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«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елныц 12 февралендэге 28-ФЗ 
номерлы Федераль закон, «Халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне имин 
районнарга эвакуациялэу тэртибе турында» 2004 елныц 22 июнендэге 303 
номерлы Россия Федерациясе Хекумэте Карары, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц «Халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне 
момкин булган куркыныч зоналардан эвакуациялэуне планлаштыручы 
муниципаль берэмлеклэргэ беркетелгэн Татарстан Республикасыныц имин 
районнары исемлеген раслау турында» 19 июль, 2019 ел, №016-596 карары 
нигезендэ, Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ урнашкан урыннарда 
халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта Татарстан Республикасы, 
Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты

1. Расларга:
Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц куркынычсыз 

районнары территориясендэ таралучы Ьэм эвакуациялэнэ торган халыкны, 
матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чираттагы 
тормыш белэн тээмин итуне оештыру турында НИГЕЗЛЭМЭ (1 нче кушымта);

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуациялэнэ 
торган халыкны урнаштыру очен билгелэнгэн торак пунктлары исемлеге (2 нче 
кушымта);

Кабул иту эвакуация пункты турында нигезлэмэ (3 нче кушымта).
2. Эвакуациялэнэ торган халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче 

чиратта яшэуне тээмин иту максатыннан Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районыныц куркынычсыз районнары территориясендэ (алга таба- 
Минзэлэ муниципаль районы) тубэндэге эвакуация органнары тозергэ:

кабул иту эвакуация пунктлары (алга таба-ПЭП);
эвакуациялэнэ торган халыкны (алга таба — ПВ) теш еру пунктлары);
матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне кабул иту, урнаштыру Ьэм саклау 

пунктлары (алга таба - ПМКЦ) Ьэм аларныц исемлеген расларга (№4 кушымта).
3. Элеге карарныц 2 пунктында курсэтелгэн, тезелэ торган эвакуация 

органнары башлыклары, алар базасында булдырыла торган оешма Ьэм 
учреждение житэкчелэрен билгелэргэ.

КАРАР БИРЭ:



4. Карар рэсми басылып чыкканнан сон, 2 ай эчендэ эвакуация органнары 
(ПЭП, ПВ Ьэм ПМКЦ) башлыкларына формалаштырыла торган эвакуация 
органнарыныц персональ составын билгелэу, оештыру-планлаштырыла торган 
документацияне эшлэу Ьэм аларны урнаштыру урыннарын билгелэу.

5. Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуациялэнэ торган халыкны кабул 
иту Ьэм урнаштыруны гамэлгэ ашыручы шэЬэр Ьэм авыл жирлеклэре башкарма 
комитетлары житэкчелэренэ, ведомство карамагындагы территориялэрдэ матди 
Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне урнаштыруны, тезелэ торган эвакуация органнары 
(ПЭП, ПВ, ПВ Ьэм ПМЦ) администрациялэренэ эшне оештыруда Ьэм аларны 
ЖиЬазландыруда Ьэрьяклап ярдэм курсэтергэ тэкъдим итэргэ.

6. Минзэлэ муниципаль районыныц «Мэгариф булеге» МКУ житэкчесенэ 
ПЭП янында урнашкан мэктэпкэчэ белем биру учреждениелэрен кирэкле 
молкэт белэн тээмин иту Ьэм ана Ьэм бала булмэсен оештыру очен беркетергэ.

7. Элеге карар рэсми басылып чыкканнан соц уз коченэ керэ.
8. Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец 

социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасарына элеге карарныц утэлешен контрольдэ 
тоту йеклэнгэн.

К. Р. Нэжмиев



Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
карарына 
Кушымта №1

дата

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц 
куркынычсызлык районнары территориясендэ таралучы Ьэм 

эвакуациялэнэ торган халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне кабул 
иту, урнаштыру Ьэм беренче чираттагы тормыш белэн тээмин итуне

оештыру турында 
Нигезлэмэ

1. Элеге Нигезлэмэ «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елныц 12 
февралендэге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 
Хекумэтенец «Куркынычсыз районнарга халыкны, матди Ьэм мэдэни 
кыйммэтлэрне эвакуациялэу тэртибе турында» 2004 елныц 22 июнендэге 303 
номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
«Халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне момкин булган куркыныч 
зоналардан эвакуациялэуне планлаштыручы муниципаль берэмлеклэргэ, 
Россия Федерациясенец, Татарстан Республикасыныц башка норматив хокукый 
актларына, халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта тормыш белэн 
тээмин итуне оештыру тэртибен Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районы (алга таба -  Минзэлэ муниципаль районы) куркынычсызлык районнары 
территориясендэ халык Ьэм эвакуациялэнэ торган матди Ьэм мэдэни 
кыйммэтлэр.

Элеге Нигезлэмэ Минзэлэ муниципаль районыныц куркынычсыз 
районнары Ьэм гражданнар оборонасы торкемнэренэ кертелгэн (алга таба - 
хэрби конфликтлар нэтижэсендэ яисэ бу конфликтлар нэтижэсендэ Татарстан 
Республикасы Гражданнар оборонасы торкемнэренэ кертелгэн) шэЬэрлэрдэн 
кучеп килэ торган Ьэм эвакуациялэнэ торган халыкны, матди Ьэм мэдэни 
кыйммэтлэрне планлаштыру, кабул итуне Ьэм беренче чираттагы тормыш 
белэн тээмин иту максатларын, принципларын, принципларын билгели.

2. Элеге Нигезлэмэ максатларында тубэндэге тошенчэлэр кулланыла:: 
гомуми эвакуация Татарстан Республикасы территориясендэ уткэрелэ

Ьэм халыкныц барлык категориялэрен, транспортсыз авыруларны, аларга 
хезмэт курсэтуче персоналны Ьэм ГЭ торкемнэренэ караган шэЬэрлэрдэн 
мобилизацион курсэтмэлэре булган затларны, транспортсыз авырулардан тыш, 
алып баруны (чыгаруны) оештыруны куздэ тота;

елешчэ эвакуация-транспортныц гамэлдэге эш графигын бозмыйча, 
потенциаль дошманныц зарарлану чаралары белэн тээсир иту куркынычы 
янаганда гомуми эвакуация башланганчыга кадэр уткэрелэ. Элешчэ эвакуация 
вакытында эшкэ яраксыз Ьэм производствода Ьэм халыкка хезмэт курсэту 
олкэсендэ эшлэмэуче (югары уку йортлары студентлары, мэктэп-интернатлар



Ьэм Ьонэри-техник училищелар укучылары, балалар йортларында, ведомство 
балалар бакчаларында Ьэм башка балалар учреждениелэрендэ тэрбиялэнучелэр, 
Инвалидлар Ьэм картлар йортларында тотылучы пенсионерлар, укытучылар, 
хезмэт курсэтуче персонал Ьэм аларныц гаилэ эгъзалары белэн берлектэ 
чыгарыла);

