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Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
сугыш вакытында Ьэм гадэттэн тыш хэллэрдэ 
оешмалар (предприятиелэр, учреждениелэр) 
эшчэнлегенец тотрыклылыгы турындагы 
нигезлэмэне раслау хакында Ьэм 
Эгерже муниципаль районы территориясендэ 
сугыш вакытында Ьэм гадэттэн тыш хэллэрдэ 
оешмалар (предприятиелэр, учрежцениелэр) 
эшчэнлегенец тотрыклылыгын артгыру буенча 
комиссия составын раслау турында

«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елныц 12 февралендэге 28-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендэ, «Халыкны Ьэм территориялэрне табигый Ьэм 
техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэн яклау турында» 1994 елныц 21 
декабрендэге 68-ФЗ номерлы федераль закон, Россия Федерациясе Хекумэтенец 
«Россия Федерациясендэ гражданнар оборонасы турындагы нигезлэмэне раслау 
хакында» 2007 елныц 26 ноябрендэге 804 номерлы карары, Татарстан 
Республикасы Президентыныц «Татарстан Республикасында гражданнар 
оборонасын оештыру Ьэм алып бару турындагы нигезлэмэне раслау хакында» 2008 
елныц 22 ноябрендэге ПУ-598 номерлы Указы, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц «Татарстан Республикасы территориясендэ 
оешмаларныц сугыш вакытында Ьэм гадэттэн тыш хэллэрдэ тотрыклы эшлэвен 
арттыру комиссиясен тезу турында» 2017 елныц 11 июлендэге 473 номерлы 
карары нигезендэ, шулай ук Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
территориясендэ табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэр 
вакытында, Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш вакытында Ьэм 
гадэттэн тыш хэллэрдэ оешмалар (предприятиелэр, учреждениелэр) эшчэнлегенец 
тотрыклылыгын арттыру максатларында, Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Башкарма комитеты

1. Кушымта итеп бирелгэннэрне расларга:
Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш вакытында Ьэм гадэттэн 

тыш хэллэрдэ оешмаларныц (предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) эшлэвенец 
тотрыклылыгы турында Нигезлэмэ (кушымта итеп бирелэ).

КАРАР БИРЭ:
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Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш вакытында Ьэм гадэттэн 
тыш хэллэрдэ оешмаларныц (предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) тотрыклы 
эшлэвен арттыру комиссиясе составы (кушымта итеп бирелэ).

2. Эгерж;е муниципаль районы территориясендэ оешмалар (предприятиелэр, 
учреждениелэр) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча комиссиягэ Эгерже 
муниципаль районы оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) * 
житэкчелэренэ, элеге карарньщ 1 пунктында курсэтелгэн Нигезлэмэ нигезендэ, 
Эгерж;е муниципаль районы территориясендэ ел саен сугыш вакытында Ьэм 
гадэттэн тыш хэллэрдэ тотрыклылыкны арттыру буенча чаралар планлаштырырга 
Ьэм уткэрергэ тэкъдим итэргэ.

3. ШэИэр Ьэм авыл жирлеклэре башкарма комитетлары житэкчелэренэ, 
Эгерже муниципаль районы оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) 
житэкчелэренэ Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш вакытында 
Иэм гадэттэн тыш хэллэрдэ оешмаларныц тотрыклы эшлэвен арттыру буенча 
комиссия твзергэ Иэм расларга тэкъдим итэргэ.

4. Татарстан Республикасы Эгерж;е муниципаль районы Башкарма комитеты 
житэкчесенец 2007 елныц 19 апрелендэге 149 номерлы "Тыныч Ьэм сугыш 
вакытында Эгерже муниципаль районы икътисадыныц тотрыклылыгын арттыру 
буенча эшне камиллэштеру турында" карары уз кечен югалткан дип танырга.

5. Элеге карарны «Интернет» мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында 
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча Ьэм Эгерже муниципаль районыныц 
рэсми сайтында http://agryz.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга.

6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемэ алам.

Башкарма комитет житэкчесе А.С. Авдеев

http://pravo.tatarstan.ru
http://agryz.tatarstan.ru


Расланган 
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетыньщ 

05 март 2020 ел № 82 
карары белэн

Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш вакытында haM гадэттэн тыш 
хэллэрдэ оешмаларныц (предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) эшлэвенец 

тотрыклылыгы турында Нигезлэмэ 

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Эгерже муниципаль районы территориясендэ оешмалар 
(предприятиелэр, учреждениелэр) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру комиссиясенец (алга 
таба -  Комиссия) статусын hэм эшчэнлек тэртибен билгели.

