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Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районында гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту

Иэм коткару хезмэтлэрен булдыру турында

«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елнын, 12 февралендэге 28-ФЗ 
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хокумэтенец «Россия 
Федерациясендэ гражданнар оборонасы турында Нигезлэмэне раслау хакында» 
2007 елныц 26 ноябрендэге 804 номерлы Карары, «Татарстан Республикасында 
гражданнар оборонасы турында» 2020 елныц 20 февралендэге 10-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Президентыныц 
«Татарстан Республикасында гражданнар оборонасын оештыру Ьэм алый бару 
турында нигезлэмэне раслау турында» 2008 елныц 22 ноябрендэге ПУ-598 
номерлы Указы, Россия Гадэттэн тыш хэллэр министрлыгыныц «муниципаль 
берэмлеклэрдэ Ьэм оешмаларда гражданнар оборонасын оештыру Ьэм алып 
бару турында Нигезлэмэне раслау турында» 2008 елныц 14 ноябрендэге 687 
номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында 
Гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту, Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты

1. Расларга:
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында гражданнар 

оборонасы чараларын тээмин иту турында Нигезлэмэ (1 нче кушымта).
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында коткару 

хезмэтлэрен формалаштыру Ьэм аларныц эшчэнлеген гамэлгэ ашыру тэртибе (2 
нче кушымта).

2. Авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр башкару очен 
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэрен 
тозергэ Ьэм аларныц структурасын расларга (3 нче кушымта).

3. Карар рэсми басылып чыкканнан соц 2 ай эчендэ Татарстан 
Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэре 
житэкчелэренэ хезмэтнец оештыру-планлаштырыла торган документациясен  
эшлэргэ, килештерергэ Ьэм;билгелэнгэн тэртиптэ расларга.

КАРАР БИРЭ:
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Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 
1 нче номерлы кушымта

дата D2?. D ty 7.^'2D №

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында 
Гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту турында

НИГЕЗЛЭМ0

1. Элеге Нигезлэмэ «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елныц 12 
февралендэге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 
Хокумэтенец «Россия Федерациясендэ гражданнар оборонасы турында 
Нигезлэмэне раслау хакында» 2007 елныц 26 ноябрендэге 804 номерлы Карары, 
«Татарстан Республикасында гражданнар оборонасы турында» 2020 елныц 20 
февралендэге 10-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан 
Республикасы Президентыныц «Татарстан Республикасында гражданнар 
оборонасын оештыру Ьэм алып бару турында нигезлэмэне раслау турында» 
2008 елныц 22 ноябрендэге ПУ-598 номерлы Указы, Россия гадэттэн тыш 
хэллэр министрлыгыныц «муниципаль берэмлеклэрдэ Ьэм оешмаларда 
гражданнар оборонасын оештыру Ьэм алып бару турында Нигезлэмэне раслау 
турында» 2008 елнын 14 ноябрендэге 687 номерлы боерыгы нигезендэ 
гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту, табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру, шулай ук гражданнар 
оборонасы Ьэм халыкны яклау планын тормышка ашыру мэсьэлэлэре буенча 
дэулэт хакимияте территориаль органнары, жирле узидарэ органнары Ьэм 
оешмалар эшчэнлеге елкэсендэге мэсьэлэлэр, шулай ук гражданнар оборонасы 
Ьэм халыкны яклау планын тормышка ашыру буенча Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы (Алга таба -  Минзэлэ муниципаль районы) 
территориясендэ дэулэт хакимияте территориаль органнары, ж;ирле узидарэ 
органнары Ьэм оешмалар эшчэнлеге елкэсендэге мэсьэлэлэр каралды.

2. Минзэлэ муниципаль районында гражданнар оборонасы буенча 
чаралар Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ Ьэм оешмаларда, Россия 
Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, 
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе 
Президенты указлары Ьэм боерыклары, Татарстан Республикасы Законнары, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары, Россия 
Федерациясе Гражданнар оборонасы, гадэттэн тыш хэллэр Ьэм табигый бэла -  
казалар нэтижэлэрен бетеру министрлыгыныц норматив хокукый актлары (алга 
таба -  Россия ГТХМ), Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы Ьэм



гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы боерыклары (алга таба-Татарстан 
Республикасы Гадэттэн тыш хэллэр министрлыгы), Татарстан Республикасы 
Гражданнар оборонасы Ьэм шулай ук элеге нигезлэмэ белэн билгелэнгэн 
вэкалэтлэр кысаларында.

3. Гражданнар оборонасы елкэсендэге бурычларны хэл иту 
максатларында Минзэлэ муниципаль районыныц жирле узидарэ органнары Ьэм 
оешмалар (алга таба-оешмалар) гражданнар оборонасы елкэсендэге 
мэсьэлэлэрне хэл иту максатларында гражданнар оборонасы елкэсендэ уз 
вэкалэтлэре нигезендэ кечлэр, чаралар, Гражданнар оборонасы объектлары, 
матди - техник, азык-телек, медицина Ьэм башка чаралар запасларын 
булдыралар Ьэм уз эченэ алалар, гражданнар оборонасы буенча чараларны 
планлаштыралар Ьэм тормышка ашыралар.

4. Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты, Гражданнар 
оборонасы елкэсендэге бурычларны хэл иту максатыннан, тубэндэге теп 
чараларны планлаштыра Ьэм тормышка ашыра:

4.1. Гражданнар оборонасы елкэсендэ халыкны эзерлэу турында:
Минзэлэ муниципаль районыныц узенчэлеклэрен исэпкэ алып, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган урнэк 
программалар, эшлэуче халыкны, вазыйфаи затларны Ьэм гражданнар 
оборонасы хезмэткэрлэрен, шэхси составны Ьэм Минзэлэ муниципаль районы 
хезмэткэрлэрен эзерлэу буенча урнэк программалар нигезендэ эшлэу;

Минзэлэ муниципаль районы халкын хэрби конфликтларда яки бу 
конфликтлар нэтижэсендэ килеп чыккан куркынычлардан, шулай ук табигый 
Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэр килеп чыккан очраклардан 
саклау ысулларына эзерлэу Ьэм оештыру;

Минзэлэ муниципаль районы формированиелэренец Ьэм хезмэтлэренец 
шэхси составын эзерлэу;

Гражданнар оборонасы буенча ойрэнулэр Ьэм тренировкалар уткэру;
Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ урнашкан 

хезмэткэрлэрнец, шэхси составныц Ьэм хезмэтлэрнец эзерлеген оештыру- 
методик житэкчелек иту Ьэм контрольдэ тоту;

Г ражданнар оборонасы буенча укыту-консультация пунктларын булдыру, 
ЖиЬазлау Ьэм аларныц эшчэнлеген оештыру, шулай ук тиешле лицензиясе 
булган естэмэ Ьенэри белем биру учреждениелэрендэ Минзэлэ муниципаль 
районы гражданнар оборонасы хезмэткэрлэренец Ьэм вазыйфаи затларыныц 
квалификациясен кутэруне тээмин иту;

гражданнар оборонасы елкэсендэ белемнэрне пропагандалау. курсэтелгэн 
чараларныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц Гражданнар оборонасы, гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм 
бетеру буенча бурычларны хэл итугэ вэкалэтле структур булекчэгэ йеклэнэ.

