
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районында сугыш вакытында 

эвакуация чараларын оештыру турында 

 

«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 февралендҽге 28-ФЗ номерлы 
Федераль закон, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең «Халыкны, матди һҽм мҽдҽни 
кыйммҽтлҽрне имин районнарга эвакуациялҽү тҽртибе турында» 2004 елның 22 
июнендҽге 303 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
«Халыкны эвакуациялҽүне планлаштыручы муниципаль берҽмлеклҽргҽ, матди һҽм 
мҽдҽни кыйммҽтлҽрне мҿмкин булган куркыныч зоналардан эвакуациялҽүне 
планлаштыручы муниципаль берҽмлеклҽргҽ беркетелгҽн Татарстан Республикасы 
имин районнары исемлеген раслау турында»   2019 елның 19 июлендҽге 016-596 
номерлы карары нигезендҽ, Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ 
урнашкан урыннарда халыкны кабул итүне, урнаштыру һҽм эвакуациялҽнҽ торган 
халыкның беренче чиратта яшҽешен тҽэмин итү максатларында  Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРҼ: 

1. Расларга: 

 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

куркынычсызлык районнары территориясендҽ таралучы һҽм эвакуациялҽнҽ торган 

халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне кабул итүне, урнаштыруны һҽм беренче 

чираттагы тормыш белҽн тҽэмин итүне оештыру турында НИГЕЗЛҼМҼ (1   кушымта); 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының эвакуациялҽнҽ 

торган халыкны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн торак пунктлары исемлеге (2  кушымта); 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының җыелма 

эвакуация пунктлары тҿзи торган торак пунктлары исемлеге (3 кушымта); 

 Кабул итү эвакуация пункты турында Нигезлҽмҽ (4 кушымта); 
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 Җыелма эвакуация пункты турында Нигезлҽмҽ (5 кушымта). 

2. Эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта 
яшҽүне тҽэмин итү максатыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының куркынычсыз районнары территориясендҽ (алга таба-Югары Ослан 
муниципаль районы) түбҽндҽге эвакуация органнары тҿзергҽ: 

кабул итү эвакуация пунктлары (алга таба-ПЭП); 

җыелма эвакуация пунктлары (алга таба-СЭП); 

эвакуациялҽнҽ торган халыкны тҿшерү пунктлары (алга таба – ПВ) һҽм аларның 

исемлеген расларга (6 кушымта). 

3. Ҽлеге карарның 2 пунктында күрсҽтелгҽн, тҿзелҽ торган эвакуация органнары 

башлыклары итеп алар базасында булдырыла торган оешма һҽм учреждение 

җитҽкчелҽрен билгелҽргҽ. 

4. Карар рҽсми басылып чыкканнан соң 2 ай эчендҽ эвакуация органнары (ПЭП, 

СЭП һҽм ПВ) башлыкларына формалаштырыла торган эвакуация органнарының 

персональ составын билгелҽргҽ, оештыру-планлаштырыла торган документацияне 

эшлҽргҽ һҽм аларны урнаштыру урыннарын билгелҽргҽ. 

5. Югары Ослан муниципаль районының шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре Башкарма 

комитетлары җитҽкчелҽренҽ эвакуациялҽнүче халыкны кабул итү һҽм урнаштыру 

эшен оештыруда һҽм аларны җиһазландыруда булышлык күрсҽтергҽ, тҿзелҽ торган 

эвакуация органнары (ПЭП, СЭП һҽм ПВ) администрациялҽренҽ һҽрьяклы ярдҽм 

күрсҽтергҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

6. Югары Ослан муниципаль районының «Мҽгариф бүлеге» МКУ җитҽкчесенҽ, 

кирҽкле мҿлкҽт белҽн тҽэмин итү һҽм ана һҽм бала бүлмҽсен оештыру ҿчен, ПЭП, 

СЭП янында урнашкан мҽктҽпкҽчҽ белем бирү учреждениелҽрен беркетергҽ. 

7. Ҽлеге карар рҽсми басылып чыкканнан соң үз кҿченҽ керҽ. 

8. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль-

мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасарына ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ 

тотуны йҿклҽргҽ.  

 

 

       Җитҽкче         В. С. Тимиряев 

 

 

 



  

 

 

 
Татарстан Республикасы   
Югары Ослан муниципаль район                                                               
Башкарма комитетының                                                                          
2010 елның 23 мартындагы                                                                   
237 номерлы карарына 
                                                 1 кушымта 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының куркынычсыз 

районнары территориясендҽ урнашкан һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны, матди 
һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чираттагы  

тормыш белҽн тҽэмин итүне оештыру турында  
Нигезлҽмҽ  

   
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 

февралендҽге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
«Куркынычсыз районнарга халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне эвакуациялҽү 
тҽртибе турында» 2004 елның 22 июнендҽге 303 номерлы карары, «Халыкны 
эвакуациялҽүне, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне мҿмкин булган куркыныч 
зоналардан эвакуациялҽүне планлаштыручы муниципаль берҽмлеклҽргҽ беркетелгҽн 
Татарстан Республикасының имин районнары исемлеген раслау турында» Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 19 июлендҽге 016-596 номерлы  
карары, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив 
хокукый актлары белҽн Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 
районының (алга таба – Югары Ослан муниципаль районы) куркынычсызлык 
районнары территориясендҽ халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта 
яшҽүне тҽэмин итү тҽртибен билгели.  

Ҽлеге Нигезлҽмҽ Югары Ослан муниципаль районының куркынычсыз 
районнары территориясендҽ урнашкан һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны, 
Гражданнар оборонасы буенча тҿркемнҽргҽ кертелгҽн (алга таба - Татарстан 
Республикасының хҽрби конфликтларда яки бу конфликтлар нҽтиҗҽсендҽ ГО 
тҿркемнҽренҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрнең (алга таба-ГО) урнаштыру һҽм беренче 
чиратта яшҽүне тҽэмин итү максатларын, принципларын билгели. 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽ максатларында түбҽндҽге тҿшенчҽлҽр кулланыла: 
гомуми эвакуация -Татарстан Республикасы территориясендҽ үткҽрелҽ һҽм 

халыкның барлык категориялҽрен, транспортсыз авыруларны, аларга хезмҽт 
күрсҽтүче персоналны һҽм ГО тҿркемнҽренҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽн мобилизацион 
күрсҽтмҽлҽре булган затларны, транспортсыз авырулардан тыш, чыгаруны (алып 
чыгуны) оештыруны күздҽ тота; 

ҿлешчҽ эвакуация - транспортның гамҽлдҽге эш графигын бозмыйча, 
потенциаль дошманның зарарлану чаралары белҽн тҽэсир итү куркынычы янаганда 
гомуми эвакуация башланганчыга кадҽр үткҽрелҽ. Ҿлешчҽ эвакуация вакытында 
эшкҽ яраксыз һҽм производствода һҽм халыкка хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ эшлҽмҽүче 
(югары уку йортлары студентлары, мҽктҽп-интернатлар һҽм һҿнҽри-техник 
училищелар укучылары, балалар йортларында, ведомство балалар бакчаларында 
һҽм башка балалар учреждениелҽрендҽ тҽрбиялҽнүчелҽр, Инвалидлар һҽм картлар 
йортларында тотылучы пенсионерлар, укытучылар, хезмҽт күрсҽтүче персонал һҽм 
аларның гаилҽ ҽгъзалары белҽн берлектҽ) чыгарыла; 

урнаштыру - ГО тҿркемнҽренҽ кертелгҽн һҽм сугыш вакытында эшлҽвен дҽвам 
итүче оешмаларның имин районнарда яшҽү шартлары буенча алдан ҽзерлҽнгҽн 



яшҽү урыннарын урнаштыру ҿчен шҽһҽрлҽрдҽн оештырылган чыгару (алып чыгу) 
буенча чаралар комплексы; 

имин район – Югары Ослан муниципаль районының административ чиге 
чиклҽрендҽ, мҿмкин булган куркыныч зоналарыннан, җирле һҽм эвакуациялҽнҽ 
торган халыкның тормыш-кҿнкүрешен тҽэмин итү ҿчен ҽзерлҽнгҽн, шулай ук матди 
һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне урнаштыру һҽм саклау ҿчен ҽзерлҽнгҽн территория; 

урнаштыру пункты-җирле һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкның тормыш-
кҿнкүрешен тҽэмин итү, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне саклау, шулай ук сугыш 
вакытында эшлҽвен дҽвам итүче оешма хезмҽткҽрлҽрен урнаштыру ҿчен ҽзерлҽнгҽн 
һҽм җавап бирҽ торган имин район чиклҽрендҽ билгелҽнгҽн торак пункт; 

3. Эвакуация чаралары Россия Федерациясе Президенты яисҽ Россия 
Федерациясе Гражданнар оборонасы җитҽкчесе - Россия Федерациясе Хҿкүмҽте 
Рҽисе карары буенча һҽм кичекмҽстҽн карар кабул итүне талҽп итүче аерым 
очракларда, Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы җитҽкчесе карары 
буенча, алга таба буйсыну буенча доклад белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

4. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ халыкны 
планлаштыру, тҽэмин итү, эвакуациялҽүне оештыру һҽм аны Югары Ослан 
муниципаль районының куркынычсыз районнарында урнаштыру ҿчен җаваплылык 
йҿклҽнҽ. 

5. Куркынычсыз районнарда эвакуациялҽнүче халыкны урнаштыру пунктларын 
сайлау Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе һҽм гражданнар 
оборонасы ҿлкҽсендҽ бурычларны хҽл итүгҽ, Югары Ослан муниципаль районында 
гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү буенча вҽкалҽтле орган (структур бүлекчҽ) 
тарафыннан чагыштырмача бҽя нигезендҽ башкарыла: гражданнар оборонасын 
тынычлыктан хҽрби хҽлгҽ күчерү барышында торак, су, азык-тҿлек һҽм беренче 
чиратта тормыш белҽн тҽэмин итүнең башка тҿрлҽре, юл-транспорт челтҽре, торак-
коммуналь хуҗалык һҽм энергетика объектларының мҿмкинлеклҽрен 
канҽгатьлҽндерү буенча мҿмкинлеклҽр. 

6. Эвакуация игълан ителгҽннҽн соң барлык торак фонд һҽм иҗтимагый һҽм 
административ биналар фонды Югары Ослан муниципаль районының Гражданнар 
оборонасы җитҽкчесе боерыгына тапшырыла. 

7. Халык туплана һҽм эвакуациялҽнҽ торган җҽмҽгать һҽм административ 

биналарда, оештыру-хокукый формаларына, күп фатирлы торак йортларда, шҽхси 

торак йортларда, җылытыла торган дача йортларында һҽм бакчачылык 

ширкҽтлҽрендҽ, Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан бирелҽ торган ордерлар нигезендҽ урнаштырыла. 

Федераль дҽүлҽт хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектларының 

дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары һҽм куркынычсыз 

районнарда урнашкан торак, иҗтимагый һҽм административ биналар булган 

оешмалар хезмҽткҽрлҽре күрсҽтелгҽн биналарда гаилҽ ҽгъзалары белҽн урнашалар. 

8. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты карары белҽн, Югары 
Ослан муниципаль районы территориясендҽ урнашкан һҽм эвакуациялҽнҽ торган 
халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне кабул итү, урнаштыру һҽм беренчел 
чиратта тормыш белҽн тҽэмин итү чараларын тҽэмин итү ҿчен түбҽндҽге эвакуация 
органнары тҿзелҽ: 

кабул итү эвакуация пунктлары (алга таба-ПЭП); 
җыелма эвакуация пунктлары (алга таба-СЭП); 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны тҿшерү пунктлары (алга таба – ПВ). 



Барлык булдырыла торган эвакуация органнары Югары Ослан муниципаль 
районының эвакуация комиссиясе карамагында.  

9. Югары Ослан муниципаль районы территориясен эвакуациялҽнүче халыкны 
кабул итүгҽ, урнаштыруга һҽм беренче чиратта тормыш белҽн тҽэмин итүгҽ ҽзерлҽү 
Югары Ослан муниципаль районының эвакуация органнары белҽн берлектҽ ГО 
буенча тҿркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрнең эвакуациялҽнүче оешмалары 
тарафыннан алдан, тыныч вакытта тормышка ашырыла. 

10. Эвакуация чараларын планлаштыру алдан, тыныч вакытта башкарыла, һҽм 
аларны максималь кыска вакыт эчендҽ үткҽрүне күздҽ тота. 

11. Эвакуация чараларын үткҽрү-шҽһҽрлҽрнең ГО, торак пунктларның 
икътисад объектлары булган тҿркемнҽренҽ кертелгҽн халкын хҽзерге заман җиңелү 
чараларыннан аеруча мҿһим булган саклау ысулы булып тора. 

12. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ кабул ителергҽ һҽм 
урнаштырылырга тиеш:          

эшчҽнлеге мобилизацион планнар нигезендҽ ГО тҿркемнҽренҽ кертелгҽн 
шҽһҽрлҽрдҽ сугыш вакытында туктатылмый торган, шулай ук Югары Ослан 
муниципаль районы территориясендҽ урнашкан җитештерү профиленҽ туры килҽ 
торган яңа базада дҽвам итҽргҽ мҿмкин булган оешмаларның эшче һҽм эшлҽмҽүче 
ҽгъзалары белҽн эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр. Эвакуациялҽнүче оешмалар 
җитҽкчелҽре алардан башка яңа базада эшчҽнлекне яңарту мҿмкин  булмаган тыныч 
вакытта кирҽкле документларны алдан ук ҽзерлилҽр;  

үз эшчҽнлеген сугыш вакытында туктатучы оешмаларның эшлҽмҽүче гаилҽ 
ҽгъзалары, шулай ук эшкҽ сҽлҽтсез һҽм эшлҽмҽүче халык белҽн эшлҽүче эшчелҽр 
һҽм хезмҽткҽрлҽр. 

эшлҽрен дҽвам итү ҿчен Югары Ослан муниципаль районында тиешле 
җитештерү базалары булмаган яисҽ ГО тҿркемнҽренҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽрдҽ 
урнашкан уникаль (махсуслаштырылган) оешмаларның, шулай ук шҽһҽр энергия 
челтҽрлҽре, коммуналь хуҗалык, җҽмҽгать туклануы, сҽламҽтлек саклау, транспорт 
һҽм элемтҽ объектлары буенча тҿркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽр объектларының 
җитештерү һҽм тормыш эшчҽнлеген тҽэмин итүче оешмаларның эшчелҽре һҽм 
хезмҽткҽрлҽре. 

13. Урнаштыручы эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр Югары Ослан муниципаль 
районының ГО, торак пунктлары буенча тҿркемнҽргҽ кертелгҽн шҽһҽрлҽр 
чиклҽрендҽ, эшкҽ илтеп җиткерүнең 4 сҽгатьтҽн артмаган суммар вакытын исҽпкҽ 
алып һҽм яңадан урнашу территориясенҽ  шҽһҽрлҽргҽ урнаштырыла. 

14. Шул ук торак пунктларга эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр урнаштыру белҽн 
бергҽ, Югары Ослан муниципаль районының эшлҽмҽүчелҽр һҽм хҽрби вакытта 
производствода эшлҽмҽүчелҽр, аларның гаилҽ ҽгъзалары эвакуациялҽнҽ. Торак 
фондының һҽм тиешле торак пунктларның җҽмҽгать һҽм административ 
биналарының чиклҽнгҽн булуы аркасында аларны бергҽлҽп урнаштыру мҿмкин 
булмаганда, эшчелҽр һҽм хезмҽткҽрлҽр гаилҽлҽре ҽгъзалары Югары Ослан 
муниципаль районының башка торак пунктларында шул ук эвакуация юнҽлешендҽ 
урнашалар. 

15. Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ эшче, хезмҽткҽрлҽр 
һҽм аларның гаилҽ ҽгъзаларын урнаштыру пунктлары үз эшчҽнлеклҽрен ГО 
тҿркемнҽренҽ караган шҽһҽрлҽрдҽ дҽвам итүче оешмаларның эшчелҽр һҽм 
хезмҽткҽрлҽрен урнаштыру пунктларына бүлеп бирелҽ һҽм инженер мҿнҽсҽбҽтендҽ 
җиһазлана. 



16. Эшче һҽм хезмҽткҽрлҽрнең гаилҽ ҽгъзалары булмаган, җитештерү 
эшчҽнлегендҽ мҽшгуль булмаган халык Югары Ослан муниципаль районының ерак 
пунктларында урнаштырыла. 

17. Эвакуация чараларын һҽрьяклап тҽэмин итүне тиешле коткару хезмҽтлҽре 
һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрне кисҽтү һҽм бетерү бердҽм дҽүлҽт системасы, Югары 
Ослан муниципаль районы территориясендҽ гражданнар оборонасы чараларын 
үтҽүне тҽэмин итүче оешмалар, Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ 
органнары белҽн берлектҽ башкаралар. 

18. Эвакуация чараларын оешкан тҿстҽ үткҽрү ҿчен, вакытыннан алда (тыныч 
вакытта) хҽбҽр итү һҽм элемтҽ, транспорт һҽм техник, медицина, җҽмҽгать тҽртибен 
саклау һҽм юл хҽрҽкҽте иминлеге, инженерлык, материаль,  коммуналь-кҿнкүреш һҽм 
финанс юллары белҽн тҽэмин итү  буенча чаралар планлаштырыла, ҽзерлҽнҽлҽр 
һҽм гамҽлгҽ ашырыла. 

19. Хҽбҽр итү һҽм элемтҽне тҽэмин итү Югары Ослан муниципаль районының 
коткару элемтҽ һҽм хҽбҽр итү хезмҽтенҽ йҿклҽнҽ.  

Эвакуация чаралары вакытында элемтҽне тҽэмин итү - Югары Ослан 

районының эвакуация органнарын стационар яисҽ хҽрҽкҽтчҽн элемтҽ чаралары 

белҽн җиһазландырудан, эвакуациянең барлык этапларында ҿзлексез элемтҽне 

оештырудан һҽм гамҽлгҽ ашырудан гыйбарҽт. 

Югары Ослан муниципаль районының барлык дҽрҽҗҽлҽрдҽге эвакуация 
органнарына хҽбҽр итү, шулай ук эвакуация үткҽрү турында халыкка хҽбҽр итү җирле 
система һҽм гамҽлдҽге оператив элемтҽ (Россия Федерациясенең бердҽм электр 
элемтҽсе челтҽре, радио-, чыбыклы һҽм телевизион тапшырулар челтҽрлҽре һҽм 
башка мҽгълүмат тапшыруның техник чаралары) каналлары буенча башкарыла. 

20. Транспорт һҽм техник тҽэмин ителеш Югары Ослан муниципаль районының 
транспорт белҽн тҽэмин итү һҽм ягулык-майлау материаллары белҽн тҽэмин итү 
коткару хезмҽтенҽ йҿклҽнҽ (алга таба – транспорт белҽн тҽэмин итү һҽм ягулык-
майлау материаллары белҽн тҽэмин итү хезмҽте). 

Транспорт белҽн тҽэмин итү эвакуация йҿртү ҿчен билгелҽнгҽн транспорт 

чараларын ҽзерлҽү, бүлү һҽм эксплуатациялҽү буенча чаралар комплексын үз эченҽ 

ала. 

Транспорт һҽм техник тҽэмин итү буенча тҿп чараларга түбҽндҽгелҽр керҽ: 
эвакуациялҽнгҽн халыкны ташу ҿчен автоколонналар тҿзү, аларны 

формалаштыру ҿчен, Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ үз 
эшчҽнлеген оештыру-хокукый формасына бҽйсез рҽвештҽ, хҽрби һҽм башка аеруча 
мҿһим йҿк ташу белҽн шҿгыльлҽнмҽгҽн, мобилизацион планнар буенча һҽм 
кешелҽрне ташу ҿчен яраклы (җайлаштырылган) транспорт чараларыннан 
файдалану күздҽ тотыла; 

автотранспортны машина йҿртүчелҽрнең ике сменасы белҽн тҽэмин итү; 
кешелҽрне ташу ҿчен йҿк автомобильлҽре утыргычлары белҽн җиһазлау; 
утыртуның тыгыз нормаларын билгелҽү; 
хҽрби командование органнары белҽн автомобиль юлларын куллануны 

килештерү; 
автоколонналарны формалаштыручы автотранспорт чараларын ягулык-майлау 

материаллары белҽн тҽэмин итү; 
эвакуацион ташуларны башкару барышында сафтан чыккан автомобиль 

техникасын ремонтлауны оештыру. 
21. Медицина хезмҽте Югары Ослан муниципаль районының медицина коткару 

хезмҽтенҽ йҿклҽнҽ. 



Медицина тҽэминаты буенча тҿп чараларга түбҽндҽгелҽр керҽ: 
медицина учреждениелҽре тарафыннан эвакуациялҽнгҽн һҽм җирле халыкның 

сҽламҽтлеген саклауга, эвакуация барышында җҽрҽхҽтлҽнгҽн һҽм авыручыларга үз 
вакытында медицина ярдҽме күрсҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн оештыру, дҽвалау, санитария-
гигиена һҽм эпидемиягҽ каршы чаралар үткҽрү; 

гади медикаментлар һҽм медицина мҿлкҽте белҽн тҽэмин итү, шулай ук 
массакүлҽм йогышлы авырулар барлыкка килүне һҽм таралуны кисҽтү; 

һҽр ПЭП, СЭП һҽм ПВ медицина персоналын, фельдшер-акушерлык 
пунктларының һҽм үзҽк район хастаханҽсенең матди чараларын медицина пункты 
эшен оештыру һҽм эвакуациялҽнүче халыкка медицина ярдҽме күрсҽтү ҿчен беркетү. 

22. Җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм юл хҽрҽкҽте куркынычсызлыгын тҽэмин итү 
Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының «Югары Ослан» муниципальара 
бүлегенҽ йҿклҽнҽ (җҽмҽгать тҽртибен саклау бүлекчҽлҽре, юл хҽрҽкҽте 
куркынычсызлыгы дҽүлҽт инспекциясе, ведомстводан тыш сакчылык, тикшерү, 
эксперт-криминалистика, паспорт эшлҽре һ.б.). 

Җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм юл хҽрҽкҽте иминлеген тҽэмин итү буенча тҿп 
чараларга керҽ: 

җҽмҽгать тҽртибен саклау һҽм Югары Ослан муниципаль районы 
территориясендҽ урнашкан пунктларда эвакуация маршрутларында, ПЭП, СЭП һҽм 
ПВ куркынычсызлыкны тҽэмин итү; 

 торак пунктларда, эвакуация маршрутларында һҽм куркынычсыз урыннарда 
эвакуациялҽнгҽн халыкны урнаштыру ҿчен җинаятьчелеккҽ каршы кҿрҽш; 

эвакуациялҽнгҽн халыкны теркҽүне оештыру һҽм адреслы-белешмҽ эшен алып 
бару; 

потенциаль дошманның диверсион-разведка тҿркемнҽре белҽн кҿрҽштҽ һҽм 
куркынычсызлыкны тҽэмин итү буенча башка чараларда катнашу; 

транспорт ҿчен махсус пропусклар бирү, машина йҿртү таныклыкларын кире 
кайтару, шулай ук "С"категориясеннҽн ким булмаган машина йҿртү таныклыклары 
булган затларга транспорт йҿртү ҿчен рҿхсҽтлҽр бирү буенча комиссиялҽрнең эшен 
оештыру. 

23. Инженерлык белҽн тҽэмин итү Югары Ослан муниципаль районының 
инженер коткару хезмҽтенҽ йҿклҽнҽ һҽм Югары Ослан муниципаль районы 
территориясендҽ эвакуация маршрутларын, эвакуациялҽнгҽн халыкны урнаштыру 
пунктларын инженерлык ягыннан ПЭП, СЭП һҽм ПВ җиһазларын үз эченҽ ала. 

24. Матди тҽэмин ителеш Югары Ослан муниципаль районының Сҽүдҽ һҽм 
туклану коткару хезмҽтенҽ йҿклҽнҽ. 

Матди тҽэмин итү буенча тҿп чараларга түбҽндҽгелҽр керҽ: 
ПЭП якын урында урнашкан сҽүдҽ һҽм җҽмҽгать туклануы объектларын 

туклануны оештыру һҽм ПЭП эвакуациялҽнгҽн халыкны беренче зарурлык 

предметлары белҽн тҽэмин итү ҿчен билгелҽү һҽм беркетү.  

25. Коммуналь-кҿнкүреш тҽэминаты Югары Ослан муниципаль районының 
коткару хезмҽтлҽренҽ йҿклҽнҽ:  

коммуналь-техник коткару хезмҽте эвакуациялҽнгҽн халыкның судагы 
минималь ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү, җылылык энергиясе, мунча-кер юу 
хезмҽтлҽре күрсҽтү, чисталык һҽм кҿнкүреш калдыкларын бетерү белҽн тҽэмин итҽ;  

энергетиканың коткару хезмҽте эвакуациялҽнгҽн һҽм җирле халыкның электр 
энергиясе бирүдҽге минималь ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерүне тҽэмин итҽ.    

26. Эвакуация чараларын финанс белҽн тҽэмин итү Россия Федерациясе һҽм 
Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашырыла. 
 



 

 

 Татарстан Республикасы   
Югары Ослан муниципаль район                                                               
Башкарма комитетының                                                                          
2010 елның 23 мартындагы                                                                   
237 номерлы карарына 
                                                  2 кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының эвакуациялҽнҽ 

торган халыкны урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн торак пунктлары Исемлеге 

 

 т/б 

номе

р 

 

Җирлек исеме Эвакуациялҽнҽ торган халыкны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн торак 

пунктлар исеме 

1 Иннополис шҽһҽре муниципаль 

берҽмлеге 

Иннополис шҽһҽре 

2 Югары Ослан авыл җирлеге Югары Ослан авылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Татарстан Республикасы   

Югары Ослан муниципаль район                                                               

Башкарма комитетының                                                                          

2010 елның 23 мартындагы                                                                   

237 номерлы карарына 

                                                  3 кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының  

җыелма эвакуация пунктлары тҿзи торган торак пунктлары  

Исемлеге   

 

 т/б 

номе

р 

 

Җирлек исеме Эвакуациялҽнҽ торган халыкны 

урнаштыру ҿчен билгелҽнгҽн торак 

пунктлар исеме 

1 Югары Ослан авыл җирлеге Югары Ослан авылы 

2 Печищи авыл җирлеге Печищи авылы 
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Кабул итү эвакуация пункты турында  

Нигезлҽмҽ 
 

                                                 1.Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 

1.  Ҽлеге Нигезлҽмҽ «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 
февралендҽге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
«Халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне куркынычсыз районнарга эвакуациялҽү 
тҽртибе турында» 2004 елның 22 июнендҽге 303 номерлы карары нигезендҽ 
эшлҽнгҽн һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының (алга 
таба – Югары Ослан муниципаль районы) кабул итү эвакуация пунктын булдыру 
тҽртибен, составын һҽм тҿп бурычларын билгели. 

2. Кабул итү эвакуация пункты (алга таба – ПЭП) Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма комитеты карары белҽн эвакуациялҽнҽ торган халыкны, мҽдҽни 
һҽм матди кыйммҽтлҽрне кабул итү һҽм исҽпкҽ алуны оештыру һҽм аларны даими 
урнашу (саклау) урыннарына озату ҿчен тҿзелҽ.   

3. ПЭП турыдан-туры җитҽкчелеген Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты җитҽкчесе итеп билгелҽнҽ торган ПЭП башлыгы башкара. ПЭП башлыгы 
булмаганда, аның вазыйфаларын ПЭП башлыгы урынбасары башкара. 

4. ПЭП шҽхси составы авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе күрсҽтмҽсе 
яки ПЭП оештыручы оешма җитҽкчесе боерыгы белҽн билгелҽнҽ. 

5. ПЭП ҿчен җҽмҽгать һҽм административ биналар бирелҽ, алар чыбыклы һҽм 
тавышлы элемтҽ чаралары белҽн тҽэмин ителҽ. Кирҽк булганда җир асты киңлегенең 
башка бүлмҽлҽре, ПЭП шҽхси составын һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны яшерү 
ҿчен саклау корылмалары җиһазландырыла.  

6. Эвакуация үткҽрү турында боерык алгач, эвакуация чараларын ҽзерлҽүгҽ һҽм 
үткҽрүгҽ җҽлеп ителҽ торган барлык ПЭП хезмҽткҽрлҽре, оешма җитҽкчелҽре 
боерыклары белҽн, үзлҽренең турыдан-туры вазыйфаларын үтҽүдҽн азат ителҽлҽр, 
хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн акчалата түлҽүлҽрне һҽм социаль 
гарантиялҽрне саклап кала һҽм гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планы 
нигезендҽ эвакуация чараларын гамҽли башкаруга керешҽлҽр. 

 
                                          2. Тҿп бурычлар 

 
ПЭП тҿп бурычлары булып тора: 
Килүче эвакуация автоколонналарын мҿмкин булган куркыныч зоналарыннан 

каршы алу һҽм эвакуациялҽнүче халыкны утыртуны тҽэмин итү. Кирҽк булган 
очракта, эвакуациялҽнҽ торган халыкны утырту урынына якын арада урнаштыруны 
оештыру; 

Югары Ослан муниципаль районының транспорт белҽн тҽэмин итү һҽм ягулык-
майлау материаллары белҽн тҽэмин итү буенча коткару хезмҽте белҽн берлектҽ, 



эвакуациялҽнҽ торган халыкны автомобиль транспорты һҽм җҽяү  даими урнашу 
пунктларына җибҽрүне оештыру; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясенҽ килү вакыты, 
килгҽн эвакуациялҽнүче халыкның саны һҽм аны күчерү урыннарына озату турында 
докладлар тапшыру; 

эвакуациялҽнҽ торган халык арасыннан авыручыларга беренче ярдҽм күрсҽтү, 
медицина оешмаларына госпитализация оештыру (кирҽк булганда); 

Гражданнар оборонасы сигналлары буенча эвакуациялҽнҽ торган халыкны 
тҿшерү пункты районында, ПЭП җҽмҽгать тҽртибен саклауны тҽэмин итү. 

 
3. ПЭП оештыру структурасы һҽм аның составына керүче тҿркем бурычлары 

 
3.1 ПЭП оештыру структурасы 
Идарҽ тҿркеме: 
    ПЭП начальнигы;  
    ПЭП начальнигы урынбасары;  
    комендант. 
Очрашу, кабул итү һҽм вакытлыча урнаштыру тҿркеме:  
    тҿркем җитҽкчесе;  
    тҿркем башлыгы урынбасары;  
    ярдҽмчелҽр-5-10 кеше. 
Эвакуациялҽнҽ торган халыкны исҽпкҽ алу тҿркеме:  
    тҿркем җитҽкчесе; 
    тҿркем башлыгы урынбасары;  
    регистраторлар - 6-8 кеше. 
Җибҽрү һҽм озату тҿркеме:  
    тҿркем җитҽкчесе;  
    тҿркем башлыгы урынбасары;  
    ярдҽмчелҽр-2-4 кеше, 
    озатучылар - 7 -10 (һҽм аннан да күбрҽк) кеше. 
Җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме:  
    тҿркем җитҽкчесе;  
    тҿркем башлыгы урынбасары;  
    полиция хезмҽткҽрлҽре-1 кеше;  
    патруль -12-14 кеше. 
Ана һҽм бала бүлмҽсе:  
    мҿдир;  
    тҽрбиячелҽр-1-2 кеше. 
Медицина пункты:  
    табиб;  
    медицина хезмҽткҽрлҽре - 1-2 кеше. 
Белешмҽлҽр ҿстҽле - 1-2 кеше. 
 

                 3.2. ПЭП составына керүче тҿркемнҽрнең бурычлары 
 

Идарҽ тҿркеме ПЭП составына керүче барлык тҿркемнҽр эшчҽнлеге белҽн 
гомуми җитҽкчелек итҽ; 

Очрашу, кабул итү һҽм вакытлыча урнаштыру тҿркеме эвакуациялҽнҽ торган 
халыкны ПЭП яки торак пунктның якын-тирҽ йортларында очрашу һҽм вакытлыча 
урнаштыру оештыра. 



Эвакуациялҽнҽ торган халыкны исҽпкҽ алу тҿркеме эвакуациялҽнҽ торган 
халыкны теркҽү үткҽрҽ. 

Җибҽрү һҽм озатып бару тҿркеме эвакуациялҽнҽ торган халыкны даими урнашу 
урыннарына озату эшен башкара. 

Җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме ПЭП, Гражданнар оборонасы сигналлары 
буенча эвакуациялҽнҽ торган халыкны тҿшерү пункты районында җҽмҽгать тҽртибен 
саклауны тҽэмин итҽ. 

Ана һҽм бала бүлмҽсе кечкенҽ балалары булган хатын-кызларны даими урнашу 
урыннарына кабул итү, урнаштыру һҽм вакытында җибҽрүне тҽэмин итҽ, 
мохтаҗларга балалар ризыгы һҽм сҿт продуктлары сатып алуда ярдҽм итҽ. 

Медицина пункты ПЭП санитар – эпидемиологик хҽлгҽ бҽя бирҽ, эвакуациялҽнүче 
халык арасыннан авыручыларга беренче ярдҽм күрсҽтҽ, медицина оешмаларына 
госпитализация оештыра (кирҽк булганда).  

Белешмҽлҽр ҿстҽле эвакуациялҽнүче халыкны үз компетенциясе чиклҽрендҽ яки 
ПЭП җитҽкчелегеннҽн шҽхси консультациядҽн соң бирелҽ торган сораулар һҽм 
белешмҽлҽр буенча хҽбҽр итҽ. 

 
                          4. ПЭП администрациясе хокуклары 

 
ПЭП администрациясе, оештыру-хокукый формаларына бҽйсез рҽвештҽ, 

оешмалардан, үз компетенциясе чиклҽрендҽ эвакуация чараларын планлаштыру һҽм 
үткҽрү мҽсьҽлҽлҽре буенча белешмҽлҽр соратып алырга һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
алырга хокуклы. 

ПЭП җитҽкче составы вазыйфаи бурычлар кысаларында хокуклы: 
эвакуация пунктына беркетелгҽн эвакуациялҽнҽ торган халык башкару ҿчен 

мҽҗбүри булган эвакуация мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итҽргҽ һҽм 
күрсҽтмҽлҽр бирергҽ; 

ПЭП беркетелгҽн шҽхси состав һҽм транспорт белҽн идарҽ итергҽ; 
эвакуациялҽнүчелҽр тҿркемнҽрен озатып йҿрүче оешмалар вҽкиллҽре алдына 

торак пунктларга күченүгҽ бурычлар куерга; 
ПЭП хезмҽткҽрлҽрен, шулай ук эвакуациялҽнүче халыкны озатып йҿрүче оешма 

вҽкиллҽрен, эвакуация чараларын уңышлы үтҽгҽн ҿчен бүлҽклҽүгҽ тҽкъдим итҽргҽ.  
 

                    5. Вазыйфаи затларны ҽзерлҽүне оештыру 
 

ПЭП вазыйфаи затларын ҽзерлҽү үз функциональ бурычларын катгый белүгҽ һҽм 
аларны гамҽли башкаруда күнекмҽлҽр эшлҽүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

ПЭП вазыйфаи затларын ҽзерлҽү үткҽрелҽ: 
укыту-методик җыеннарда һҽм планлы дҽреслҽрдҽ 14 сҽгатьлек программа 

буенча ПЭП башлыгы тҿркемендҽ; 
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү оешмаларында, Татарстан Республикасы ГО һҽм ГТХ 

буенча укыту-методик үзҽгендҽ һҽм аның филиалларында квалификация күтҽрү 
кысаларында;  

ҿйрҽнүлҽр һҽм башка планлы чараларда, эшлҽнелҽ торган планнарның 
чынлыгын тикшерү һҽм эвакуация чараларын оештыру буенча гамҽли күнекмҽлҽр алу 
максаты белҽн үткҽрелҽ. 

 
6. ПЭП документлары 

 



ПЭП вазыйфаи затлары һҽм эш тҿркемнҽре (пунктлары) 2011 елның 11 
апрелендҽге 233/155 номерлы Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш 
идарҽсенең һҽм Татарстан Республикасы ГТХМ уртак боерыгы белҽн расланган 
кабул итү эвакуация пунктының эшен оештыру һҽм оештыру буенча методик 
күрсҽтмҽлҽр нигезендҽ эшлҽнгҽн документларга ия булырга тиеш. 

6.1 ПЭП башлыгы: 
кабул итү эвакуация пункты турында нигезлҽмҽ; 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең ПЭП тҿзү 

һҽм аның җитҽкчесен билгелҽү турындагы карарыннан ҿземтҽ; 
кабул итү эвакуация пунктын оештыру схемасы; 
ПЭП администрациясен билгелҽү турында җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе 

күрсҽтмҽсеннҽн (ПЭП оештыручы оешма җитҽкчесе боерыгыннан) ҿземтҽ 
(күчермҽсе); 

ПЭП (эш тҿркемнҽре) вазыйфаи затларының штат-вазыйфаи исемлеге; 
ПЭП вазыйфаи затларының функциональ бурычлары; 
ПЭП башлыгының календарь эш планы; 
ПЭП вазыйфаи затларын хҽбҽр итү һҽм җыю ҿчен исемлек; 
ПЭП эшен тҽэмин итүче оешмалар исемлеге; 
бинада ПЭП урнаштыру схемасы; 
«Һава тревогасы» сигналы буенча ПЭП администрациясен һҽм эвакуациялҽнҽ 

торган халыкны яшерү схемасы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта 

яшҽүне тҽэмин итү планыннан ҿземтҽ; 
оешма составында ПЭП килгҽн эвакуациялҽнҽ торган халыкны исҽпкҽ алу 

журналы; 
оешма составында булмаган ПЭП килгҽн эвакуациялҽнүче халыкны исҽпкҽ алу 

журналы   
авыл (шҽһҽр) җирлегендҽ оешма персоналын һҽм гаилҽ ҽгъзаларын урнаштыру 

исҽп-хисабы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны торак пунктлар буенча урнаштыруны исҽпкҽ алу 

журналы; 
транспорт тҿрлҽре буенча эвакуациялҽнҽ торган халыкның килүен теркҽү 

журналы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны фамилиялҽп  исҽпкҽ алу журналы;  
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
оешманың бүленҽ торган (эвакуациялҽнҽ торган) эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр һҽм 

аларның гаилҽ ҽгъзалары исемлеге үрнҽге; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны ПЭП урнаштыру пунктларына чыгару (алып чыгу) 

маршрутлары схемасы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны күчерү ҿчен транспорт бирү графигы; 
озату документларын бирүне исҽпкҽ алу журналы; 
озату ведомосте;  
урнашу пунктында торак һҽм торак булмаган биналар белҽн шҿгыльлҽнү хокукы 

ҿчен ордер күчермҽсе; 
эвакуация игълан иткҽндҽ халыкка гамҽллҽр буенча белешмҽлек; 
ПЭП администрациясе белҽн дҽреслҽр үткҽрүне исҽпкҽ алу журналы; 
эвакуация колоннасы башлыгының документлар үрнҽклҽре (инструкция, 

автомобиль колоннасын оештыру схемасы, автомобиль транспортына утыртуның 
исҽп-хисап нормалары, маршрут схемасы, автомобильлҽргҽ үткҽрү үрнҽклҽре);  

таныклык үрнҽге; 



күрсҽтмҽ үрнҽге;  
җҽяүлелҽр колоннасы башлыгына инструкция;  
ана һҽм бала бүлмҽсе җиһазлары исемлеге; 
күрсҽтелгҽн медицина ярдҽмен исҽпкҽ алу журналы; 
госпитализациялҽүгҽ, тернҽклҽндерү дҽвалавына, тикшерүгҽ, консультациягҽ 

юллама; 
ПЭП саклау схемасы, тҿшерү һҽм утырту урыннары (колонналар җибҽрү); 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны ПЭП исҽпкҽ алу барышы турында мҽгълүмат; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны ПЭП урнаштыру барышы турында мҽгълүмат; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны ПЭП урнаштыру һҽм исҽпкҽ алу барышы турында 

җыелма мҽгълүматлар; 
телефон белешмҽсе (шул исҽптҽн районның коткару хезмҽтлҽре), бҽйлҽвечлҽр, 

күрсҽткечлҽр, табличкалар, эш дҽфтҽрлҽре. 
6.2 эвакуациялҽнҽ торган халыкны очрашу, кабул итү һҽм вакытлыча урнаштыру 

тҿркеме:  
тҿркем хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
тҿркем хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны ПЭП территориясендҽ яки торак пунктның якын-

тирҽ йортларында вакытлыча урнаштыру ҿчен исҽп-хисап (эвакуациялҽнҽ торган 
халыкның максималь күлҽмен бер тапкыр урнаштыру ҿчен ПЭП биналарын һҽм 
аларның тирҽ-юнендҽге биналарны күчерү); 

эвакуация буенча авыл җирлегенҽ килүче оешмалар исемлеге (эвакуациялҽнүче 
халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта яшҽүне тҽэмин итү планы); 

транспорт тҿрлҽре буенча эвакуациялҽнҽ торган халыкның килүен теркҽү 
журналы;    

ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
таныклык үрнҽклҽре һҽм эвакуация колоннасы начальнигы күрсҽтмҽлҽре; 
эш дҽфтҽрлҽре. 
   6.3 эвакуациялҽнгҽн халыкны исҽпкҽ алу тҿркеме:  
тҿркем хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
тҿркем хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта 

яшҽүне тҽэмин итү планыннан ҿземтҽ; 
оешма составында килгҽн эвакуациялҽнүче халыкны исҽпкҽ алу журналы;  
оешма составында булмаган ПЭП килгҽн эвакуациялҽнүче халыкны исҽпкҽ алу 

журналы   
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
озату документларын бирүне исҽпкҽ алу журналы; 
озату ведомосте;  
эш дҽфтҽрлҽре. 
6.4 эвакуациялҽнҽ торган халыкны озату һҽм озата бару тҿркеме: 
тҿркем хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
тҿркем хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары; 
авыл җирлегендҽ оешма персоналын һҽм гаилҽ ҽгъзаларын урнаштыру исҽп-

хисабы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны торак пунктлар буенча урнаштыруны исҽпкҽ алу 

журналы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны исҽпкҽ алу журналы эвакуация комиссиясендҽ 

эвакуациялҽнүче халыкны кабул итү тҽмамланганнан соң ПЭП хезмҽткҽрлҽрен җҽлеп 
итеп эшкҽртелҽ;  



эвакуациялҽнҽ торган халыкны ПЭП урнаштыру пунктларына чыгару (алып чыгу) 
маршрутлары схемасы; 

эвакуациялҽнҽ торган халыкны урнаштыру урыннарына чыгару ҿчен транспорт 
бирү графигы (тҽртибе); 

эвакуация колоннасы, җҽяү колоннасы начальникларына инструкция; 
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
эш дҽфтҽрлҽре. 
6.5 җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме: 
тҿркем хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
тҿркем хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары (ЭЭМ МБ хезмҽткҽрлҽре 

ҿчен) ЭЭМ МБ башлыгы белҽн килештерелҽ); 
район Эчке эшлҽр бүлеге һҽм полициянең терҽк пунктлары телефоннары 