урнаш тыру - ГО буенча теркемнэргэ кертелгэн Ьэм сугыш вакытында 
эшлэвен дэвам итуче оешмаларныц куркынычсызлык районнарында беренче 
чиратта тормыш тээмин иту шартлары буенча алдан эзерлэнгэн 
куркынычсызлыгын тээмин иту шартлары буенча алдан эзерлэнгэн урыннарда 
яшэу очен билгелэнгэн шэЬэрлэрдэн оештырылган чыгару (чыгару) буенча 
чаралар комплексы;

имин район-Минзэлэ муниципаль районыныц административ чиге 
чиклэрендэ, мемкин булган куркыныч зоналарыннан, Ж^ирле Ьэм 
эвакуациялэнэ торган халыкныц тормыш-конкурешен тээмин иту очен 
эзерлэнгэн, шулай ук матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне урнаштыру Ьэм саклау 
очен эзерлэнгэн территория.;

урнаш тыру пункты-жирле Ьэм эвакуациялэнэ торган халыкныц 
тормыш-конкурешен тээмин иту, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне саклау, 
шулай ук сугыш вакытында эшлэвен дэвам итуче оешма хезмэткэрлэрен 
урнаштыру очен эзерлэнгэн Ьэм жавап бирэ торган Имин район чиклэрендэ 
билгелэнгэн торак пункт .;

3. Эвакуация чаралары Россия Федерациясе Президенты яисэ Россия 
Федерациясе Гражданнар оборонасы житэкчесе - Россия Федерациясе 
Хокумэте Рэисе карары буенча Ьэм кичекмэстэн карар кабул итуне талэп итуче 
аерым очракларда, Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы житэкчесе 
карары буенча, алга таба буйсыну буенча доклад белэн гамэлгэ ашырыла.

4. Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенэ 
халыкны планлаштыру, тээмин иту, эвакуациялэуне оештыру Ьэм аны имин 
урыннарда урнаштыру очен жаваплылык йоклэнэ.

5. Куркынычсыз районнарда эвакуациялэнуче халыкны урнаштыру 
пунктларын сайлау чагыштырма бэя нигезендэ Минзэлэ муниципаль 
районыныц эвакуация комиссиясе Ьэм гражданнар оборонасы олкэсендэге 
бурычларны хэл итугэ, Минзэлэ муниципаль районында гадэттэн тыш хэллэрне 
кисэту Ьэм бетеру буенча вэкалэтле орган (структур булекчэ) тарафыннан 
башкарыла.

6. Эвакуация игълан ителгэннэн соц барлык торак фонд Ьэм ижтимагый 
Ьэм административ биналар фонды Минзэлэ муниципаль районыныц 
Гражданнар оборонасы Житэкчесе боерыгына тапшырыла.

7. Халык туплана Ьэм эвакуациялэнэ торган жэмэгать Ьэм административ 
биналарда, оештыру-хокукый формаларына карамастан, торак йортларда, 
жылытыла торган дача йортларында Ьэм бакчачылык ширкэтлэрендэ, Минзэлэ 
муниципаль районы жирле узидарэ органнары тарафыннан бирелэ торган 
ордерлар нигезендэ урнаштырыла.

Федераль дэулэт хакимияте органнары, Россия Федерациясе 
субъектларыныц дэулэт хакимияте органнары, жирле узидарэ органнары Ьэм



куркынычсыз районнарда урнашкан торак, ижтимагый Ьэм административ 
биналар булган оешмалар хезмэткэрлэре курсэтелгэн биналарда гаилэ 
эгъзалары белэн урнашалар.

8. Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты карары белэн 
Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ эвакуациялэнуче халыкны кабул 
иту, урнаштыру Ьэм беренчел чиратта яшэуне тээмин иту чараларын тээмин 
иту очен тубэндэге эвакуация органнары оештырыла::

кабул иту эвакуация пунктлары (алга таба-ПЭП); 
эвакуациялэнэ торган халыкны (алга таба -  ПВ) тошеру пунктлары); 
матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне кабул иту, урнаштыру Ьэм саклау 

пунктлары (алга таба - ПМКЦ).
Тезелэ торган барлык эвакуация органнары Минзэлэ муниципаль 

районыныц эвакуация комиссиясе карамагында.
9. Минзэлэ муниципаль районы территориясен эвакуациялэнуче халыкны 

кабул итугэ, урнаштыруга Ьэм беренче чиратта тормыш белэн тээмин итугэ 
эзерлэу, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне, ГО торкемнэренэ кертелгэн 
шэЬэрлэрнец эвакуациялэнуче оешмалары тарафыннан, Минзэлэ муниципаль 
районыныц эвакуация органнары белэн берлектэ, Тыныч вакытта башкарыла.

10. Эвакуация чараларын планлаштыру алдан, тыныч вакытта башкарыла, 
Ьэм аларны максималь кыска вакыт эчендэ уткэруне куздэ тота.

11. Эвакуация чараларын уткэру-шэЬэрлэрнец ГО, торак пунктларныц 
икътисад объектлары булган торкемнэренэ кертелгэн халкын хэзерге заман 
жицелу чараларыннан аеруча моЬим булган саклау ысулы.

12. Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ кабул иту Ьэм 
урнаштыру тиеш:

мобилизация планнары нигезендэ эшчэнлеклэре ГО торкемнэренэ 
кертелгэн шэЬэрлэрдэ туктатылмый торган, шулай ук Минзэлэ муниципаль 
районы территориясендэ урнашкан житештеру профиленэ туры килэ торган яца 
базада дэвам итэргэ мемкин. Эвакуациялэнуче оешмалар житэкчелэре тыныч 
вакытта кирэкле документларны алдан ук эзерлилэр, алардан башка яца базада 
эшчэнлекне яцарту момкин тугел;

уз эшчэнлеген сугыш вакытында туктатучы оешмаларныц эшлэмэуче 
гаилэ эгъзалары, шулай ук эшкэ сэлэтсез Ьэм эшлэмэуче халык белэн эшлэуче 
хезмэткэрлэр Ьэм хезмэткэрлэр.

эшлэрен дэвам иту очен Минзэлэ муниципаль районында тиешле 
житештеру базалары булмаган яисэ ГО торкемнэренэ кертелгэн шэЬэрлэрдэ 
урнашкан уникаль (Махсуслаштырылган) оешмаларныц, шулай ук шэЬэр 
энергия челтэрлэре, коммуналь хужалык, жэмэгать туклануы, сэламэтлек 
саклау, транспорт Ьэм элемтэ объектлары торкемнэре буенча теркемнэргэ 
кертелгэн шэЬэрлэр объектларыныц житештеру Ьэм тормыш эшчэнлеген 
тээмин итуче оешмаларныц эшчелэре Ьэм хезмэткэрлэре.

