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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

«24» март 2020 ел                                                                                                           № 94 

 

Азнакай муниципаль районы 

территориясендә даими әзерлектә булган 

эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряд 

төзү турында 

 

«Ветеринария турында» 14.05.1993 ел, № 4979-1 Россия Федерациясе 

Законы, «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 30.03.1999 ел, 

№ 52-ФЗ Федераль закон, Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенең 

«Татарстан Республикасы муниципаль берәмлегенең эпизоотиягә каршы 

җыелма мобиль отряды турындагы нигезләмәне раслау хакында» 21.01.2020 ел, 

№02-20р боерыгы нигезендә, кеше һәм хайваннар өчен гомуми булган аеруча 

куркыныч авыруларны профилактикалау һәм аларга каршы көрәш оештыру 

максатынан карар итә: 

1. Расларга:   

- 1 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районының даими 

әзерлектә булган эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряд турында 

нигезләмәне; 

- 2 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районының даими 

әзерлектә булган эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отрядының оештыру-штат 

структурасын; 

- 3 нче кушымта нигезендә Азнакай муниципаль районының даими 

әзерлектә булган эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отрядның саны; 

- 4 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районының эпизоотиягә 

каршы даими әзерлектәге җыелма мобиль отряды составына керә торган 

автомобиль техникасы Исемлеге; 

- 5 нче кушымта нигезендә Азнакай муниципаль районының даими 

әзерлектә булган эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряд төркемнәренең 

командирларына эш һәм эш вакытында хәбәр итү схемасын; 

- 6 нчы кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районының эпизоотиягә 

каршы даими әзерлек җыелма мобиль отряд төркемнәренең командирларын 

хәбәр итү һәм җыю буенча дежурлы район дәүләт ветеринария берләшмәсе 

инструкциясен (инструкциясен). 
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2. Әлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында" түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

интернет - телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http://aznakayevo.tatar.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы,  
инфраструктура буенча җитәкче урынбасары                             Р. Р. Ханнанов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 1 

нче кушымта  

«___» ______ 2020 № ___ 

 

 

Азнакай муниципаль районының даими әзерлек буенча эпизоотиягә каршы 

җыелма мобиль отряды турында нигезләмә 

 

I. Гомуми нигезләмә 

Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы территориясендә эпизоотиягә 

каршы җыелма (алга таба - муниципаль берәмлек), хайваннар һәм кеше өчен 

уртак авырулар таралу учакларын локальләштерүгә һәм бетерүгә, эпизоотияләр 

(африка чумасы, югары тоген кошлар, себер язвасы, һ.б.) аркасында 

эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отрядларны (алга таба - гадәттән тыш 

хәлләрне локальләштерү һәм бетерү (алга таба-гадәттән тыш хәлләр) куллану 

тәҗрибәсе нигезендә аларның нәтиҗәләрен минимальләштерүгә юнәлдерелгән 

эпизоотиягә каршы чаралар комплексын үткәрү максатларында, Азнакай 

муниципаль районының (алга таба-муниципаль берәмлек) җыелма мобиль 

отрядын (алга таба - Отряд штаттан тыш формирование булып тора һәм 

Азнакай муниципаль районында төзелә. 

Отряд үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе һәм 

Татарстан Республикасы Конституциясе, «халыкны һәм территорияләрне 

табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» 

21.12.1994 №68-ФЗ Федераль закон, «халыкның санитар-эпидемиологик 

иминлеге турында» 30.03.1999 ел, № 52-ФЗ Федераль закон, «ветеринария 

турында» 14.05.1993 ел, № 4979-1 Россия Федерациясе Законы, биологик 

калдыкларны җыю, утильләштерү һәм юк итү буенча ветеринария-санитария 

кагыйдәләре, Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы министрлыгының «халыкны 

һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау һәм башка норматив-хокукый актлары, Татарстан 

Республикасы территориясенә африка дуңгызлар чумасы (югары Тогенлы 

кошлар) авыруларының үтеп керүенә юл куймау буенча республика штабы 

карарлары һәм аларның таралуына юл куймау буенча республика штабы 

Карарлары, шулай ук әлеге нигезләмә белән. 