исемлеге; 
ПЭП саклау схемасы, тҿшерү һҽм утырту урыннары (колонналар җибҽрү); 
«Һава тревогасы» сигналы буенча ПЭП администрациясен һҽм эвакуациялҽнҽ 

торган халыкны яшерү схемасы; 
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
эш дҽфтҽрлҽре. 
6.6 белешмҽлҽр ҿстҽле: 
белешмҽ ҿстҽле хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
белешмҽ ҿстҽле хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары; 
ПЭП эшен тҽэмин итүче оешмалар исемлеге; 
бинада ПЭП урнаштыру схемасы; 
«Һава тревогасы» сигналы буенча ПЭП администрациясен һҽм эвакуациялҽнҽ 

торган халыкны яшерү схемасы; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта 

яшҽүне тҽэмин итү планыннан ҿземтҽ; 
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны урнаштыру урыннарына чыгару ҿчен транспорт 

бирү графигы (тҽртибе); 
телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽрлҽре. 
6.7 медицина пункты: 
медицина пункты хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
медицина пункты хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары; 
медицина хезмҽткҽрлҽрен аерып торучы медицина учреждениесенең вазыйфаи 

затларының фамилиялҽре һҽм телефоннары, ашыгыч медицина ярдҽме телефоны; 
күрсҽтелгҽн медицина ярдҽмен исҽпкҽ алу журналы; 
госпитализациялҽүгҽ, тернҽклҽндерү дҽвалавына, тикшерүгҽ, консультациягҽ 

юллама; 
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
эш дҽфтҽрлҽре.  
6.8 ана һҽм бала бүлмҽсе: 
ана һҽм бала бүлмҽсе хезмҽткҽрлҽре исемлеге; 
ана һҽм бала бүлмҽсе хезмҽткҽрлҽренең функциональ бурычлары; 
мҽгариф бүлеге, балалар белем бирү учреждениелҽре, хезмҽткҽрлҽр һҽм ана 

һҽм бала бүлмҽсе ҿчен милек бүлеп бирүче вазифаи затларның фамилиялҽре һҽм 
телефоннары; 

ана һҽм бала бүлмҽсе җиһазлары исемлеге; 
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 



эш дҽфтҽрлҽре. 
6.9 комендант: 
комендантның функциональ бурычлары; 
ПЭП ҽгъзалары исемлеге (ПЭП администрациясен билгелҽү турында боерык 

күчермҽсе); 
ПЭП шҽхси составын хҽбҽр итү һҽм җыю схемасы;  
ПЭП эшен тҽэмин итүче оешмалар исемлеге; 
бинада ПЭП урнаштыру схемасы; 
ПЭП милек тасвирламасы; 
ГО хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
эш дҽфтҽре. 
аншлаглар, табличкалар, колонналар хҽрҽкҽте маршруты күрсҽткечлҽре, урыннар 

һҽм вазыйфаи затлар күрсҽткечлҽре, бҽйлҽвечлҽр. 
 

7. ПЭП начальнигының функциональ бурычлары 
ПЭП башлыгы Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе 

рҽисенҽ буйсына һҽм ПЭП барлык ҽгъзалары ҿчен турыдан-туры начальник булып 
тора. Аның карарлары ПЭП барлык ҽгъзалары тарафыннан үтҽлергҽ тиеш.  

ПЭП башлыгы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе 
итеп, Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының вазыйфаи 
затларыннан яки ПЭП оештыручы оешмадан тора.  

ПЭП начальнигы җавап бирҽ: 
ПЭП администрациясе ҽгъзаларын белдерү һҽм җыю ҿчен; 
ПЭП вакытында җҽелдерү һҽм эвакуация чараларын үткҽрүгҽ ҽзерлҽү ҿчен; 
ПЭП администрациясе ҽгъзаларын эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү һҽм 

урнаштыру эшлҽрен үткҽрү ҿчен кирҽкле документлар белҽн тҽэмин итү ҿчен; 
ПЭПшҽхси составын үз вазифаларын үтҽүгҽ ҽзерлҽгҽне ҿчен. 
Ул бурычлы: 
1.  Кҿндҽлек эшчҽнлек режимында: 
шҽхси состав белҽн ПЭП комплектлауда катнашырга; 
үзлҽренең функциональ бурычларын белү һҽм эвакуация чараларын үткҽргҽндҽ 

аларны башкара белергҽ; 
эвакуациялҽнгҽн халыкны кабул итү, исҽпкҽ алу һҽм күчерү буенча ПЭП шҽхси 

составы арасында вазыйфаларны бүлергҽ; 
биналарны, инвентарьны, җиһазларны һҽм элемтҽ чараларын алдан ҽзерлҽүне 

оештырырга; 
ПЭП документларын эшлҽүне оештырырга; 
ҽзерлек программасы нигезендҽ ПЭП шҽхси составы белҽн дҽреслҽр үткҽрүне 

оештырырга; 
ҿйрҽнүлҽрдҽ һҽм башка пландагы чараларда, эшлҽнелҽ торган планнарның 

чынлыгын тикшерү һҽм эвакуация чараларын оештыру һҽм үткҽрү буенча гамҽли 
күнекмҽлҽр алу максаты белҽн шҽхсҽн катнашырга; 

 эвакуациялҽнҽ торган халык хҽрҽкҽте маршрутларының торышын тҿшерү 
пунктыннан ПЭП кадҽр һҽм ПЭП алып урнашу урыннарына кадҽр эшлҽргҽ һҽм 
ҿйрҽнергҽ; 

2. Россия Федерациясе Президенты тарафыннан Россия Федерациясенең бҿтен 
территориясендҽ, шулай ук аның аерым урыннарында, тулы күлҽмдҽ яисҽ ҿлешчҽ 
Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планын гамҽлгҽ 
керткҽннҽн соң, югары ҽзерлек режимында:  

 Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисеннҽн 



эвакуация чараларын үтҽүгҽ бурычлар алырга; 
ПЭП шҽхси составын хҽбҽр итү һҽм җыюны оештырырга; 
ПЭП шҽхси составы ҿчен эш урыннары булдыру һҽм аларны ҽзерлҽү белҽн 

җитҽкчелек итергҽ; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү ҿчен ПЭП ҽзерлҽүгҽ китерергҽ; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны урнаштырырга һҽм эвакуациялҽнҽ торган 

халыкны транспорт чаралары белҽн тҽэмин итү исҽп-хисапларын аныкларга; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкның ПЭП килү вакытын тҿгҽллҽштерергҽ; 
Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе, ПЭП эшен тҽэмин 

итүче оешмалар белҽн элемтҽ урнаштырырга; 
Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисенҽ 

ПЭПэвакуация чараларын үткҽрүгҽ ҽзерлеге турында хҽбҽр итҽргҽ. 
Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе күрсҽтмҽлҽрен ПЭП 

администрациясенҽ вакытында җиткерергҽ. 
3. Эвакуация чараларын үткҽрү турында күрсҽтмҽ алу белҽн: 
Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисеннҽн 

эвакуация чараларын үтҽүгҽ бурычлар алырга; 
эш тҽртибе турында ПЭП шҽхси составы инструктажын үткҽрергҽ; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны каршы алырга, исҽпкҽ алырга һҽм урнаштырырга;  
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта яшҽү 

белҽн тҽэмин итү планыннан күчермҽ белҽн килгҽн кешелҽрнең исемлеклҽрен 
чагыштырырга;  

«Һава тревогасы» сигналы буенча ПЭП администрациясен һҽм эвакуациялҽнҽ 
торган халыкны яшерүне оештырырга; 

эвакуациялҽнгҽн халыкны беренче чиратта тормыш белҽн тҽэмин итүне, шул 
исҽптҽн медицина ярдҽме күрсҽтүне оештырырга; 

транспорт белҽн тҽэмин итү ҿчен җаваплы затлар белҽн урнашу урыннарына 
эвакуациялҽнгҽн халыкны (шҽхси ҽйберлҽр) чыгару ҿчен ПЭП транспорт чараларын 
бирү срокларын килештерергҽ; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисендҽ эвакуация 
чараларын үткҽрү бурычларын аныкларга; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясенҽ эвакуациялҽнүче 
халыкны кабул итү һҽм урнаштыру турында мҽгълүматларны вакытында тапшырырга; 

эвакуация чараларын үткҽрү графигын бозу турында кичекмҽстҽн Югары Ослан 
муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисенҽ хҽбҽр итҽргҽ; 

ПЭП эше тҽмамланганнан соң,   таратыла торган (эвакуациялҽнҽ) эшчелҽр, 
хезмҽткҽрлҽр һҽм аларның гаилҽ ҽгъзалары исемлеге  оешмалары белҽн бергҽ ПЭП 
документлар белҽн   районның эвакуация комиссиясенҽ тапшырырга.  

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 



Татарстан Республикасы   
Югары Ослан муниципаль район                                                               
Башкарма комитетының                                                                          
2010 елның 23 мартындагы                                                                   
237 номерлы карарына 
                                                  5 кушымта 
 

Җыелма эвакуация пункты турында Нигезлҽмҽ 
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.  Ҽлеге Нигезлҽмҽ «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 
февралендҽге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хҿкүмҽтенең 
«Халыкны, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽрне куркынычсыз районнарга эвакуациялҽү 
тҽртибе турында» 2004 елның 22 июнендҽге 303 номерлы карары нигезендҽ 
эшлҽнгҽн һҽм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы җыелма 
эвакуация пунктын (алга таба – Югары Ослан муниципаль районы) тҿзү тҽртибен, 
составын һҽм тҿп бурычларын билгели. 

2. Җыелма эвакуация пункты (алга таба – СЭП) Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты карары белҽн Югары Ослан муниципаль районының 
куркынычсыз районнарына эвакуациялҽнҽ торган халыкны, мҽдҽни һҽм матди 
кыйммҽтлҽрне җыю һҽм исҽпкҽ алуны оештыру һҽм аларны оешкан тҿстҽ җибҽрү 
ҿчен тҿзелҽ. 

 3. СЭП белҽн  турыдан-туры җитҽкчелекне Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитҽкчесе итеп билгелҽнҽ торган СЭП башлыгы башкара. СЭП 
бүлеге башлыгы булмаган очракта, аның вазыйфаларын СЭП башлыгы урынбасары 
башкара. 

4. СЭП шҽхси составы авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе боерыгы яки 
СЭП формалаштыручы оешма җитҽкчесе боерыгы белҽн билгелҽнҽ. 

5. СЭП ҿчен җҽмҽгать һҽм административ биналар бирелҽ, алар чыбыклы һҽм 
тавышлы элемтҽ чаралары белҽн тҽэмин ителҽ. Кирҽк булганда, СЭП шҽхси 
составын һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны ныгыту ҿчен саклау корылмалары, җир 
асты киңлегенең тирҽнтен һҽм башка биналары җиһазландырылачак.   

