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№ 92 ... 26.03.2020 
 

 КАРАР 

 

«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкын һәм 

территорияләрен гадәттән тыш хәлләрдән яклау һәм су объектларында 

куркынычсызлыкны тәэмин итү» муниципаль программасын раслау турында  

 

«2014-2020 елларга Татарстан Республикасында халыкны һҽм территориялҽрне 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау, янгын куркынычсызлыгын һҽм су объектларында 

куркынычсызлыкны тҽэмин итү «дҽүлҽт программасын раслау турында» Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 2 ноябрендҽге 837 номерлы 

карарына таянып, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының су 

объектларында халыкка, икътисадка һҽм табигый мохиткҽ табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн һҽм һҽлакҽттҽн килгҽн социаль, икътисадый һҽм 

экологик зыянны минимальлҽштерү максатларында, Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты, карар бирә : 

1.«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкын һҽм территориясен 

2020-2021 елларга гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау һҽм су объектларында 

куркынычсызлыкны тҽэмин итү» муниципаль программасын (алга таба - Программа) 

расларга. 

2.Ел саен Апас муниципаль районының финанс-бюджет палатасына чираттагы 

финанс елына район бюджетын формалаштырганда, Апас муниципаль районы 

бюджетыннан күрсҽтелгҽн максатларга җибҽрелҽ торган акчалар чиклҽрендҽ, 

мөмкинлеклҽрне исҽпкҽ алып, программа чараларын тормышка ашыру өчен акчаларны 

күздҽ тотарга. 

3.Апас шҽһҽр тибындагы поселогы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ, авыл 

җирлеклҽре башлыкларына, Апас муниципаль районы оешмалары җитҽкчелҽренҽ, 

аларның хокукый формасына карамастан, тиешле бюджетлар һҽм бюджеттан тыш 

чыганаклар хисабына программа чараларын вакытында үтҽүне тҽэмин итҽргҽ тҽкъдим 

итҽргҽ. 

4.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында бастырып чыгарырга (.PRAVO.TATARSTAN.RU) Апас муниципаль 

районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 

5.Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе, Апас муниципаль районының 

КЧСиОПБ рҽисенҽ йөклҽргҽ. 

 

 

           Җитәкче 
 



 

 

Татарстан Республикасы  

Апас муниципаль районы   

Башкарма комитетының 

«__»________ номерлы  

 карары белҽн расланган  

 

«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкын һәм территорияләрен гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау һәм су объектларында куркынычсызлыкны тәэмин итү»  

муниципаль программасы 

 

Программа Паспорты 

 

Программаның Исеме  "2020-2020 елларга Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкын һҽм 

территориялҽрен гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау һҽм су объектларында куркынычсызлыкны 

тҽэмин итү» (алга таба-Программа) 

 Программаны төп 

эшлҽүчелҽр 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты; 

106 ПСЧ ФГКУ " ТР буенча 8 ФПС отряды» (килешү буенча); 

Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының Гражданнар оборонасы 

өлкҽсендҽ вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру бүлегенең (Апас муниципаль районы буенча) ҽйдҽп 

баручы консультанты (килешү буенча) 

Программаның максаты 

  

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкының, территориялҽренең һҽм 

инфраструктура объектларының табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн саклануын арттыру, аларның тискҽре нҽтиҗҽлҽрен йомшарту; 

Гражданнар оборонасы өлкҽсендҽге чараларны тормышка ашыру; су объектларында 

халыкның иминлеген тҽэмин итү 

Программаның бурычлары 1. Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өлкҽсендҽ идарҽ 

итүнең нҽтиҗҽлелеген арттыру; 

2. Апас муниципаль районында кризиска каршы идарҽ системасын үстерү; 

3. Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр өлкҽсендҽ халыкны ҽзерлҽү 

Программаны гамҽлгҽ ашыру 

вакыты һҽм этаплары 

2020-2022 еллар  



 

Программаны финанслау 

күлҽмнҽре һҽм чыганаклары: 

  

 

Программаны финанслауның гомуми күлҽме 28963,1 мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

 

 

Финанслау чыганагы Барлыгы 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Апас муниципаль   