13. Таратыла торган эшчелэр Ьэм хезмэткэрлэр, Минзэлэ муниципаль 
районыныц ГО торкемнэре, торак пунктларында, автомобиль юллары янында, 
эшкэ Ьэм кирегэ илтунец суммар вакытын исэпкэ алып, шэЬэр чиклэренэ якын 
урнашкан.

14. Эшчелэр Ьэм хезмэткэрлэр урнаштыру белэн бер ук вакытта Минзэлэ 
муниципаль районыныц шул ук торак пунктларына хэрби вакытта



производствода эшлэмэучелэр Ьэм эшлэмэучелэр, аларнын, гаилэ эгъзалары 
эвакуациялэнэ. Торак фондыныц чиклэнгэн булуы Ьэм тиешле торак 
пунктларныц жэмэгать Ьэм административ биналары фонды белэн аларны 
бергэ урнаштыру мемкин булмаса, эшчелэр Ьэм хезмэткэрлэр гаилэлэре 
эгъзалары Минзэлэ муниципаль районыныц башка торак пунктларында шул ук 
эвакуация юнэлешендэ урнашалар.

15. Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ житештеру 
эшчэнлеген кучеруче оешмаларныц эшчелэр, хезмэткэрлэр Ьэм аларныц гаилэ 
эгъзаларын урнаштыру пунктлары уз эшчэнлеклэрен категорияле шэЬэрлэрдэ 
дэвам итуче оешмаларныц эшчелэр Ьэм хезмэткэрлэрен урнаштыру 
пунктларыннан чыгып буленэ Ьэм инженер менэсэбэтендэ жиЬазлана.

16. Житештеру эшчэнлегендэ шогыльлэнмэгэн Ьэм эшчелэр Ьэм 
хезмэткэрлэрнец гаилэ эгъзалары булмаган халык Минзэлэ муниципаль 
районыныц ерак пунктларында урнашкан.

17. Эвакуация чараларын Ьэрьяклап тээмин итуне тиешле коткару 
хезмэтлэре Ьэм гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеру буенча бердэм дэулэт 
системасы, Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ гражданнар 
оборонасы буенча чараларны утэуне тээмин итуче оешмалар, Минзэлэ 
муниципаль районы жирле узидарэ органнары белэн берлектэ тормышка 
ашыралар.

18. Эвакуация чараларын оештыру очен алдан (тыныч вакытта) хэбэр иту 
Ьэм элемтэ, транспорт Ьэм техник, медицина, жэмэгать тэртибен Ьэм юл 
хэрэкэте иминлеген саклау, инженер, матди, коммуналь-кенкуреш Ьэм финанс 
терлэре буенча чаралар планлаштырыла, эзерлэнэ Ьэм гамэлгэ ашырыла.

19.Хэбэр иту Ьэм элемтэне тээмин иту Минзэлэ муниципаль районыныц 
коткару элемтэ Ьэм хэбэр иту хезмэтенэ йеклэнэ.

Эвакуация чараларын уткэру чорында элемтэне тээмин иту Минзэлэ 
муниципаль районыныц эвакуация органнарын стационар яки кучмэ элемтэ 
чаралары белэн тээмин иту, эвакуациянец барлык этапларында езлексез 
элемтэне оештыру Ьэм тормышка ашырудан гыйбарэт.

Минзэлэ муниципаль районыныц барлык дэрэжэдэге эвакуация 
органнарына хэбэр иту, шулай ук халыкны эвакуациялэу турында 
инфомациялэу жирле узэклэштерелгэн хэбэр иту системасы Ьэм гамэлдэге 
оператив элемтэ (Россия Федерациясенец бердэм электр элемтэсе челтэре, 
радио -, Чыбыклы Ьэм телевизион тапшырулар челтэрлэре Ьэм мэгълумат 
тапшыруныц башка техник чаралары) каналлары буенча башкарыла.

20. Транспорт Ьэм техник тээмин ителеш Минзэлэ муниципаль 
районыныц транспорт белэн тээмин иту Ьэм ягулык-майлау материаллары 
белэн тээмин иту коткару хезмэтенэ йеклэнэ (алга таба -  транспорт белэн 
тээмин иту Ьэм ягулык-майлау материаллары белэн тээмин иту хезмэте).

Транспорт белэн тээмин иту эвакуация йерту ечен билгелэнгэн транспорт 
чараларын эзерлэу, булу Ьэм эксплуатациялэу буенча чаралар комплексын уз 
эченэ ала.

Транспорт Ьэм техник тээмин иту буенча теп чаралар га тубэндэгелэр
керэ:

эвакуациялэнгэн халыкны ташу ечен автоколонналар тезу, аларны 
формалаштыру ечен, Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ уз



эшчэнлеген оештыру-хокукый формасына бэйсез рэвештэ, хэрби, башка аеруча 
меЬим йек ташу белэн шегыльлэнмэгэн, мобилизацион планнар буенча Ьэм 
кешелэрне ташу ечен яраклы (жайлаштырылган) транспорт чараларыннан 
файдалану куздэ тотыла.;

автотранспортны машина йертучелэрнец ике сменасы белэн тээмин иту; 
кешелэрне ташу ечен йек автомобильлэре утыргычлары белэн жиЬазлар; 
утырту нормаларын билгелэу;
хэрби командование органнары белэн автомобиль юлларын куллану; 
автоколонналарны формалаштыручы автотранспорт чараларын ягулык- 

майлау материаллары белэн тээмин иту;
эвакуацион ташуларны башкару барышында сафтан чыккан автомобиль 

техникасын ремонтлауны оештыру.
21. Медицина хезмэте Минзэлэ муниципаль районыныц коткару 

медицина хезмэтенэ йеклэнэ.
Медицина тээминаты буенча теп чараларга тубэндэгелэр керэ: 
медицина учреждениелэре тарафыннан эвакуациялэнгэн Ьэм жирле 

халыкныц сэламэтлеген саклауга, эвакуация барышында жррэхэтлэнгэн Ьэм 
авыручыларга уз вакытында медицина ярдэме курсэтугэ юнэлдерелгэн 
оештыру, дэвалау, санитария-гигиена Ьэм эпидемиягэ каршы чаралар уткэру;

гади медикаментлар Ьэм медицина мелкэте белэн тээмин иту, шулай ук 
массакулэм йогышлы авырулар барлыкка килуне Ьэм таралуны кисэту;

Ьэр ПЭПка медицина персоналын, фельдшер-акушерлык пунктларыныц 
Ьэм узэк район хастаханэсенец матди чараларын медицина пункты эшен 
оештыру Ьэм эвакуациялэнуче халыкка медицина ярдэме курсэту ечен беркету.

22. Жэмэгать тэртибен саклау Ьэм юл хэрэкэте куркынычсызлыгын 
тээмин иту Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгыныц Минзэлэ районы 
буенча булегенэ йеклэнэ (жэмэгать тэртибен саклау булекчэлэре, юл хэрэкэте 
куркынычсызлыгы дэулэт инспекциясе, ведомстводан тыш сакчылык, тикшеру, 
эксперт-криминалистика, паспорт эшлэре Ь.б.).