1.2. Комиссия Эгерже муниципаль районы территориясендэ (алга таба - район) сугыш 
вакытында hэм гадэттэн тыш хэллэрдэ район халкыныц хэрби конфликтларда яки бу 
конфликтлар нэтижэсендэ, шулай ук табигый hэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ 
яшэY ечен кирэкле оешмаларныц (предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) тотрыклы эшлэвен 
тээмин итугэ бэйле мэсьэлэлэрне хэл иту максатларында тезелэ.

1.3. Комиссия районныц сугыш вакытында hэм гадэттэн тыш хэллэрдэ тотрыклы эшлэвен 
тээмин итуче даими эшлэYче орган булып тора.

1.4. Комиссия Y3 эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Конституциясе, Федераль 
конституциячел законнар, Федераль Законнар, Россия Федерациясе Президенты Указлары hэм 
боерыклары, Россия Федерациясе Х е^м эте  карарлары hэм боерыклары, Татарстан 
Республикасы Конституциясе, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы 
Президенты указлары hэм боерыклары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары hэм боерыклары, районныц муниципаль норматив-хокукый актлары, шулай ук элеге 
Нигезлэмэгэ таяна.

1.5. Комиссия составы Эгерже муниципаль районы башкарма комитеты вэкиллэре hэм 
район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) вэкиллэре арасыннан килештерY буенча 
жэлеп итеп тезелэ.

2. Комиссиянец бурычлары

2.1. Комиссиянец теп бурычлары-Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш 
вакытында hэм гадэттэн тыш хэллэрдэ оешмаларныц (предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) 
тотрыклы эшлэвен оештыру, халыкныц хэрби конфликтларда яки бу конфликтлар нэтижэсендэ, 
шулай ук табигый hэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ исэн калу ечен кирэкле 
булган тубэндэгелэргэ юнэлдерелгэн чараларны планлаштыру hэм YтэY:

торак пунктларны, икътисад hэм инфраструктура объектларын, шулай ук житештерY 
чараларын, гражданнар оборонасыныц инженер-техник чаралары талэплэренэ туры китереп, 
рациональ урнаштыру;

куркыныч янаган чорда комплекслы маскировка YткэрY;
энергия hэм су белэн тээмин иту системаларыныц hэм чыганакларыныц ышанычлылыгын 

арттыру;
гражданнар оборонасыныц тыныч hэм сугыш вакытында инженер-техник чараларын, шул 

исэптэн тезелеш проектларын эшлэY hэм тормышка ашыру;
икътисад объектларында сугыш вакытында эшне дэвам шуче авария-коткару hэм башка 

кичектергесез эшлэрне планлаштыру, эзерлэY hэм YткэрY;



щитештерY процессын торгызу ечен кирэкле матди-техник, азык-телек, медицина haM 
башка чаралар запасларын алдан булдыру;

иминият фонды документлары булдыру;
аларга заманча зарарлану чаралары йогынтысы тээсирендэ щитештерY фондларын 

яклауныц нэтищэлелеген арттыру.
3. Комиссии функциялэре

3.1. Комиссия Yзенэ йеклэнгэн бурыч нигезендэ башкара:
сугыш вакыты шартларында hэм гадэттэн тыш хэллэрдэ район эшчэнлегенец 

тотрыклылыгын арттыру буенча чараларны планлаштыру hэм YткэрY;
район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) эшчэнлегенец тотрыклылыгын 

арттыру мэсьэлэлэре буенча тикшеренY эшлэрен YткэрY;
район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) тарафыннан сугыш вакытында hэм 

гадэттэн тыш хэллэрдэ аларныц тотрыклы эшлэвен арттыру буенча чараларны тормышка 
ашыруны бэялэY;

район эшчэнлегенец тотрыклылыгын кYтэрYгэ, сугыш чоры hэм гадэттэн тыш хэллэр 
шартларында оешма (предприятие, учреждение) персоналын hэм район халкын яклауга 
юнэлдерелгэн тэкъдимнэр эшлэY;

