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340номер
КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә
эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряд төзү турында
«Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы
гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» 1994 елның 21 декабрендәге 68-ФЗ
номерлы Федераль законы, “Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге
турында” 1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон белән ,
«Ветеринария турында» 1993 елның 14 маендагы 4979-1 номерлы Россия
Федерациясе Законы , Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасы
муниципаль берәмлегенең җыелма мобиль эпизоотиягә каршы отряды турындагы
нигезләмәне раслау хакында» 2020 елның 21 гыйнварындагы 02-20 номерлы
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм
бетерү комиссиясе карары нигезендә, хайваннарның аеруча куркыныч авырулары
чыганакларына каршы эпизоотияләргә, профилактикалауга һәм көрәшкә бәйле
биологик-социаль характердагы гадәттән тыш хәлләрне үз вакытында
локальләштерү һәм бетерү максатларында Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы башкарма комитеты карар бирә:
1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә
эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряд төзергә.
2. Расларга:
- Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының эпизоотиягә каршы
җыелма мобиль отряды (алга таба-отряд) турында нигезләмә (1 нче кушымта);
- отрядның оештыру-штат структурасы (2 нче кушымта);
- отрядның санлы составы (3 нче кушымта);
- отряд составына керә торган автомобиль һәм махсус техника исемлеге (4
нче кушымта);
- отрядның шәхси составына хәбәр итү схемасы (5 нче кушымта).
3. Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының "Лаеш муниципаль
районы территориясендә даими әзерлектә булган эпизоотиягә каршы җыелма
мобиль отряд булдыру турында" 2009 ел, 7 октябрь, 2994 нче карары үз көчен
югалткан дип санарга.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Лаеш муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары А. Г. Карсаловка
йөкләргә.
Җитәкче

И.Ф.Зарипов

Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Башкарма
комитетының 2020 елның 3 мартындагы
34 номерлы карарына 1нче кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының эпизоотиягә каршы
җыелма мобиль отряды турында нигезләмә
I. Гомуми нигезләмә
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының (алга таба Нигезләмә) Эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряды турында нигезләмә
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Эпизоотик чорда һәм
эпизоотия чорында Татарстан Республикасында кош гриппын профилактикалау
һәм бетерү чараларының комплекслы планы турында» 2006 елның 01 апрелендәге
412-р номерлы күрсәтмәсе нигезендә, «Татарстан Республикасы муниципаль
берәмлегенең җыелма мобиль отряды турында нигезләмәне раслау хакында» 2020
елның 21 гыйнварындагы 02-20р номерлы Татарстан Республикасы гадәттән тыш
хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү
комиссиясе карары белән эшләнде.
Әлеге Нигезләмә, хайваннар һәм кеше өчен уртак булган авырулар таралу
учакларын локальләштерүгә һәм бетерүгә, гадәттән тыш хәлләрне локальләштерү
һәм бетерү буенча эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отрядларны куллану
тәҗрибәсе нигезендә аларның нәтиҗәләрен минимальләштерүгә юнәлдерелгән
эпизоотиягә каршы чаралар комплексын үткәрү максатларында, Татарстан
Республикасы территориясендә эпизоотияләр (дуңгызларда африка чумасы,
югары тогенлы кош гриппы, Себер язвасы, котыру һ. б.) аркасында килеп чыккан
гадәттән тыш хәлләрнең нәтиҗәләрен бетерү өчен Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районының (алга таба - ТР Лаеш муниципаль районы) җыелма
мобиль отрядын (алга таба - отряд) булдыру һәм эшләтү тәртибен билгели (алга
таба-ТР Лаеш муниципаль районы).
Отряд штаттан тыш формирование булып тора һәм ТР Лаеш муниципаль
районы башкарма комитетының¬карары нигезендә төзелә..
Отряд составында төзелә торган функциональ бүлекчәләр (төркемнәр,
звенолар, исәп-хисаплар һ.б.) саны аның оештыру-штат структурасы белән
билгеләнә.
Отряд үз эшчәнлегендә «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» Россия
Федерациясе Конституциясе һәм Татарстан Республикасы Конституциясе,
«Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30
мартындагы 52-ФЗ номерлы Федераль закон (үзгәрешләр белән «Халыкны һәм
территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән
яклау турында» 1994 елның 21 декабрендәге 68-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Ветеринария турында» 1993 елның 14 маендагы 4979-1 номерлы Россия
Федерациясе Законы (үзгәрешләр белән) белән, Биологик калдыкларны җыюның,
утильләштерүнең һәм юкка чыгаруның ветеринария-санитария кагыйдәләре
(16.08.2007 ел үзгәрешләре белән), Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы

министрлыгының 2016 елның 31 маендагы 213 номерлы «Профи- стиция,
диагностика, чикләү һәм башка чаралар үткәрүнең ветеринария кагыйдәләрен
раслау турында, карантин һәм дуңгызларның Африка чумасы чыганакларын
таратуны һәм бетерүне булдырмауга юнәлдерелгән башка чикләүләр билгеләү
һәм юкка чыгару турында» боерыгы һәм Россия Федерациясе Авыл хуҗалыгы
министрлыгының «Хайваннарның (хайваннарның) авыруларын профилактикалау,
профилактикалау, бетерү, кошларның (кошларның) чыганакларын кисәтү,
республика штабында африка авыруларын үтеп керүне булдырмау, шулай ук
Татарстан Республикасы территориясендә дуңгыз чумасы авыруларын һәм башка
төрле авыруларны йоктыруны булдырмау буенча карарлар чыгару турында» 2016
елның 31 маендагы 213 номерлы боерыгы белән җитәкчелек итә.
Отряд «Лаеш районы дәүләт ветеринария берләшмәсе» дәүләт бюджет
учреждениесе (алга таба «Лаеш РДВБ» ДБУ), Татарстан Республикасы буенча
кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча
федераль хезмәт идарәсенең (Татарстан) территориаль бүлеге: «Лаеш үзәк район
хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе (алга таба - «Лаеш
үзәк район хастаханәсе» ДАССУ), полиция һәм Россия Федерациясе эчке эшләр
министрлыгының Лаеш районы буенча бүлегенең юл хәрәкәте иминлеге буенча
дәүләт инспекциясе бүлекчәсе (алга таба - Россия Эчке эшләр министрлыгының
Лаеш районы буенча бүлегенең ЮХИДИ бүлекчәсе) (килешү буенча)
хезмәткәрләре), Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының финансбюджет палатасы, коммуналь хезмәт («Инженерлык технологияләре» ремонтлаутөзелеш компаниясе» ҖЧҖ (килешү буенча), «Лаеш» муниципаль унитар
предприятиесе (алга таба - «Лаеш» муниципаль унитар предприятиесе)
хезмәткәрләре, ТР Хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген
саклау, күзәтү һәм алардан файдалану (килешү буенча) хезмәткәрләре, Россия
Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм бәла-каза нәтиҗәләрен
бетерү министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсенең
федераль янгынга каршы хезмәте федераль янгын сүндерү хезмәте отрядының
118 янгын сүндерү-коткару бүлеге (алга таба - Россия Гражданнар оборонасы
эшләре хезмәткәрләре, гадәттән тыш хәлләр һәм бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү
министрлыгының ТР буенча Баш идарәсе федераль хезмәтенең 118 нче ПСО
белгечләре һәм хезмәткәрләре арасыннан Лаеш, Питрәч һәм Балык Бистәсе
районнарында төзелә (килешү буенча).
Отряд расланган план нигезендә дәвалау, ветеринария-санитария,
эпизоотиягә каршы, эпидемия, чикләү (карантин) һәм башка чаралар комплексын
үтәүне гамәлгә ашыра.
Отрядның шәхси составы кирәкле профилактик вакцинация үтәргә тиеш.
II. Отрядның бурычлары
Отряд Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә
терлекләр (кошлар) авыруы ситуациясен контрольдә тоту, шулай ук эпизоотияләр
һәм (яисә) күпләп хайваннарның һәм йогышлы булмаган этиология кошларының
авыруы (авыруы) белән бәйле гадәттән тыш хәлләрне локальләштерү һәм бетерү
буенча чаралар комплексын үтәү максатларында төзелә.

Отрядның бурычлары этаплап билгеләнә.
Беренче этап - кузгатучының төрен билгеләгәнчегә кадәр (яки кешеләрнең
авыруы һәм хайваннарның (кошларның) күпләп үлү сәбәпләре).
Икенче этап - кузгатучының төре ачыкланганнан һәм ахыргы диагноз
куелганнан соң.
Отрядның беренче этаптагы бурычлары:
медицина, ветеринария һәм эпидемиологик разведка башкару;
эпидемиологик һәм эпизоотик шартларны бәяләү;
контактлы, көчсез һәм авыру хайваннарны (кошларны) аулау (алга таба авыру хайваннарны (кошларны);
сәламәт, нтактсыз хайваннарга (кошларга) вакцинация үткәрү;
патологик материалны һәлак булганнардан, клиник авырулардан
(кошлардан) сайлап алу;
Тикшеренүләр уздыру өчен махсуслаштырылган лабораторияләргә
пробалар китерү;
җиһазларны, инвентарьны, бүлмәләрне һәм территорияләрне агымдагы һәм
йомгаклау дезинфекцияләү;
биналарны һәм территорияләрне механик чистартуны үткәрү.
Отрядның икенче этаптагы бурычлары:
ЧС (карантин) зонасында үткәрү режимының тәүлек буе контролен гамәлгә
ашыру;
гадәттән тыш хәл зонасында җәмәгать тәртибен тәэмин итү (карантин);
гадәттән тыш хәл (карантин) зонасында урнашкан халык арасында профилактик
һәм эпидемиягә каршы чаралар үткәрү;
барлык авыру хайваннарны (кошларны) аулау һәм сую (эвтаназия) һәм,
кирәк булганда, сәламәт (контактлы) хайваннарны (кошларны) мәҗбүри сую;
утильләштерү (юкка чыгару) урыннарына үлгән һәм үлгән хайваннарны
(кошларны) транспортировкалау;
һәлак булган һәм үлгән хайваннарны (кошларны) утильләштерү;
отрядның шәхси составын һәм эпизоотик учакны бетерүдә катнашучы
башка затларны санитар эшкәртү;
бер мәртәбә файдалануны яклау чараларын юк итү; агымдагы һәм
йомгаклау дезинфекциясе үткәрү;
хайваннарны һәм башка мөлкәтне алуны раслый торган документлар
әзерләү һәм аларның милекчеләренә законнарда билгеләнгән тәртиптә
читләштерелгән өчен компенсация түләүләре алу өчен бирү;
читләшү, утильләштерү, юкка чыгару нәтиҗәләре буенча беренчел исәпкә
алу документациясен (актларны) төзү;
халыкка хәбәр итү һәм авыруны профилактикалау чаралары, чикләү
чараларын үтәү кагыйдәләре турында аңлату эшләре алып бару, шулай ук
терлекләрне (кошларны) читләштергән өчен акчалата компенсацияләр түләү
тәртибе турында).