4.2. Халыкка хэрби конфликтларда яки бу конфликтлар аркасында килеп 
чыккан куркынычлар турында. шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы 
гадэттэн тыш хэллэр килеп чыккан очракта хэбэр иту буенча:

халыкка узэклэштерелгэн хэбэр иту системасын булдыру Ьэм даими 
эзерлек хэлендэ тоту, аны яца буын техник чаралары базасында 
модернизациялэуне гамэлгэ ашыру, хэбэр иту системасын камиллэштеру;

Россия Федерациясенец бердэм электр элемтэсе челтэрен, радио-,



чыбыклы Ьэм телевизион тапшырулар челтэрлэрен Ьэм башка техник 
чараларны комплекслы файдалану;

гражданнар оборонасы елкэсендэ мэгълумат жыю Ьэм алар белэн алмашу. 
Элеге чараларныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц коткару 
элемтэ Ьэм хэбэр иту хезмэтенэ йеклэнэ.

4.3. Халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне имин районнарга 
эвакуациялэу буенча:

халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне куркыныч зоналардан имин 
районнарга эвакуациялэу буенча чараларны планлаштыру, эзерлэу Ьэм 
уткэруне оештыру, шулай ук уз эшчэнлеген сугыш вакытында дэвам итуче 
оешма хезмэткэрлэрен Ьэм куркыныч янаган зоналарда Гражданнар оборонасы 
буенча чараларны утэуне тээмин итуче оешма хезмэткэрлэрен урнаштыру;

эвакуация органнары эшчэнлеген оештыру Ьэм оештыру, шулай ук 
аларныц шэхси составын эзерлэу;

эвакуациялэнэ торган халыкны, эвакуациялэнергэ тиешле матди Ьэм 
мэдэни кыйммэтлэрне саклау урыннарын урнаштыру очен куркынычсыз 
районнар эзерлэу. Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру законнарда 
билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районыныц 
эвакуация комиссиясенэ йеклэнэ;

эвакуация чараларын уткэруне тээмин иту очен транспорт чараларын 
эзерлэу. Элеге чараныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц 
эвакуация комиссиясенэ Ьэм Минзэлэ муниципаль районыныц транспорт белэн 
тээмин иту Ьэм ягулык-майлау материаллары белэн тээмин иту коткару 
хезмэтенэ йеклэнэ.

4.4.. Халыкка шэхси Ьэм коллектив яклау чаралары биру буенча: 
гражданнар оборонасыныц саклагыч корылмаларына Ьэм аларныц 

тормыш-кенкурешен тээмин иту системаларына билгелэнгэн Ьэм техник хезмэт 
курсэту буенча даими эзерлек хэлендэ тоту, саклау, тезу;

тыныч вакытта Ьэм гражданнар оборонасын тыныч вакыттан сугыш 
вакытына кучергэндэ, халыкны ябу очен жир асты кицлеклэренец башка 
корылмаларын тирэнэйтелгэн биналардан Ьэм башка корылмалардан тыш;

сугыш вакытында гражданнар оборонасыныц житмэгэн саклагыч 
корылмаларын планлаштыру Ьэм тезуне оештыру;

гражданнар оборонасыныц саклау корылмаларында, тирэн биналарда Ьэм 
Жир асты кицлегенец башка корылмаларында халыкны яшеруне тээмин иту.

билгелэнгэн вакытка кумэк яклау чараларын бируне тээмин иту. 
Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц 
инженер коткару хезмэтенэ йеклэнэ;

халыкны шэхси яклау чараларын туплау, саклау, яцарту Ьэм куллану; 
халыкка билгелэнгэн срокларда шэхси саклану чараларын бируне тээмин 

иту. Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру законнарда билгелэнгэн 
вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына 
йеклэнэ.

4.5. Яктырту Ьэм башка тер маскировка: 
маскировкага тиешле объектлар исемлеген билгелэу;
билгелэнгэн тэртиптэ гражданнар оборонасы теркемнэренэ кертелгэн 

территориялэрне комплекслы маскировкалау планнарын эшлэу. Элеге



чараларныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ 
оешмаларныц хэрби вакытта Ьэм гадэттэн тыш хэллэрдэ тотрыклы эшлэвен 
арттыру комиссиясенэ Ьэм билгелэнгэн тэртиптэ гражданнар оборонасы буенча 
категориялэргэ кертелгэн оешмаларга йоклэнэ;

яктырткыч Ьэм башка тер маскировка чаралары уткэру очен кирэкле 
матди-техник чаралар запасларын билгелэнеш буенча куллануга даими эзерлек 
хэлендэ тоту Ьэм булдыру. Элеге чараныц утэлешен оештыру Минзэлэ 
муниципаль районыныц энергетика коткару хезмэтенэ йеклэнэ.

4.6. Хэрби конфликтларда яки бу конфликтлар нэтижэсендэ, шулай ук 
табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ халы к очен 
куркыныч туган очракта, Ьэлакэттэн коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэрне 
уткэру турында:

гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру 
буенча бердэм дэулэт системасын булдыру, ж;иЬазлау Ьэм эзерлэу, шулай ук 
аларныц гамэллэрен планлаштыру;

авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэрне Ьэрьяклап тээмин иту 
очен матди-техник, азык-телек, медицина Ьэм башка чаралар запасларын 
куллану буенча даими эзерлек хэлендэ тоту Ьэм аны булдыру. Курсэтелгэн 
чараларныц утэлешен оештыру законнарда билгелэнгэн вэкалэтлэр
кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына, Татарстан 
Республикасыныц Минзэлэ янгын сундеру Ьэм коткару гарнизонына Ьэм 
оешмага йеклэнэ.

4.7. Хэрби конфликтларда яисэ бу конфликтлар нэтижэсендэ зыян кургэн 
халыкны, шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ 
беренче чираттагы тормыш белэн тээмин иту буенча

халыкныц тормыш-кенкурешен тээмин итунец теп терлэрен
планлаштыру Ьэм оештыру;

матди-техник, азык-толек, медицина Ьэм башка чаралар запасларын 
билгелэнеше буенча куллану буенча даими эзерлек хэлендэ тоту Ьэм булдыру. 
Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру законнарда билгелэнгэн
вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына 
йеклэнэ;

халыкны хэрби вакыт шартларында азык-телек Ьэм азык-телек булмаган 
товарлар белэн норма буенча тээмин иту. Курсэтелгэн чараныц утэлешен 
оештыру законнарда билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитетына йеклэнэ;

халыкка коммуналь-кенкуреш хезмэтлэре курсэту. Элеге чараныц 
утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц коммуналь-техник 
коткару хезмэтенэ йеклэнэ;

зыян кургэн халык арасында санитар-гигиена Ьэм эпидемиягэ каршы 
чаралар уткэру;

халыкка беренче ярдэм курсэту;
дэвалау-эвакуация чараларын уткэру. Курсэтелгэн чараларныц утэлешен 

оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц медицина коткару хезмэтенэ 
йеклэнэ;

куркынычсыз районда кирэкле дэвалау базасын ж;эелдеру, аны энергия 
Ьэм су белэн тээмин итуне оештыру. Курсэтелгэн чараныц утэлешен оештыру



законнарда билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитетына, Минзэлэ муниципаль районыныц медицина коткару 
хезмэтенэ йеклэнэ;

тораксыз калган халык санын билгелэу. Элеге чараныц утэлешен оештыру 
Татарстан Республикасы Хезмэт, мэшгульлек Ьэм социаль яклау 
министрлыгыныц Минзэлэ муниципаль районындагы социаль яклау булегенэ 
йеклэнэ;

сакланган торакны инвентаризациялэу Ьэм зыян кургэн торак фондыныц 
торышын бэялэу, зыян кургэн халыкны урнаштыру очен аны куллану 
мемкинлеген билгелэу. Курсэтелгэн чараныц утэлешен оештыру законнарда 
билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитетына йеклэнэ;

халыкка мэгълумати-психологик ярдэм курсэту. Элеге чараныц утэлешен 
оештыру Татарстан Республикасы Хезмэт, мэшгульлек Ьэм социаль яклау 
министрлыгыныц Минзэлэ муниципаль районындагы социаль яклау булегенэ, 
«ТАТМЕДИА» АЖДец «Минзэлэ-Информ»филиалына йеклэнэ.