районы 

бюджеты 
28963,1 9362,5 9 685,5 9 915,1 

Барлыгы: 28963,1 9362,5 9 685,5 9 915,1 

Искҽрмҽ: 

* финанслау күлҽмнҽре фаразланган характерда һҽм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

бюджеты мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып ел саен төзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 

 

 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгҽн 

нҽтиҗҽлҽре (тормышка 

ашыру нҽтиҗҽлелеге 

индикаторлары) 

Программаны тормышка ашыру түбҽндҽгелҽрне тҽэмин итҽргҽ мөмкинлек бирҽчҽк: 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен 100% ка матди резерв булдыру ; 

муниципаль район халкының билгелҽнгҽн категориялҽрен тҽэмин итү өчен шҽхси саклану 

чаралары һҽм медицина саклану чараларын 100% ка туплау%; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен билгелҽнгҽн идарҽ, элемтҽ, мҽгълүмат бирү 

һҽм хҽбҽр итү системаларының, шулай ук көчлҽрнең һҽм чараларның ҽзерлеге; 

муниципаль район территориясендҽ гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларын 

куллануга даими ҽзерлек хҽлендҽ тоту; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркынычы турында халыкка  хҽбҽр итүне;  

халыкка кирҽкле ярдҽм күрсҽтү чараларының нҽтиҗҽлелеген арттыру максатларында 

ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең үз вакытында мҽгълүмати хезмҽттҽшлеге; 

тормыш эшчҽнлеге иминлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча халыкны ҽзерлҽүне камиллҽштерү; 

гидротехник корылмаларны (буаларны) авариясез эксплуатациялҽү; 

халыкны, барыннан да элек балаларны, йөзү һҽм суда коткару алымнарына, су 

объектларында куркынычсыз тҽртип күнекмҽлҽренҽ ҽзерлҽү 



 

I. Программа хәл итүгә юнәлдерелгән проблеманың характеристикасы  
 

Программа,гражданнарны табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн яклау дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ, су объектларында кешелҽрнең 

куркынычсызлыгын тҽэмин итүгҽ, гражданнар оборонасы, кешелҽрне коткару, 

матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне саклауга һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽсендҽ 

зыян күргҽн халыкка ярдҽм күрсҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн. Климатның глобаль үзгҽрүе, 

хуҗалык эшчҽнлеге барышында яисҽ зур техноген авариялҽр һҽм һҽлакҽтлҽр 

нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ торган табигый һҽм техноген гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

хҽвеф-хҽтҽрлҽре Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкы һҽм 

икътисад объектлары өчен зур куркыныч тудыра. 

Ҽлеге программа гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең хҽвеф-хҽтҽрлҽрен киметү 

өлкҽсендҽ идарҽ итүне координациялҽү механизмнарын үстерүгҽ, кризис һҽм 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ ашыгыч ярдҽм күрсҽтү системасын оптимальлҽштерүгҽ, 

шулай ук заманча мҽгълүмати-коммуникацион технологиялҽр һҽм массакүлҽм 

мҽгълүмат чаралары нигезендҽ тормыш эшчҽнлеге иминлеге культурасын 

формалаштыру алымнарын һҽм чараларын булдыруга юнҽлтелгҽн чараларны үз 

эченҽ ала. 

Апас муниципаль районы территориясендҽ табигый һҽм техноген 

характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркынычы бар. 

Табигый гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркыныч табигать күренешлҽре: язгы ташу, 

ташкын, көчле җиллҽр, кар яву, корылык, урман янгыннары нҽтиҗҽсендҽ килеп 

чыгарга мөмкин. 

Потенциаль куркыныч объектлар техноген куркыныч тудыра. 

Авария-коткару эшлҽре бу эшлҽрне башкаручы кешелҽрнең тормышына һҽм 

сҽламҽтлегенҽ куркыныч янаучы факторлар булу белҽн характерлана һҽм махсус 

ҽзерлек, экипировка һҽм җиһазлар талҽп итҽ. 