Отряд «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ, «Татарстан 

Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» ФБССОның 

Бөгелмә, Азнакай, Баулы районнарында филиалы, «Азнакай РҮХ» ДАССО, 

Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлеге, Азнакай 

ш. «МППБиО» МУП, Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы ГПС ГПС ГПС 11 ПСО (алга таба-87 ПСЧ), «Азнакай 

муниципаль районының Финанс - бюджет палатасы»МКУ вәкилләре арасыннан 

төзелә. 

Отряд расланган план нигезендә Дәвалау, ветеринария-санитария, 

эпизоотиягә каршы, эпидемиягә каршы, чикләү (карантин) һәм башка чаралар 

комплексын башкара. 

Башкарма хакимиятнең территориаль органнары карары буенча, 



йогышлы учакта эшләрне үткәрү чорына отрядның барлык шәхси составына 

эпидемия күрсәткечләре буенча ашыгыч иммунопрофилактика үткәрелергә 

тиеш. 

 

II. Отрядның бурычлары 

Отряд муниципаль берәмлек территориясендә кошлар авыруы 

(хайваннар) ситуациясен контрольдә тоту, шулай ук эпизоотияләр һәм (яки) 

күпләп үлү белән бәйле булган гадәттән тыш хәлләрне локальләштерү һәм 

бетерү буенча чаралар комплексын үтәү өчен төзелә. 

Отрядның бурычлары этаплап билгеләнә. 

Беренче этап-авыруны китереп чыгаручы төрен (яки кешеләр авыруының 

сәбәпләрен һәм хайваннарның (кошларның) күпләп үлүен билгеләү. 

Икенче этап соң ачыклау төре возбудителя һәм ахыргы диагноз кую. 

Отрядның бурычлары беренче этапта: 

медицина, ветеринария һәм эпидемиология разведкасын гамәлгә ашыру; 

 эпидемиологик һәм эпизоотик хәлне бәяләү;  

 элемтә өчен, ослабленных һәм авыру хайваннар (кошлар) (алга таба-

авыру хайваннар (кошлар);  

һәлак булучылардан, клиник авыру хайваннардан һәм кошлардан 

патологик материал сайлап алу;  

тикшерүләр үткәрү өчен махсус лабораторияләргә пробалар китерү;  

җиһазлар, инвентарь, биналар һәм территорияләрнең агымдагы һәм 

йомгаклау дезинфекциясе үткәрү;  

биналарны һәм территорияләрне механик чистарту. 

Отрядның бурычлары икенче этапта: 

гадәттән тыш хәлләр зонасында тәүлек буе үткәрү режимын контрольдә 

тоту 

карантин керт;  

гадәттән тыш хәлләр (карантин) зонасында җәмәгать тәртибен тәэмин 

итү);  

гадәттән тыш хәлләр (карантин) зонасында булган халык арасында 

профилактик һәм эпидемиягә каршы чаралар үткәрү;  

барлык авыру хайваннарны (кошларны) тоту һәм сую (эвтаназия) һәм 

кирәк булганда сәламәт (контакт) хайваннарны (кошларны) сугарга мәҗбүр 

булган);  

һәлак булган һәм үлгән хайваннарны (кошларны) утильләштерү (юк итү 

урыннарына илтү);  

һәлак булган һәм үлгән хайваннарны (кошларны) утильләштерү;  

эпизоотик учакны бетерүдә катнашучы отрядның шәхси составын һәм 

башка затларны санитар эшкәртү;  

куркыныч янаган зонада кабул ителгән хайваннарны мәҗбүри 

вакцинацияләү;  

бер тапкыр кулланыла торган саклану чараларын юк итү;  

үткәрү агымдагы һәм йомгаклау дезинфекции;  

хайваннар һәм башка мөлкәтне алуны раслаучы документлар әзерләү һәм 

аларны милекчеләргә законда билгеләнгән тәртиптә читләштергән өчен 

компенсация түләүләрен алу өчен бирү;  



Хисап алу, утильләштерү, юк итү нәтиҗәләре буенча беренчел хисап 

документларын (актларны) төзү;  

халыкка авыруны профилактикалау чаралары, чикләү чараларын үтәү 

кагыйдәләре турында, шулай ук хайваннарны (кошларны) читләштергән өчен 

акчалата компенсацияләр түләү тәртибе турында аңлату эшләре алып бару. 

