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Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының мөмкин булган
гадәттән тыш хәлләр зоналарыннан халыкны эвакуацияләү
планын раслау турында
Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан
очракта эвакуация чараларын оештыру максатларында, «Халыкны һәм
территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау
турында» 21.12.1994 ел, № 68-ФЗ Федераль закон, «Халыкны һәм территорияләрне
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында»
8.12.2004 ел № 62-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы нигезендә, карар бирәм:
1. Муниципаль берәмлектә халыкны мөмкин булган гадәттән тыш хәлләр
зоналарыннан эвакуацияләү планын расларга. (1 нче кушымта)
2. Район эвакуация комиссиясе составын расларга. (2 нче кушымта).
3. Район комиссиясе положениесен расларга (3 нче кушымта).
4. Район комиссиясе һәм төркем әгъзаларының функциональ вазыйфаларын
расларга (4 нче кушымта).
5. Гадәттән тыш хәл очрагында җәлеп ителә торган автотранспорт чаралары
исемлеген раслау (5 нче кушымта).
6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы

М.Л. Халиков

1 нче кушымта
06.10 2020 ел 381 номерлы
Башкарма комитет җитәкчесе
карарына

Әтнә муниципаль районында халыкны мөмкин булган
гадәттән тыш хәлләр зоналарыннан эвакуацияләү
ПЛАНы

Олы Әтнә авылы - 2020 ел.

1.

Районның эвакуация комиссиясен әзерлеккә китерү.

1.1. Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу
куркынычы янаганда һәм килеп туган очракта эвакуация кабул итү комиссиясе Әтнә
муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе күрсәтмәсе нигезендә әзерлеккә
китерелә.
1.2. Гадәттән тыш хәл турында мәгълүмат Россия Эчке эшләр министрлыгының
Әтнә районы буенча оператив кизү торучысыннан Әтнә муниципаль районы Советы
һәм Башкарма комитетының дежур хезмәтенә, дежур-диспетчерлык хезмәтләреннән
килә.
1.3. Элемтә чаралары буенча эвакуация кабул итү комиссиясенә хәбәр итү үткәрелә.
Эшкә әзерлек вакыты:
- «Ч» эш вакытында + 45 мин.;
- «Ч» вакытында + 1,5 сәгать.
1.4. Гадәттән тыш хәлләрнең төренә, масштабына һәм районына карап билгеләнә:
районнар һәм халыкны чыгару урыннары; барлык транспорт төрләренә утырту
пунктлары; утырту пунктларына беркетелгән районнар.
1.5. Районның эвакуация комиссиясе белән элемтә урнаштырыла һәм хуплана.
2.
Эвакуация башлану турында халыкка хәбәр итү.
Авыл җирлеге халкына эвакуация башлануы турында хәбәр итү, барлык фаразларга
туры китереп, сиреналар ярдәмендә, шул исәптән автомобильләрдә урнаштырылган
җайланмалар ярдәмендә башкарыла.
3.
Эвакуацияләнергә тиешле халык саны, категорияләр буенча бүленеп.
3.1. Эвакуацияләнергә тиешле барлык халыкка яшәү урыны буенча предприятиеләр
һәм оешмаларда эвакуация исемлекләре төзелә. Производствода мәшгуль булмаган
халык (эшче һәм хезмәткәрләр гаиләләренең эшләмәүче әгъзалары) гаилә
башлыгының эш урыны буенча исемлекләргә кертелә.
3.2. Эвакуация исемлекләре һәм паспортлар эвакуацияләнә торган халыкны исәпкә
алу, урнаштыру һәм беренче чиратта яшәүне тәэмин итү өчен төп документлар
булып тора.
4. Эвакохалыкны урнаштыру районнары.
4.1. Эвакуацияләнә торган халыкны урнаштыру вакытлыча урнаштыру
пунктларында башкарыла. Гадәттән тыш хәлләр масштабларына карап, вакытлыча
тору урыннарында эвакоконтингентның тору вакыты берничә сәгатьтән алып
берничә тәүлеккә кадәр тәшкил итә. Гадәттән тыш хәлләр районындагы хәл
нормальләшүгә бәйле рәвештә, халык үз йортларына кайта.
4.2. Муниципаль берәмлек территориясендә вакытлыча урнаштыру пункты (ПВР)
Әтнә муниципаль районының Г.Тукай исемендәге СХТ тулай торагы базасында
урнашкан.