III. Отряд бүлекчәләренең оештыру структурасы, бурычлары һәм
җиһазланышы
1. Отряд турындагы нигезләмә, аның оештыру-штат структурасы, сан
составы, отряд составына керә торган автомобиль һәм махсус техника исемлеге
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы башкарма комитеты карары
белән раслана.
Отряд командиры булып «Лаеш РДВБ» ДБУ башлыгы тора.
2. Отряд функциональ бүлекчәләрдән тора (төп һәм тәэмин итү).
Төп бүлекчәләр:
ветеринария разведкасы төркеме;
читләшү төркеме;
кыргый хайваннарның (кошларның) санын көйләү төркеме;
утильләштерү төркеме;
дезинфекция төркеме;
вакцинация төркеме;
тәэмин итү бүлекләре:
медицина һәм эпидемиологик разведка төркеме;
үткәрү режимын тәэмин итү төркеме;
җәмәгать тәртибен саклау төркеме;
табиб-шәфкать бригадасы;
санитар-юу пункты;
янгын расчеты.
3. Ветеринария разведкасы төркеме үлгән (авыру) хайваннарны (кошларны)
ачыклау (ачыклау) урынына барып, патологик материал пробаларын сайлап ала
(кан, патологик материал һәм биоматериал калдыкларын сайлап алу тәртибе
буенча инструкция нигезендә), аларны махсуслаштырылган лабораториягә китерә
(хайваннарның (кошларның) авыруын тикшерү өчен пробаларны китереп җиткерү
тәртибе һәм күрше ишегалларын һәм хайваннарны (кошларны) ачыклау (ачыклау)
урынына якын урнашкан территорияләрне йөреп чыгу (урап узу), үлгән
хайваннарны (кошларны) исәпкә алу алып бара.).
Төркем имин булмаган пунктка хайваннар (кошлар) үлгән (авыру) очраклар
турында мәгълүмат алганнан соң бер сәгать эчендә чыга.
Төркем «Лаеш РДВБ» ДБУ хезмәткәрләре арасыннан төзелә. Ветеринария
разведкасы төркеме командиры - отряд командиры урынбасары.
Төркемнең шәхси составы ананың индивидуаль яклау сөякләре, сулыш
органнарын яклау чаралары белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: патологик материалны алу өчен инструментлар,
патологик материалны транспортлау өчен хладоагентлы термоконтейнер,
лабораториягә патологик материал юнәлешләре бланклары, мобиль элемтә
чаралары, полиэтилен капчыклар, дезинфекция чаралары, кул юу өчен су
салынган савыт, сөлгеләр, сабын, бинокль, фонарь, һәлак булган хайваннарны
(кошларны) исәпкә алу журналы.
4. Читләшү төркеме авыру һәм контактлы хайваннарны (кошларны)
аулауны гамәлгә ашыра, кирәк булганда аларны кансыз рәвештә йоклату
(эвтаназия) алу, шулай ук мәетләрне җыю һәм транспортка төяү чараларын

үткәрә, утильләштерү урыннарына алып китә һәм үлгән хайваннарны (кошларны)
исәпкә ала, читләштерү, арадан алу һәм юкка чыгару (утильләштерү) нәтиҗәләре
буенча беренчел хисап документациясен (актларны) төзи, арадан алуны раслый
торган документларны әзерли һәм аларны хуҗаларына киләчәктә компенсация
түләүләре алу өчен бирә.
Төркем «Лаеш РДВБ» ДБУ, «Лаеш» муниципаль унитар предприятиесе
хезмәткәрләре һәм Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
финанс-бюджет палатасы вәкиле арасыннан төзелә.
Төркемнең шәхси составы сулыш һәм тире органнарын индивидуаль яклау
чаралары белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: тоту өчен силка (кылыч), полиэтилен капчыклар,
уллыкка алу чаралары, шприц-автоматлар, үтерелгән хайваннарны (кошларны)
исәпкә алу һәм үлчәү журналлары, кыйммәтле платформа (амбар), калькулятор
һәм дезинфекция чаралары, документлар (актлар) бланклары.
5. Кыргый хайваннарның (кошларның) санын җайга салу Төркеме
кыргый фаунада контактлы яки авыру хайваннарны (кошларны) атуны (атуны)
гамәлгә ашыра, аларны җыю һәм транспортка төяү буенча чаралар уздыра, Ленин,
атылган һәм һәлак булган хайваннарны (кошларны) тоту һәм аларны лаборатор
тикшеренүләргә илтүне алып барлый.
Төркем Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын һәм
аларның яшәү тирәлеген саклау, күзәтчелек, җайга салу һәм алардан файдалану
бүлеге хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре арасыннан (килешү буенча) төзелә.
Төркемнең шәхси составы сулыш һәм тире органнарын яклауның
индивидуаль чаралары белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: чехоллардагы аучылык мылтыклары, аучылык
пычаклары, амуниция (патронташ, кейслар һ.б.), аулау өчен силкалар (сачоклар),
хайваннар (кошлар) мәетләре өчен полиэтилен капчыклар, аударылган кыргый
хайваннарны (кошларны) исәпкә алу журналы, ату урыннарын теркәп һәм егылу
урыннарын ачыклау.
6. утильләштерү төркеме утильләштерү урынында хайваннарны
(кошларны) утильләштерү өчен урын әзерли, аларны утильләштерә,
дезинфикацияләү чараларын кулланып яисә янгын һәм шәхси иминлек чараларын
катгый үтәү юлы белән биотермик чокырларда хайваннарның (кошларның) үле
гәүдәләрен
(тушын)
утильләштерә,
утильләштерә,
утильләштерелгән
хайваннарны (кошларны) исәпкә ала.
Төркем «Лаеш РДВБ» ДБУ һәм «Лаеш» МУП хезмәткәрләре арасыннан
төзелә.
Ветеринария-санитария экспертизасы лабораториясенең ветеринария
табибы төркем составыннан терлек сую продуктларына (кошларга) ветеринариясанитария тикшерүе һәм ит продуктларына ветеринария-санитария экспертизасы
кагыйдәләре нигезендә ветеринария-санитария экспертизасы уздыра.
Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын яклау
чаралары, резин перчаткалар белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: металл кузовлы экскаватор һәм йөк автомобиле (яки
металл сыекча белән җиһазландырылган автомобиль), дезинфекцияләү чаралары,
утильләштерелгән хайваннарны (кошларны) исәпкә алу журналы.