 

III. Отрядның оештыру структурасы, бурычлары һәм җиһазланышы 

1. Отряд командиры - «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе»ДБУ 

башлыгы. 

2. Отряд функциональ бүлекчәләрдән тора (тәэмин итүнең төп 

юнәлешләре). 

Төп бүлекчәләр: 

ветеринария разведкасы Төркеме;  

читләшү Төркеме;  

кыргый хайваннарның (кошларның) санын җайга салу Төркеме; 

утильләштерү Төркеме;  

дезинфекция Төркеме; 

вакцинация Төркеме. 

Тәэмин итү бүлекчәләре: 

медицина һәм эпидемиология разведкасы Төркеме; үткәрү режимын 

тәэмин итү төркеме;  

җәмәгать тәртибен саклау Төркеме;  

табиб-шәфкать туташлары бригадасы;  

янгын исәп-хисабы;  

санитар-юдырту пункты. 

3. Отрядның оештыру-штат структурасы һәм автомобиль һәм махсус 

техника белән тәэмин итү әлеге карарның 2 нче һәм 4 нче кушымталары 

нигезендә язылган. 

4. Ветеринария разведкасы Төркеме һәлак булган (авыручы) хайваннарны 

(кошларны) ачыклау (табу) урынына чыгып, патологик материалдан (кан 

әйләнеше, патологик материал һәм биоматериал пробаларын сайлап алу 

тәртибе буенча инструкция нигезендә) пробалар ала, аларны 

махсуслаштырылган лабораториягә (хайваннар (күршеләре) һәм һәлак булган 

(авыручы) хайваннарны (кошларны) ачыклау (табу) урынына якын-тирә 

территорияләрне йөреп чыгу (тикшерү өчен пробалар китерү тәртибе 

нигезендә) китерә, һәлак булган хайваннарның (кошларның) исәбен алып бара. 

Төркем хайваннар (кош-корт) үлү очраклары турында мәгълүмат 

алганнан соң бер сәгать эчендә имин булмаган пунктка чыга. 

Төркем «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе»ДБУ хезмәткәрләре 

арасыннан төзелә. Ветеринария разведкасы төркеме командиры отряд 

командиры урынбасары булып тора. 

Төркемнең шәхси составы шәхси саклану костюмнары, сулыш 

органнарын саклау чаралары белән тәэмин ителә. 

Төркемне җиһазлау: патологик материалны алу өчен инструментлар, 

патологик материалны транспортлау өчен хладоагентлы термоконтейнер, 

лабораториягә патологик материал юнәлешләре бланклары, мобиль элемтә 

чаралары, полиэтилен капчыклары, дезинфекция чаралары, кул юу өчен су 



салынган савыт, сөлгеләр, сабын, бинокль, фонарь, һәлак булган хайваннарны 

(кошларны) исәпкә алу журналы. 

5. Читләштерү Төркеме авыру һәм контактлы хайваннарны (кошларны) 

аулый, кирәк булганда аларны кырысыз рәвештә уллыкка (эвтаназия) алу, 

шулай ук мәетләрне җыю һәм аларны транспортка төяү буенча чаралар үткәрә, 

үлгән хайваннарны (кошларны) утильләштерү урыннарына алып бара, 

отчуждения, тартып алу һәм юк итү (утильләштерү) нәтиҗәләре буенча 

беренчел исәп документларын (актлар) төзи, тартып алуны раслый торган 

документлар әзерли һәм аларның милекчеләренә компенсация түләүләрен алу 

өчен бирә. 

