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2020 елга Турай авыл җирлеге территориясендә  

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм  

бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү  

комиссиясе чаралары планы 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендә «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында», 1994 

елның 21 декабреннән 69-ФЗ номерлы «Янгын куркынычсызлыгы турында», Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2003 елның 30 декабрендәге 794 номерлы карары нигезендә 

«Гадәттән тыш хәлләрне кисәтүнең һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы турында»,  

Турай авыл җирлеге территориясендә урнашкан торак йортларның, оешмалар, 

учреждениеләр һәм предприятиеләрнең янгынга каршы тотрыклылыгын арттыру 

максатларында Турай авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1.Расларга: 

1.1. Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия составы һәм аның яңа составын 

расларга (1 нче кушымта). 

1.2. Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе турында нигезләмә (2 нче кушымта). 

1.3. 2020 елга Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе чаралары планы (3 нче 

кушымта). 

 

2. Әлеге карарны мәгълүмат стендларында һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми 

сайтында җиткерергә: http:/ mendeleevsk.tatarstan.ru 

 

3. Әлеге карар анарга кул куйган көннән башлап үз көченә керә. 

 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Турай авыл җирлеге Башлыгы                                                    А.М.Рәхимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы  

Турай авыл җирлеге  

Башкарма комитетының  

2020 елның 1 апреленнән 

17 нче номерлы карарына  

Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 

 составы 

 

Рәхимова А.М.                   Турай авыл җирлеге Башлыгы 

 

Вәлиева Л.Н.                      Турай авыл җирлеге  

                                             башкарма комитеты секретаре 

 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

  

Димөхәммәтов Р.М           Турай урта гомуми белем бирү мәктәбе директоры    

                                            (килешү буенча) 

 

Салихова Л.М.                   Турай авылы "Карлыгач" балалар бакчасы мөдире 

                                            (килешү буенча) 

 

Гарипов А.С.                     Татар Әхтиялы авылы ФП мөдире (килешү буенча) 

 

Бәйрәмгалиева З.М.          Турай авылы китапханә мөдире (килешү буенча) 

Мөхәмәтхатипова Ф. Ш.  Турай авылы  

                                            мәдәният йорты директоры (килешү буенча)     

Минерахманова А.Р.        Татар Әхтиялы авыл клубы директоры (килешү буенча)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы  

Турай авыл җирлеге  

Башкарма комитетының  

2020 елның 1 апреленнән  

17 нче номерлы карарына  

 

Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе турында нигезләмә 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе (алга таба - комиссия) җирлек 

администрациясе, дәүләт һәм башка оешмалар гамәлләренең табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү (алга таба - гадәттән тыш хәлләр) 

өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

максатларында килештерелгән координация органы булып тора.. 

1.2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, федераль 

конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары 

һәм боерыклары, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Менделеевск муниципаль районы, Турай 

авыл җирлеге карарлары һәм боерыклары һәм әлеге Нигезләмәгә таяна. 

1.3. Комиссия үз эшчәнлеген җирлек башлыгы җитәкчелегендә башкара. 

1.4. Комиссия каршындагы даими эшләүче идарә органы (штаб) булып, Гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә 

бурычларны хәл итү өчен махсус вәкаләтле орган (алга таба - штаб) тора. 

1.5. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча чаралар җирле бюджеттан 

финанслана. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин 

итү буенча чараларны финанслау өчен бюджет чаралары файдаланыла. 

II. Комиссиянең төп бурычлары: 

   2.1. Комиссиянең төп бурычлары түбәндәгеләр: 

 җирлек территориясендә һәм объектларында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен 

тормышка ашыру буенча чаралар эшләү; 

 авыл җирлеге территориясендә идарә органнары, оешмалар эшчәнлеген 

координацияләү); 

 гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

өлкәсендәге мәсьәләләрне хәл иткәндә җирлек көчләренең һәм хезмәтләренең 

килешеп эшләвен тәэмин итү; 

 район территориясендә урнашкан күрше авыл җирлекләре комиссияләре, икътисад 

объектлары, иҗтимагый оешмалар белән гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча үзара хезмәттәшлекне оештыру; 

 необходимости комиссия көчләрен һәм чараларын гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә 

ярдәм күрсәтү өчен күрше җирлекләргә җибәрү турында Карар кабул итү зарур. 