Район коткару хезмҽтенең үсеш темпларын саклап калу һҽм муниципаль 

коткару оешмаларының эшлҽрен башкаруга ҽзерлеген арттыру өчен, авария-

коткару көчлҽрен җиһазлау проблемаларын программа методлары белҽн хҽл итҽргҽ 

кирҽк. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽрне һҽм аның нҽтиҗҽлҽрен бетерү  күбесенчҽ матди 

ресурслар булу белҽн билгелҽнҽ. Матди ресурсларның җитҽрлек булуы гадҽттҽн 

тыш хҽлне минималь срокларда локальлҽштерергҽ, аның нҽтиҗҽлҽре 

масштабларын киметергҽ һҽм төп бурычны хҽл итҽргҽ - зыян күрүчелҽрне коткару 

һҽм беренче чиратта тормыш белҽн тҽэмин итүне оештырырга мөмкинлек бирҽ. 

Матди ресурслар резервларының номенклатурасы һҽм күлҽме гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрнең фаразланган куркынычларыннан чыгып билгелҽнҽ. 

Ҽмма Апас муниципаль районы территориясендҽ фаразланучы гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрдҽн чыгып, бу резервлар җитҽрлек түгел. Матди ресурслар белҽн тҽэмин 

итүнең тиешле проблемаларын төбҽк дҽрҽҗҽсендҽ хҽл итҽргҽ кирҽк. 

Зур масштаблы гадҽттҽн тыш хҽл килеп туган очракта куркыныч 

районнардан халыкны вакытлыча урнаштыру пунктларына (алга таба - ПВР) 

эвакуациялҽргҽ һҽм зыян күрүчелҽрне беренче чиратта тормыш белҽн тҽэмин итүне 

оештырырга кирҽк булачак. 

Эвакуация чараларын планлаштырганда, муниципаль район вазыйфаи 

затларының гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ зыян күргҽн халыкны беренче чиратта тормыш 

белҽн тҽэмин итүгҽ ҽзерлеген арттыру буенча чаралар күрергҽ кирҽк. Зур 

масштаблы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ зыян күрүчелҽрнең тормышын тҽэмин итү 



 

проблемаларын хҽл итү өчен яңа чаралар кирҽк. 

Тиешле проблемаларны хҽл итү социаль өлкҽ объектларын яңадан 

җиһазландыру буенча максатчан программа чаралары булып тора, аларны икелҽтҽ 

билгелҽнеш буенча кулланырга мөмкин: 

көндҽлек режимда - социаль файдалы максатлар өчен; 

гадҽттҽн тыш хҽл режимында - зыян күрүчелҽрнең беренче чиратта 

тормышын тҽэмин итү өчен. 

Апас муниципаль районының су объектларында кешелҽр үлеменең төп 

сҽбҽплҽре булып түбҽндҽгелҽр тора: 

 кешелҽр өчен җайланмаган урыннарда коену; 

сулыкларда исерек килеш һҽм наркотик тҽэсирендҽ  коену яки ял итү; 

балалар йөзҽ белмҽү; 

 балалар ата-анасыннан башка коену; 

сулыкларда кешелҽрнең тормышын саклау кагыйдҽлҽре белҽн билгелҽнгҽн 

гади куркынычсызлык нормаларын үтҽмҽү. 

Халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау һҽм суда 

куркынычсызлыкны тҽэмин итү өлкҽсендҽге проблемаларны хҽл итү өстенлекле 

чараларны, аларны гамҽлгҽ ашыруда эзлеклелекне, барлык дҽрҽҗҽдҽге 

хакимиятлҽрне, шул исҽптҽн муниципаль дҽрҽҗҽдҽ программа методларын 

билгелҽү белҽн комплекслы якын килүне талҽп итҽ. 