  Төркем «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ, Азнакай 

шәһәренең «МППБиО» МУП, «Азнакай муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы»МКУ хезмәткәрләре арасыннан формалаша. 

Төркемнең шәхси составы сулыш һәм тире органнарын индивидуаль 

яклау чаралары белән тәэмин ителә. 

Төркемне җиһазлау: тоту өчен силкалар (бакчалар), полиэтилен 

капчыклар, йоктыру өчен чаралар, шприц-автоматлар, үлгән хайваннарны 

(кошларны) исәпкә алу һәм үлчәү журналы, идән платформалары (амбарлары), 

калькулятор һәм дезинфекция чаралары, Документлар бланклары (актлар). 

6. Кыргый хайваннарның (кошларның) санын җайга салу Төркеме 

кыргый фаунада контактлы яки авыру хайваннарны (кошларны) атуны (атуны) 

гамәлгә ашыра, аларны җыю һәм транспортка төяү буенча чаралар уздыра, 

атылган, атылган һәм һәлак булган хайваннарны (кошларны) исәпкә алуны һәм 

аларны лаборатор тикшеренүләргә китерә. 

Төркем Азнакай аучылык җәмгыяте әгъзаларыннан төзелә. 

Төркемнең шәхси составы сулыш һәм тире органнарын яклау чаралары 

белән тәэмин ителә. 

Төркемне җиһазлау: чехлыдагы ау мылтыгы, ау мылтыгы, ау пычаклары, 

ау токымы (патронташ, кейслар һ.б.), тоту өчен силкалар (бачкалар), хайваннар 

(кошлар) өчен полиэтилен капчыклар, атылган кыргый хайваннарны 

(кошларны) исәпкә алу журналы. 

7. Утильләштерү Төркеме утильләштерү урынында хайваннарны 

(кошларны) утильләштерү, төяү урыннарын әзерләүне (җиһазлауны) гамәлгә 

ашыра, биотермик чокырларда дезинфекция чаралары кулланып яисә янгын 

һәм шәхси куркынычсызлык чараларын катгый үтәгәндә яндыру юлы белән 

мәетләрне (кошларны) утильләштерүне уздыра, утильләштерелгән 

хайваннарны (кошларны) исәпкә алып бара. 

Төркем «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ һәм Азнакай 

шәһәренең «МППБиО» МУП хезмәткәрләреннән формалаша. 

Төркем составыннан ветеринария-санитария экспертизасы 

лабораториясенең ветеринария табибы сугым продуктларына ветеринария-

санитария экспертизасы (экспертиза) һәм ит һәм ит продуктларына 

ветеринария-санитария экспертизасы үткәрү кагыйдәләре нигезендә бәя бирә. 

Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын 

саклау чаралары, резин перчаткалар белән тәэмин ителә. 

Төркемнең җиһазландырылуы: экскаватор һәм металл кузовлы йөк 

автомобиле (яки металл сыешлыгы белән җиһазландырылган автомобиль), 



дезинфекция чаралары, утильләштерелгән хайваннарны (кошларны) исәпкә алу 

журналы. 

8. Дезинфекция Төркеме һәлак булган (авыру) хайваннарны 

(кошларны) ачыклау урынын механик чистарта, йогышлы учакны агымдагы 

һәм йомгаклау дезинфекциясе (ветеринария дезинфекциясе, дезинвазия, 

дезинсекция һәм дератизация үткәрү инструкциясе нигезендә) үткәрә.  

Төркем «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе» ДБУ хезмәткәрләре 

һәм объект хезмәткәрләре арасыннан төзелә.  

Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын 

саклау чаралары, резин перчаткалар белән тәэмин ителә. 

Төркемне җиһазлау: Комарларны дезинфекцияләү җайланмасы һәм 

дезинфекция чаралары. 