Жэмэгать тэртибен саклау Ьэм юл хэрэкэте иминлеген тээмин иту буенча 
теп чараларга керэ:

Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ жэмэгать тэртибен саклау 
Ьэм ПЭПка, утырту пунктларында, эвакуация маршрутларында Ьэм урнаштыру 
пунктларында куркынычсызлыкны тээмин иту;

торак пунктларда, эвакуация маршрутларында Ьэм куркынычсыз 
урыннарда эвакуациялэнгэн халыкны урнаштыру ечен керэш;

эвакуациялэнгэн халыкны теркэуне оештыру Ьэм адреслы-белешмэ эшен 
алып бару;

потенциаль дошманныц диверсион-разведка теркемнэре белэн керэштэ 
Ьэм куркынычсызлыкны тээмин иту буенча башка чараларда катнашу;

транспорт ечен махсус пропусклар биру, машина йерту таныклыкларын 
кире кайтару, шулай ук "С 'категориясеннэн ким булмаган маш ина йерту 
таныклыклары булган затларга транспорт йерту ечен рехсэтлэр биру буенча 
комиссиялэрнец эшен оештыру.

23. Инженерлык белэн тээмин иту Минзэлэ муниципаль районыныц 
коткару инженер хезмэтенэ йеклэнэ Ьэм Минзэлэ муниципаль районы 
территориясендэ эвакуациялэнгэн халыкны урнаштыру пунктларына, ПЭП,



тешеру пунктларына, эвакуациялэу маршрутларына инженер менэсэбэтендэге 
ЖиЬазларны уз эченэ ала.

24. Матди тээмин ителеш Минзэлэ муниципаль районыныц сэудэ Ьэм 
туклану коткару хезмэтенэ йеклэнэ.

Матди тээмин иту буенча теп чараларга тубэндэгелэр керэ:
ПЭПка якын урнашкан сэудэ Ьэм жэмэгать туклануы объектларын 

билгелэу Ьэм беркету;
25. Коммуналь-кенкуреш тээминаты Минзэлэ муниципаль районыныц 

коткару хезмэтлэренэ йеклэнэ:
коммуналь-техник хезмэт эвакуациялэнгэн халыкныц судагы минималь 

ихтыяждарын канэгатьлэндеру, жылылык энергиясе, мунча-кер юу хезмэтлэре 
курсэту, чисталык Ьэм кенкуреш калдыкларын бетеру белэн тээмин итэ;

энергетика хезмэте эвакуациялэнгэн Ьэм жирле халыкныц электр 
энергиясе бирудэге минималь ихтыяжларын канэгатьлэндеруне тээмин итэ.

26. Эвакуация чараларын финанс белэн тээмин иту Россия Федерациясе 
Ьэм Татарстан Республикасы законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла.



Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 
2 нче кушымта

дата Рб.М} 20JV  № $ 0 4

Минзэлэ муниципаль районыныц торак пунктлары 
Урнаштыру очен билгелэнгэн Татарстан Республикасы законнары

эвакуациялэнгэн халык 
исемлеге

№
т/б

Дирлек исеме Эвакуациялэнэ торган халыкны 
урнаштыру очен билгелэнгэн 

торак пунктлар исеме
1 Минзэлэ шэЬэре муниципаль 

берэмлеге
Минзэлэ шэЬэре

2 Хужрмэт авыл жирлеге Хужэмэт авылы
3 Наратлы Кичу авыл жирлеге Наратлы Кичу авылы
4 Кадрэк авыл жирлеге Кадрэк авылы

Ж^эмэк авылы
Яца Тэкермэн авылы

5 Юшады авыл жирлеге Югары Юшады авылы
Тубэн Юшады авылы

6 Коноваловка авыл жирлеге Коноваловка авылы
7 Юртау авыл жирлеге Юртау бистэсе
8 Урыс авыл жирлеге Урыс авылы

Гелек авылы



Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 
3 нче кушымта

дата Сё. РУ 20JP № $№

Кабул иту эвакуация пункты турында нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Элеге Нигезлэмэ «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елньщ 12 
февралендэге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 
Хекумэтенец «Халыкны, матди Ьэм мэдэни кыйммэтлэрне имин районнарга 
эвакуациялэу тэртибе турында» 2004 елныц 22 июнендэге 303 номерлы карары 
нигезендэ эшлэнде Ьэм Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районыныц (алга таба -  Минзэлэ муниципаль районы) кабул иту эвакуация 
пунктын булдыру тэртибен, составын Ьэм теп бурычларын билгели.

2. Кабул иту эвакуация пункты (алга таба -  ПЭП) Минзэлэ муниципаль 
районы Башкарма комитеты карары белэн эвакуациялэнэ торган халыкны, 
мэдэни Ьэм матди кыйммэтлэрне кабул иту Ьэм исэпкэ алуны оештыру Ьэм 
аларны даими урнашу (саклау) урыннарына озату ечен тезелэ.

3. ПЭПныц турыдан-туры житэкчелеген Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты житэкчесе итеп билгелэнэ торган ПЭП башлыгы башкара. 
ПЭП башлыгы булмаганда, аныц вазыйфаларын ПЭП башлыгы урынбасары 
башкара.

4. ПЭПныц шэхси составы авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе 
курсэтмэсе яки ПЭП оештыручы оешма житэкчесе боерыгы белэн билгелэнэ.

5. ПЭП ечен жэмэгать Ьэм административ биналар бирелэ, алар чыбыклы 
Ьэм тавышлы элемтэ чаралары белэн тээмин ителэ. Кирэк булганда, ПЭПныц 
шэхси составын Ьэм эвакуациялэнэ торган халыкныц шэхси составын ныгыту 
ечен, саклау корылмалары, жир асты кицлегенец тирэнтен Ьэм башка биналары 
ЖиЬазландырылачак.

6. Эвакуация уткэру турында боерык алгач, эвакуация чараларын эзерлэугэ 
Ьэм уткэругэ жэлеп ителэ торган барлык ПЭП хезмэткэрлэре, оешма 
житэкчелэре боерыклары белэн, узлэренец турыдан-туры вазыйфаларын 
утэудэн азат ителэлэр, хезмэт законнары белэн билгелэнгэн акчалата 
тулэулэрне Ьэм социаль гарантиялэрне саклап кала Ьэм гражданнар оборонасы 
Ьэм халыкны яклау планы нигезендэ эвакуация чараларын гамэли башкаруга 
керешэлэр.