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районында функциялэYнец тотрыклылыгын 
арттыру буенча чараларныц Yтэлешен анализлау, шул исэптэн вазыйфаи затларны hэм оешма 
(предприятие, учреждение щитэкчелэрен) тыцлау юлы белэн;

щыеннарда, ейрэнYлэрдэ, тренировкаларда hэм башка пландагы чараларда катнашу.
3.2. Ягулык-энергетика комплексы, сэнэгать щитештерYенец тотрыклылыгын арттыру 

елкэсендэ:
гадэттэн тыш хэллэрдэ hэм сугыш чоры шартларында электр hэм щылылык белэн тээмин 

ш у, су hэм ягулык белэн тээмин ш у  элементларыныц hэм системаларыныц тотрыклылыгы 
дэрэщэсен билгелэY;

Эгерще муниципаль районы территориясендэ автоном энергия белэн тээмин ш у  
чыганакларыннан оешмалар (предприятиелэр, учреждениелэр) эше мемкинлеклэрен анализлау;

район сэнэгать предприятиелэре эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар 
Yтэлешенец нэтищэлелеген бэялэY;

теп ж;итештерY фондларыныц щимерелY hэм предприятиелэрнец щшештерY куэтлэрен 
югалту ихтималы дэрэщэсен бэялэY;

Татарстан Республикасы Эгерще муниципаль районы территориясендэ ягулык-энергетика 
комплексы, сэнэгать щитештерYенец тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.

3.3. Торак-коммуналь хущалык эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру елкэсендэ: 
торак-коммуналь хущалык эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар

Yтэлешенец нэтищэлелеген анализлау;
Эгерще муниципаль районы территориясендэ торак-коммуналь хущалык эшчэнлегенец 

тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.
3.4. Транспорт системасы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру елкэсендэ: 
транспорт системасы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар Yтэлешенец

нэтищэлелеген анализлау;
транспорт чараларыныц hэм транспорт коммуникациялэренец hэм корылмаларыныц 

мемкин булган югалтуларын билгелэY;
Эгерще муниципаль районы территориясендэ транспорт системасы эшчэнлегенец 

тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.
3.5. Агросэнэгать комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру елкэсендэ: 
терлекчелектэ, Yсемлекчелектэ hэм азык-телек продуктлары hэм азык чималы

щитештерYДЭ зыянны киметY буенча чаралар Yтэлешенец нэтищэлелегенэ анализ;
Эгерще муниципаль районы халкына хезмэт кYрсэтY hэм продукция щитештерY кYлэмен 

киметY, агросэнэгать комплексы куэтлэренец югалу дэрэщэсен билгелэY;
Эгерще муниципаль районы территориясендэ агросэнэгать комплексы эшчэнлегенец



тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.
3.6. Социаль елкэ эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру елкэсендэ:
социаль елкэ эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар Yтэлешенец 

нэтижэлелеген анализлау;
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ социаль елкэ 

эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.
3.7. Идарэ, элемтэ hэм хэбэр ш у  системаларыныц тотрыклылыгын арттыру елкэсендэ: 
идарэнец теп органнары белэн элемтэ бозылганда оешмалар (предприятиелэр,

учреждениелэр) белэн езлексез идарэ ш уне тээмин ш у, идарэ, элемтэ hэм хэбэр ш у  
системаларыныц тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар Yтэлешенец нэтижэлелеген анализлау;

Эгерже муниципаль районыныц барлык дэрэжэдэге идарэ органнары житэкчелэре 
составына hэм халкына хэбэр ш у  системасыныц эзерлегенэ анализ;

Эгерже муниципаль районыныц идарэ, элемтэ hэм хэбэр ш у  системаларыныц 
тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.

3.8. Yзенэ йеклэнгэн функциялэрне гамэлгэ ашыру максатларында Комиссия хокуклы: 
район оешмаларыннан (предприятиелэреннэн, учреждениелэреннэн) hэм Татарстан

Республикасы башкарма хакимиятенец территориаль органнарыннан комиссиягэ йеклэнгэн 
бурычларны hэм функциялэрне гамэлгэ ашыру ечен кирэкле мэгъ^матларны соратып алырга;

район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) hэм Татарстан Республикасы 
башкарма хакимияте вэкиллэре, кызыксынган фэнни-тикшеренY hэм башка оешмалар 
(предприятиелэр, учреждениелэр), оешмалар (предприятиелэр, учреждениелэр) hэм ижтимагый 
берлэшмэлэр белгечлэрен район эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру мэсьэлэлэрен 
тикшерYДЭ катнашуга жэлеп шу;