4.8. Хэрби конфликтларда яки бу конфликтлар нэтижэсендэ барлыкка 
килгэн янгыннарга каршы керэш буенча:

муниципаль янгын сагы эшчэнлеген булдыру Ьэм оештыру, аны 
гражданнар оборонасы Ьэм янгын саклауныц башка терлэре белэн 
хезмэттэшлек иту елкэсендэ эзерлэуне оештыру;

авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр башкару районнарында 
Ьэм билгелэнгэн тэртиптэ гражданнар оборонасы категориясенэ кертелгэн 
оешмаларда янгыннарны сундеруне оештыру;

янгыннарны сундеру очен химик реагентлар запасларын алдан ук 
булдыру. Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль 
районыныц янгынга каршы коткару хезмэтенэ йеклэнэ.

4.9. Радиоактив, химик, биологик Ьэм башка зарарланган районнарны 
ачыклау Ьэм билгелэу буенча:

Минзэлэ муниципаль районы территориясендэге радиацион, химик, 
биологик хэллэрне кузэту Ьэм контрольдэ тоту функциялэрен гамэлгэ ашыручы 
гражданнар оборонасын кузэту Ьэм лаборатор контроль Ьэм халыкны яклау 
челтэрен, гамэлдэге махсуслаштырылган учреждениелэрне, башкарма 
хакимиятнец федераль органнары булекчэлэрен Ьэм хезмэтлэрен, Татарстан 
Республикасы дэулэт хакимияте органнарын Ьэм оешмаларны булдыру Ьэм 
аларныц эзерлеген тээмин иту;

радиоактив пычрануга дучар булган территориялэрдэ радиацион яклау 
режимнарын керту. Элеге чараныц утэлешен оештыру Татарстан Республикасы 
(Татарстан) буенча Кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге 
елкэсендэ кузэтчелек буенча Федераль хезмэт идарэсенец Чаллы шэЬэре, 
Актаныш, Тукай, Меслим, Минзэлэ районнарында (киленгу буенча) 
территориаль булегенэ йеклэнэ;

4.10. Халыкны санитар эшкэрту, биналарны Ьэм корылмаларны 
зарарсызландыру, техниканы Ьэм территориялэрне махсус эшкэрту буенча:

дезактивирлаучы, газлаучы Ьэм дезинфекциялэуче матдэлэр Ьэм эремэлэр 
запасларын алдан булдыру;



халыкны санитар эшкэрту, биналарны Ьэм корылмаларны 
зарарсызландыру, техниканы Ьэм территориялэрне махсус эшкэрту очен кеч 
булдыру Ьэм жиЬазлау, аларны гражданнар оборонасы елкэсендэ эзерлэу;

халыкны санитар эшкэрту, биналарны Ьэм корылмаларны 
зарарсызландыру, техниканы Ьэм территориялэрне махсус эшкэрту чараларын 
уткэруне оештыру. . Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру законнарда 
билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитетына йеклэнэ.

4.11. Хэрби конфликтларда яисэ бу конфликтлар нэтижэсендэ зыян кургэн 
районнарда, шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэр 
Ьэм террорчылык акциялэре нэтижэсендэ, тэртипне торгызу Ьэм саклау буенча:

жэмэгать тэртибен саклау кечлэрен булдыру Ьэм жиЬазлау, аларны 
гражданнар оборонасы елкэсендэ эзерлэу;

жэмэгать тэртибен торгызу Ьэм саклау, гражданнар оборонасы кечлэрен 
курсэту Ьэм халыкны эвакуациялэу маршрутларында юл хэрэкэте иминлеген 
тээмин иту;

авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр башкару очен гражданнар 
оборонасы кечлэренец тоткарлыксыз хэрэкэтен тээмин иту;

Жицелу учакларында пропуск режимын гамэлгэ ашыру Ьэм жэмэгать 
тэртибен саклау;

эчке эшлэр органнары, юридик Ьэм физик затларныц шартнамэлэр буенча 
мэжбури сакланырга тиешле объектларны саклауны кечэйту, караучысыз 
калган мелкэтне саклау буенча чаралар куру. Курсэтелгэн чараларныц 
утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц жэмэгать тэртибен саклау 
буенча коткару хезмэтенэ йеклэнэ.

4.12. хэрби вакытта кирэкле коммуналь хезмэтлэрнец тиз арада эшлэвен 
торгызу мэсьэлэлэре буенча:

хэрби вакыт шартларында эшлэргэ коммуналь хезмэтлэрнец эзерлеген 
тээмин иту, аларныц гамэллэрен планлаштыру;

зарарланган газ, энергия, су белэн тээмин иту, ташландык суларны агызу 
Ьэм канализация системаларын ремонтлау очен жиЬазлар Ьэм запас частьлэр 
запасларын булдыру;

су чистарту, точелэндеру Ьэм транспортлау очен мобиль чаралар резервын 
булдыру Ьэм эзерлэу;

сууткэргеч станциялэрдэ кирэкле реагентлар, реактивлар, консервантлар 
Ьэм дезинфекция чаралары запасларын булдыру;

резервуарлар Ьэм сыешлыклар, жыю-тарату торба уткэргечлэрен, мобиль 
резерв Ьэм автоном энергия чыганакларын, халыкны коммуналь тээмин итуне 
оештыру очен жиЬазлар Ьэм техник чаралар запасларын булдыру. Курсэтелгэн 
чараларныц утэлешен оештыру законнарда билгелэнгэн вэкалэтлэр 
кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетына, Минзэлэ 
муниципаль районыныц коммуналь-техник коткару хезмэтенэ, Минзэлэ 
муниципаль районыныц энергетика коткару хезмэтенэ йеклэнэ.

