә кирәк.  

НФФ һәм НФГО белән ӛйрәнҥләрдә бурычлар эшләҥне планлаштыру: 
террорчылык актлары нәтиҗәләрен бетерҥ буенча, 
икътисадны хәрби вакытка кҥчергәндә, 
гражданнар оборонасының башка кӛчләре һәм министрлыклар һәм 

ведомстволар формированиеләре белән хезмәттәшлек итҥ. 
Ӛйрәтҥләр барышында шәхси саклану чаралары һәм радиацион һәм химик 

разведка приборлары кулланып, уку-укыту мәсьәләләрен тикшерергә. 
НАСФ һәм НФГО Гражданнар оборонасы ӛлкәсендәге бурычларны хәл итҥгә 

вәкаләтле тикшерҥләр барышында билгеләнгән гамәлләргә әзерлеге торышы: 
агымдагы елга тӛп чаралар планы буенча; 
территориаль һәм объект НАСФ һәм НФГО җәлеп итеп, идарә органнары һәм 

кӛчләре белән махсус укулар ҥткәрҥ турында; 
кҥзәтчелек эшчәнлеге органнары тарафыннан оешма (объектлар) гражданнар 

оборонасы торышын тикшерҥ турында. 
НАСФ һәм НФГО билгеләнеше буенча хәрәкәтләргә әзерлеген билгеләгәндә 

шулай ук бәяләргә: 
формированиеләрне шәхси саклану чаралары, техника, милек һәм махсус кием 

белән тәэмин итҥ, матди-техник чараларны саклау тәртибе һәм аларның куллануга 
әзерлеге; 

идарә пунктларының торышы, формалаштыру җыю һәм районнарга чыгу 
вакыты яки эшләр башкару объектларына. 

Ел саен Азнакай муниципаль районында һәм оешмаларда Гражданнар 
оборонасы кӛчләренең әзерлеген һәм әзерлеген анализларга. Анализ нәтиҗәләре 
буенча 10 декабрьгә кадәр нәтиҗәләр ясарга, аларны еллык кҥрсәтмә 
документларында чагылдырырга, аларда гражданнар оборонасы кӛчләренең торышын 

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DE676BADAA275F2592D51682C60317R
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билгеләргә һәм аларны камилләштерҥ юлларын билгеләргә. 

 

V. Барлык төр янгын саклау бүлекчәләрен әзерләү буенча чаралар 

 

Янгын сҥндерҥчеләрнең шәхси составын әзерләҥне янгын сагы бҥлекчәләрен 

профессиональ әзерләҥ планы нигезендә оештырырга. 

Янгын сагы бҥлекчәләренең шәхси составын әзерләҥ ҥз эченә ала: 

дежур каравылларның (сменаларның) шәхси составын янгыннарны сҥндерҥ һәм 

гадәттән тыш хәлләрне бетерҥ буенча хәрби хәрәкәтләргә әзерләҥ; 

җитәкче составның хезмәт һәм физик әзерлеге; 

квалификация кҥтәрҥ һәм яңадан әзерләҥ; 

стажировка; 

мӛстәкыйль әзерлек. 

Янгын сҥндерҥ бҥлекчәләренең җитәкче составын хезмәт итҥ урыны буенча 

идарә органнарында һәм бҥлекчәләрендә оештырырга. 

Янгын сҥндерҥ бҥлекчәләренең дежур сменаларының шәхси составын әзерләҥне 

кизҥ тору вакытында ҥткәрергә.  

Планлаштыру документларында бер елга дежур каравылларның (дежур 

сменаларның) шәхси составын әзерләҥ, янгын-тактик ӛйрәнҥләр ҥткәрҥ, янгын-тактик 

бурычларны хәл итҥ буенча янгын исәп-хисаплары белән дәресләр ҥткәрҥ, газ-тӛтен 

саклау хезмәте звенолары белән кҥнегҥләр ҥткәрҥ, янгын сакчылыгының техник 

хезмәтләрен әзерләҥ мәсьәләләрен исәпкә алырга. 