2. Теп бурычлар

ПЭПныц теп бурычлары булып тора:



килуче эвакуация автоколонналарын мемкин булган куркыныч 
зоналарыннан каршы алу Ьэм эвакуациялэнуче халыкны утыртуны тээмин иту. 
Кирэк булган очракта, эвакуациялэнэ торган халыкны утырту урынына якын 
арада урнаштыруны оештыру;

Минзэлэ муниципаль районыныц транспорт белэн тээмин иту Ьэм ягулык- 
майлау материаллары белэн тээмин иту буенча коткару хезмэте белэн берлектэ, 
эвакуациялэнэ торган халыкны автомобиль транспорты Ьэм жэяу тэртиплэре 
белэн даими урнашу пунктларына жибэруне оештыру;

Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясенэ эвакуациялэнуче 
халыкныц килу вакыты, килу вакыты, саны Ьэм аны кучеру урыннарына озату 
турында докладлар тапшыру;

эвакуациялэнэ торган халык арасыннан авыручыларга беренче ярдэм 
курсэту, медицина оешмаларына госпитализация оештыру (кирэк булганда);

Гражданнар оборонасы сигналлары буенча эвакуациялэнэ торган халыкны 
тошеру пункты районында, ПЭПка жэмэгать тэртибен саклауны тээмин иту.

3. ПЭП оештыру структурасы йэм теркем бурычлары,
аныц составына керуче

3.1 ПЭП оештыру структурасы
Идарэ теркеме:

ПЭП начальнигы;
ПЭП начальнигы урынбасары; 
комендант.

Очрашу, кабул иту Ьэм вакытлыча урнаштыру Теркеме: 
теркем житэкчесе; 
теркем башлыгы урынбасары; 
ярдэмчелэр-5-10 кеше.

Эвакуациялэнэ торган халыкны исэпкэ алу теркеме: 
теркем житэкчесе; 
теркем башлыгы урынбасары; 
регистраторлар - 6-8 кеше.

Теркем озату Ьэм озату: 
теркем житэкчесе; 
теркем башлыгы урынбасары; 
ярдэмчелэр-2-4 кеше,
озатучылар - 7 - 10  (Ьэм аннан да кубрэк) кеше.

Жэмэгать тэртибен саклау Теркеме: 
теркем житэкчесе; 
теркем башлыгы урынбасары; 
полиция хезмэткэрлэре-1 кеше; 
патруль -12-14 кеше.

Ана Ьэм бала булмэсе: 
медир;
тэрбиячелэр-1-2 кеше.

Медицина пункты: 
табиб;



медицина хезмэткэрлэре - 1-2 кеше. 
Белешмэлэр естэле - 1-2 кеше.

3.2 ПЭП составына керуче теркемнэрнец бурычлары
Идарэ теркеме ПЭП составына керуче барлык торкемнэр эшчэнлеге белэн 

гомуми житэкчелек итэ;
Очрашу, кабул иту Ьэм вакытлыча урнаштыру торкеме эвакуациялэнэ 

торган халыкны ПЭП яки торак пунктньщ якын-тирэ йортларында очрашу Ьэм 
вакытлыча урнаштыру оештыра.

Эвакуациялэнэ торган халыкны исэпкэ алу торкеме эвакуациялэнэ торган 
халыкны теркэу уткэрэ.

Жибэру Ьэм озатып бару теркеме эвакуациялэнэ торган халыкны даими 
урнашу урыннарына озату эшен башкара.

Жэмэгать тэртибен саклау Теркеме ПЭПта, Гражданнар оборонасы 
сигналлары буенча эвакуациялэнэ торган халыкны тошеру пункты районында 
жэмэгать тэртибен саклауны тээмин итэ.

Ана Ьэм бала булмэсе кечкенэ балалары булган хатын-кызларны даими 
урнашу урыннарына кабул иту, урнаштыру Ьэм вакытында жибэруне тээмин 
итэ, мохтаждарга балалар ризыгы Ьэм сет продуктлары сатып алуда ярдэм итэ.

Медицина пункты ПЭПтагы санитар -  эпидемиологик хэлгэ бэя бирэ, 
эвакуациялэнуче халык арасыннан авыручыларга беренче ярдэм курсэту, 
медицина оешмаларына госпитализация оештыру (кирэк булганда).

Белешмэлэр естэле эвакуациялэнуче халыкны уз компетенциясе чиклэрендэ 
яки ПЭП житэкчелегеннэн шэхси консультациядэн соц бирелэ торган сораулар 
Ьэм белешмэлэр буенча хэбэр итэ.

4. ПЭП администрациясе хокуклары

ПЭП администрациясе, оештыру-хокукый формаларына бэйсез рэвештэ, 
оешмалардан, уз компетенциясе чиклэрендэ эвакуация чараларын 
планлаштыру Ьэм уткэру мэсьэлэлэре буенча белешмэлэр соратып алырга Ьэм 
билгелэнгэн тэртиптэ алырга хокуклы;

ПЭПныц житэкче составы вазыйфаи бурычлар кысаларында хокуклы:
эвакуация пунктына беркетелгэн халыкны утэу очен мэжбури булган 

эвакуация мэсьэлэлэре буенча карарлар кабул итэргэ Ьэм курсэтмэлэр бирергэ;
ПЭПка беркетелгэн шэхси состав Ьэм транспорт белэн идарэ иту;
эвакуациялэнучелэр теркемнэрен озатып йоруче оешмалар вэкиллэре 

алдына торак пунктларга кученугэ бурычлар кую;
ПЭП хезмэткэрлэрен, шулай ук эвакуациялэнуче халыкны озатып йоруче 

оешма вэкиллэрен булэклэугэ, эвакуация чараларын унышлы утэгэн очен 
тэкъдим итэргэ.

5. Вазыйфаи затларны эзерлэуне оеш тыру

ПЭП вазыйфаи затларын эзерлэу уз функциональ бурычларын каты белугэ 
Ьэм аларны гамэли башкаруда кунекмэлэр эшлэугэ юнэлдерелгэн.

ПЭП вазыйфаи затларын эзерлэу уткэрелэ:



укыту-методик жыеннарда Ьэм планлы дэреслэрдэ 14 сэгатьлек программа 
буенча ПЭП башлыгы торкемендэ;

естэмэ Ьонэри белем биру оешмаларында, Татарстан Республикасы ГО Ьэм 
ГТХ буенча укыту-методик узэгендэ Ьэм аныц филиалларында квалификация 
кутэру кысаларында;

ейрэнулэр Ьэм башка планлы чараларда, эшлэнелэ торган планнарныц 
чынлыгын тикшеру Ьэм эвакуация чараларын оештыру буенча гамэли 
кунекмэлэр алу максаты белэн уткэрелэ.

6. ПЭП документлары

ПЭПныц вазыйфаи затлары Ьэм эш торкемнэре (пунктлары) 2011 елныц 11 
апрелендэге 233/155 номерлы Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ 
Баш идарэсенец Ьэм Татарстан Республикасы ГТХМ ныц уртак боерыгы белэн 
расланган кабул иту эвакуация пунктыныц эшен оештыру Ьэм оештыру буенча 
методик рекомендациялэр нигезендэ эшлэнгэн документларга ия булырга тиеш.