4.13. Сугыш вакытында мэетлэрне тиз арада куму буенча: 
алдан, тыныч вакытта, кумелу урыннарын билгелэу;



мэетлэрне куму чараларын тээмин иту ечен, шул исэптэн 
махсуслаштырылган ритуаль оешмалар базасында кочлэрне Ьэм гражданнар 
оборонасы чараларын булдыру, эзерлэу Ьэм эзерлэуне тээмин иту;

Ьэлак булган кешелэрнец мэетлэрен (жэсэдлэрен) жирлэу (куму) урыннары 
ЖиЬазлары. Курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру законнарда 
билгелэнгэн вэкалэтлэр кысаларында Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитетына, Минзэлэ муниципаль районыныц коммуналь-техник коткару 
хезмэтенэ йеклэнэ;

мэетлэрне эзлэу, аларныц табылу урыннарын теркэу, аларны алу Ьэм 
беренчел эшкэрту, улучелэрне тану Ьэм документлаштыру, ташу Ьэм куму 
эшлэрен оештыру;

санитар-эпидемиологик кузэтчелекне оештыру. Элеге чараларныц 
утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль районыныц жэмэгать тэртибен саклау 
коткару хезмэтенэ, Минзэлэ муниципаль районыныц коммуналь-техник 
коткару хезмэтенэ Ьэм Яр Чаллы шэЬэрендэ, Актаныш, Тукай, Мослим, 
Минзэлэ районнарында (килешу буенча) Кулланучылар хокукларын яклау Ьэм 
кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек буенча Федераль хезмэт Идарэсенец 
территориаль булегенэ йеклэнэ.

4.14. Хэрби конфликтларда яисэ элеге конфликтлар нэтижэсендэ, шулай ук 
табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ халыкнын исэн 
калу ечен кирэкле оешмаларныц тотрыклы эшлэвен тээмин иту буенча:

икътисад эшчэнлегенец тотрыклылыгын арттыру буенча комиссиянен 
тыныч Ьэм хэрби вакытта эшен булдыру Ьэм оештыру;

икътисад Ьэм инфраструктура объектларын, шулай ук житештеру 
чараларын тозелеш нормалары Ьэм гражданнар оборонасыныц инженер-техник 
чараларын гамэлгэ ашыру кагыйдэлэре талэплэренэ туры китереп рациональ 
урнаштыру;

комплекслы маскировкалау буенча чаралар планлаштыру Ьэм уздыру; 
энергия Ьэм су белэн тээмин иту системаларыныц Ьэм чыганакларыныц 

ышанычлылыгын кутэругэ юнэлдерелгэн чаралар эшлэу Ьэм уткэру;
гражданнар оборонасыныц тыныч Ьэм хэрби вакытта инженер-техник 

чараларын, шул исэптэн тозелеш проектларын эшлэу Ьэм тормышка ашыру;
икътисад объектларында сугыш вакытында эшне дэвам итуче авария- 

коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэрне планлаштыру, эзерлэу Ьэм уткэру;
житештеру процессын торгызу очен кирэкле матди-техник, азык-телек, 

медицина Ьэм башка чаралар запасларын алдан булдыру; 
иминият фонды документларын булдыру; 

заманча зыян китеру чаралары тээсирендэ житештеру фондларын 
яклауныц нэтижэлелеген арттыру. Элеге чараларныц утэлешен оештыру 
Минзэлэ муниципаль районы Ьэм оешмасы территориясендэ оешмаларныц 
сугыш вакытында Ьэм гадэттэн тыш хэллэрдэ тотрыклы эшлэвен арттыру 
комиссиясенэ йеклэнэ.

4.15. Гражданнар оборонасы кечлэренен Ьэм чараларынын даими эзерлеген 
тээмин иту мэсьэлэлэре буенча:

гражданнар оборонасы кечлэрен заманча техника Ьэм жиЬазлар белэн 
тээмин иту Ьэм булдыру;



гражданнар оборонасы кечлэрен гамэллэргэ эзерлэу, гражданнар 
оборонасы буенча ейрэнулэр Ьэм тренировкалар уткэру;

гражданнар оборонасы кечлэренец гамэллэрен планлаштыру; 
гражданнар оборонасы кечлэрен Ьэм чараларын ж;элеп иту Ьэм узара 

хезмэттэшлек тэртибен билгелэу, шулай ук аларныц гамэллэрен Ьэрьяклап 
тээмин иту. курсэтелгэн чараларныц утэлешен оештыру Минзэлэ муниципаль 
районы Башкарма комитетыныц Гражданнар оборонасы, гадэттэн тыш 
хэллэрне кисэту Ьэм бетеру буенча бурычларны хэл итугэ вэкалэтле структур 
булекчэгэ йеклэнэ.

2 нче номерлы кушымта 
Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
карарына
дата___________20___ №______

Коткару хезмэтлэрен формалаштыру тэртибе 
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында 

алар тарафыннан эшчэнлек алып бару тэртибе

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Коткару хезмэте-гражданнар оборонасы буенча чаралар уткэру, 
авария-коткару формированиелэренец гамэллэрен торле яклап тээмин иту 
Ьэм сугыш конфликтларында яки бу конфликтлар нэтижэсендэ башка



кичектергесез эшлэрне башкару ечен, шулай ук табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэрдэ Ьэм террорчылык актларында идарэ 
иту органнарыныц, кечлэрнец Ьэм чараларынын жыелмасы.

2. Коткару хезмэте штабы-хезмэт белэн идарэ иту органы, ул хезмэтне 
тыныч Ьэм хэрби вакыт бурычларын утэугэ эзерлэу Ьэм коч Ьэм хезмэт 
чаралары белэн идарэ иту ечен билгелэнгэн.

3. Коткару хезмэтлэре уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе 
Конституциясе Ьэм Татарстан Республикасы Конституциясе, Россия 
Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары, жирле узидарэ органнарыныц норматив хокукый актлары, 
Гражданнар оборонасы, гадэттэн тыш хэллэр Ьэм табигый бэла-казалар 
нэтижэлэрен бетеру буенча Россия Федерациясе Министрлыгыныц норматив 
хокукый актлары белэн эш итэлэр.

II. Коткару хезмэтлэрен формалаштыру

1. Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында (алга таба -  
Минзэлэ муниципаль районы) Минзэлэ муниципаль районыныц коткару 
хезмэтлэре (алга таба -  коткару хезмэтлэре) оештырыла.

Коткару хезмэтлэренец торе Ьэм саны Гражданнар оборонасы Ьэм халыкны 
яклау планнары нигезендэ башкарыла торган эшлэрнец кулэмен Ьэм 
характерын исэплэу нигезендэ билгелэнэ.

Коткару хезмэтлэренец составын Ьэм структурасын Минзэлэ муниципаль 
районыныц жирле узидарэ органнары билгели.

2. Коткару хезмэтлэре, оештыру-хокукый формаларына Ьэм ведомствога 
буйсынуга карамастан, Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
структур булекчэлэре (булеклэре) Ьэм топ эшчэнлекнец тиешле юнэлешлэре 
буенча берлэшуче оешмалар базасында булдырыла.

3. Коткару хезмэтлэрен формалаштыру Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц структур булекчэлэренэ (булеклэренэ) Ьэм хезмэт 
составына керуче Ьэм аны булдыру очен иц яхшы шартлар булган оешмага 
йеклэнэ.

4. Коткару хезмэтен формалаштыручы хезмэт штабын този, кирэкле 
оештыру-планлаштыру документларын эшли, хезмэт составына керуче 
оешмаларныц идарэ органнарын, кечлэрен Ьэм чараларын эзерлэугэ методик 
житэкчелек итэ.

5. Коткару хезмэтлэре штаблары составына идарэ органнарыныц 
хезмэтлэр формалаштыручы вазыйфаи затлары, хезмэт составына кертелгэн 
оешмаларныц житэкчелэре Ьэм вазыйфаи затлары (килештеру буенча) кертелэ.