Территориаль һәм җирле янгын сҥндерҥ һәм коткару гарнизоны масштабында 

янгын сҥндерҥ-тактик ӛйрәнҥләр һәм тиешле гарнизонның ӛлкән вазыйфаи заты 

җитәкчелегендә ӛйрәнҥләр вакытында янгын сҥндерҥ сагы бҥлекчәләрен бергәләп 

әзерләҥне ҥткәрергә. 

Янгын сҥндерҥ хезмәтенең җитәкче составын тактик әзерләҥне Россия ГТХМ 

Федераль янгынга каршы хезмәтенең җитәкче составын тактик яктан әзерләҥ буенча 

оештыру-методик кҥрсәтмәләргә туры китереп ҥткәрергә. 
Янгын-тактик бурычларны хәл итҥ буенча дәресләрне янгын сагы бҥлекчәләре 

башлыклары билгели торган санда ҥткәрергә, ләкин айга бер тапкырдан да ким тҥгел, 
һәр дежур каравыл белән кӛндезге һәм тӛнге вакытта кварталга бер тапкырдан да ким 
тҥгел, ӛйрәнелә торган объект урнашкан янгын бҥлекчәсе чыгу урынында ҥткәрергә 
кирәк. 

Янгын-тактик бурычларны хәл итҥ буенча дәресләрнең җитәкчесе-Янгын 
сҥндерҥ бҥлекчәсе начальнигы яки начальник урынбасары. 

Янгын сҥндерҥ бҥлекчәләре башлыклары, объектларга чыкканда, янгыннарны 
сҥндерҥ һәм авария-коткару эшләрен ҥткәрҥ буенча эшләрне алдан планлаштыру 
документларына тӛзәтмәләр кертергә, шулай ук янгын су белән тәэмин итҥ 
системаларының тӛзеклеген елга ике тапкыр тикшерергә: язын һәм кӛзен. 

Янгын-тактик ӛйрәнҥләрне конкрет объектларда яки торак пунктларда янгын 
вакытында иң якын булган шартларда һәм темпта ҥткәрергә. 

Укуларга янгын сҥндерҥ һәм коткару гарнизонының бер каравыл, районның 
(шәһәр) тормыш тәэмин итҥ хезмәте, шулай ук янгын сҥндерҥ максатлары ӛчен 
яраклаштырылган яки башка техника җәлеп итәргә кирәк. 

Ӛйрәнҥләрдә янгын сҥндерҥ бҥлекчәләре белән идарә итҥ буенча җитәкче 
составның тактик фикерләвен һәм кҥнекмәләрен камилләштерҥ, янгын вакытында 
янгын сҥндерҥ штабының эш мәсьәләләрен, янгын сҥндерҥ бҥлекчәләренең инженер-
техник хезмәткәрләре һәм махсус хезмәтләр белән ҥзара бәйләнешен, шулай ук 
янгыннарны сҥндерҥ алымнары һәм ысуллары, шәхси составның физик әзерлеген һәм 
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мораль-ихтыяри сыйфатын камилләштерҥ. 
Ӛйрәнҥләрне янгын сагы бҥлекчәләре башлыклары (начальник урынбасарлары) 

җитәкчелегендә ҥткәрергә (кышкы һәм җәйге чорда һәркемгә, әмма кварталга бер 
тапкырдан да ким булмаган ӛйрәнҥләрне). 

Контроль - тикшерҥ янгын-тактик ӛйрәнҥләрне идарә органнары, оешмалар һәм 
муниципаль берәмлек предприятиеләре белән комплекслы ӛйрәнҥләр ҥткәрҥ 
барышында яки бер елга (ягъни елга бер тапкырдан да ким булмаган) әзерлеккә 
йомгак ясаганда ҥткәрергә. 