7. Дедезинфекция төркеме үлгән (авыру) терлекләрне (кошларны) ачыклау
урынын, агымдагы һәм соңгы дезинфекция учагын механик чистартуны үткәрә
(ветеринария дезинфекциясе, дезинвазия, дезинсекция һәм дератизация үткәрү
инструкциясе нигезендә).
Төркем «Лаеш РДВБ» ДБУ хезмәткәрләре арасыннан төзелә. Төркемнең
шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын яклау чаралары, резин
перчаткалар белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: күчмә дезинфекция җайланмасы һәм дезинфекция
чаралары.
8. Вакциация төркеме яшь төркемнәре буенча хайваннарның (кошларның)
санын билгели;
хайваннар (кошлар) саны турында мәгълүмат булган очракта, вакциналар
санын билгели;
хладоагент белән термоконтейнерларда вакцинаны транспортлауга һәм
транспортлауга әзерлекне гамәлгә ашыра;
тотрыклы иммунитет формалаштыру максатыннан, сәламәт булмаган
хайваннарга (кошларга) вакцинация үткәрү һәм урынга чыгуны гамәлгә ашыра.
Группа формируется из числа сотрудников ГБУ «Лаишевское РГВО».
Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын яклау
чаралары,
резин
перчаткалар,
вакцина
йөртү
өчен
хладоагентлы
термоконтейнерлар белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: инәсез инъекторлар, массакүләм куллануның инъекция
аппаратлары (Шиловның универсаль аппараты һ.б.), антисептиклар һәм
асептиклар эремәләре, вакциналар.
9. Медицина һәм эпидемиология разведкасы төркеме гамәлгә ашыра:
эпизоотик (йогышлы) учакта һәм янәшәдәге территориядә медицина һәм
эпидемиология тикшерүе;
риск төркеме затларын (хуҗалык хезмәткәрләрен, отрядның шәхси
составын һәм учакны бетерүдә катнашучыларны) медицина тикшерүе);
халык арасында йогышлы авыруга шикләнгән авыруларны һәм контактлы
затларны ачыклау максатыннан чыгып, ишегалларны йөреп чыгу);
йогышлы авыруга шикләнгән кешеләрне һәм авыруларны лаборатор
тикшерүне оештыру;
кирәк булганда ашыгыч профилактиканы оештыру;
авыруга шикләнгән кешеләрнең вакытлыча изоляциясе;
агымдагы һәм йомгаклау дезинфекциясенең сыйфатын оештыру һәм аны
контрольдә тоту.
Төркем кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә
күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенең
(Татарстан) территориаль бүлеге хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре арасыннан
Лаеш, Питрәч һәм Балык Бистәсе районнарында (килешү буенча) һәм «Лаеш
үзәк район хастаханәсе» ДАССУ хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре арасыннан
төзелә.
Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын яклау
чаралары, резин перчаткалар белән тәэмин ителә.
Төркемне җиһазлау: лаборатор тикшеренүләр өчен материалны җыю өчен

укладка, медицина ярдәме күрсәтү өчен күчмә укладка.
10. Үткәрү режимын тәэмин итү төркеме ГТХ (карантин) зонасында
хәрәкәтне җайга салуны оештыра һәм тәэмин итә. Төркем ветеринария-полиция
(контроль-үткәрү, санитар-үткәрү) пунктларын (постларны) җиһазлау һәм күрсәтү
өчен билгеләнгән.
Пунктларның һәм постларның саны гадәттән тыш хәлләр зонасына керү
(китү) саныннан чыгып билгеләнә.
Торак пунктка төп керү (чыгу) урыннарында (объект, гадәттән тыш хәлләр
зонасына, карантин зонасына) пунктлар җиһазлана һәм чыгарыла.
Төркем полиция һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш районы
буенча ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре, «Лаеш РДВБ»ДБУ белгечләре һәм
хезмәткәрләре арасыннан төзелә.
Пунктны җиһазлау: җиңел автомобиль, мобиль элемтә чаралары,
дезинфекция барьеры, шлагбаум, кешеләрне киендерү урыны, күчмә дезинфекция
җайланмасы, эш эретмәсе әзерләү сыешлыгы, су өчен сыешлык, дезинфекция
чаралары, юдыргыч, сөлге, сабын, «Карантин»язулы аншлаг.
Постны җиһазлау: җиңел автомобиль, мобиль элемтә чаралары, шлагбаум, "
Карантин» язулы аншлаг, гадәттән тыш хәлләр зонасын (карантин) тикшерүне
күрсәтүче юл билгеләре, фонарь.
Төркемнең шәхси составы саклагыч костюмнар, сулыш органнарын саклау
чаралары, итекләр, резин перчаткалар белән тәэмин ителә.
11. Җәмәгать тәртибен саклау Төркеме карантин зонасында (ГТХ
зонасында) тәртип саклауны тәэмин итә, отрядның шәхси составын, беренче
чиратта, ветеринария разведкасы, читләштерү, медицина һәм эпидемиология
разведкасы төркемнәрен озата баруны һәм саклауны оештыра.
Төркем Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш районы буенча бүлеге
хезмәткәрләре арасыннан төзелә (килешү буенча).
Төркемнең шәхси составы сулыш һәм тире органнарын саклау өчен штатлы
корал һәм табель чаралары белән тәэмин ителә һәм җиһазландырыла.
12. Карантина-чикләү чаралары үткәрү чорында табиб-шәфкать бригадасы
отрядның шәхси составына медицина ярдәме күрсәтә, медицина тикшерүе һәм
аның сәламәтлеген тикшереп торуны оештыра, кирәк булганда ачыкланган
(шикле) авыруларны госпитализацияләүне (изоляцияләүне) оештыра.
Бригада "Лаеш үзәк район хастаханәсе" ДАССУ хезмәткәрләре арасыннан
формалаша.
Бригаданың шәхси составы саклагыч костюмнар, халатлар, баш киемнәре
һәм битлекләр белән тәэмин ителә.
Бригаданы җиһазландыру: Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау
министрлыгының җитәкче документлары таләпләре нигезендә медицина ярдәме
күрсәтү өчен табиб (фельдшер) укладка һәм башка табельле мөлкәт.
13. Янгын расчеты үлгән һәм үлгән хайваннарны (кошларны) яндырганда
янгын куркынычсызлыгы чараларының үтәлешен тикшереп тора.
Хисап командиры ут төртү урынын сайлауда катнаша. Янгын чыккан
вакытта аны сүндерә һәм оештыра.
Янгын исәбе Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш
идарәсе ГПС 7 ПСО хезмәткәрләре арасыннан формалаша.