6. Тыныч вакытта коткару хезмэтлэре табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру, шулай ук 
террорлык актлары аркасында килеп чыккан гадэттэн тыш хэллэрне кисэту 
Ьэм бетеру буенча чараларда катнашу ечен жэлеп ителергэ мемкин.

7. Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ гадэттэн тыш хэллэр 
нэтижэлэрен бетеру ечен коткару хезмэтлэрен тыныч вакытта жэлеп иту 
турындагы карарны Минзэлэ муниципаль районы гражданнар оборонасы 
житэкчесе узе тезегэн гражданнар оборонасы кочлэренэ карата кабул итэ.



III. Коткару хезмэтлэре башкара торган функциялэр

1. Коткару хезмэтлэренец гомуми функциялэре булып тора:
Г ражданнар оборонасы чараларын тээмин иту буенча хезмэт Планын Ьэм 

табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру 
буенча хезмэт Планын эшлэу Ьэм тормышка ашыру;

хезмэт эшчэнлеге профиле нигезендэ гражданнар оборонасы чараларын 
тээмин иту;

Гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту буенча бурычларны утэугэ 
идарэ органнарын, кечлэрен Ьэм чараларын булдыру Ьэм эзерлэу;

коткару хезмэте составына керуче кечлэрне Ьэм чараларны, аларныц 
шэхси состав белэн комплектлануын, техника белэн тээмин ителешен Ьэм 
мелкэт белэн тээмин ителешен исэпкэ алу;

авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр башкарганда Гражданнар 
оборонасы чараларын утэуне тээмин итуче кочлэрнец Ьэм чараларыныц Ьэм 
оешмаларныц гамэллэрен тээмин итуне оештыру;

Минзэлэ муниципаль районыныц башка коткару хезмэтлэре Ьэм идарэ 
органнары белэн хезмэттэшлекне оештыру Ьэм яклау;

шэхси составны, техниканы, коткару хезмэтлэренец мелкэтен хэзерге 
заман зарарлану, авариялэр, Ьэлакэтлэр Ьэм табигый бэла-казалардан саклауны 
оештыру.

2. Аларныц эшчэнлеге профиленнэн чыгып, коткару хезмэтлэренец топ 
функциялэре булып тора:

2.1. Элемтэ Ьэм хэбэр иту хезмэтлэре:
халыкка узэклэштерелгэн хэбэр иту системасын булдыру Ьэм даими 

эзерлек хэлендэ тоту, аны яца буын техник чаралары базасында 
модернизациялэуне гамэлгэ ашыру, хэбэр иту системасын камиллэштеру; 

локаль хэбэр иту системаларын куллану;
кешелэр куплэп була торган урыннарда халыкка хэбэр иту Ьэм хэбэр иту 

буенча махсуслаштырылган техник чаралардан файдалану;
Россия Федерациясенец бердэм электр элемтэсе челтэрен, радио-, 

чыбыклы Ьэм телевизион тапшырулар челтэрлэрен Ьэм башка техник 
чараларны комплекслы файдалану.

2.2. Медицина хезмэте:
Г ражданнар оборонасы чараларын планлаштыру Ьэм оештыру; 
дэвалау-эвакуация чаралары уткэру;
халыкка медицина ярдэменец барлык терлэрен курсэтуне оештыру; 
йогышлы авырулар барлыкка килу Ьэм таралуны кисэту; 
куркынычсыз районнарда кирэкле дэвалау базасын ж;эелдеру; 
хэрби конфликтларда яки бу конфликтлар нэтижэсендэ зыян кургэн 

халык арасында, шулай ук табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш 
хэллэрдэ санитария-гигиена Ьэм эпидемиягэ каршы чаралар уткэру;

радиоактив, химик Ьэм биологик матдэлэр белэн зарарлану Ьэм эйлэнэ- 
тирэ мохит объектларыныц пычрануы дэрэж;эсен бэялэу;

радиацион, химик, биологик хэл мониторингыныц методларын Ьэм



техник чараларын, шул исэптэн азык-телек Ьэм эйлэнэ-тирэ мохит 
объектларыныц радиоактив, химик Ьэм биологик матдэлэр белэн зарарлануын 
(пычрануын) мониторинглауны камиллэштеру.

2.3. Жэмэгать тэртибен саклау хезмэтлэре:
жэмэгать тэртибен саклау кечлэрен булдыру Ьэм жиЬазлау, аларны 

гражданнар оборонасы елкэсендэ эзерлэу;
жэмэгать тэртибен торгызу Ьэм саклау, Гражданнар оборонасы кечлэрен 

курсэту Ьэм халыкны эвакуациялэу маршрутларында юл хэрэкэте иминлеген 
тээмин иту;

авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр башкару очен гражданнар 
оборонасы кечлэренец тоткарлыксыз хэрэкэтен тээмин иту;

Эчке эшлэр органнары, юридик Ьэм физик затларныц шартнамэлэр буенча 
мэжбури сакланырга тиешле объектларны саклауны кечэйту, караучысыз калган 
мелкэтне саклау буенча чаралар куру;

законнарда билгелэнгэн кагыйдэлэрне утэп мэетлэрне тану Ьэм исэпкэ 
алу чараларын оештыру Ьэм уткэру.

2.4. Янгынга каршы хезмэт:
кирэкле янгынга каршы кечлэр булдыру, аларны жиЬазлау Ьэм 

гражданнар оборонасы елкэсендэ эзерлек;
авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр уткэру районнарында 

янгыннарны сундеруне оештыру;
кискен меЬим объектларда янгыннарны сундеруне оештыру;
сугыш вакытында торак тозелештэ янгыннарны сундеруне оештыру.

2.5. Транспорт Ьэм ягулык-майлау материаллары белэн тээмин иту 
хезмэтлэре:

халыкны транспортныц барлык терлэре белэн эвакуациялэуне, эш 
сменаларын алып баруны (алып баруны), саклау корылмаларын тезу ечен 
материаллар алып баруны, шэЬэр яны зонасына матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэр, 
уникаль жиЬазлар, азык-телек Ьэм башка матди чаралар чыгаруны, жицелу 
учакларында, шулай ук гадэттэн тыш хэллэр районнарында Ьэлакэттэн коткару 
Ьэм башка кичектергесез эшлэр башкару ечен кечлэрне Ьэм чараларны алып 
баруны оештыру;

Гражданнар оборонасы чараларын утэу барышында сафтан чыккан 
автомобиль техникасын ремонтлауны оештыру, аны ремонт предприятиелэренэ 
эвакуациялэу;

Гражданнар оборонасы буенча чараларны (алга таба-НФГО) Ьэм 
гражданнар оборонасы буенча чаралар уткэругэ жэлеп ителэ торган 
оешмаларны ягулык -  майлау материаллары белэн тээмин иту буенча 
чараларны, эвакуация чараларын уткэругэ жэлеп ителэ торган автомобиль 
техникасын бу максатларда стационар Ьэм кучмэ автозаправка станциялэрен 
куллану юлы белэн оештыру Ьэм уткэру.

2.6. Юл хезмэте:
Гражданнар оборонасы буенча чараларны юл-купер белэн тээмин итуне 

оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру;



юлларны Ьэм куперлэрне ремонтлау, торгызу Ьэм карап тоту;
Гражданнар оборонасы кечлэрен курсэту маршрутларында Ьэм эйлэнэ- 

тирэ юлларны эвакуациялэу маршрутларында булдыру.