оешмалар (предприятиелэр, учреждениелэр) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру 
елкэсендэ тикшеренYлэр эшлэYне hэм YткэрYне башлап жибэрергэ hэм Yткэрелгэн тикшеренYлэр 
нэтижэлэре буенча эшлэнгэн чараларны гамэли гамэлгэ ашыруныц максатчанлыгын карарга;

район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) эшчэнлегенец тотрыклылыгын 
арттыру елкэсендэ тикшеренYлэр YткэрYДЭ катнашу;

оешмалар (предприятиелэр, учреждениелэр) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру 
мэсьэлэлэре буенча район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) житэкчелэре hэм 
вазыйфаи затларын тыцлау, Комиссия утырышларын YткэрY.

4. Комиссия эшен оештыру

4.1. Комиссия составына рэис, рэис урынбасары, секретарь hэм комиссия эгъзалары керэ.
4.2. Комиссия рэисе Комиссия эшен оештыру hэм комиссиягэ йеклэнгэн бурычларны YтэY 

ечен жаваплы.
Комиссия рэисе бурычлы:
комиссиянец планлы hэм планнан тыш утырышларын Yткэрергэ;
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц икътисадый Yсеш планнары hэм 

гражданнар оборонасы hэм халыкны яклау планы проектларына Россия Федерациясе 
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ кертY ечен Эгерже муниципаль районы hэм оешма 
(предприятие, учреждение) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэYне 
оештырырга;

Татарстан Республикасы ^ р ш е  муниципаль берэмлеклэрнец жирле Yзидарэ органнары 
hэм Эгерже муниципаль районы оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) тарафыннан 
тезелэ торган сугыш вакытында hэм гадэттэн тыш хэллэрдэ функциялэрнец тотрыклылыгын 
арттыру буенча комиссиялэр белэн Yзара хезмэттэшлекне оештырырга;

Гражданнар оборонасы елкэсендэ комиссия эгъзаларын эзерлэYне планлаштырырга hэм 
оештырырга.

4.3. Комиссия рэисе урынбасары бурычлы: 
рэис булмаганда аныц вазыйфаларын Yтэргэ;
комиссия hэм аныц эш теркемнэренец сугыш вакыты шартларында hэм гадэттэн тыш 

хэллэрдэ район эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру чараларын планлаштыру hэм гамэлгэ



ашыру мэсьэлэлэре буенча эшен оештырырга;
комиссия рэисе карарларын hэм ^рсэтм элэрен YтэYне контрольдэ тотарга.
4.4. Комиссия секретаре бурычлы:
комиссиянец чираттагы елга эш планын эшлэргэ hэм килештерYне оештырырга;
Комиссия утырышларын оештырырга;
комиссия эгъзаларына hэм аныц утырышына чакырылган затларга утырышныц кен 

тэртибен кYрсэтеп, комиссия утырышын YткэрY датасы, вакыты hэм урыны турында хэбэр 
итэргэ;

комиссия эгъзаларын хэбэр итY hэм щыю буенча ейрэнYлэр Yткэрергэ; 
утырыш беркетмэлэрен алып барырга hэм аларныц нэтищэлэре буенча карарлар 

рэсмилэштерергэ;
комиссия карарларын башкаручыларга щиткерYне оештырырга hэм аларныц Yтэлешен 

контрольдэ тотарга;
комиссия рэисе hэм аныц урынбасарыныц аерым йеклэмэлэрен Yтэргэ; 
комиссия эшчэнлеге мэсьэлэлэре буенча м асса^лэм  мэгълYмат чаралары белэн 

хезмэттэшлек итэргэ.
4.5. Комиссия утырышлары комиссия рэисе раслаган эш планы нигезендэ елга бер 

тапкырдан да ким булмаган ^ л эм д э  Yткэрелэ. Комиссия секретаре комиссия утырышы 
беркетмэсен алып бара, анда аныц карарларын hэм тавыш бирY нэтищэлэрен терки. Комиссия 
утырышы беркетмэсенэ комиссия рэисе hэм секретаре кул куя.

4.6. Комиссия утырышы, эгэр анда комиссия эгъзаларыныц яртысыннан артыгы катнашса, 
хокуклы була.