6.1 ПЭП башлыгы:
кабул иту эвакуация пункты турында нигезлэмэ;
Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец ПЭП тезу 

Ьэм аныц жцтэкчесен билгелэу турындагы карарыннан еземтэ; 
кабул иту эвакуация пунктын оештыру схемасы;
ПЭП администрациясен билгелэу турында жирлек башкарма комитеты 

Житэкчесе курсэтмэсеннэн (ПЭП оештыручы оешма житэкчесе боерыгыннан) 
оземтэ (кучермэсе);

ПЭП (эш торкемнэре) вазыйфаи затларыныц штат-вазыйфаи исемлеге);
ПЭП вазыйфаи затларыныц функциональ бурычлары;
ПЭП башлыгыныц календарь планы;
ПЭП вазыйфаи затларын хэбэр иту Ьэм жыю очен исемлек;
ПЭП эшен тээмин итуче оешмалар исемлеге; 
бинада ПЭП урнаштыру схемасы;
«Ьава тревогасы " сигналы буенча ПЭП администрациясен Ьэм 

эвакуациялэнэ торган халыкны яшеру схемасы»;
эвакуациялэнэ торган халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта 

яшэуне тээмин иту планыннан оземтэ;
оешма составында ПЭПка килгэн эвакуациялэнэ торган халыкны исэпкэ алу 

журналы;
ПЭПка килгэн эвакуациялэнуче халыкны исэпкэ алу журналы оешма 

составында тугел;
авыл (шэЬэр) жирлегендэ оешма персоналын Ьэм гаилэ эгъзаларын 

урнаштыру исэп-хисабы;
эвакуациялэнэ торган халыкны торак пунктлар буенча урнаштыруны исэпкэ 

алу журналы;
транспорт терлэре буенча эвакуациялэнэ торган халыкныц килуен теркэу 

журналы;
эвакуациялэнэ торган халыкны исэпкэ алу журналы;
гражданнар оборонасына хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр;



урнэге исемлеген рассредоточиваемых (эвакуируемых) эшчелэр,
хезмэткэрлэр Ьэм аларныц гаилэ эгъзалары.;

эвакуациялэнэ торган халыкны ПЭПтан урнаштыру пунктларына чыгару 
(чыгару) маршрутлары схемасы;

эвакуациялэнэ торган халыкны кучеру ечен транспорт биру графигы; 
озату документларын бируне исэпкэ алу журналы; 
сопроводительная ведомость;
урнашу пунктында торак Ьэм торак булмаган биналар белэн шегыльлэну 

хокукы очен ордер кучермэсе;
эвакуация игълан иткэндэ халыкка гамэллэр буенча белешмэлек;
ПЭП администрациясе белэн дэреслэр уткэруне исэпкэ алу журналы; 
эвакуация колоннасы башлыгыныц документлар урнэклэре (инструкция, 

автомобиль колоннасын оештыру схемасы, автомобиль транспортына 
утыртуныц исэп-хисап нормалары, маршрут схемасы, автомобильлэргэ уткэру 
урнэклэре);

таныклык урнэге; 
курсэтмэ урнэге;
жэяулелэр колоннасы башлыгына инструкция; 
ана Ьэм бала булмэсе ж;иЬазлары исемлеге; 
курсэтелгэн медицина ярдэмен исэпкэ алу журналы;
госпитализациялэугэ, тернэклэндеру дэвалавына, тикшеругэ, 

консультациягэ юллама;
ПЭПны саклау схемасы, утырту Ьэм утырту урыннары (колонналар 

жибэру);
эвакуациялэнэ торган халыкны ПЭПка исэпкэ алу барышы турында 

мэгълумат;
эвакуациялэнэ торган халыкны ПЭПка урнаштыру барышы турында 

мэгълумат;
эвакуациялэнэ торган халыкны ПЭПка урнаштыру Ьэм исэпкэ алу барышы 

турында жыелма мэгълуматлар;
телефон белешмэсе (шул исэптэн районныц коткару хезмэтлэре), 

бэйлэвечлэр, указкалар, табличкалар, эш дэфтэрлэре.
6.2 эвакуациялэнэ торган халыкны очрашу, кабул иту Ьэм вакытлыча 

урнаштыру теркеме:
теркем хезмэткэрлэре исемлеге;
теркем хезмэткэрлэренец функциональ бурычлары;
эвакуациялэнэ торган халыкны ПЭП территориясендэ яки торак пунктныц 

якын-тирэ йортларында вакытлыча урнаштыру ечен исэп-хисап (эвакуациялэнэ 
торган халыкныц максималь кулэмен бер тапкыр урнаштыру ечен ПЭП 
биналарын Ьэм аларньщ тирэ-юнендэге биналарны кучеру);

эвакуация буенча авыл жцрлегенэ килуче оешмалар исемлеге 
(эвакуациялэнуче халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта яшэуне 
тээмин иту планыннан);

транспорт терлэре буенча эвакуациялэнэ торган халыкныц килуен теркэу 
журналы;

ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр;
таныклык урнэклэре Ьэм эвакуация колоннасы начальнигы курсэтмэлэре;



эш дэфтэрлэре.
6.3 эвакуациялэнгэн халыкны исэпкэ алу теркеме: 
теркем хезмэткэрлэре исемлеге;
теркем хезмэткэрлэренец функциональ бурычлары;
эвакуациялэнэ торган халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта 

яшэуне тээмин иту планыннан оземтэ;
оешма составында килгэн эвакуациялэнуче халыкны исэпкэ алу журналы; 
ПЭПка килгэн эвакуациялэнуче халыкны исэпкэ алу журналы оешма 

составында тугел;
ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр; 
озату документларын бируне исэпкэ алу журналы; 
сопроводительная ведомость; 
эш дэфтэрлэре.
6.4 эвакуациялэнэ торган халыкны озату Ьэм озата бару теркеме: 
теркем хезмэткэрлэре исемлеге;
теркем хезмэткэрлэренец функциональ бурычлары;
авыл ждрлегендэ оешма персоналын Ьэм гаилэ эгъзаларын урнаштыру 

исэп-хисабы;
эвакуациялэнэ торган халыкны торак пунктлар буенча урнаштыруны исэпкэ 

алу журналы;
эвакуациялэнэ торган халыкны исэпкэ алу журналы эвакуация 

комиссиясендэ эвакуациялэнуче халыкны кабул иту тэмамланганнан соц ПЭП 
хезмэткэрлэрен жэлеп итеп эшкэртелэ;

эвакуациялэнэ торган халыкны ПЭПтан урнаштыру пунктларына чыгару 
(чыгару) маршрутлары схемасы;

эвакуациялэнэ торган халыкны урнаштыру урыннарына чыгару ечен 
транспорт биру графигы (тэртибе);