Кҥрсәтелгән янгын-тактик ӛйрәнҥләр янгын сҥндерҥ бҥлекчәләре белән ярты 

елга бер тапкырдан да ким булмаган янгын-коткару гарнизоннары масштабында 

(кышкы һәм җәйге чорда берәр тапкыр) ҥткәрергә мӛмкин. Кҥрсәтмә дәресләргә 

барлык башлангыч составны җәлеп итәргә, хезмәт итҥдән ирекле. 
Россия гадәттән тыш хәлләр Министрлыгының 2017 елның 26 октыбрендәге 472 

нче номерлы   боерыгы белән расланган, территориаль һәм җирле янгын-коткару 
гарнизоннары чикләрендә янгын-тактик ӛйрәнҥләр һәм янгын-тактик бурычларны хәл 
итҥ буенча дәресләр саны янгын сҥндерҥченең шәхси составын әзерләҥ тәртибе белән 
билгеләнә.   
 

VI. Татрстан Республикасы Азнакай муниципаль районы торак пунктларында  
                     янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә чаралар 

 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы халкының янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итҥ ӛлкәсендәге тӛп бурыч-Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнары таләпләрен тӛгәл ҥтәҥ. 

Янгын куркынычсызлыгы турында Россия Федерациясе законнары Россия 

Федерациясе Конституциясенә, федераль законнарга һәм башка норматив хокукый 

актларга, шулай ук Россия Федерациясе субъектларының законнарына һәм башка 

норматив хокукый актларына, янгын куркынычсызлыгы мәсьәләләрен җайга салучы 

муниципаль хокукый актларга нигезләнә. 

Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ системасының тӛп элементлары-дәҥләт 

хакимияте органнары, җирле ҥзидарә органнары, оешмалар, Россия Федерациясе 

законнары нигезендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥдә катнашучы гражданнар. 

Янгын куркынычсызлыгы чаралары Россия Федерациясенең Янгын 

куркынычсызлыгы турындагы законнары нигезендә, шулай ук янгыннарга каршы 

кӛрәш, янгын куркынычлыгын бәяләҥ, матдәләр, материаллар, технологик 

процесслар, биналар һәм корылмаларның конструкцияләре нигезендә эшләнә. 

Беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын ҥз эченә ала: 

муниципаль берәмлекнең янгын куркынычсызлыгын оештыру-хокукый, 

финанс, матди-техник тәэмин итҥ мәсьәләләрен хәл итҥ буенча җирле ҥзидарә 

органнары вәкаләтләрен гамәлгә ашыру; 

территорияләрне ҥстерҥ планнарында һәм программаларында каралырга тиешле 

муниципаль берәмлек һәм муниципаль милек объектларының янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итҥ чараларын эшләҥ һәм гамәлгә ашыру, янгынга каршы 

су чыганакларының тиешле торышын тәэмин итҥ, муниципаль милектә булган торак 

һәм җәмәгать биналарының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ чараларын тӛзек 

хәлдә тоту һәм тоту; 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итҥ мәсьәләләре буенча муниципаль 

максатчан программаны эшләҥ һәм тормышка ашыруны оештыру; 

муниципаль берәмлек территориясендә янгыннарны сҥндерҥ һәм авария-

consultantplus://offline/ref=DB0E42C694384CE6A7FEA92F661227D3DD6864A8A7760827C380180817R
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коткару эшләрен ҥткәрҥ ӛчен кӛч һәм чаралар җәлеп итҥ планын эшләҥ һәм аның 

ҥтәлешен контрольдә тоту; 

муниципаль берәмлек территориясендә янгынга каршы махсус режим, шулай ук 

аның гамәлдә булган вакытта янгын куркынычсызлыгының ӛстәмә таләпләрен 

билгеләҥ; 

янгын сҥндерҥ техникасының янгын урынына тоткарлыксыз ҥтеп керҥен тәэмин 

итҥ; 

янгын турында халыкка элемтә һәм хәбәр итҥне тәэмин итҥ; 

халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ӛйрәтҥне оештыру һәм янгын 

куркынычсызлыгы ӛлкәсендә пропаганда, янгын-техник белемнәрне таратуга ярдәм 

итҥ; 

гражданнар һәм оешмаларның ирекле янгын саклауда, шул исәптән янгыннарга 

каршы кӛрәштә катнашуына социаль һәм икътисадый стимул бирҥ. 