III. Комиссия функцияләре 

3.1. Комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны үтәү максатында түбәндәге функцияләрне 

башкара: 

 ул үз компетенциясе кысаларында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендәге мәсьәләләрне карый; 

 җирлек башлыгына билгеләнгән тәртиптә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү, 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр кертә; 

 район хакимияте башлыгынып гадеттен тыш хеллерне кисету һем бетеру, янгын 

куркынычсызлыгын теэмин иту олкесенде норматив-хокукый актларын 

камиллештеру буенча текъдимнер эшли; 

 ул җирлек территориясендә гадәттән тыш хәлләр фаразларын карый, гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтүгә һәм бетерүгә, янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән чараларны эшләүне һәм тормышка ашыруны оештыра; 

 ул җирле дәрәҗәдәге гадәттән тыш хәлләрне бетерүгә җитәкчелек итә; 

IV. Комиссиянең төп хокуклары 

4.1Комиссия үз компетенциясе чикләрендә хокуклы: 

  күзәтчелек органнарыннан кирәкле материалларны һәм мәгълүматны соратып 

алырга; 

 үзенең утырышларында оешма һәм иҗтимагый берләшмәләр җитәкчеләрен 

тыңларга; 

 үз эшендә катнашу өчен дәүләт күзәтчелек органнары, оешмалар һәм иҗтимагый 

берләшмәләр вәкилләрен аларның җитәкчеләре белән килешү җәлеп итәргә; 

 кызыксынган оешмалар вәкилләреннән комиссия эшчәнлеге юнәлешләре буенча эш 

төркемнәре төзергә, әлеге төркемнәрнең эш вәкаләтләрен һәм тәртибен билгеләргә. 

V. Комиссия составы 

5.1. Комиссия составы Турай авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе карары белән 

раслана. 

 5.2.Комиссия аның рәисе булган Турай авыл җирлеге башлыгы булып җитәкчелек итә. 

5.3.Комиссия составына килештерү буенча җирлек территориясендә урнашкан оешмалар 

һәм учреждениеләр җитәкчеләре һәм белгечләре керә 

VI. Комиссиянең эш тәртибе 

6.1. Комиссия үз эшчәнлеген комиссия утырышында кабул ителгән һәм аның Рәисе 

тарафыннан расланган план нигезендә башкара. 

6.2.Комиссия утырышлары кирәк булган саен, әмма кварталга кимендә бер тапкыр 

үткәрелә. 

6.3. Комиссия утырышына материаллар әзерләү көн тәртибендәге мәсьәләләр булган 

комиссия әгъзалары тарафыннан башкарыла. 

Материаллар комиссия секретаренә утырыш башланганчы 3 көннән дә соңга калмыйча 

тапшырылырга тиеш. 

 6.4.Комиссия утырышын Рәис яисә аның кушуы буенча аның урынбасары үткәрә. 

6.5. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган өлеше 

катнашса, хокуклы дип санала. 



6.6. Комиссия әгъзалары аның утырышларында алмаштыру хокукыннан башка катнаша. 

Утырышта комиссия әгъзасы булмаган очракта, ул карала торган мәсьәләләр буенча үз 

фикерен язма рәвештә тапшырырга хокуклы. 

6.7. Комиссия карарлары утырышта катнашучыларның гади күпчелек тавышы белән кабул 

ителә. Тавышлар тигез булган очракта комиссия рәисе тавышы хәлиткеч булып тора. 

   Комиссия карарлары Комиссия рәисе яки аның урынбасары тарафыннан имзаланган 

беркетмәләр рәвешендә рәсмиләштерелә. 

6.8. Авария, һәлакәтләр яки табигый бәла-казалар килеп чыкканда комиссия әгъзаларына 

хәбәр итү комиссия рәисе карары буенча махсус эшләнгән схемалар буенча посылкалар аша 

башкарыла. 

6.9. Гадәттән тыш хәлләр буенча югарыдагы комиссияләргә хисаплар һәм кертемнәрне 

тапшыру тиз арада җиткерүләр табеле тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм күләмнәрдә 

башкарыла. 

Хисап һәм тәкъдимнәр проектларын әзерләү комиссия секретаренә йөкләнә. 

VII. Гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия эшчәнлеге режимы 

7.1Комиссиянең эшләү тәртибе аның рәисе тарафыннан кертелә һәм режимнарда гамәлгә 

ашырыла: 

- көндәлек эшчәнлек режимы; 

- югары әзерлек режимы; 

- гадәттән тыш хәл режимы. 

7.2. Көндәлек эшчәнлек режимында комиссия эше еллык эш планы нигезендә оештырыла. 

Кирәк булган саен, беркетмә тарафыннан рәсмиләштерелә торган комиссия утырышлары 

уздырыла. Комиссия үткәрә торган гамәлләр: 

 әйләнә-тирә табигать мохитенең торышын, потенциаль куркыныч объектларда һәм 

аларга якын территорияләрдә торышны күзәтүне гамәлгә ашыру; 

 Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, халыкның куркынычсызлыгын һәм яклавын тәэмин 

итү, мөмкин булган югалтуларны һәм зыянны киметү, шулай ук гадәттән тыш 

хәлләрдә икътисад объектлары эшчәнлегенең тотрыклылыгын арттыру чараларын 

планлаштыру һәм үтәү; 

 идарә органнарын, комиссиянең көчләрен һәм чараларын гадәттән тыш хәлләрдә 

гамәлләргә әзерләүне камилләштерү, халыкны ЧСта яклау һәм гамәлләр ысулларына 

әзерләүне оештыру. 