эвакуация колоннасы, жэяу колоннасы начальникларына инструкция;
ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр; 
эш дэфтэрлэре.
6.5 жэмэгать тэртибен саклау теркеме: 
теркем хезмэткэрлэре исемлеге;
торкем хезмэткэрлэренен функциональ бурычлары (ЭЭМ хезмэткэрлэре 

ечен ) Эчке эшлэр министрлыгы булеге башлыгы белэн килештерелэ);
район эчке эшлэр булеге Ьэм полициянец терэк пунктлары телефоннары 

исемлеге;
ПЭПны саклау схемасы, утырту Ьэм утырту урыннары (колонналар 

жибэру);
«Ьава тревогасы " сигналы буенча ПЭП администрациясен Ьэм 

эвакуациялэнэ торган халыкны яшеру схемасы»;
ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр; 
эш дэфтэрлэре.
6.6 белешмэлэр естэле:
белешмэ естэле хезмэткэрлэре исемлеге;
белешмэ ©стэле хезмэткэрлэренец функциональ бурычлары;
ПЭП эшен тээмин итуче оешмалар исемлеге; 
бинада ПЭП урнаштыру схемасы;



«Ьава тревогасы " сигналы буенча ПЭП администрациясен Ьэм 
эвакуациялэнэ торган халыкны яшеру схемасы»;

эвакуациялэнэ торган халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта 
яшэуне тээмин иту планыннан оземтэ;

ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр;
эвакуациялэнэ торган халыкны урнаштыру урыннарына чыгару очен 

транспорт биру графигы (тэртибе); 
телефон белешмэлелеге 
эш дэфтэрлэре.
6.7 медицина пункты:
медицина пункты хезмэткэрлэре исемлеге; 
медицина пункты хезмэткэрлэренец функциональ бурычлары; 
медицина хезмэткэрлэрен аерып торучы медицина учреждениесенец 

вазыйфаи затларыныц фамилиялэре Ьэм телефоннары, ашыгыч медицина 
ярдэме телефоны;

курсэтелгэн медицина ярдэмен исэпкэ алу журналы;
госпитализациялэугэ, тернэклэндеру дэвалавына, тикшеругэ, 

консультациягэ юллама;
ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр; 
эш дэфтэрлэре.
6.8 ана Ьэм бала булмэсе:
энилэр Ьэм бала булмэсе хезмэткэрлэре исемлеге; 
ана Ьэм бала булмэсе хезмэткэрлэренец функциональ бурычлары; 
мэгариф булеге, балалар белем биру учреждениелэре, хезмэткэрлэр Ьэм ана 

Ьэм бала булмэсе очен милек булеп бируче вазифаи затларныц фамилиялэре 
Ьэм телефоннары;

ана Ьэм бала булмэсе ж;иЬазлары исемлеге;
ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр; 
эш дэфтэрлэре.
6.9 комендант:
комендантныц функциональ бурычлары;
ПЭП эгъзалары исемлеге (ПЭП администрациясен билгелэу турында 

боерык кучермэсе);
ПЭП шэхси составын хэбэр иту Ьэм жыю схемасы;
ПЭП эшен тээмин итуче оешмалар исемлеге; 
бинада ПЭП урнаштыру схемасы;
ПЭП милек тасвирламасы;
ГО хэбэр иту сигналлары Ьэм алар буенча гамэллэр; 
эш дэфтэре.
аншлаглар, табличкалар, колонналар хэрэкэте маршруты курсэткечлэре, 

урыннар Ьэм вазыйфаи затлар курсэткечлэре, бэйлэвечлэр.

7. ПЭП начальнигыныц функциональ бурычлары

ПЭП башлыгы Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясе



рэисенэ буйсына Ьэм ПЭПныц барлык эгъзалары ечен турыдан-туры начальник 
булып тора. Аныц карарлары ПЭПныц барлык эгъзалары тарафыннан утэлергэ 
тиеш.

ПЭП башлыгы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе 
итеп билгелэнэ, ул Минзэлэ муниципаль районы жирле узидарэ органнарыныц 
вазыйфаи затларыннан яки ПЭП оештыручы оешмадан тора.

ПЭП начальнигы жавап бирэ:
ПЭП администрациясе эгъзаларын белдеру Ьэм жыю ечен;
ПЭПны вакытында жэелдеру Ьэм эвакуация чараларын уткэругэ эзерлэу 

ечен;
ПЭП администрациясе эгъзаларын эвакуациялэнэ торган халыкны кабул 

иту Ьэм урнаштыру эшлэрен уткэру очен кирэкле документлар белэн тээмин 
иту очен;

ПЭПныц шэхси составын уз вазифаларын утэугэ эзерлэгэне очен.

Ул бурычлы:
1. кендэлек эшчэнлек режимы:
шэхси состав белэн ПЭП комплектлауда катнашу;
узлэренец функциональ бурычларын белу Ьэм эвакуация чараларын 

уткэргэндэ аларны башкара белу;
эвакуациялэнгэн халыкны кабул иту, исэпкэ алу Ьэм кучеру буенча 

ПЭПныц шэхси составы арасында вазыйфаларны булу;
биналарны, инвентарьны, жиЬазларны Ьэм элемтэ чараларын алдан 

эзерлэуне оештырырга;
ПЭП документларын эшлэуне оештырырга;
эзерлек программасы нигезендэ ПЭП шэхси составы белэн дэреслэр 

уткэруне оештырырга;
ойрэнулэрдэ Ьэм башка пландагы чараларда, эшлэнелэ торган планнарныц 

чынлыгын тикшеру Ьэм эвакуация чараларын оештыру Ьэм уткэру буенча 
гамэли кунекмэлэр алу максаты белэн шэхсэн катнашу;

эвакуациялэнэ торган халык хэрэкэте маршрутларыныц торышын тешеру 
пунктыннан ПЭПка кадэр Ьэм ПЭПтан алып урнашу урыннарына кадэр 
эшлэргэ Ьэм ойрэнергэ;

2. Россия Федерациясе Президенты тарафыннан Россия Федерациясенец 
бетен территориясендэ, шулай ук аныц аерым урыннарында, тулы кулэмдэ яисэ 
елешчэ Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы Ьэм халыкны яклау 
планын гамэлгэ керткэннэн сон, югары эзерлек режимында;:

Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясе рэисеннэн 
эвакуация чараларын утэугэ бурычлар алырга;

ПЭП шэхси составын хэбэр иту Ьэм жыюны оештырырга;
ПЭП шэхси составы очен эш урыннары булдыру Ьэм аларны эзерлэу белэн 

житэкчелек иту;
эвакуациялэнэ торган халыкны кабул иту очен ПЭПны эзерлэугэ китерергэ;
эвакуациялэнэ торган халыкны урнаштыру Ьэм эвакуациялэнэ торган 

халыкны транспорт чаралары белэн тээмин иту исэп-хисапларын аныклау;
эвакуациялэнэ торган халыкныц ПЭПка килу вакытын тогэллэштеру;
Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясе, ПЭП эшен тээмин



итуче оешмалар белэн элемтэ урнаштыру;
Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясе рэисенэ ПЭПныц 

эвакуация чараларын уткэругэ эзерлеге турында хэбэр итэргэ.
Минзэлэ муниципаль районынын эвакуация комиссиясе курсэтмэлэрен Ьэм 

курсэтмэлэрен ПЭП администрациясенэ вакытында житкерергэ.