14. Санитар-сугу пункты шәхси состав һәм мөлкәтне санитар эшкәртә.
Пункт «Инженерлык технологияләре» ремонтлау-төзелеш компаниясе»
ҖЧҖ һәм «Лаеш» МУП хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре арасыннан төзелә.
Эпизоотик (йогышлы) учакны бетерү чаралары тәмамлангач, отрядның һәм
гадәттән тыш хәл (карантин) зонасында эшләүгә җәлеп ителә торган затларның
шәхси составы мәҗбүри санитар эшкәртү уза, ә бер тапкыр кулланыла торган
махсус киемнәр яндыру юлы белән юкка чыгарыла.
Пунктны җиһазлау: ранецлы дезинфекция сиптергечләре, дезинфекция
чаралары, җылылык пушкасы, күчмә душ җайланмасы, су сыешлыгы, сабын,
сөлге.
IV. Отряд командиры бурычлары
1.
Отряд командиры гадәттән тыш хәлләрне (эпизоотияне) бетерү
чараларын оештыру һәм үткәрү өчен җаваплы һәм отрядның барлык шәхси
составы өчен турыдан-туры җитәкче булып тора.
Ул йөкләнгән бурычларны вакытында һәм сыйфатлы үтәгән, отрядның
бүлекчәләрен (төркемнәрен) шәхси состав белән комплектлаган, техника һәм
милек белән тәэмин иткән өчен шәхси җаваплы.
Отряд командиры ТР Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесенә буйсына.
1. Отряд командиры бурычлы:
йогышлы учакта эпизоотиягә каршы чаралар оештыру һәм алып бару
буенча җитәкче документларның таләпләрен белергә һәм үз эшчәнлекләрендә
аларга таянырга;
отрядның шәхси составының функциональ бурычларын эшләүдә һәм
корректировкалауда катнашырга;
йөкләнгән бурычларны үтәгәндә отрядның шәхси составы белән
җитәкчелек итәргә; отрядның шәхси составын белергә, аның бурычларын,
мөмкинлекләрен, шәхси составны туплау, техниканы һәм барлык милек төрләрен
җиһазлау тәртибен белергә;
эпизоотияне кисәтү һәм бетерү буенча махсус әзерлек дәрәҗәсен, кул
астындагы кешеләрнең әхлакый һәм эшлекле сыйфатларын белергә;
эпизоотик учакны локальләштергәндә һәм юк иткәндә, отрядны җыю һәм
тарату урыннарын белергә;
отряд белгечләренең шәхси әзерлеген даими камилләштерергә, отрядның
шәхси составы белән махсус әзерлек буенча дәресләр оештырырга һәм
уздырырга;
отрядның гамәлләргә әзерлеген арттыру, шәхси составның даими әзерлеген
тәэмин итү чараларын үткәрергә;
куелган бурычларны үтәүгә ирешергә, акыллы инициатива күрсәтергә һәм
карарлар кабул итәргә;
мөлкәтне һәм махсус техниканы дөрес куллануны, аларның эчтәлеген һәм
саклыгын тикшереп торуны башкарырга;
отрядның шәхси составын индивидуаль яклау чаралары белән тәэмин итү
турында кайгыртырга;