6. Эвакуация үткҽрү турында боерык алганнан соң, СЭП хезмҽткҽрлҽре эвакуация 
чараларын ҽзерлҽүгҽ һҽм үткҽрүгҽ җҽлеп ителҽ торган барлык хезмҽткҽрлҽр, оешма 
җитҽкчелҽре боерыклары белҽн үзлҽренең турыдан-туры вазыйфаларын үтҽүдҽн 
азат ителҽ, хезмҽт законнары белҽн билгелҽнгҽн акчалата түлҽүлҽрне һҽм социаль 
гарантиялҽрне саклап кала һҽм гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планы 
нигезендҽ эвакуация чараларын гамҽли башкаруга керешҽлҽр. 

 
2. Тҿп бурычлар  

 
СЭП  тҿп бурычлары булып тора: 

 шҽһҽр (шҽһҽр районы) эвакокомиссиясе, СЭП беркетелгҽн оешмалар, СЭП 
транспорт белҽн тҽэмин итү ҿчен җавап бирүче транспорт оешмалары, җҽяүлелҽр 
эвакуациясе маршрутларының башлангыч пунктлары һҽм халыкны СЭП аша 
эвакуациялҽү буенча муниципаль районнарның кабул итү эвакуация комиссиялҽре 
белҽн элемтҽне саклау; 

СЭП  беркетелгҽн оешмалар һҽм халыкка СЭП килү вакыты турында үз 
вакытында хҽбҽр итү; 

халыкны шҽһҽр читендҽге зонага җибҽрү ҿчен транспорт чараларын 
вакытында тапшыруны контрольдҽ тоту; 



барлык тҿр транспорт һҽм җҽяүле тҽртип белҽн чыгарыла торган 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны исҽпкҽ алуны алып бару, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм 
шҽһҽр (шҽһҽр районы) эвакокомиссиясенҽ хҽбҽр тапшыру; 

халыкны транспортка утырту (җҽяүлелҽр колонналарын формалаштыру) һҽм 
халыкны шҽһҽр яны зонасына озату; 

СЭП булганда авыруларга кирҽкле медицина ярдҽме күрсҽтү; 
радиацион һҽм химик күзҽтү алып бару; 
халык тарафыннан җҽмҽгать тҽртибен саклауны оештыру; 
гражданнар оборонасы сигналлары буенча саклау корылмаларында халыкны 

яшерүне оештыру. 
 

3. СЭП оештыру структурасы һҽм аның составына керүче  
тҿркемнҽрнең бурычлары 

 
3.1 СЭП оештыру структурасы 
Идарҽ тҿркеме: 
    СЭП начальнигы;  
    СЭП начальнигы урынбасары;  
    комендант. 
Хҽбҽр итү һҽм элемтҽ тҿркеме 
Тҿркем җитҽкчесе;     
Оператор-телефонист (саны хҽбҽр итүче оешмалар санына бҽйле) – 2-3 кеше. 
Эвакуациялҽнҽ торган халыкны теркҽү һҽм исҽпкҽ алу тҿркеме:  
    тҿркем җитҽкчесе; 
    тҿркем башлыгы урынбасары;  
    регистраторлар - 2-6 кеше. 

       Колонналарны һҽм эвакуация эшелоннарын формалаштыру (комплектлау) 
тҿркеме:  

    тҿркем җитҽкчесе;  
    тҿркем башлыгы ярдҽмчесе;  

формировщик (эшелоннар, колонналар) (СЭП йҿклҽнешлҽр санына карап)-4-8 
кеше. 

Һҽр СЭП колонналарны формалаштыру (комплектлау) тҿркеме һҽм эвакуация 
эшелоннары составына эвакуация эшелоннары башлыклары, ҿлкҽн автоколонналар 
башлыклары һҽм җҽяү колонналары башлыклары керҽ. 

 
 Җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме:  
    тҿркем җитҽкчесе;  
    тҿркем башлыгы урынбасары;  
    полиция хезмҽткҽрлҽре-1 кеше;  
    патруль -12-14 кеше. 
Ана һҽм бала бүлмҽсе:  
    мҿдир;  
    тҽрбиячелҽр-1-2 кеше. 
Медицина пункты:  
    табиб;  
    медицина хезмҽткҽрлҽре - 1-2 кеше. 
Белешмҽлҽр ҿстҽле - 1-2 кеше. 
РХН посты-2 кеше 
СИЗ бирү пункты-10-30 кеше 



   
3.2 СЭП составына керүче тҿркемнҽрнең бурычлары 
Идарҽ тҿркеме СЭП составына керүче барлык тҿркемнҽр эшчҽнлеге белҽн 

гомуми җитҽкчелек итҽ; 
Эвакуациялҽнҽ торган халыкны теркҽү һҽм исҽпкҽ алу тҿркеме эвакуациялҽнҽ 

торган халыкны теркҽү үткҽрҽ. 
Эвакуация эшелоннарын (җҽяү колонналарын) формалаштыру тҿркеме 

эвакуациялҽнҽ торган халыкны Югары Ослан муниципаль районының куркынычсыз 
районнарына озата. 

Җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме СЭП, СИЗ бирү пунктларында, утырту 
пунктында җҽмҽгать тҽртибен саклауны һҽм гражданнар оборонасы сигналлары 
буенча эвакуациялҽнҽ торган халыкны яшерүне тҽэмин итҽ. 

Ана һҽм бала бүлмҽсе кечкенҽ балалары булган хатын-кызларны Югары Ослан 
муниципаль районының куркынычсыз районнарына кабул итү, урнаштыру һҽм 
вакытында җибҽрүне тҽэмин итҽ, мохтаҗларга балалар ризыгы һҽм сҿт продуктлары 
сатып алуда ярдҽм итҽ. 

Медицина пункты СЭП санитар – эпидемиологик хҽлгҽ бҽя бирҽ, эвакуациялҽнүче 
халык арасыннан авыручыларга беренче ярдҽм күрсҽтү, медицина оешмаларына 
госпитализация оештыру (кирҽк булганда).  

Белешмҽлҽр ҿстҽле эвакуациялҽнүче халыкка бирелгҽн сораулар һҽм 
белешмҽлҽр буенча үз компетенциясе чиклҽрендҽ яки СЭП җитҽкчелегеннҽн шҽхси 
консультациядҽн соң хҽбҽр итҽ. 

РХН посты радиацион яки химик куркынычны үз вакытында ачыклый. 
СИЗ бирү пункты эшлҽмҽүче халыкка - торак-коммуналь хуҗалык органнары 

(ЖЭК, РЭУ, КЭО һ. б.) предприятиелҽрендҽ, уку-укыту һҽм балалар 
учреждениелҽрендҽ (оешмаларда) СИЗ бирүне гамҽлгҽ ашыра; 

- Югары Ослан муниципаль районының башкарма хакимият органнары һҽм 
бюджет оешмалары хезмҽткҽрлҽренҽ, җирле үзидарҽ органнары хезмҽткҽрлҽренҽ 
һҽм алар тҿзегҽн муниципаль предприятиелҽр һҽм учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренҽ-
тиешле оешмаларда СИЗ бирү ҿчен; 

- НФГО шҽхси составына, эшчелҽргҽ һҽм оешмаларга мобилизация 
резервыннан алынган оешмаларның запастагы хезмҽткҽрлҽренҽ - предприятиелҽрдҽ 
һҽм оешмаларда милек бирү ҿчен. 

Эшлҽмҽүче халыкка, ялгыз эшлҽмҽүче пенсионерлар, ялгыз хезмҽт 
инвалидлары һҽм балачактан инвалидлар, алар белҽн яшҽүче эшлҽмҽүче туганнары, 
эшсезлҽр һҽм аларның гаилҽ ҽгъзалары, исемлеклҽр тҿзелгҽн кҿнне балалар 
учреждениелҽренҽ, мҽктҽплҽргҽ һҽм уку йортларына йҿрмҽүче балигъ булмаганнар 
керҽ. 

4. СЭП администрациясе хокуклары 
СЭП администрациясе оештыру-хокукый формаларына бҽйсез рҽвештҽ 

оешмалардан, үз компетенциясе чиклҽрендҽ эвакуация чараларын планлаштыру һҽм 
үткҽрү мҽсьҽлҽлҽре буенча белешмҽлҽр соратып алырга һҽм билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
алырга хокуклы. 

СЭП җитҽкче составы вазыйфаи бурычлар кысаларында хокуклы: 
эвакуация пунктына беркетелгҽн халыкны үтҽү ҿчен мҽҗбүри булган эвакуация 

мҽсьҽлҽлҽре буенча карарлар кабул итҽргҽ һҽм күрсҽтмҽлҽр бирергҽ; 
СЭП беркетелгҽн шҽхси состав һҽм транспорт белҽн идарҽ итү; 
Югары Ослан муниципаль районының куркынычсыз районнарына 

эвакуациялҽнүчелҽр тҿркемен озатып йҿрүче оешмалар вҽкиллҽре алдына бурычлар 
кую; 



СЭП хезмҽткҽрлҽрен, шулай ук эвакуациялҽнүче халыкны озатып йҿрүче оешма 
вҽкиллҽрен бүлҽклҽүгҽ, эвакуация чараларын уңышлы башкарулары ҿчен тҽкъдим 
итү.  

5. Вазыйфаи затларны ҽзерлҽүне оештыру 
 

СЭП вазыйфаи затларын ҽзерлҽү үз вазифаларының ныклы  белемнҽрен алуга 
һҽм аларны гамҽли башкаруда күнекмҽлҽр эшлҽүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

СЭП вазыйфаи затларын ҽзерлҽү үткҽрелҽ: 
СЭП начальнигы тҿркемендҽ 14 сҽгатьлек программа буенча укыту-методик 

җыеннарда һҽм планлы дҽреслҽрдҽ; 
ҿстҽмҽ һҿнҽри белем бирү оешмаларында, Татарстан Республикасы ГО һҽм ГТХ 

буенча укыту-методик үзҽгендҽ һҽм аның Зеленодольск  филиалында квалификация 
күтҽрү кысаларында;  

ҿйрҽнүлҽр һҽм башка планлы чараларда, эшлҽнелҽ торган планнарның 
чынлыгын тикшерү һҽм эвакуация чараларын оештыру буенча гамҽли күнекмҽлҽр алу 
максаты белҽн үткҽрелҽ. 

 
6. СЭП документлары 

 
СЭП вазыйфаи затлары һҽм эш тҿркемнҽре (пунктлары) Татарстан Республикасы 

буенча Россия ГТХМ Баш идарҽсенең һҽм Татарстан Республикасы Гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр министрлыгының 2011 елның 13 апрелендҽге 236/159 номерлы уртак боерыгы 
белҽн расланган җыелма эвакуация пунктын тҿзү һҽм оештыру буенча методик 
рекомендациялҽр нигезендҽ эшлҽнгҽн документларга ия булырга тиеш. 