 

II. Программаның максатларына ирешү һәм мәсьәләне хәл итү максатлары, 

бурычлары, вакыты (этаплары) һәм күрсәткечләре  

(Индикаторлары) 

 
Программаның төп максаты: 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкының, 

территориялҽренең һҽм инфраструктура объектларының табигый һҽм техноген 
характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклануын арттыру, аларның тискҽре 
нҽтиҗҽлҽрен йомшарту, гражданнар оборонасы өлкҽсендҽге чараларны тормышка 
ашыру һҽм су объектларында кешелҽрнең иминлеген тҽэмин итү 

Программаның төп бурычлары: 

1. Гражданнар оборонасы, гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү 

өлкҽсендҽ идарҽ итүнең нҽтиҗҽлелеген арттыру; 

2. Апас муниципаль районында кризиска каршы идарҽ системасын үстерү; 

3. Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр өлкҽсендҽ халыкны 

ҽзерлҽү; 

4. Апас муниципаль районының су объектларында кешелҽр иминлеген 

тҽэмин итү. 

Программага түбҽндҽге  чаралар кертелгҽн: 

халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау ; 

су объектларында кешелҽрнең иминлеген арттыру ; 

оештыру һҽм профилактика юнҽлеше. 

Шул ук вакытта кайбер чаралар бөтен чор дҽвамында башкарылачак, ҽ кайбер 

чаралар этаплап гамҽлгҽ ашырылырга тиеш. 

Һҽр елны финанслау күлҽме программаның алдагы ел чараларын тормышка 

ашыру нҽтиҗҽлҽре буенча тҽгаенлҽнҽчҽк. 

Программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү индикаторлары турында 



 

җентекле мҽгълүмат программаның кушымтасында күрсҽтелгҽн. 

Программаны тормышка ашыру вакыты: 2020-2022 еллар. 

 

III. Программа чаралары системасы 

 

Программаның төп максатларына һҽм бурычларына ирешү өчен, 2020-2022 

еллар чорына түбҽндҽге чараларны тормышка ашырырга кирҽк: 

муниципаль районда гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен финанс 

чаралары резервын формалаштыру һҽм тоту; 

муниципаль район халкының билгелҽнгҽн категориялҽрен тҽэмин итү өчен 

шҽхси саклану чаралары һҽм медицина саклану чаралары туплау; 

гражданнар оборонасының саклагыч корылмаларын куллануга даими ҽзерлек 

хҽлендҽ тоту; 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының барлык дҽрҽҗҽдҽге 

иминлек паспортларын эшлҽү һҽм төзҽтү; 

республиканың барлык дҽрҽҗҽлҽрендҽ Апас муниципаль районында нефть 

һҽм нефть продуктлары агызуны кисҽтү һҽм бетерү буенча планнар эшлҽү; 

гидротехник корылмаларның эксплуатацион ышанычлылыгын арттыру 

чаралары; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр барлыкка килү куркынычы турында халыкка тиз арада 

хҽбҽр итүнең комплекслы системасын булдыру һҽм аның эчтҽлеге; 

Апас муниципаль районының бердҽм диспетчерлык хезмҽтен карап тоту һҽм 

үстерү; 

Апас муниципаль районы территориясендҽ гражданнар оборонасы һҽм 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр өлкҽсендҽ укыту-консультация пунктларын төзү, җиһазлау 

һҽм аларның эшчҽнлеген оештыру; 

халыкны, барыннан да элек балаларны, йөзү һҽм суда коткару алымнарына 

өйрҽтү; 

су объектларында кешелҽрнең үз-үзлҽрен тоту кагыйдҽлҽрен үз эченҽ алган , 

белешмҽлеклҽр, плакатлар ҽзерлҽү һҽм тарату; 

Табарка елгасы ярында ял итү өчен пляж зонасын төзеклҽндерү. 

 

 IV. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

Программаны финанслауның гомуми күлҽме 28963,1 мең сум тҽшкил итҽ, 

шул исҽптҽн: 
 

Финанслау чыганагы Барлыгы 2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Муниципаль район 

бюджеты 
28963,1 9 362,5 9 685,5 9 915,1 

Барлыгы 28963,1 9 362,5 9 685,5 9 915,1 

Финанслау күлҽме фаразланган характерда һҽм Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районы бюджеты мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып ел саен 

төзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 

Финанслау чыганаклары: 

Апас муниципаль районы бюджеты: халыкны һҽм территориялҽрне гадҽттҽн 



 

тыш хҽллҽрдҽн яклау буенча озак вакытлы муниципаль программалар чараларын 

финанслауга, шул исҽптҽн ҽлеге программа кысаларында Татарстан Республикасы 

бюджетыннан бюджетара трансфертлар алу өчен каралган акчалар (конкрет 

суммалар күрсҽтмичҽ генҽ, мөмкин чыганак буларак фаразлана); 

бюджеттан тыш чыганаклар: оешмалар, грантлар, инвесторлар һ. б. чаралар. 