2.7. Энергетика хезмэтлэре:
яктырткыч Ьэм башка тер маскировкаларны гамэлгэ ашыру чараларын 

уткэру ечен кирэкле матди-техник чаралар запасларын файдалану буенча 
даими эзерлек хэлендэ тотуны оештыру Ьэм контрольдэ тоту;

комплекслы маскировкалау буенча чаралар планлаштыру Ьэм уздыру; 
энергия белэн тээмин иту системаларыныц Ьэм чыганакларыныц 

ышанычлылыгын арттыруга юнэлдерелгэн чаралар эшлэу Ьэм уткэру.

2.8. Инженерлык хезмэте:
гражданнар оборонасыныц тыныч Ьэм хэрби вакытында инженер-техник 

чараларын эшлэу Ьэм тормышка ашыру;
гражданнар оборонасыныц гамэлдэге саклану корылмаларын Ьэм 

аларныц тормыш-кенкурешен тээмин иту системаларын куллануны, 
эксплуатацион-техник хезмэт курсэтуне Ьэм модернизациялэуне оештыру;

контроль жайланмалар тыныч вакытта Ьэм кучергэндэ Гражданнар 
оборонасы белэн тыныч вакытта халыкны качыру ечен жир астындагы 
корылмалар

Гражданнар оборонасы оборонасын тыныч вакытта тиз тезелэ торган 
саклану корылмалары, гадилэштерелгэн эчке жиЬазлар белэн Ьэм гади типтагы 
капламалар белэн тозелешне тыныч вакытта Ьэм оештыруны контрольдэ тоту;

гражданнар оборонасыныц саклану корылмаларында халыкны ачуны 
оештыру.

2.9. Коммуналь-техник хезмэт:
су белэн тээмин иту Ьэм ташландык суларны агызу системаларыныц Ьэм 

чыганакларыныц ышанычлылыгын кутэругэ юнэлдерелгэн чараларны эшлэу 
Ьэм уткэру;

хэрби вакыт шартларында эшлэргэ коммуналь хезмэтлэрнец эзерлеген 
тээмин иту, аларныц эш-гамэллэре планнарын эшлэу;

су чистарту, течелэндеру Ьэм транспортлау ечен мобиль чаралар 
резервын булдыру Ьэм эзерлэуне контрольдэ тоту;

су уткэру станциялэрендэ Ьэм чистарту корылмаларында кирэкле 
реагентлар, реактивлар, консервантлар Ьэм дезинфекция чаралары запасларын 
булдыруны оештыру;

резервуарлар Ьэм сыешлыклар запасларын, жыю-жыю труба 
уткэргечлэрен, мобиль резерв Ьэм автоном энергия чыганакларын, башка 
кирэкле жиЬазлар Ьэм техник чаралар булдыруны оештыру;

йогышсызландыручы, газсызландыручы Ьэм дезинфекциялэуче матдэлэр 
Ьэм эремэлэр запасларын булдыруны контрольдэ тоту; 

кумелу урыннарын алдан билгелэуне оештыру;
мэетлэрне куму чараларын тээмин иту очен гражданнар оборонасы 

кечлэрен Ьэм чараларын булдыру, эзерлэу Ьэм эзерлэугэ ярдэм итуне оештыру; 
Ьэлак булучыларны кумуне оештыру.

2.10. Сэудэ Ьэм туклану хезмэтлэре:



халыкны хэрби вакыт шартларында, шулай ук табигый Ьэм техноген 
характердагы гадэттэн тыш хэллэр аркасында азык-телек Ьэм азык-толек 
булмаган товарлар белэн нормаль тээмин итуне оештыру;

беренче чиратта кирэк булган азык-телек Ьэм сэнэгать товарларын саклау 
чараларын эшлэу Ьэм гамэлгэ ашыру;

гражданнар оборонасыныц саклагыч корылмаларына Ьэм идарэ 
пунктларына азык-толек запасларын салуны оештыру;

штаттан тыш авария-коткару формированиелэренец шэхси составын, 
штаттан тыш формированиелэрне туклану белэн тээмин итуне оештыру Ьэм 
урнаштыру районнарында, авария-коткару Ьэм башка кичектергесез эшлэр 
башкару районнарында гражданнар оборонасы буенча чараларны утэуне 
тээмин иту;

гамэлдэге сэудэ Ьэм жэмэгать туклануы предприятиелэре базасында 
федераль дэулэт унитар предприятиесенец шэхси составын Ьэм зыян кургэн 
халыкны азык-телек Ьэм беренче чиратта кирэкле товарлар белэн тээмин иту 
ечен махсус булекчэлэр булдыру Ьэм элеге булекчэлэрне кыр шартларында 
эшлэу очен эзерлэу буенча житэкчелек;

хэрби вакытта Ьэм табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш 
хэллэрдэ сэудэ Ьэм жэмэгать туклануы предприятиелэре эшенец 
тотрыклылыгын арттыру чараларын планлаштыру;

житештеру процессын саклап калу Ьэм (яки) торгызу очен кирэкле азык- 
толек Ьэм башка чаралар запасларын алдан тезу;

радиоактив Ьэм агулау матдэлэре белэн зарарланудан беренче чиратта 
кирэкле азык-телек Ьэм сэнэгать товарлары запасларын саклау чараларын 
эшлэу Ьэм гамэлгэ ашыру;

сэудэ Ьэм туклану, матди Ьэм азык-телек запасларын имин районнарга 
эвакуациялэу, аларны урнаштыру Ьэм зыян кургэн халыкныц тормыш- 
кенкурешен тээмин иту ечен тарату чараларын эшлэу Ьэм тормышка ашыру.

2.11. Хайваннар Ьэм усемлеклэрне саклау хезмэтлэре: 
ветеринария Ьэм фитопатологик контрольне оештыру Ьэм уткэру; 
авыл хужалыгы производствосыныц тотрыклы эшен тээмин иту буенча 

чаралар оештыру Ьэм уздыру;
авыл хужалыгы хайваннарын, усемлеклэрне, су чыганакларын Ьэм терлек 

азыгын саклау, ветеринария эшкэрту, зарарланган хайваннарны дэвалау, 
чэчулеклэрне, кетулеклэрне зарарсызландыру, терлекчелек Ьэм усемлекчелек 
продукциясен Ьэм усемлеклэрне саклау чараларын оештыру Ьэм уздыру;

терлекчелек Ьэм склад биналарын герметизациялэу буенча чаралар 
оештыру Ьэм уткэру;

терлеклэрне ветеринария эшкэрту, жирлекне, биналарны, азык-толек 
Ьэм су чыганакларын зарарсызландыру очен материаллар эзерлэуне оештыру.

IV. Г ражданнар оборонасы хезмэтлэре белэн житэкчелек иту

1. Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэре белэн гомуми 
житэкчелек итуне Минзэлэ муниципаль районыныц Гражданнар оборонасы



житэкчесе башкара.
Коткару хезмэтлэре белэн турыдан-туры житэкчелекне элеге хезмэтлэр 

житэкчелэре башкара.
2. Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэре эшчэнлеген 

координациялэуне Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
гражданнар оборонасы, гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру елкэсендэге 
бурычларны хэл итугэ вэкалэтле структур подразделениесе башкара.