9.Вакцинация Төркеме: 

төрләре һәм яшь төркемнәре буенча мәҗбүри вакциналаштыруга дучар 

ителгән хайваннарны кабул итә торган хайваннар санын билгели; 

кабул ителә торган хайваннар саны турында мәгълүмат булганда 

вакцинаның кирәкле күләмен билгели; 

термосумкаларда вакцина әзерләүне һәм транспортлауны гамәлгә ашыра; 

урынга чыгып, сәламәт терлекләргә вакцинация ясый. 

Төркем «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе»ДБУ хезмәткәрләре 

арасыннан төзелә. 

Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын 

саклау чаралары һәм резин перчаткалар белән тәэмин ителә. 

Төркемне җиһазлау: биологик препаратларны ташу өчен термосумкалар, 

шприц-автоматлар, бер тапкыр кулланыла торган энәләр, тиешле 

биопрепаратлар, кулларны йогышсызландыру өчен чаралар, вакцинация 

тасвирламалары бланклары. 

10. Медицина һәм эпидемиология разведкасы Төркеме гамәлгә ашыра: 

эпизоотик (йогышлы) учакта һәм янәшәдәге территориядә медицина һәм 

эпидемиология тикшерүе;  

риск төркеме затларын (хуҗалык хезмәткәрләрен, отрядның шәхси 

составын һәм учакны бетерүдә катнашучыларны) медицина тикшерүе);  

халык арасында йогышлы авыруга шикләнгән авыруларны һәм контактлы 

затларны ачыклау максатыннан чыгып, ишегалларны йөреп чыгу);  

йогышлы авыруга шикләнгән кешеләрне һәм авыруларны лаборатор 

тикшерүне оештыру;  

кирәк булганда Ашыгыч профилактиканы оештыру;  

авыруга шикләнгән кешеләрнең вакытлыча изоляциясе;  

учакта агымдагы һәм йомгаклау йогышын үткәрү сыйфатын оештыру һәм 

контрольдә тоту. 

Төркем «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм 

эпидемиология үзәге» ФБССОның Бөгелмә, Азнакай, Баулы районнарында һәм 

«Азнакай РҮХ» филиалы хезмәткәрләреннән формалаша. 

Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын 

саклау чаралары, резин перчаткалар белән тәэмин ителә. 

Төркемне җиһазлау: лаборатория тикшеренүләре өчен материал алу өчен 

җәю, медицина ярдәме күрсәтү өчен күчмә җәю. 



11. Үткәрү режимын тәэмин итү төркеме ГТХ (карантин) зонасында 

хәрәкәтне җайга салуны оештыра һәм тәэмин итә. Төркем ветеринария-полиция 

(контроль-үткәрү, санитар-үткәрү) пунктларын (постларны) җиһазлау һәм 

күрсәтү өчен билгеләнгән. 

Пунктларның һәм постларның саны гадәттән тыш хәлләр зонасына керү 

(китү) саныннан чыгып билгеләнә. 

Торак пунктка төп керү (чыгу) урыннарында (объект, гадәттән тыш 

хәлләр зонасына, карантин зонасына) пунктлар җиһазлана һәм чыгарыла. 

Төркем Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча 

бүлеге (килешү буенча), «Азнакай дәүләт ветеринария берләшмәсе»ДБУ 

хезмәткәрләре арасыннан төзелә.  

Пунктны җиһазлау: җиңел автомобиль, мобиль элемтә чаралары, 

дезинфекция барьеры, шлагбаум, кешеләрне киендерү урыны, Комарларны 

дезинфекцияләү җайланмасы яки транспорт чараларын махсус эшкәртү 

(дезинфекция) өчен башка техника, эш эремәсен әзерләү өчен сыешлык, су өчен 

сыешлык, дезинфекция чаралары, юдыргыч, сөлге, сабын, «Карантин»язулы 

аншлаг. 

Постны җиһазлау: җиңел автомобиль, мобиль элемтә чаралары, 

шлагбаум, «Карантин» язулы аншлаг, гадәттән тыш хәлләр зонасын (карантин) 

әйләнеп чыгуны күрсәтүче юл билгеләре, фонарь. 

Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын 

саклау чаралары, итекләр, резин перчаткалар белән тәэмин ителә. 

12. Җәмәгать тәртибен саклау Төркеме карантин зонасында (ГТХ 

зонасында) тәртип саклауны тәэмин итә, отрядның шәхси составын, беренче 

чиратта, ветеринария разведкасы, читләштерү, медицина һәм эпидемиология 

разведкасы төркемнәрен озата баруны һәм саклауны оештыра. 

Төркем Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча 

бүлеге хезмәткәрләре арасыннан төзелә (килешү буенча). 

Төркемнең шәхси составы сулыш һәм тире органнарын саклау өчен 

штатлы корал һәм табель чаралары белән тәэмин ителә һәм җиһазландырыла. 

13. Табиб-шәфкать туташлары бригадасы карантин чикләү чаралары 

үткәрү чорында отрядның шәхси составына медицина ярдәме күрсәтә, 

медицина тикшерүе һәм аның сәламәтлеген тикшереп торуны оештыра, кирәк 

булганда ачыкланган (шикле) авыруларны госпитализацияләүне 

(изоляцияләүне) оештыра. 

Бригада «Азнакай РҮХ»ДАССОның хезмәткәрләре арасыннан төзелә. 

Бригаданың шәхси составы саклагыч костюмнар, халатлар, баш киемнәре 

һәм битлекләр белән тәэмин ителә. 

Бригаданы җиһазлау: медицина ярдәме күрсәтү өчен табиб (фельдшер) 

җәю һәм Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының 

җитәкчелек документлары таләпләренә туры китереп башка табельле мөлкәт. 

14. Янгын исәп-хисабы һәлак булган һәм үлгән хайваннарны 

(кошларны) яндырганда янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәүне 

контрольдә тота. 

Исәпләү командиры катнаша сайлауда урын сжигания. Янгын чыкканда 

аны сүндерүне оештыра һәм үткәрә. 
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хезмәткәрләре арасыннан формалаша. 

15. Санитар-юдырту пункты шәхси составны һәм милекне санитар 

эшкәртү үткәрә. 

Пункт Азнакай шәһәренең «МППБиО» МУП хезмәткәрләре арасыннан 

төзелә. 

Эпизоотик (йогышлы) чыганагын бетерү буенча чаралар тәмамланганнан 

соң отрядның шәхси составы һәм гадәттән тыш хәлләр (карантин) зонасында 

эшләргә җәлеп ителгән затлар мәҗбүри санитар эшкәртү уза, ә бер тапкыр 

кулланыла торган махсус кием яндыру юлы белән юкка чыгарыла.  

Пунктны җиһазлау: ранец дезинфекцион сиптергеч, күчмә душ 

җайланмасы, су өчен савыт, сабын, сөлге, утын. 

 

 IV. Отряд командиры вазыйфалары 

1. Отряд командиры гадәттән тыш хәлләрне бетерү (эпизоотия) буенча 

чаралар комплексын оештыру һәм үткәрү өчен җаваплы һәм отрядның барлык 

шәхси составы өчен туры начальник булып тора. 

Ул әзерлек, дисциплина, йөкләнгән бурычларны вакытында һәм 

сыйфатлы үтәү, отряд бүлекчәләрен (төркемнәрен) шәхси состав белән 

комплектлау, техника һәм мөлкәт белән тәэмин итү өчен шәхси җаваплылык 

тота. 

Отряд командиры муниципаль берәмлек башкарма комитеты 

җитәкчесенә буйсына.  