Программаны тормышка ашыруны финанс ягыннан тҽэмин итү законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ бирелҽ торган федераль бюджет, Республика, шулай ук Апас 

муниципаль районы бюджеты акчаларыннан файдалануны күздҽ тота. 

Программаны финанслауның гомуми күлҽме 28963100 сум тҽшкил итҽ 

(егерме сигез миллион тугыз йөз алтмыш өч мең берйөз сум). Программаны 

тормышка ашыруны ресурслар белҽн тҽэмин итү прогноз характерына ия һҽм Апас 

муниципаль районы бюджеты акчаларының мөмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып ел саен 

төзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиеш. 
 

 

V. Программаны тормышка ашырудан социаль-икътисадый һәм  экологик 

үсешнең нәтиҗәлелеген  

бәяләү 

Программа социаль характерга ия, аның нҽтиҗҽлелегенең төп критерийлары-

Апас муниципаль районы халкын һҽм территориялҽрен гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн 

саклау торышы. 

Ҽлеге программа максатлары нигезендҽ түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽргҽ ирешү һҽм 

тҽэмин итү күздҽ тотыла: 
гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү өчен матди резерв булдыру; 

муниципаль район халкының билгелҽнгҽн категориялҽрен тҽэмин итү өчен 

шҽхси саклану чаралары һҽм медицина саклану чаралары туплау; 

идарҽ, элемтҽ, мҽгълүмат бирү һҽм хҽбҽр итү системаларының, шулай ук 

кисҽтү һҽм бетерү өчен билгелҽнгҽн көчлҽрнең һҽм чараларның ҽзерлеге; 

муниципаль район территориясендҽ гражданнар оборонасының саклагыч 

корылмаларын куллануга даими ҽзерлек хҽлендҽ тоту; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр куркынычы турында халыкка  хҽбҽр итүне;  

халыкка кирҽкле ярдҽм күрсҽтү чараларының нҽтиҗҽлелеген арттыру 

максатларында ашыгыч оператив хезмҽтлҽрнең үз вакытында мҽгълүмати 

хезмҽттҽшлеге; 

тормыш эшчҽнлеге иминлеге мҽсьҽлҽлҽре буенча халыкны ҽзерлҽүне 

камиллҽштерү; 

гидротехник корылмаларны (буаларны) авариясез эксплуатациялҽү; 

халыкны, барыннан да элек балаларны, йөзү һҽм суда коткару алымнарына, 

су объектларында куркынычсыз тҽртип күнекмҽлҽренҽ ҽзерлҽү. 



  "Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы халкын һҽм территориялҽрен 2020-2022 

елларга гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау " 

программасына кушымта 

 

Максат, бурычлар, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары һәм муниципаль максатчан программа чараларын 

финанслау 

«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкын һәм территорияләрен гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау һәм су объектларында куркынычсызлыкны тәэмин итү » 
N 

п/п 

Чаралар атамасы 
 

Башкаручылар Гамҽлгҽ 

ашыру 

вакыты 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽү 

индикаторлары, 

үлчҽү берҽмлеклҽре 

Индикатор күрсҽткечлҽре финанслау 

чыганагы 

Финанслау күлҽме - мең сум 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Максаты: Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкының, территорияләренең һәм инфраструктура объектларының табигый һәм техноген характердагы 

гадәттән тыш хәлләрдән саклануын арттыру, аларның тискәре нәтиҗәләрен йомшарту, Гражданнар оборонасы өлкәсендәге чараларны тормышка ашыру 

 

1нче бурыч. Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өлкәсендә идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыру  

1.1. 