V. Коткару хезмэтлэре белэн идарэ итуне оештыру

1. Коткару хезмэтлэре белэн идарэ иту тиешле службаларныц Ьэм 
аларныц штабларыныц тиешле житэкчелэре тарафыннан, Идарэнец 
буйсынуындагы органнары, авария-коткару формированиелэре, штаттан тыш 
формированиелэр тарафыннан гражданнар оборонасы буенча чараларны утэуне 
тээмин иту, аларныц эзерлеген тээмин иту, тыныч Ьэм хэрби вакыт 
шартларында гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту эшчэнлеген 
оештыру ягыннан даими житэкчелек итуне гамэлгэ ашырудан гыйбарэт.

2. Коткару хезмэтлэре белэн идарэ итунец нигезе булып хезмэт 
житэкчелэре Ьэм югарыда торган гражданнар оборонасы житэкчелэре 
карарлары, шулай ук коткару хезмэтлэре тарафыннан эшлэнелэ торган 
карарлар тора:

Гражданнар оборонасы чараларын тээмин иту планы;
коткару хезмэте тарафыннан табигый Ьэм техноген характердагы 

гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру буенча гамэллэрне тээмин иту планы 
(алга таба -  коткару хезмэте планнары).

3. Минзэлэ муниципаль районыныц Гражданнар оборонасы Ьэм халыкны 
яклау планы нигезендэ гражданнар оборонасы чараларын планлаштыру 
тормышка ашырыла.

Гражданнар оборонасы буенча чараларны тээмин иту планнары 
Гражданнар оборонасы буенча махсус чараларны оештыру Ьэм утэу тэртибен 
билгели.

Коткару хезмэте планнарын эшлэуне коткару хезмэте житэкчесе 
оештыра.

Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэре планнары Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц гражданнар оборонасы 
елкэсендэге, гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру буенча бурычларны хэл 
итугэ вэкалэтле орган белэн килештерелэ Ьэм Минзэлэ муниципаль районыныц 
Г ражданнар оборонасы житэкчесе тарафыннан раслана.

Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэренец планнары ел 
саен 1 нче февральгэ кадэр, агымдагы елныц 1 нче гыйнварына кадэр, шулай ук 
Россия Федерациясе Президенты тарафыннан хэрби вакыт шартларында Россия 
Федерациясенэ каршы агрессия куркынычы янаган очракта, Россия 
Федерациясендэ мобилизация игълан ителгэнче, эшкэ кучугэ турыдан-туры 
эзерлек турында Карар кабул ителгэн очракта тэгаенлэнэ.

4. Коткару хезмэтенец бурычлары коткару хезмэте турында Нигезлэмэ 
белэн билгелэнэ.

Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэте турындагы нигезлэмэ



коткару хезмэте житэкчесе тарафыннан эшлэнэ, Татарстан Республикасыньщ 
тиешле коткару хезмэте житэкчесе белэн килештерелэ Ьэм Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе -  Минзэлэ муниципаль 
районыныц Г ражданнар оборонасы житэкчесе тарафыннан раслана.

5. Гражданнар оборонасы буенча чараларны Ьэрьяклап тээмин иту очен 
коткару хезмэтлэре:

авария-коткару формированиелэрен, Гражданнар оборонасы буенча 
чараларны утэуне тээмин иту буенча штаттан тыш формированиелэрне Ьэм 
гражданнар оборонасы буенча чараларны утэуне тээмин итуче оешмаларны, 
хезмэт эшчэнлегенец профиленэ туры килэ торган оешмаларны жэлеп итэлэр;

Гражданнар оборонасы бурычларын хэл иту очен жэлеп ителэ торган 
хезмэтлэр Ьэм оешмалар составына керуче формированиелэрне исэпкэ алуны 
оештыралар.

Авария-коткару формированиелэренец Ьэм штаттан тыш 
формированиелэрнец Гражданнар оборонасы буенча чараларны утэуне тээмин 
иту буенча гомуми саны, коткару хезмэтлэре тарафыннан жэлеп ителэ торган 
гражданнар оборонасы чараларын утэуне тээмин итуче оешмалар тарафыннан 
Ьэм аларныц саны тыныч Ьэм хэрби вакытта службалар тарафыннан хэл ителэ 
торган бурычларныц характеры Ьэм кулэме, жирле шартлар узенчэлеклэрен 
исэпкэ алып, кеше ресурслары Ьэм матди чаралар булу белэн билгелэнэ.

6. Коткару хезмэтлэренец шэхси составыныц белем Ьэм кунекмэлэрен 
ныгыту, белемнэрен камиллэштеру Ьэм аларныц бурычлар утэугэ эзерлегенэ 
бэя биру максатларында, Минзэлэ муниципаль районы гражданнар оборонасы 
Житэкчесе карары буенча, 8 сэгатькэ кадэр 5 елга бер тапкырдан да ким 
булмаган вакыт эчендэ махсус ойрэнулэр уткэрелэ.

VI. Коткару хезмэтлэрендэ эшлэнелэ торган документлар исемлеге

1. «Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында гражданнар 
оборонасы чараларын тээмин иту Ьэм коткару хезмэтлэрен булдыру 
турында»Башкарма комитет карарыннан оземтэ.

2. Штаб тезу турында коткару хезмэте житэкчесе боерыгы.
3. Коткару хезмэтенец штат-вазыйфаи Исемлеге.
4. Коткару хезмэте турында нигезлэмэ.
5. Коткару хезмэтенец вазыйфаи затларыныц функциональ бурычлары
6. «Гражданнар оборонасы буенча коткару хезмэте тарафыннан чаралар 

тээмин иту планы".
7. "Коткару хезмэте тарафыннан табигый Ьэм техноген характердагы 

гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру буенча гамэллэр тээмин иту планы".
8. Гражданнар оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэрне бетеру буенча 

чараларны тээмин иту буенча коткару хезмэте башлыгыныц эш картасы.
9. Коткару хезмэтенэ хэбэр иту Ьэм элемтэ схемасы.
10. Формалаштырылган Документлар:
10.1 коткару хезмэтенец торышы турында белешмэ-доклад;
10.2 коткару хезмэте житэкчесенен гражданнар оборонасы чараларын 

тээмин иту Ьэм терле характердагы гадэттэн тыш хэллэрне бетеру буенча 
карарлары проектлары;



10.3 Гражданнар оборонасы буенча чараларны утэу ©чен гражданнар 
оборонасы житэкчесенэ тэкъдимнэр формалары урнэклэре;

10.4 Гражданнар оборонасы мэсьэлэлэре буенча мэгълуматлар биру 
формалары урнэклэре;

11. Кушымталар белэн «Агымдагы елда коткару хезмэтен эзерлэу 
йомгаклары Ьэм чираттагы елга бурычлар турында» коткару хезмэте житэкчесе 
боерыгы:

11.1 кунегулэр Ьэм тренировкалар тематикасы;
11.2 уку торкемнэре, дэрес житэкчелэре исемлеге;
11.3 дэреслэр расписаниесе;
11.4 дэреслэрне исэпкэ алу журналлары.
12. Ьэрбер оешманыц эзерлек планы..
13. Гаризалар, кием-салым, накладные, милек, техника алу га ышаныч 

кэгазе.
14. Элемтэ узеллары Ьэм вазыйфаи затлар таблицасы
15. Алынган Ьэм бирелгэн курсэтмэлэрне (командалар, сигналларны) 

исэпкэ алу журналы.