6.1 СЭП начальнигы: 
җыелма эвакуация пункты турында нигезлҽмҽ; 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең СЭП тҿзү 

һҽм аның җитҽкчесен билгелҽү турындагы карарыннан ҿземтҽ; 
җыелма эвакуация пунктын оештыру схемасы; 
СЭП администрациясен билгелҽү турында җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе 

күрсҽтмҽсеннҽн (СЭП оештыручы оешма җитҽкчесе боерыгыннан) ҿземтҽ 
(күчермҽсе); 

СЭП (эш тҿркемнҽре) вазыйфаи затларының штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
СЭП администрациясенҽ хҽбҽр итү схемасы; 
халыкны эвакуациялҽү, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽр планыннан ҿземтҽ; 
СЭП эшенең календарь планы; 
СЭП язылган оешмалар исемлеге; 
СЭП администрациясе белҽн дҽреслҽр үткҽрүне исҽпкҽ алу журналы; 
автотранспортның СЭП керү графигы; 
СЭП белҽн халыкны җибҽрү графигы; 
СЭП килү турында оешмаларга хҽбҽр итү журналы; 
оешманың бүленҽ торган (эвакуациялҽнҽ торган) эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр һҽм 

аларның гаилҽ ҽгъзалары исемлеге үрнҽге; 
куркынычсыз районда торак һҽм торак булмаган биналар белҽн шҿгыльлҽнү 

хокукы ҿчен ордер үрнҽге; 
эвакуация һҽм тарату вакытында персоналны һҽм оешманың гаилҽ ҽгъзаларын 

урнаштыру үрнҽге; 
оешма составында СЭП килгҽн эвакуациялҽнгҽн  халыкны исҽпкҽ алу журналы; 



СЭП килгҽн халыкны исҽпкҽ алу журналы оешма составында түгел; 
озату документларын бирүне исҽпкҽ алу журналы; 
озату ведомосте; 
утырту талоннарын бирүне исҽпкҽ алу журналы; 
утырту талоны; 
утырту урынына эвакуациялҽнҽ торган халык хҽрҽкҽте схемасы; 
ана һҽм бала бүлмҽсе җиһазлары исемлеге; 
транспортның СЭП килүен исҽпкҽ алу журналы; 
СЭП белҽн эвакуациялҽнүчелҽрне исҽпкҽ алу журналы; 
эвакуация колоннасы начальнигы таныклыгы (эвакуация эшелоны начальнигы); 
эвакуация колоннасы башлыгына (эвакуация эшелоны башлыгына) күрсҽтмҽ; 
автомобиль колоннасы хҽрҽкҽте маршруты схемасы; 
маршрут бите (2 нҿсхҽдҽ); 
автотранспортта баручы эвакоколонна башлыгына белешмҽлек; 
халык ташу ҿчен автомобиль колоннасын оештыру схемасы; 
автомобиль транспортына кешелҽр утыртуның исҽп-хисап нормалары; 
махсус үткҽрү формалары; 
медицина ярдҽмен күрсҽтүне исҽпкҽ алу журналы; 
госпитализациялҽүгҽ, тернҽклҽндерү дҽвалавына, тикшерүгҽ, консультациягҽ 

юллама; 
СИЗ бирү пунктын булдыру, җиһазландыру һҽм эш тҽртибе буенча инструкция; 
РХН шҽхси постының гамҽллҽре буенча инструкция; 
СЭП саклау схемасы, утырту урыннары (колонналар җибҽрү); 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
эвакуация эшелоны башлыгына инструкция; 
автомобиль колоннасы башлыгына инструкция; 
эвакуация игълан иткҽндҽ халыкка гамҽллҽр буенча белешмҽлек; 
СЭП буенча оешма вҽкиленҽ инструкция; 
халыкны СЭП белҽн җибҽрү барышы турында мҽгълүмат; 
СЭП вазыйфаи затларының функциональ бурычлары; 
телефон белешмҽсе, эш дҽфтҽрлҽре. 

6.2 комендант папкасында: 
СЭП бинасы һҽм янҽшҽдҽге территория планы; 
функциональ бурычлар; 
СЭП администрациясенең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 
СЭП администрациясенҽ хҽбҽр итү схемасы; 
РХН посты инструкциясе; 

          СЭП саклау схемасы, утырту урыннары (колонналар җибҽрү); 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
СЭП милек тасвирламасы; 
телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽре; 
аншлаглар, табличкалар, бина һҽм вазыйфаи затлар күрсҽткечлҽре, 

бҽйлҽвечлҽр. 



6.3 хҽбҽр итү һҽм элемтҽ тҿркеме башлыгы папкасында: 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
тҿркемнең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
тҿркемнең шҽхси составына хҽбҽр итү схемасы; 
СЭП язылган оешмалар исемлеге; 
СЭП килү турында оешмаларга хҽбҽр итү журналы;  
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр;  
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
телефон белешмҽсе; 
тҿркем ҽгъзаларының эш дҽфтҽрлҽре. 

6.4 теркҽү һҽм исҽпкҽ алу тҿркеме башлыгы папкасында: 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
тҿркемнең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
тҿркемнең шҽхси составына хҽбҽр итү схемасы; 
халыкны эвакуациялҽү, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽр планыннан ҿземтҽ 

күчермҽсе; 
СЭП язылган оешмалар исемлеге; 
бүленҽ торган (эвакуациялҽнҽ торган) эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр һҽм аларның 

гаилҽ ҽгъзалары исемлеге үрнҽге; 
куркынычсыз районда торак һҽм торак булмаган биналар белҽн шҿгыльлҽнү 

хокукы ҿчен ордер үрнҽге; 
эвакуация һҽм тарату вакытында персоналны һҽм оешманың гаилҽ ҽгъзаларын 

урнаштыру үрнҽге; 
оешма составында СЭП килгҽн эвакон халыкны исҽпкҽ алу журналы; 
СЭП килгҽн халыкны исҽпкҽ алу журналы оешма составында түгел; 
озату документларын бирүне исҽпкҽ алу журналы; 
озату ведомосте; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
халыкны СЭП белҽн җибҽрү барышы турында мҽгълүмат; 
исемлек тҿзү ҿчен кҽгазь; 
күчермҽ кҽгазь; 
телефон белешмҽсе; 
тҿркем ҽгъзаларының эш дҽфтҽрлҽре. 

 
6.5 колонналарны һҽм эвакуация эшелоннарын формалаштыру (комплектлау) 
тҿркеме башлыгы папкасында:  

шҽхси составның функциональ бурычлары; 
тҿркемнең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы;  
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
тҿркемнең шҽхси составына хҽбҽр итү схемасы; 



халыкны эвакуациялҽү, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽр планыннан ҿземтҽ 
күчермҽсе; 

СЭП язылган оешмалар исемлеге; 
автотранспортның СЭП керү графигы; 
СЭП белҽн халыкны җибҽрү графигы; 
бүленҽ торган (эвакуациялҽнҽ торган) эшчелҽр, хезмҽткҽрлҽр һҽм аларның 

гаилҽ ҽгъзалары исемлеге үрнҽге; 
утырту талоннарын бирүне исҽпкҽ алу журналы; 
утырту талоны; 
утырту урынына эвакуациялҽнҽ торган халык хҽрҽкҽте схемасы; 
автомобиль транспортына кешелҽр утыртуның исҽп-хисап нормалары; 
СЭП белҽн эвакуациялҽнүчелҽрне исҽпкҽ алу журналы; 
автоколонна хҽрҽкҽте маршруты схемасы; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
эвакуация эшелоны начальнигы, автомобиль колоннасы начальнигы 

инструкциясе; 
исемлек тҿзү ҿчен кҽгазь; 
күчермҽ кҽгазь; 
телефон белешмҽсе; 
тҿркем ҽгъзаларының эш дҽфтҽрлҽре. 
 

6.6 транспорт белҽн тҽэмин итү тҿркеме башлыгы папкасында: 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
тҿркемнең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы;  
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
тҿркем хҽбҽр итү схемасы; 
халыкны эвакуациялҽү, матди һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽр планыннан ҿземтҽ 

күчермҽсе; 
автотранспортның СЭП керү графигы; 
СЭП белҽн халыкны җибҽрү графигы; 
утырту урынына эвакуациялҽнҽ торган халык хҽрҽкҽте схемасы; 
автомобиль транспортына кешелҽр утыртуның исҽп-хисап нормалары; 
транспортның СЭП килүен исҽпкҽ алу журналы; 
СЭП белҽн эвакуациялҽнүчелҽрне исҽпкҽ алу журналы; 
халык ташу ҿчен автомобиль колоннасын оештыру схемасы; 
автомобиль транспортына кешелҽр утыртуның исҽп-хисап нормалары; 
махсус пропуск формалары үрнҽклҽре; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
телефон белешмҽсе; 
тҿркем ҽгъзаларының эш дҽфтҽрлҽре. 
 

6.7 яшерү тҿркеме башлыгының папкасында: 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
тҿркемнең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 



кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
тҿркем хҽбҽр итү схемасы; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
тҿп һҽм запас керү һҽм чыгу юлларын (авария чыгу юлларын), 

сүндергечлҽрнең һҽм электр коммуникациялҽренең урнашу схемасы, шулай ук 
яшеренер урыннарны вентиляциялҽү һҽм аларга хезмҽт күрсҽтү схемалары; 

яшеренер урыннардан аварияле чыгу ҿчен техник милек һҽм инвентарь 
исемлеге; 

телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽре. 

6.8 җҽмҽгать тҽртибен саклау тҿркеме башлыгы папкасында: 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
тҿркемнең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы;  
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
тҿркем хҽбҽр итү схемасы; 
СЭП саклау схемасы, утырту урыннары (колонналар җибҽрү); 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
«Югары Ослан» Россия ЭЭМ МБ телефоннары; 
эш дҽфтҽре. 

6.9 бүлек башлыгы папкасында: 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
пунктның штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
пункт персоналына хҽбҽр итү схемасы; 
медицина пункты җиһазлары исемлеге; 
район сҽламҽтлек саклау бүлеге һҽм медицина пункты составына медицина 

хезмҽткҽрлҽрен бүлеп бирүче медучреждение вазыйфаи затларының фамилиялҽре 
һҽм телефоннары; 

медицина ярдҽмен исҽпкҽ алу журналы; 
госпитализациялҽүгҽ, тернҽклҽндерү дҽвалавына, тикшерүгҽ, консультациягҽ 

юллама; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽре. 

6.10  ана һҽм бала бүлмҽсе мҿдире папкасында 
шҽхси составның функциональ бурычлары; 
бүлмҽ персоналының штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы;  
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
персоналга хҽбҽр итү схемасы; 
ана һҽм бала бүлмҽсе җиһазлары исемлеге; 



гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
район мҽгариф бүлеге һҽм балалар учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽрен, ана һҽм 

бала бүлмҽсе ҿчен милек һҽм мҿлкҽт бүлеп бирүче вазифаи затларның 
фамилиялҽре һҽм телефоннары; 

ана һҽм бала бүлмҽсенҽ эвакуациялҽнүдҽн кабул ителгҽн балаларны исҽпкҽ 
алу журналы; 

телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽре. 