җирле үзидарә органнары белән үлгән һәм үлгән хайваннарны (кошларны)
утильләштерү урыннарын килештерергә;
эшләр (чаралар) тәмамлангач, шәхси составны, техниканы, мөлкәтне һәм
җайланмаларны дезинфекцияләүне оештырырга);
гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча оператив штабка (эпизоотия) учакны
локальләштерүгә һәм бетерүгә җәлеп ителә торган көчләрнең һәм чараларның
составы, эпизоотиянең торышы, эшләрнең (чараларның) барышы турында
мәгълүматны үз вакытында тапшырырга);
эшләрне (чараларны) үткәрү өчен җәлеп ителә торган көчләрнең һәм
чараларның составын үзгәртү (чамадан тыш төркемләү) буенча үз вакытында
карарлар кабул итәргә, аларны Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесе белән килештерергә.;
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының гадәттән тыш
хәлләр министрлыгы һәм ОПБ җитәкчесенең эпизоотияләр аркасында барлыкка
килгән гадәттән тыш хәлләр режимнарын кертү турында карарын эшләү өчен
тәкъдимнәр тапшырырга;
отряд бүлекчәләренең ихтыяҗларын билгеләргә һәм белергә һәм үз
вакытында техника, матди, дезинфекцион һәм башка чаралар белән тәэмин итүгә
заявкаларны бирергә һәм алырга;
матди чараларны исәпкә алуны, саклауны һәм куллануны оештырырга һәм
контрольдә тотарга;
отрядның шәхси составы белән тренировкалар һәм өйрәнүләр үткәрергә,
елга бер тапкырдан да ким булмаган вакыт белән;
отрядның шәхси составы өчен куркынычсызлык таләпләрен билгеләргә һәм
аларның үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашырырга, эшләр (чаралар)
уздырганда аларны тайпылышсыз үтәүне тәэмин итәргә;
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Баш ветеринария
идарәсенә һәм идарәнең башка югарырак органнарына уздырылган чаралар
турында хисаплар һәм донесениеләр тапшырырга.
V. Отряд белгечләренең функциональ бурычлары
Отряд белгечләренең функцияле бурычлары отряд командиры тарафыннан
аның составына керүче бүлекчәләр (төркемнәр) командирлары белән берлектә
эшләнә һәм, отряд эшчәнлегенең төрле режимнарында биологик (ветеринария,
эпизоотик) торышның мөмкин булган сценарийларыннан чыгып, Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе
тарафыннан раслана..
VI. Отрядларны әзерлеккә китерү тәртибе
1. Отряд Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Гадәттән

тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү
комиссиясе (алга таба КЧС һәм ОПБ) карары (күрсәтмәсе) буенча әзерлеккә
китерелә.
2. ЧС (карантин) зонасында эшләү өчен җәлеп ителә торган көчләрнең һәм
чараларның составын отряд командиры тәкъдиме буенча Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе билгели
һәм гадәттән тыш хәлнең үсешен китереп чыгарган авыруның (аеруча куркыныч
инфекциянең) төренә һәм башкарыла торган бурычларның күләменә бәйле..
3. Отрядның шәхси составын хәбәр итү һәм җыю өчен Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе
тарафыннан «Лаеш РДВБ» ДБУ дежурный инструкциясе (Нигезләмәгә кушымта)
эшләнә һәм раслана.
4. Сигнал алганнан соң гомуми әзер булу вакыты:
5. эш вакытында: отряд - 2 сәгатьтән артык түгел, ветеринария разведкасы

төркемнәре - бер сәгатьтән артык түгел;
6. эш вакыты булмаган вакытта: отряд - 4 сәгатьтән артык түгел,

ветеринария разведкасы төркеме - 2 сәгатьтән артык түгел.
7. Җыелыш урынына килгән бүлекчә (төркемнәр) командирлары отряд

командирына шәхси состав килүе турында доклад ясыйлар, табель мөлкәте
бирүне һәм индивидуаль саклану чараларын бирүне оештыралар, отряд
командирына бурычларның үтәлеше турында доклад ясыйлар.

8. Отряд командиры отрядны әзерлеккә китерү чараларын төгәлләүне

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесенә тапшыра.
VII. Отрядның эшләү режимы
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә
биологик (ветеринария, эпизоотик) хәлгә бәйле рәвештә, отряд өчен түбәндәге
режимнарның берсе билгеләнә:
югары әзерлек режимы - хайваннарның (кошларның) үлүе ачыкланганнан
алып диагноз билгеләнгәнче (башкарыла торган бурычларның беренче этабына
туры килә);
Биологик-социаль характердагы гадәттән тыш хәл режимы (алга таба эпизоотия режимы) - Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
аерым террито-рияләрендә авыруның иминлексезлеге һәм аны тарату куркынычы

белән бәйле чикләү чараларын (карантин) билгеләп, алар үтәлә торган
бурычларның икенче этабына туры килә (үтәлә торган бурычларның икенче
этабына туры килә).).
VIII. Отрядның шәхси составын әзерләү
1. Отрядка кертелгән белгечләрнең штат эше буенча тәҗрибәләре булырга

тиеш.
2. Отрядның шәхси составын әзерләүнең төп методлары булып инструктор-

методик дәресләр, гамәли күнегүләр һәм өйрәнүләр тора.
3. Шәхси состав белән инструктор-методик дәресләрдә куркынычсызлык

чараларын үтәү, беренче чиратта, эпизоотик (йогышлы) учакта эшләгәндә шәхси
составны инфекцияләүне профилактикалау мәсьәләләренә, сулыш һәм күн
органнарын индивидуаль яклау чараларыннан файдалану кагыйдәләренә аерым
игътибар бирелә.
4. Шәхси

состав белән инструмент-методик дәресләрне
командирлары, өйрәнүләр һәм күнегүләр уздыралар - отряд командиры.

төркем

5. Отрядның шәхси составын әзерләү өчен отряд командиры җавап бирә.

IX. Матди-техник һәм финанс белән тәэмин итү
Отрядны матди-техник һәм финанс белән тәэмин итү Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районының тиешле функциональ бүлекчәләре
(төркемнәре) һәм акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла.
Эпизоотия режимында эшләү өчен билгеләнгән һәм көндәлек эшчәнлектә
файдаланылмый торган лаборатор җиһазлар, реактивлар, яклау чаралары,
дезинфекция һәм башка чаралар запаслары, отряд командиры карары нигезендә
махсус биналарда саклана, төзек хәлдә тотыла һәм билгеләнгән тәртиптә
яңартыла.
Х.Отряд документлары исемлеге
Отряд командирында булган документларның мәҗбүри исемлеге төзелә.
Отряд документларын алып бару һәм дөрес рәсмиләштерү өчен отряд
командиры җавап бирә.
Отряд документлары исемлеге:
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының
«Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы территориясендә
эпизоотиягә каршы җыелма мобиль отряд төзү турында " карары»;
- отрядның оештыру-штат структурасы;
- отрядның сан составы;
– отряд составына керә торган автомобиль һәм махсус техника исемлеге;

- отрядның шәхси составына хәбәр итү схемасы;
- кушымта нигезендә «Лаеш РДВБ» ДБУ кизү торучысы отрядның шәхси
составын хәбәр итү һәм җыю буенча инструкция.
Отрядның шәхси составына Хәбәр итү схемасын, шәхси состав буенча
мәгълүматларны төгәлләштерү (корректировкалау) ярты елга бер тапкырдан да
ким булмаган вакыт белән, шулай ук өйрәнүләр, өйрәнүләр һәм оештыру-штат
чаралары алдыннан үткәрелә.