3. Эвакуация чараларын уткэру турында курсэтмэ алу белэн:
Минзэлэ муниципаль районы эвакуация комиссиясе рэисеннэн эвакуация 

чараларын утэугэ бурычлар алу;
эш тэртибе турында ПЭП шэхси составы инструктажын уткэрергэ; 
эвакуациялэнэ торган халыкны очрашу, исэпкэ алу Ьэм урнаштыру; 
эвакуациялэнэ торган халыкны кабул иту, урнаштыру Ьэм беренче чиратта 

яшэу белэн тээмин иту планыннан кучермэ белэн килгэн кешелэрнец 
исемлеклэрен чагыштыру;

«Ьава тревогасы " сигналы буенча ПЭП администрациясен Ьэм 
эвакуациялэнэ торган халыкны яшеруне оештырырга»;

эвакуациялэнгэн халыкны беренче чиратта тормыш белэн тээмин итуне, 
шул исэптэн медицина ярдэме курсэтуне оештырырга;

транспорт белэн тээмин иту очен ждваплы затлар белэн урнашу 
урыннарына эвакуациялэнгэн халыкны (шэхси эйберлэр) чыгару очен ПЭПка 
транспорт чараларын биру срокларын килештеру;

Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясе рэисендэ эвакуация 
чараларын уткэру бурычларын аныклау;

вакытында Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясенэ 
эвакуациялэнуче халыкны кабул иту Ьэм урнаштыру турында мэгълуматларны 
вакытында тапшырырга;

эвакуация чараларын уткэру графигын бозу очраклары турында 
кичекмэстэн Минзэлэ муниципаль районыныц эвакуация комиссиясе рэисенэ 
хэбэр итэргэ;

эш тэмамланганнан соц, ПЭП исемлеге таратыла (эвакуациялэнэ) эшчелэр, 
хезмэткэрлэр Ьэм аларныц гаилэ эгъзалары оешмалары белэн бергэ ПЭП 
документлар тапшырырга районныц эвакуация комиссиясенэ.

Татарстан Республикасы 
Минзэлэ муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 
4 нче кушымта

дата (?£ б̂ -f 20 № ^6^



Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ 
тезелгэн эвакуация пунктларын кабул иту

исемлеге

ПЭП
номер

ы

ЖиРлек исеме ПЭПны формалаштыручы, 
урнашу урыны, адрес

ПЭП начальнигы, теп эш 
урыны буенча вазифа

1. Минзэлэ шэИэре
муниципаль
берэмлеге

"М. Жэлил исемендэге Минзэлэ 
педагогика келлияте" дэулэт автоном 
Ьенэри белем биру учреждениесе,
ТР, 423700, Минзэлэ шэЬэре, М. 
Долил ур., 18

М. Долил исемендэге 
Минзэлэ педагогика 
келлияте директоры

2. Хужэмэт авыл 
жирлеге

"X. Г. Хесэенов исемендэге Хужэмэт 
урта гомуми белем биру мэктэбе" 
муниципаль бюджет мэгариф 
учреждениесе Татарстан 
Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районы,
ТР, 423710, Минзэлэ муниципаль 
районы, Хужэмэт авылы,
Совет ур., 25

X. Г. Хесэенов исемендэге 
Хужэмэт урта мэктэбе 
директоры ТР Минзэлэ 
муниципаль районы

Наратлы Кичу 
авыл жирлеге

3. Кадрэк авыл 
жирлеге

Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районыныц "Кадрэк теп 
гомуми белем биру мэктэбе" 
муниципаль бюджет мэгариф 
учреждениесе,
ТР, 423715, Минзэлэ муниципаль 
районы, Кадрэк авылы. Новая ур., 16

ТР Минзэлэ муниципаль 
районы Кадрэк теп гомуми 
белем биру мэктэбе 
директоры

Юшады авыл 
жирлеге

4. Коноваловка 
авыл жирлеге

"А. А. Горячев исемендэге 
Коноваловка теп гомуми белем биру 
мэктэбе" муниципаль бюджет мэгариф 
учреждениесе Татарстан 
Республикасы Минзэлэ муниципаль 
районы,
ТР, 423719, Минзэлэ муниципаль 
районы, Коноваловка авылы,
Узэк ур., 6

А. А. Горячев исемендэге 
Коноваловка мэктэбе 
директоры» ТР Минзэлэ 
муниципаль районы

Юртау авыл 
жирлеге

5. Урыс авыл 
жирлеге

Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы» Р. Закиров 
исемендэге урыс теп гомуми белем 
биру мэктэбе " муниципаль бюджет 
мэгариф учреждениесе,
ТР, 423706, Минзэлэ муниципаль 
районы, урыс авылы, Ш кольная ур., 2

ТР Минзэлэ муниципаль 
районы Р.Закиров 
исемендэге урыс мэктэбе 
директоры



Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ 
тезелгэн эвакуациялэнэ торган халыкны утырту пунктлары

исемлеге

№
т/б

Жнрлек исеме Тешеру пунктын формалаштыручы 
(алга таба-ПВ), урнашу урыны, адрес

ПВ башлыгы, теп эш 
урыны буенча вазифа

1. Хужэмэт авыл 
жирлеге

Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районы Минзэлэ 
шэЬэренец «Район мэдэният сарае» 
муниципаль бюджет мэдэният 
учреждениесенец Хужэмэт авылы 
мэдэният йорты,
Татарстан Республикасы, 423710, 
Минзэлэ муниципаль районы, Хужэмэт 
авылы, Совет ур., ЗЗА

ТР Минзэлэ муниципаль 
районы Минзэлэ шэЬэре 
Хужэмэт авыл Мэдэният 
йорты директоры

Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ
тезелгэн мэдэни кыйммэтлэрне 

кабул иту, урнаштыру Ьэм саклау пунктлары
исемлеге

№
т/б

Жир лек исеме Материаль Ьэм мэдэни 
кыйммэтлэрне кабул иту, урнаштыру 

Ьэм саклау пунктын (алга таба -  
ПМКЦ), урнашу урыны, адрес

ПМКЦ начальнигы, теп 
эш урыны буенча вазифа

1. Минзэлэ шэЬэре
муниципаль
берэмлеге

Татарстан Республикасы Минзэлэ 
муниципаль районыныц "Олимп" спорт 
мэктэбе " муниципаль бюджет 
учреждениесе (спорт залы),
Татарстан Республикасы, 423700, 
Минзэлэ шэЬэре, Тезучелэр ур., 19

ТР Минзэлэ муниципаль 
районы "Олимп" спорт 
мэктэбе директоры