 
6.11 РХН посты башлыгы папкасында: 

постның штат-вазифа исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы;  
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
шҽхси постны хҽбҽр итү схемасы; 
РХН шҽхси постының гамҽллҽре буенча инструкция; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽре. 
 

6.12 СИЗ бирү пункты башлыгы папкасында: 
пунктның штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы; 
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
пунктның шҽхси составына хҽбҽр итү схемасы; 
СИЗ бирү пунктын булдыру, җиһазландыру һҽм эш тҽртибе буенча инструкция; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
телефон белешмҽсе; 
эш дҽфтҽре. 

 
6.13  белешмҽлҽр ҿстҽле начальнигы папкасында: 

функциональ бурычлар; 
СЭП администрациясенең штат-вазыйфаи исемлеге; 
СЭП структур бүлекчҽлҽрен бинада урнаштыру схемасы;  
кабул итү һҽм күрсҽтмҽлҽр һҽм донесениелҽр тапшыру журналы; 
СЭП администрациясенҽ хҽбҽр итү схемасы; 
СЭП язылган оешмалар исемлеге; 
гражданнар оборонасына хҽбҽр итү сигналлары һҽм алар буенча гамҽллҽр; 
СЭП администрациясен һҽм «Һава тревогасы» сигналы буенча халыкны яшерү 

схемасы; 
район һҽм шҽһҽрнең тҿп оператив һҽм коммуналь хезмҽтлҽренең 

телефоннары;  
кабул итү эвакуация пунктларының телефоннарын күрсҽтеп, соңгы 

пунктларның адреслары; 
телефон белешмҽсе; 



эш дҽфтҽре. 
 

7. СЭП бүлеге начальнигының функциональ бурычлары 
 

СЭП башлыгы Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе 
рҽисенҽ буйсына һҽм СЭП барлык ҽгъзалары ҿчен турыдан-туры начальник булып 
тора. Аның карарлары СЭП барлык ҽгъзалары тарафыннан үтҽлергҽ тиеш.  

СЭП бүлеге башлыгы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесе итеп билгелҽнҽ, ул Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарҽ 
органнарының вазыйфаи затларыннан яки СЭП оештыручы оешмадан тора.  

СЭП начальнигы җавап бирҽ: 
СЭП администрациясе ҽгъзаларын белдерү һҽм җыю ҿчен; 
СЭП вакытында җҽелдерү һҽм эвакуация чараларын үткҽрүгҽ ҽзерлҽү ҿчен; 
СЭП администрациясе ҽгъзаларын эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү һҽм 

урнаштыру эшлҽрен үткҽрү ҿчен кирҽкле документлар белҽн тҽэмин итү ҿчен; 
СЭП шҽхси составын үз вазифаларын үтҽүгҽ ҽзерлҽгҽне ҿчен. 

 
Ул бурычлы: 
1.  Кҿндҽлек эшчҽнлек режимында: 
шҽхси состав белҽн СЭП комплектлауда катнашу; 
үзлҽренең функциональ бурычларын белү һҽм эвакуация чараларын үткҽргҽндҽ 

аларны башкара белү; 
эвакуациялҽнгҽн халыкны кабул итү, исҽпкҽ алу һҽм күчерү буенча СЭП шҽхси 

составы арасында вазыйфаларны бүлү; 
биналарны, инвентарьны, җиһазларны һҽм элемтҽ чараларын алдан ҽзерлҽүне 

оештырырга; 
СЭП документларын эшлҽүне оештырырга; 
ҽзерлек программасы нигезендҽ СЭП шҽхси составы белҽн дҽреслҽр үткҽрүне 

оештырырга; 
ҿйрҽнүлҽрдҽ һҽм башка пландагы чараларда, эшлҽнелҽ торган планнарның 

чынлыгын тикшерү һҽм эвакуация чараларын оештыру һҽм үткҽрү буенча гамҽли 
күнекмҽлҽр алу максаты белҽн шҽхсҽн катнашырга; 

 эвакуациялҽнҽ торган халык хҽрҽкҽте маршрутларының торышын Югары Ослан 
муниципаль районының куркынычсыз районнарында утырту пунктыннан алып тҿшү 
пунктына кадҽр эшлҽргҽ һҽм ҿйрҽнергҽ. 

2. Россия Федерациясе Президенты тарафыннан Россия Федерациясенең бҿтен 
территориясендҽ, шулай ук аның аерым урыннарында, тулы күлҽмдҽ яисҽ ҿлешчҽ 
Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы һҽм халыкны яклау планын гамҽлгҽ 
керткҽннҽн соң, югары ҽзерлек режимында:  

 Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисеннҽн 
эвакуация чараларын үтҽүгҽ бурычлар алырга; 

СЭП шҽхси составын хҽбҽр итү һҽм җыюны оештырырга; 
СЭП шҽхси составы ҿчен эш урыннары булдыру һҽм аларны ҽзерлҽү белҽн 

җитҽкчелек итергҽ; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү ҿчен СЭП ҽзерлҽргҽ; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны урнаштырырга һҽм эвакуациялҽнҽ торган 

халыкны транспорт чаралары белҽн тҽэмин итү исҽп-хисапларын аныкларга; 
СЭП беркетелгҽн оешма җитҽкчелҽренҽ хҽбҽр итүне оештырырга һҽм СЭП 

эвакуациялҽнүчелҽрнең килү вакытын килештерергҽ; 
СЭП эше белҽн җитҽкчелек итергҽ; 



СЭП килгҽн эвакуацияне исҽпкҽ алуны, колонналар һҽм эвакоэшелоннар 
формалаштыруны, халыкны транспорт чараларына утыртуны оештырырга; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе, СЭП эшен тҽэмин 
итүче оешмалар белҽн элемтҽ урнаштырырга; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисенҽ СЭП 
эвакуация чараларын үткҽрүгҽ ҽзерлеге турында хҽбҽр итҽргҽ. 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе күрсҽтмҽлҽрен 
вакытында СЭП администрациясенҽ җиткерергҽ. 

 
3. Эвакуация чараларын үткҽрү турында күрсҽтмҽ алу белҽн: 
Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисеннҽн 

эвакуация чараларын үтҽүгҽ бурычлар алырга; 
эш тҽртибе турында СЭП шҽхси составы инструктажын үткҽрергҽ; 
эвакуациялҽнҽ торган халыкны каршы алырга, исҽпкҽ алырга һҽм урнаштырырга;  
эвакуациялҽнҽ торган халыкны кабул итү, урнаштыру һҽм беренче чиратта яшҽү 

белҽн тҽэмин итү планыннан күчермҽ белҽн килгҽн кешелҽрнең исемлеклҽрен 
чагыштырырга;  

СЭП администрациясен һҽм эвакуациялҽнҽ торган халыкны «Һава тревогасы»; 
сигналы буенча яшерүне оештырырга 

эвакуациялҽнгҽн халыкны беренче чиратта тормыш белҽн тҽэмин итүне, шул 
исҽптҽн медицина ярдҽме күрсҽтүне оештырырга; 

транспорт белҽн тҽэмин итү ҿчен җаваплы затлар белҽн урнашу урыннарына 
эвакуациялҽнгҽн халыкны (шҽхси ҽйберлҽр) чыгару ҿчен СЭП транспорт чараларын 
бирү срокларын килештерергҽ; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисендҽ эвакуация 
чараларын үткҽрү бурычларын аныкларга; 

Югары Ослан муниципаль районының эвакуация комиссиясенҽ эвакуациялҽнүче 
халыкны кабул итү һҽм урнаштыру турында мҽгълүматларны вакытында тапшырырга; 

эвакуация чараларын үткҽрү графигын бозу турында кичекмҽстҽн Югары Ослан 
муниципаль районының эвакуация комиссиясе рҽисенҽ хҽбҽр итҽргҽ; 

СЭП эше тҽмамлангач, таратыла торган (эвакуациялҽнҽ торган) эшчелҽр, 
хезмҽткҽрлҽр һҽм аларның гаилҽ ҽгъзалары исемлеклҽре, СЭП документлары белҽн 
бергҽ, районның эвакуация комиссиясенҽ тапшырырга.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Татарстан Республикасы   
                                                                                     Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                    Башкарма комитетының  
                                                                         2010 елның 23 мартындагы  

                                                                  237 номерлы карарына 
6  кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ 

тҿзелгҽн эвакуация пунктларын кабул итү 

Исемлеге 

 

ПЭП 

номер

ы 

Җирлек исеме  ПЭП оештыручы , 

урнашу урыны, адрес  

ПЭП начальнигы, тҿп эш 

урыны буенча вазифа 

1. Иннополис 

шҽһҽре 

муниципаль 

берҽмлеге 

«Иннополис лицее» дҽүлҽт 

автоном мҽгариф учреждениесе,  

ТР, 420500  Иннополис шҽһҽре , 

квант бульвары, 1 йорт 

«Иннополис лицее» 

ГАОУ директоры  

2. Югары Ослан 

авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы 

балалар һҽм яшүсмерлҽр спорт 

мҽктҽбе ҿстҽмҽ белем бирү 

муниципаль бюджет учреждениесе 

ТР, 422570, Югары Ослан 

муниципаль районы, Югары Ослан 

авылы,  

Печищи тракты, 1А 

ТР Югары Ослан 

муниципаль районы 

«ДЮСШ» МБУДО 

директоры 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ 
тҿзелгҽн җыелма эвакуация пунктлары  

Исемлеге 
 

ПЭП 
номер

ы 

Җирлек исеме  ПЭП оештыручы , 

урнашу урыны, адрес  

ПЭП начальнигы, тҿп эш 
урыны буенча вазифа 

1. Печищи авыл 
җирлеге 

Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының 
«Печищи тҿп гомуми белем бирү 
мҽктҽбе» муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениесе 

ТР, 422570, Югары Ослан 
муниципаль районы, Печищи 
авылы, Киров ур., 64 

«Печищи ООШ» МБОУ 
директоры 

2. Югары Ослан 
авыл җирлеге 

Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районының 
«Югары Ослан урта гомуми белем 
бирү мҽктҽбе» муниципаль бюджет 
гомуми белем бирү учреждениясе 

ТР, 422570, Югары Ослан 
муниципаль районы, Югары Ослан 
авылы, Чехов ур., 34 

ТР Югары Ослан 
муниципаль районы 
МББУ «Югары Ослан 
урта мҽктҽбе» директоры 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽ 
тҿзелгҽн эвакуациялҽнҽ торган халыкны утырту пунктлары  

Исемлеге  
 

т/б 
но
ме
ры 

 

Җирлек исеме  Тҿшерү пунктын формалаштыручы 
(алга таба-ПВ), урнашу урыны, 

адрес  

ПВ башлыгы, тҿп эш 
урыны буенча вазифа 

1. Иннополис 
шҽһҽре 
муниципаль 
берҽмлеге 

«Иннополис лицее» дҽүлҽт автоном 
мҽгариф учреждениесе,  

ТР, 420500  Иннополис шҽһҽре, 
квант бульвары, 1 йорт 

«Иннополис лицее» ГАОУ 
директоры  

 