VII. Коткару хезмэтлэрен комплектлау, матди-техник Ьэм финанс ягыннан
тээмин иту тэртибе

1. Коткару хезмэтлэрен шэхси состав белэн комплектлау тиешле хезмэтлэр 
житэкчелэре тарафыннан башкарыла, алар базасында топ эшчэнлекнец тиешле 
юнэлешлэре буенча берлэштерелгэн оешмалар Ьэм жэлеп ителэ торган 
оешмалар хисабына башкарыла

2. Коткару хезмэтлэрен автомобиль транспорты, юл-тозелеш Ьэм кутэрту- 
транспорт техникасы белэн тээмин иту мобилизацион планнар буенча хэрби, 
башка аеруча моЬим ташулар белэн шогыльлэнми торган ресурслар хисабына 
башкарыла.

3. Гражданнар оборонасы Ьэм халыкны яклау чараларын финанслау Россия 
Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла.



3 нче номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районы Башкарма комитеты карарына 
дата___________20___ №______

Структурасы
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц коткару хезмэтлэре

№
т/б

Атамасы 
коткару хезмэте

Оешма исеме 
коткару хезмэтлэре

Коткару хезмэте житэкчесе, теп эш 
урыны буенча вазифа

1. Элемтэ Ьэм хэбэр иту хезмэте "Таттелеком» ГАД Яр Чаллы зонасы электр элемтэсе 
узелыныц Минзэлэ район электр элемтэсе узелы, хезмэт 

формалаштыручы 
(килешу буенча)

"Таттелеком" ГАД Яр Чаллы зонасы 
электр элемтэсе узелыныц Минзэлэ 

район электр элемтэсе узелы 
начальнигы»

Минзэлэ муниципаль районы Гражданлык яклау идарэсе" 
муниципаль казна учреждениесе»

"ТАТМЕДИА «АД филиалы»
» Минзэлэ-Информ " (килешу буенча)

2. Медицина хезмэте «Минзэлэ узэк район хастаханэсе» дэулэт автоном 
сэламэтлек саклау учреждениесе, хезмэтне 

формалаштыручы (килешу буенча)

Баш табиб 
"Минзэлэ PYX «ДАСУ»

Кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге 
елкэсендэ кузэтчелек буенча федераль хезмэтнец 

Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарэсенец 
Яр Чаллы шэКэре. Актаныш, Тукай, Меслим, Минзэлэ 
районнары (Яр Чаллы территориаль булеге) (килешу

буенча)



№
т/б

Атамасы 
коткару хезмэте

Оешма исеме 
коткару хезмэтлэре

Коткару хезмэте житэкчесе, теп эш 
урыны буенча вазифа

3. Дэмэгать тэртибен саклау 
хезмэте

Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгыныц 
Минзэлэ районы буенча Булеге, хезмэт формалаштыручы 

(килешу буенча)

Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц 
Минзэлэ районы буенча булегенен 
полиция начальнигы урынбасары 

(жэмэгать тэртибен саклау буенча)
4. Янгынга карты 

хезмэт
122 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС 

Татарстан Республикасы буенча Русия ГТХМ Баш
идарэсе,

хезмэтне формалаштыручы (килешу буенча)

Татарстан Республикасы буенча Россия 
ГТХМ Баш идарэсенец 122 ПСЧ 15 Г1СО 

ПСО ФПС башлыгы

Минзэлэ муниципаль районы Хужэмэт авылын саклау 
буенча «Татарстан Республикасы Янгын сагы" Татарстан 
Республикасы Дэулэт казна учреждениесенец Яр Чаллы 

ППС отряды аерым посты»
(килешу буенча)

Минзэлэ муниципаль районы Иске Матвеевка авылын 
саклау буенча «Татарстан Республикасы Янгын сагы " 

Татарстан Республикасы Дэулэт казна учреждениесенец 
Яр Чаллы ППС отряды аерым посты»

(килешу буенча)
"Минзэлэ урман хужалыгы» дэулэт бюджет учреждениесе

(килешу буенча)
5. Транспорт бел эн тээмин иту Ьэм 

ягулык-майлау материаллары 
белэн тээмин иту хезмэте

«Минзэлэ автотранспорт предприятиесе " Д Ч Д , хезмэтне 
формалаштыручы 
(килешу буенча)

Директоры 
"Минзэлэ АТП" ДЧЖ»

"Татнефть АЗС-Центр" Д ЧД нец 317 нче АЗС» 
(килешу буенча)

6. Юл
хезмэт

"Татавтодор «АДнец Минзэлэ филиалы», 
хезмэтне формалаштыручы (килешу буенча)

"Татавтодор" АДнец Минзэлэ филиалы 
директоры»

7. Энергетика хезмэте «Сетевая компания» ААД филиалы «Тубэн Кама электр 
челтэрлэре " Минзэлэ участогы, хезмэт формалаштыручы 

(килешу буенча)

«Сетевая компания» ААД филиалы 
«Тубэн Кама электр челтэрлэре " 
Минзэлэ участогы начальнигы»



№
т/б

Атамасы 
коткару хезмэте

Оешма исеме 
коткару хезмэтлэре

Коткару хезмэте жигэкчесе, теп эш 
урыны буенча вазифа

8. Инженер
хезмэт

Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты, 
хезмэтне оештыручы

Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц тезелеш, архитектура Ьэм 

торак-коммуналь хужалык булеге 
башлыгы

Минзэлэ ПМК "Мелиорация" Д Ч Д » 
(килешу буенча)

"Минзэлэ идарэче компаниясе" Д Ч Д  (килешу буенча)
Чиста шэЬэр " МУП»

9. Коммуналь-техник хезмэт Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты, 
хезмэтне формалаштыручы

Минзэлэ муниципаль районы башкарма 
комитеты житэкчесенец инфраструктура 

усеше буенча урынбасары 
инвестициялэр буенча

«Коммуналь челтэрлэр " А Д  
Минзэлэ районы», 
(килешу буенча)

"Газпром трансгаз Казан" Д А Д  «Чаллыгаз " 
эксплуатация-житештеру идарэсе Минзэлэ район газ

хезмэте»
(килешу буенча)

10. Сэудэ Ьом туклану хезмэте Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты, 
хезмэтне формалаштыручы

Урынбасар 
Минзэлэ муниципаль районы башкарма 

комитеты житэкчесенец икътисад буенча 
урынбасары

Ангелина "Сэудэ Иорты" Д Ч Д » 
(килешу буенча)

ТР Минзэлэ муниципаль районы «Веста» куппрофильле
яшьлэр узэге



№
т/б

Атамасы 
коткару хезмэте

Оешма исеме 
коткару хезмэтлэре

Коткару хезмэте житэкчесе, теп эш 
урыны буенча вазифа

11. Яклау хезмэте 
хайваннар Ьэм усемлеклэр

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгынын, Минзэлэ муниципаль районы авыл 

хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе, хезмэт формалаштыру 
(килешу буенча)

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
йэм азык-телек министрлыгыныц 

Минзэлэ муниципаль районы авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе 

башлыгы
«Минзэлэ район дэулэт берлэшмэсе» ДБУ (килешу

буенча)
Минзэлэ район булеге 

Россельхозцентр " ФДБУ филиалы» 
Татарстан Республикасы буенча (килешу буенча)