4.7. Комиссия эшчэнлеген оештыру-техник яктан тээмин ш уне Эгерще муниципаль 
районы Башкарма комитеты башкара.

5. Комиссиянец эшче теркемнэре

5.1. Эгерще муниципаль районы территориясендэ оешмаларныц (предприятиелэрнец, 
учреждениелэрнец) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларны турыдан-туры 
планлаштыру, тормышка ашыру hэм контрольдэ тоту ечен комиссия тарафыннан эшче 
теркемнэр оештырыла:

ягулык-энергетика комплексы hэм сэнэгать щитештерYенец тотрыклылыгын арттыру 
буенча;

идарэ, элемтэ, хэбэр ш у  системалары эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча; 
транспорт системасы hэм торак-коммуналь хущалык эшчэнлегенец тотрыклылыгын 

арттыру буенча;
агросэнэгать комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча; 
социаль елкэ эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча.
5.2. Эшче теркемнэр составы Эгерще муниципаль районы Башкарма комитеты, оешма 

(предприятие, учреждение), районныц ищтимагый берлэшмэлэре вэкиллэре арасыннан 
килештерY буенча щэлеп итеп тезелэ hэм комиссия рэисе тарафыннан раслана.

5.3. Ягулык-энергетика комплексы hэм сэнэгать щитештерYе, идарэ ш у, элемтэ, хэбэр шу, 
транспорт системасы, торак-коммуналь хущалык эшчэнлеге тотрыклылыгын арттыру теркеме 
тYбэндэгелэрне гамэлгэ ашыра:

районныц идарэ, элемтэ, транспорт системасы, торак-коммуналь хущалык системалары 
функциялэренец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларны фаразлау hэм планлаштыру;

идарэ ш у  hэм элемтэ системасы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча 
чараларныц нэтищэлелеген анализлау, шул исэптэн дублерларныц теп идарэ органнары белэн 
бэйлэнешне бозганда район белэн идарэ ш уне тээмин ш у  сэлэтен анализлау;

транспортныц барлык терлэре, торак-коммуналь хущалыкныц тотрыклылыгын арттыру 
буенча чараларныц нэтищэлелеген анализлау;

транспорт чараларыныц, транспорт объектларыныц hэм корылмаларныц (ремонт 
предприятиелэренец, ^перлэрнец, кичYлэрнец) мемкин булган югалтуларын билгелэY;

идарэ, элемтэ, хэбэр ш у  hэм торак-коммуналь хущалык системалары эшчэнлегенец



тотрыклылыгы дэрэжэсен билгелэY;
ведомство буйсынуындагы hэм югары идарэ органнары белэн идарэ ш у  hэм элемтэ 

системалары функциялэвенец тотрыклылыгын алга таба да арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY;
транспорт системасы, торак-коммуналь хужалык эшчэнлегенец тотрыклылыгын алга таба 

арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY;
районныц ягулык-энергетика комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча 

чараларны фаразлау hэм планлаштыру;
ягулык-энергетика комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларныц 

нэтижэлелеген анализлау;
ягулык-энергетика комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгы дэрэжэсен билгелэY; 
ягулык-энергетика комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын алга таба арттыру буенча 

тэкъдимнэр эзерлэY;
сэнэгать предприятиелэре эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларны 

фаразлау hэм планлаштыру;
сэнэгать предприятиелэре эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларныц 

нэтижэлелеген бэялэY;
теп житештерY фондларыныц жимерелY ихтималы hэм элеге предприятиелэрнец 

ЖитештерY куэтлэрен югалтулары анализлау;
сэнэгать предприятиелэре эшчэнлегенец тотрыклылыгын алга таба да арттыру, 

ЖитештерY кечлэрен урнаштыру hэм район территориясендэ хужалык элемтэлэренец 
ышанычлылыгын арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэY.

5.4. Агросэнэгать комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру теркеме гамэлгэ
ашыра:
районныц авыл хужалыгы комплексы эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларны 
фаразлау hэм планлаштыру;
терлекчелектэ, Yсемлекчелектэ hэм азык-телек продуктлары hэм азык чималы житештерYДЭ 
зыянны киметY буенча чараларныц нэтижэлелеген анализлау;
авыл хужалыгы комплексыныц югалтуларын, продукция житештерY кYлэмен киметY hэм 
халыкка хезмэт кYрсэтY ^л эм ен  билгелэY.