 

 

XI. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы су объектларында  

кешеләрнең иминлеген тәэмин итү өлкәсендә чаралар 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының су объектларында 

кешеләрнең тормыш куркынычсызлыгын тәэмин итҥ ӛлкәсендәге тӛп бурыч-Россия 

Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары таләпләрен тӛгәл ҥтәҥ. 
Азнакай муниципаль районы территориясендә урнашкан су объектларында, 

коену сезоны, боз составы һәм язгы бозда йӛрҥ вакытында кешеләр иминлеген тәэмин 
итҥ ӛлкәсендә норматив-хокукый базаны камилләштерҥгә аерым игътибар бирергә. 

Нәтиҗәле чаралар кҥрергә.: 
су объектларында кешеләр кҥпләп ял итә торган урыннарны җиһазландыруга 

һәм халыкның тормыш һәм сәламәтлек ӛчен куркыныч булган урыннарда коенуын 
тыюга; 

боз кичҥләреннән файдаланганда кешеләрнең иминлеген тәэмин итҥ һәм 
билгеләнгән тәртиптә җиһазландырылмаган боз кичҥләре буенча транспорт чаралары 
һәм җәяҥлеләр хәрәкәтен кисәтҥ буенча чаралар кҥрелә. 

Азнакай муниципаль районы территориясендә кешеләрнең тормыш 
куркынычсызлыгын тәэмин итҥгә юнәлдерелгән чаралар ҥткәрҥ буенча ҥзара 
хезмәттәшлекне оештыру;: 

а) функцияләрне гамәлгә ашырырга вәкаләтле федераль башкарма хакимият 
органнарының территориаль бҥлекчәләре:: 

Татарстан Республикасы буенча су ресурслары ӛлкәсендә федераль милек белән 
идарә итҥ буенча дәҥләт хезмәте кҥрсәтҥ; 

Татарстан Республикасы буенча федераль әһәмияттәге махсус сакланыла торган 
табигать территорияләрен оештыру һәм эшләтҥ ӛлкәсендә табигатьтән файдалану 
ӛлкәсендә кҥзәтчелек һәм дәҥләт идарәсе; 

Татарстан Республикасында халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген 
тәэмин итҥ, кулланучылар хокукларын яклау һәм кулланучылар базары ӛлкәсендә 
контроль һәм кҥзәтчелек итҥ; 

б) Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр 
министрлыгының Кече кӛймәләр буенча дәҥләт инспекциясе ҥзәгенең аз сыешлы 
суднолар һәм аларны кую ӛчен базалар (корылмалар), пляжлар һәм сулыкларда һәм 
башка массакҥләм ял итҥ урыннары, боз кичҥләре артыннан Дәҥләт һәм техник кҥзәтҥ 
бурычларын хәл итҥгә вәкаләтле инспектор бҥлекчәләре һәм участоклары белән; 

г) Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы, Татарстан 
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Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы һәм Татарстан 
Республикасы башкарма хакимиятенең башка органнары тарафыннан. 

 
Х. Йомгаклау нигезләмәләре  

 
Әлеге оештыру-методик кҥрсәтмәләрне Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының вәкиллекле һәм башкарма органнарына, оешма, учреждение 
һәм предприятиеләргә җиткерҥ. 

ОЕШТЫРУ-МЕТОДИК КҤРСӘТМӘЛӘРНЕ ҥтәҥ буенча чараларны финанслау 
оештыру-методик кҥрсәтмәләрне (килештерҥ буенча) тормышка ашыручы Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты акчалары һәм Россия 
Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән рӛхсәт ителгән башка 
чыганаклар чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

 