2. Отряд командиры бурычлы: 

йогышлы учакта эпизоотиягә каршы чараларны оештыру һәм алып бару 

буенча җитәкче документларның таләпләрен белү һәм үз эшчәнлегендә алар 

белән эш итү;  

отрядның шәхси составының функциональ бурычларын эшләүдә һәм 

төзәтүдә катнашу;  

йөкләнгән бурычларны үтәгәндә отрядның шәхси составы белән 

җитәкчелек итү;  

отрядның шәхси составын, аның бурычларын, шәхси составны 

комплектлау мөмкинлекләрен, тәртибен, техника һәм мөлкәтнең барлык 

төрләре белән җиһазланышын белү;  

белергә, махсус әзерлек буенча кисәтү һәм бетерү эпизоотии, мораль һәм 

эшлекле сыйфатлар кул астындагыларның;  

эпизоотик учакны локальләштерү һәм бетерү вакытында отрядның җыю 

һәм җәелдерү урыннарын белергә;  

отряд белгечләрен даими рәвештә әзерләүне камилләштерергә, отрядның 

шәхси составы белән махсус әзерлек буенча дәресләр оештырырга һәм 

үткәрергә;  

отрядның хәрәкәтләргә әзерлеген арттыру буенча чаралар үткәрергә, 

шәхси составның даими әзерлегенә ярдәм итәргә;  

куелган бурычларны үтәүгә ирешү, акыллы инициатива күрсәтү һәм 

карарлар кабул итү;  

1 Яңа материал-ны үзләштерү Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү, танып 

белү активлыгын үстерү Уку эшчәнлеген оештыра белү.;  

отрядның шәхси составын шәхси саклану чаралары белән тәэмин итү 



турында кайгыртырга;  

һәлак булган һәм үлгән хайваннарны (кошларны) утильләштерү 

урыннарын җирле үзидарә органнары белән килештерергә);  

шәхси составны санитар эшкәртүне, эш (чаралар) төгәлләнгәннән соң 

техника, мөлкәт һәм җиһазларны дезинфекцияләүне оештырырга);  

гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча оператив штабка (эпизоотия) 

учакны локальләштерүгә һәм бетерүгә җәлеп ителә торган көчләрнең һәм 

чараларның составы, эпизоотиянең торышы, эшләрнең (чараларның) барышы 

турында мәгълүматны үз вакытында тапшырырга);  

эшләр (чаралар) үткәрү өчен җәлеп ителә торган көчләрнең һәм 

чараларның составын үзгәртү (чамадан тыш төркемләү) буенча үз вакытында 

карарлар кабул итәргә, аларны Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты җитәкчесе белән килештерергә;  

гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм муниципаль берәмлек ОПБ 

җитәкчесенең эпизоотияләр аркасында барлыкка килгән гадәттән тыш хәлләр 

режимнарын кертү турында карарын эшләү өчен тәкъдимнәр тапшырырга;  

отряд бүлекчәләренең ихтыяҗларын билгеләү һәм белү һәм техника, 

матди, дезинфекция һәм башка чаралар белән тәэмин итүгә үз вакытында 

гариза бирү;  

матди чараларны исәпкә алуны, саклауны һәм куллануны контрольдә 

тотарга; отрядның шәхси составы белән елына кимендә бер тапкыр өйрәнүләр 

һәм өйрәнүләр үткәрергә;;  

отрядның шәхси составы өчен куркынычсызлык таләпләрен билгеләргә 

һәм аларның үтәлешен контрольдә тотарга, эшләрне (чараларны) үткәргәндә 

аларның тайпылышсыз үтәлешен тәэмин итәргә);  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария 

идарәсенә һәм башка югары органнарга үткәрелгән чаралар турында хисаплар 

тапшырырга. 

 

V. Отряд белгечләренең функциональ бурычлары 

Отряд белгечләренең функциональ бурычлары отряд командиры 

тарафыннан аның составына керүче бүлекчәләрнең (төркемнәрнең) 

командирлары белән берлектә эшләнә һәм, отряд эшчәнлегенең төрле 

режимнарында биологик (ветеринария, эпизоотик) хәлнең мөмкин булган 

сценарийларыннан чыгып, Азнакай районы башкарма комитеты җитәкчесе 

тарафыннан раслана. 

 

VI. Отрядны әзерлеккә китерү тәртибе 

1. Отряд Азнакай муниципаль районының гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 

карары (күрсәтмәсе) буенча әзерлеккә китерелә. 