5.5. Социаль елкэ эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру теркеме гамэлгэ ашыра: 
районныц социаль елкэ объектлары эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларны 
фаразлау hэм планлаштыру;
социаль елкэ объектлары эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чараларныц 
нэтижэлелеген анализлау;
социаль елкэ объектлары эшчэнлегенец тотрыклылыгы дэрэжэсен билгелэY;
социаль елкэ объектлары эшчэнлегенец тотрыклылыгын алга таба арттыру буенча тэкъдимнэр 
эзерлэY.

5.6. Эшче теркем житэкчесе бурычлы:
эшче теркем эшен Yзенэ йеклэнгэн бурычлар hэм вазыйфалар нигезендэ оештырырга;
комиссиянец бер елга планын эшлэYДЭ катнашырга;
комиссия рэисе hэм аныц урынбасарыныц аерым йеклэмэлэрен Yтэргэ;
эш теркеменэ йеклэнгэн бурычлар hэм вазыйфалар чиклэрендэ оешмаларныц 
(предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча чаралар 
Yтэлешенец нэтижэлелегенэ анализ ясауны оештырырга;
эш теркеменэ йеклэнгэн бурычлар hэм вазыйфалар чиклэрендэ Эгерже муниципаль районы hэм 
район оешмалары (предприятиелэре, учреждениелэре) эшчэнлегенец тотрыклылыгын алга таба 
арттыру буенча тэкъдимнэр эзерлэYне оештырырга.

5.7. Эшче теркемнэрнец эш тэртибе hэм планнары комиссия эш планы нигезендэ аларныц 
житэкчелэре тарафыннан раслана.



Расланган 
Татарстан Республикасы 

Эгерще муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 

05 март 2020 ел № 82 
карары белэн

Эгерже муниципаль районы территориясендэ сугыш вакытында h9M гадэттэн 
тыш хэллэрдэ оешмаларныц (предприятиелэрнец, учреждениелэрнец) 

тотрыклы эшлэвен арттыру комиссиясе составы

Комиссия рэисе - Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитеты щитэкчесе

Авдеев Андрей 
Сергеевич

Комиссия рэисенец беренче 
урынбасары

- Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитеты щитэкчесе урынбасары

Баженова Ольга 
Алексеевна

Комиссия рэисе урынбасары - Татарстан Республикасы Эгерще 
муниципаль районы Финанс-бюджет 
палатасы рэисе (килештерY буенча)

Бадахшин
Альфред
Нэвитович

Комиссия рэисе урынбасары - «ТР буенча федераль янгынга каршы 
хезмэтнец 15 нче отряды» ФДКУнец 101 
янгын-коткару бYлеге башлыгы Эгерще 
шэhэре (Эгерще янгын-коткару 
гарнизоны) (килештерY буенча)

Парфенов
Александр
Сергеевич

- Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитеты гомуми бYлек башлыгы

Галеева Аида 
Ринатовна

Комиссия секретаре

Комиссия эгъзалары: - Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитеты щитэкчесенец беренче 
урынбасары

Гыйльметдинова
Римма
Ринатовна

Социаль елкэ эшчэнлегенец 
тотрыклылыгын арттыру 
теркеме щитэкчесе

- Татарстан Республикасы Авыл 
хущалыгы hэм азык-телек 
министрлыгыныц Эгерще муниципаль 
районы авыл хущалыгы hэм азык-телек 
идарэсе башлыгы (килештерY буенча)

Гатауллин
ДилYC
Гаскэрович

Агросэнэгать комплексы 
эшчэнлегенец тотрыклылыгын 
арттыру теркеме щитэкчесе

- Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитеты щитэкчесе урынбасары

Шэмсетдинов
Илшат
Илдусович

Ягулык-энергетика комплексы 
hэм сэнэгать щитештерYенец 
тотрыклылыгын арттыру 
теркеме щитэкчесе

- Эгерще муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц тезелеш, торак-коммуналь 
хущалык, архитектура hэм шэhэр 
тезелеше бYлеге башлыгы

Хащиева Лилия 
Ринатовна

Транспорт системасы hэм 
торак-коммуналь хущалык 
эшчэнлегенец тотрыклылыгын 
арттыру теркеме щитэкчесе

- "Таттелеком" ГАДнец Эгерще РУЭСы 
башлыгы (килештерY буенча)

Галиуллина
Резеда
Рэшидовна