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының эпизоотиягә каршы җыелма
мобиль отряды турындагы нигезләмәгә
кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесе
_______________ _____________________
(имза)

(ФИО)

20_________________

______номер

«Лаеш РДВБ» ДБУнең шәхси составын хәбәр итү һәм җыю буенча дежур
инструкциясе
1. Отрядның шәхси составын тикшерү һәм җыю отряд командиры, яки ТР
Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карары буенча
башкарылырга мөмкин.
2. «Лаеш РДВБ» ДБУнең дежур отрядына хәбәр итү һәм отрядның шәхси
составын җыю өчен команда (күрсәтмә) алганда, алынган мәгълүматның датасын
һәм вакытын журналда теркәргә, мәгълүматны тапшырган, кыскача эчтәлеген,
контакт телефоны номерын теркәргә тиеш.
3. Дежур отрядның шәхси составына теркәлә торган схема нигезендә телефон
аша хәбәр итә.
Отряд командиры ___________________________

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитетының 2020 елның 3
мартындагы 340 номерлы карарына 2 нче
кушымта

Отрядның оештыру-штат структурасы
Ветеринария разведкасы төркеме (л/с 3 кеше, бер.
техника):
- командир (ветеринария лабораториясе мөдире) - 1 кеше.
лаборант (РГВО) - 1 кеше.
- йөртүче (РГВО) - 1 кеше.
җиңел автомобиль (РГВО) - 1 бер.
Читләшү төркеме
(л/с 8 чел., 3 бер. техника):
- төркем командиры (РГВО табибэпизоотологы) - 1 кеше.
- хайваннар тоту (РГВО) - 3 кеше.
- учётчик (РГВО) -1 кеше.
- район финанс-бюджет палатасы вәкиле
- 1 кеше.
- йөк автомобильләре йөртүче («Лаеш»
муниципаль унитар предприятиесе) - 2
кеше;

җиңел автомобиль (РГВО) - 1
бер.
йөк машинасы («Лаеш» МУП)
Үткәрү режимын тәэмин итү
төркеме
(л/с 5 кеше, 2 бер. техника):
- Төркем командиры (Эчке эшләр
министрлыгының ЮХИДИ
бүлеге) -1 кеше.
- регулировщик (Эчке эшләр
министрлыгы ЮХИДИ
бүлекчәсе) - 3 кеше.
- йөртүче-дезинфектор (РГВО) - 1
кеше.
патруль-пост хезмәте автомобиле
- 1 бер.
дезинфекция җайланмасы (РГВО)
– 1бер.

Командир (РГВО җитәкчесе) - 1 кеше.
җиңел автомобиль - 1 бер.

утильләштерү төркеме (л/с 8 чел., 3 бер. техника):
- төркем командиры (МУП «Лаеш») - 1 кеше.
- утилизатор (“Лаеш” муниципаль унитар
предприятиесе) - 3 кеше.
- учётчик (РГВО) - 1 кеше.
- ветеринария-санитария эксперты (РГВО) - 1 кеше.
- йөк машинасы йөртүчесе (“Лаеш” муниципаль
унитар предприятиесе) - 1 кеше.

- экскаватор («Лаеш» МУП) йөртүчесе - 1
кеше.
җиңел автомобиль («Лаеш» МУП) - 1 бер.
йөк автомобиле (“Лаеш” МУП) - 1бер.
экскаватор (МУП «Лаеш») - 1 бер.

Санитар-юдырту пункты
(л/с 5 кеше, 2 берәмлек техника):
- пункт командиры («Инженерлык технологияләре "
РСК " ҖЧҖ) - 1 кеше.
- дезинфектор («Инженерлык технологияләре " РСК "
ҖЧҖ) - 2 кеше.
- машина йөртүче («Лаеш» МУП) - 1 кеше.
- машина йөртүче («Инженерлык технологияләре " РСК
" ҖЧҖ) - 1 кеше.
автоцистерна («Лаеш» МУП) - 1 берәмлек.
йөк автомобиле («Инженерлык технологияләре " РСК "
ҖЧҖ) - 1 берәмлек.
ранцевый дезинфекцион сиптергеч-2 берәмлек.
җылылык пушкасы – 1 берәмлек.

Медицина һәм
эпидемиологик разведка
төркеме
(л/с 4 чел., 1 бер.
техника):
- төркем командиры
(табиб-инфекционист
ЦРБ) -1 кеше.
- эпидемиолог (СЭС)
табибы - 1 кеше.
- фельдшер (ЦРБ) - 1
кеше.
Җәмәгать тәртибен
саклау төркеме
(6 кеше,2 берәмлек
техника):
- төркем командиры
(ЭЭМ) - 1 кеше.
– хезмәткәрләр (ЭЭМ) – 5
кеше.
җиңел автомобиль

Кыргый хайваннарның (кошларның) санын көйләү төркеме (л/с
4 кеше, бер. техника):
Командир - 1 кеше. (НКО ФОНД «Лебяжье»)
- аучылар - 2 кеше
- йөртүче - 1 кеше.
җиңел автомобиль - 1 бер.