2. Гадәттән тыш хәлләр (карантин) зонасында эшләү өчен җәлеп ителә 

торган көчләрнең һәм чараларның составын Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе отряд командиры тәкъдиме белән билгели һәм 

гадәттән тыш хәлләр үсешенә китергән авыру төренә (аеруча куркыныч 

инфекция) һәм башкарыла торган бурычлар күләменә бәйле. 

З. Отрядның шәхси составына Хәбәр итү һәм җыю өчен «Азнакай дәүләт 



ветеринария берләшмәсе» ДБУ буенча, әлеге карарның 6 нчы кушымтасы 

нигезендә, дежур торучыга инструкция эшләнә һәм раслана. 

4. Гомуми вакыт-сигнал алу мизгеленнән әзерлеккә китерү 

тәшкил итү: 

эш вакытында: отряд - 2 сәгатьтән артык түгел, төркем ветеринария 

разведкасы бер сәгатьтән дә артык түгел;  

эш булмаган вакытта: отряд-4 сәгатьтән артык түгел, ветеринария 

разведкасы төркеме - 2 сәгатьтән артык түгел. 

5. Бүлекчәләрнең (төркемнәрнең) командирлары җыелу урынына 

килеп җитү буенча отряд командирына шәхси составның килүе турында хәбәр 

итәләр, табельле милек һәм шәхси саклану чаралары бирүне һәм алуны 

оештыралар, отряд командирына бурычларны үтәүгә әзерлек турында хәбәр 

итәләр. 

6. Отряд командиры отрядны әзерлеккә китерү буенча чаралар 

төгәлләнгәннән соң башкарма комитет җитәкчесенә хәбәр итә. 

 

VII. Отрядның эш режимнары 

Азнакай муниципаль районы территориясендәге биологик (ветеринария, 

эпизоотик) хәлгә карап, отряд өчен түбәндәге эш режимнарының берсе 

билгеләнә: 

югары әзерлек режимы-хайваннарның (кошларның) үлүе ачыкланган 

мизгелдән диагноз куелганчы (үтәлә торган бурычларның беренче этабына 

туры килә); 

 биологик-социаль характердагы гадәттән тыш хәл режимы (алга таба - 

эпизоотия режимы), Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

аерым территорияләрендә аларның авыруы буенча имин булмавы һәм аның 

таралу куркынычы белән бәйле рәвештә чикләүләр (карантин) билгеләү белән 

бәйле рәвештә (башкарыла торган бурычларның икенче этабына туры килә). 

 

VIII. Отрядның шәхси составын әзерләү 

1. Отрядка кергән белгечләр штаттагы эш тәҗрибәсе булырга тиеш. 

2. Отрядның шәхси составын әзерләүнең төп методлары булып 

Инструктор-методик дәресләр, практик күнегүләр һәм өйрәнүләр тора. 

3. Шәхси состав белән Инструктор-методик дәресләрдә куркынычсызлык 

чараларын үтәү мәсьәләләренә, беренче чиратта эпизоотик (йогышлы) учакта 

эшләгәндә шәхси составны йогышландыруны профилактикалауга, сулыш һәм 

тире органнарын индивидуаль яклау чараларыннан файдалану кагыйдәләренә 

аерым игътибар бирелә. 

4.Шәхси состав белән Инструктор-методик дәресләрне төркем 

командирлары, өйрәнүләр һәм өйрәнүләр - отряд командиры үткәрә. 

5.Отрядның шәхси составын әзерләү өчен отряд командиры җавап бирә. 

 

IX. Матди-техник һәм финанс яктан тәэмин итү 

Отрядның матди-техник һәм финанс ягыннан тәэмин ителеше отрядның 

тиешле функциональ бүлекчәләрен (төркемнәрен) формалаштыручылар һәм 

җирле бюджет чаралары хисабына гамәлгә ашырыла. 

Отряд командиры карары нигезендә, махсус биналарда саклана, төзек 



хәлдә тотыла һәм билгеләнгән тәртиптә изгеләштерелә. 

 

 

 

 

 

 

 

 