7.3. Югары әзерлек режимында комиссиягә хәбәр ителә һәм җыю уздырыла, хәлләр 

бәяләнә, тәкъдимнәр тыңлана, килеп туган хәл буенча карар кабул ителә һәм 

башкаручыларга җиткерелә. Өстәмә рәвештә үткәрелә: 

 хәлнең начарлану сәбәпләрен ачыклау өчен оператив төркем булдыру (кирәк 

булганда), аны нормальләштерү буенча тәкъдимнәр эшләү; 

 комиссия җитәкче составының тәүлек буе кизү торуы оештырыла (кирәк булганда); 

 Әйләнә-тирә мохитнең торышын, потенциаль куркыныч объектларда һәм аларга 

якын территорияләрдә торышны күзәтүне көчәйтү, гадәттән тыш хәлнең барлыкка 

килү мөмкинлеген һәм аларның масштабларын фаразлау; 

 алыкның һәм әйләнә-тирә мохитне яклау, объектларның тотрыклы эшләвен тәэмин 

итү буенча чаралар күрү; 

 гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен көчләрнең һәм чараларның әзерлеген торышка 

китерү, аларның эш-гамәлләрен һәм районга тәкъдим итү (кирәк булганда) күздә 

тотыла торган гадәттән тыш хәл планын төгәлләштерү. 



7.4 Гадәттән тыш хәл режимында комиссиягә хәбәр ителә һәм җыю уздырыла, гадәттән тыш 

хәл урынына оператив төркем җибәрелә, хәлләр бәяләнә, килеп туган хәл буенча 

тәкъдимнәр тыңлана, карар кабул ителә һәм башкаручыларга җиткерелә. Комиссия 

тарафыннан гадәттән тыш хәл режимында уздырыла торган чаралар гамәлләргә 

юнәлдерелгән: 

 халыкны саклауныоештыруны; 

 гадәттән тыш хәл зонасы чикләрен билгеләү; 

 гадәттән тыш хәлне бетерүне оештыру; 

 икътисад объектларының тотрыклы эшләвен тәэмин итү эшләрен оештыру, зыян 

күргән халыкның беренче чиратта яшәвен тәэмин итү; 

 гадәттән тыш хәл зонасында әйләнә-тирә мохитнең торышын өзлексез күзәтеп тору, 

авария объектларындагы һәм аларга якын территорияләрдәге вәзгыять өчен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 нче кушымта 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы  

Турай авыл җирлеге  

Башкарма комитетының  

2020 елның 1 апреленнән  

17 нче номерлы карарына  

 

2020 елга Турай авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чаралары планы 

 

1. Комиссия утырышларын үткәрү (материалларны 

карау, чаралар планына төзәтмәләр кертү) 

Квартал саен Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

2. Йөкләмәләр әзерләү, җаваплы башкаручылар 

тарафыннан комиссия карарларын үтәүне тикшерү 

һәм үтәү 

Кирәк булган 

саен 

Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

3. Комиссия беркетмәләре нигезендә янгын сүндерү 

бүлекчәсенә мәгълүмат бирү  

Кирәк булган 

саен 

Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

4. Комиссия эшчәнлегенә йомгак ясау, 2019 елда 

чаралар үтәлеше һәм 2020 елга бурычлар кую буенча 

җыелыш 

гыйнвар Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

5. Турай авыл җирлеге территориясендә 2020 елда 

янгын куркынычы булган чорга әзерлек буенча 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышы 

март Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

6. 2020-2021 елларга ягулык сезонына әзерлек барышы 

турында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 

һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

комиссиясе утырышы; 

 сентябрь Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

7. Яңа Ел бәйрәмнәрендә кешеләр күп була торган 

объектларда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

буенча чаралар турында гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итү комиссиясе утырышы 

декабрь Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

8. «Янгын чыкканда шәхси составны эвакуацияләүне 

оештыру" темасы буенча өйрәнүләр» 

Март-апрель Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

9. «Янгын чыкканда халыкны эвакуацияләүне оештыру 

" темасы буенча өйрәнүләр» 

Март-апрель Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

10. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда гражданнар 

оборонасы һәм халыкның гамәлләре буенча күрсәтмә 

агитация әзерләү 

даими рәвештә Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 



11. Комиссия эшчәнлеге турында мәгълүмат (махсус 

мәгълүмат стенды, Турай авыл җирлеге рәсми сайты) 

даими рәвештә Комиссия рәисе, 

комиссия әгъзалары 

 

 

 

 

 

 