Муниципаль районда 

гадҽттҽн тыш хҽллҽрне 

кисҽтү һҽм бетерү өчен 

финанс чаралары 

резервын 

формалаштыру һҽм 

тоту 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

гадҽттҽн тыш 

хҽллҽрне кисҽтү 

һҽм бетерү өчен 

резерв булдыру 

чараларын үтҽү, 

проценты 

100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты 
293,0 304,4 316,0 

1.2. 

Муниципаль район 

халкының билгелҽнгҽн 

категориялҽрен тҽэмин 

итү өчен шҽхси саклану 

чаралары һҽм медицина 

саклану чаралары 

туплау 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты, 

оешмалар 

(килешү буенча) 

2020-2022 

еллар 

муниципаль 

берҽмлектҽ, 

предприятиелҽрдҽ 

һҽм оешмаларда 

җыелган шҽхси 

саклану чаралары 

һҽм медицина 

саклау чаралары 

саны, данҽ 

50 шт 50 шт 50 шт муниципаль 
район бюджеты 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

1.3. 

Татарстан 

Республикасы Апас 

муниципаль районының 

барлык дҽрҽҗҽдҽге 

иминлек паспортларын 

эшлҽү һҽм төзҽтү 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

муниципаль 

районның иминлек 

паспортларын 

эшлҽү һҽм 

корректировкалау 

тҽэмин ителешенең 

дҽрҽҗҽсе, процент 

100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

1.4. 

Татарстан 

Республикасы Апас 

муниципаль районының 

барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽге 

нефть һҽм нефть 

продуктлары түгелүне 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

муниципаль 

районның нефть 

һҽм нефть 

продуктлары 

түгелүне кисҽтү һҽм 

бетерү буенча 

планнарны эшлҽү 

100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 



 

кисҽтү һҽм бетерү 

планнарын эшлҽү һҽм 

төзҽтү 

һҽм төзҽтүне 

тҽэмин ителешенең 

дҽрҽҗҽсе-проценты 

1.5. 

Гидротехник 

корылмаларның 

эксплуатацион 

ышанычлылыгын 

арттыру чаралары 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

гидротехник 

корылмаларны 

(буаларны) 

авариялҽрсез 

эксплуатациялҽү 

дҽрҽҗҽсе, проценты 

100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты 753,8 783,9 815,3 

2 бурыч .Апас муниципаль районында кризиска каршы идарә системасын үстерү  

2.1. 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр 

барлыкка килү 

куркынычы турында 

халыкка тиз арада хҽбҽр 

итүнең комплекслы 

системасын булдыру 

һҽм аның эчтҽлеге 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

башкарылган эшлҽр 

күлҽме, проценты 100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты - - - 

2.2. 

Апас муниципаль 

районының бердҽм 

диспетчерлык хезмҽтен 

карап тоту һҽм үстерү 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

билгелҽнеше буенча 

бурычларны үтҽүгҽ 

ҽзерлек дҽрҽҗҽсе - 

%  

100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты 1523,2 1580,6 1643,4 

3 нче бурыч .Гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр өлкәсендә халыкны әзерләү  

3.1. 

Апас муниципаль 

районы 

территориясендҽ 

гражданнар оборонасы 

һҽм гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр өлкҽсендҽ 

укыту-консультация 

пунктларын төзү, 

җиһазлау һҽм аларның 

эшчҽнлеген оештыру 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 

еллар 

булдырылган 

укыту-

консультация 

пунктларының 

ҽзерлек дҽрҽҗҽсе, 

проценты 

100 % 100% 100% 
муниципаль 

район бюджеты 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

агымдагы 

эшчҽнлек 

кысаларында 

4 нче бурыч .Су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү  

4.1. 
Халыкны, барыннан да 
элек балаларны, йөзү 

һҽм суда коткару 
алымнарына өйрҽтү 

Апас муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2020-2022 
еллар 

Балалар-яшүсмерлҽр 

спорт мҽктҽбендҽ 

йөзү буенча укыту 

белҽн шөгыльлҽнүче 

балалар саны 

270 270 270 
муниципаль 

район бюджеты 6792,5 7016,6 7140,4 

Программа буенча барлыгы, шул исәптән: 9362,5 9685,5 9915,1 
муниципаль район бюджеты  9362,5 9685,5 9915,1 

 

 