Дедезинфекция төркеме
(л/с 3 чел., 1 бер.
техника):
- командир (РГВО
дезинфекторы) - 1 кеше.
лаборант (РГВО) - 1 кеше.
- йөртүче-дезинфектор
(РГВО) - 1 кеше.
ДУ-2 (РГВО) дезинфекция
җайланмасы - 1бер.

Табиб-шәфкать туташлары
бригадасы
(л/с 4 кеше, 1 берәмлек
техника):
- бригада командиры (ҮРХ
табибы) - 1 кеше.
- фельдшер (РҮХ) - 1 кеше.
- шәфкать туташы (РҮХ) - 1
кеше.
- машина йөртүче (РҮХ) - 1
кеше.

Барлыгы: шәхси состав-58 кеше.
техника-20 берәмлек.

Вакциация төркеме
(л/с 3 чел., 1 бер.
техника):
Командир (РГВО) - 1
кеше.
- ветеринария
фельдшеры (РГВО) -1
кеше.
- йөртүче (РГВО) -1
кеше.
җиңел автомобиль - 1
бер.
Янгын исәп-хисабы
(л/к 4 кеше,1 берәмлек
техника 118 ПСЧ):
- исәп-хисап командиры-1
кеше.
- янгын сүндерүчеләр – 2
кеше.
- машина йөртүче-1 кеше.
янгын сүндерү машинасы
(АЦ) - 1 янгын.

Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Башкарма
комитетының 2020 елның 3 мартындагы
340 номерлы карарына 3 нче кушымта
Отрядның санлы составы

№
п/п

Оешма исеме

1.

«Лаеш районы дәүләт
ветеринария берләшмәсе» дәүләт
бюджет учреждениесе
«Лаеш үзәк район хастаханәсе»
дәүләт автоном сәламәтлек саклау
учреждениесе
Россия Эчке эшләр
министрлыгының Лаеш районы
буенча бүлеге
Россия Гражданнар оборонасы
эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм
бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү
министрлыгының Татарстан
Республикасы буенча Баш
идарәсенең янгынга каршы дәүләт
янгын сүндерү хезмәтенең 7
отрядының 118 янгын сүндерүкоткару өлеше
Кулланучылар хокукларын яклау
һәм кеше иминлеге өлкәсендә
күзәтчелек Федераль хезмәтенең
Татарстан Республикасы
(Татарстан) буенча идарәсенең
Чаллы шәһәрендәге территориаль
бүлеге, Актаныш, Тукай, Мөслим,
Минзәлә районнарында
«Инженерлык технологияләре»
ремонтлау-төзелеш компаниясе»
җаваплылыгы чикләнгән
җәмгыять
«Лаеш» муниципаль унитар
предприятиесе
Лаеш муниципаль районының
финанс-бюджет палатасы
Татарстан Республикасының

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Бүлеп бирелүче
кешеләр саны,
кеше.
18
7
10
4

1

4

9
1
4

Искәрмә
Оештыру-штат
структурасы
нигезендә (2 нче
кушымта)

хайваннар дөньясы объектларын
һәм аларның яшәү тирәлеген
саклау, күзәтү һәм алардан
файдалану бүлеге
Барлыгы :

58

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Башкарма комитетының 2020 елның 3 мартындагы 340
номерлы карарына 4 нче кушымта

Отряд составына кертелгән автомобиль һәм махсус техника исемлеге
номер
Техника кайдан чыга
(оешманың исеме)
1.

«Лаеш районы дәүләт ветеринария берләшмәсе» дәүләт
бюджет учреждениесе

2

Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш районы буенча
бүлеге
«Лаеш» муниципаль унитар предприятиесе

3

4
5
6
7

Автомобиль һәм махсус
техника тибы
Җиңел автомобиль
Күчмә дезинфекция
җайланмасы
Җиңел автомобиль

Техника саны,
техника
бер.
4
2
3

Җиңел автомобиль

1

Йөк машинасы
Автоцистерна
Экскаватор
Җиңел автомобиль

3
1
1
2

«Лаеш үзәк район хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек
саклау учреждениесе
Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы
Җиңел автомобиль
объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген саклау, күзәтү
һәм алардан файдалану бүлеге (килешү буенча)
«Инженерлык технологияләре» ремонтлау-төзелеш
Йөк машинасы
компаниясе» ҖЧҖ
Россия Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш
Янгын сүндерү машинасы
хәлләр һәм бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының
Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсенең янгынга
каршы дәүләт янгын сүндерү хезмәтенең 7 отрядының 118
янгын сүндерү-коткару өлеше
Барлыгы :

1
1
1

20

П
к
ко
му
Ре
от

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитетының 2020 елның
3 мартындагы 340 номерлы карарына 5 нче
кушымта

Отрядның шәхси составын хәбәр итү схемасы

пропуск режимын тәэмин итү
төркеме командиры

Иҗтимагый тәртип саклау
төркеме командиры

Командир*санитар-юу пункты

Кыргый хайваннарның
(кошларның) санын көйләү
төркеме командиры
вакцинация төркеме командиры

Командир - “Лаеш РДВБ”
ДБУ җитәкчесе

Ветеринария разведкасы
төркеме командиры

«Лаеш РДВБ» ДБУ дежур

Читләшү төркеме командиры

Дезинфекция төркеме
командиры

Медицина һәм эпидемиология
разведкасы төркеме
командиры

Табиб-шәфкать туташы
бригадасы табибы
Янгын исәп-хисап командиры

Утильләштерү төркеме
командиры

Отряд командиры _____________________________________________________
Искәрмә * - бүлекчә командирлары шәхси составка хәбәр итү схемасы буенча хәбәр итәләр.