4.3. Эвакуацияләнә торган халыкны кыска вакыт эчендә урнаштыру өчен авыл
мәдәният йортларында, мәктәпләрдә биналар каралган.
5. Эвакуация чараларын үтәү вакыты.
5.1. Эвакуация чараларын башкару вакыты гадәттән тыш хәлләр төренә һәм
масштабларына, куркыныч зонада калган халык санына, транспорт булуга бәйле.
5.2. Халыкны су басу зоналарыннан (районнардан) эвакуацияләү ике ысул белән
планлаштырылган:
Беренчесе – алдан ук (алдан хәбәр бирүче);
Икенчесе – ашыгыч (су дәрәҗәсе кискен күтәргәндә һ. б.).
6. Халыкны чыгару маршрутлары.
6.1. Халыкны чыгару маршрутларын комиссия тарафыннан гадәттән тыш хәл
вакытында килеп чыгарга мөмкин булган хәлләрне исәпкә алып сайлап алына.
6.2. Гадәттән тыш хәлләр зоналарыннан (районнарыннан) халыкны чыгару гадәттән
тыш хәлләр зоналары (районнары) чикләреннән вакытлыча урнашу урыннарына
кадәр автомобиль юллары челтәре буенча гамәлгә ашырыла.
6.3. Эвакуация маршрутлары һава шартларын исәпкә алып аныклана.
7. Вакытлыча урнаштыру пунктларын ачу тәртибе.
7.1. Эвакуация чаралары гадәттән тыш хәл килеп чыкканда кичекмәстән
башланырга мөмкин. Төре һәм характеры күп кенә факторларга бәйле: сигнал
алганнан соң вакыт булу, кешеләр тормышы өчен куркыныч дәрәҗәсе, гадәттән тыш
хәлләр факторларының йогынтысы эшчәнлеге.
7.2. Эвакуацияне оешкан төстә җыю, теркәү өчен исәпкә алу төркеме, халыкны
урнаштыру һәм яшәү белән тәэмин итү төркеме төзелә.
7.3. Гадәттән тыш хәлләр зоналарыннан халыкны ашыгыч (кичектергесез)
эвакуацияләү оператив төркемнәр көче белән башкарыла, аларга бурычлар йөкләнә:
- урнашу урыны буенча халыкны транспортка утырту, җыю, исәпкә алу һәм
оештыру;
- халыкны транспорт чаралары буенча бүлү, эвакоколонна формалаштыру;
- эвакуация үткәрү барышын тикшереп тору һәм югарыдагы эвакоорганнарны хәбәр
итү;
- җәмәгать тәртибен оештыру һәм тоту.
8.
Халыкны табигый техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр
зоналарыннан транспорт белән чыгару тәртибе.
8.1. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда халыкны эвакуацияләү катнаш ысул
белән башкарыла.
8.2. Өлкән халык һәм мәктәп яшендәге балалар Гадәттән тыш хәл зоналарыннан
(районнардан) әлеге юнәлештә транспортка утырту пунктларына җәяү тәртип белән
чыгарыла.

8.3. Өлкән яшьтәге кешеләрне, инвалидларны, мәктәпкәчә яшьтәге балаларны һәм
башка категория кешеләрне эвакуацияләү өчен автотранспорт бүлеп бирелә.
8.4. Халыкны чыгару тәртибе түбәндәге юнәлешләр буенча планлаштырыла: яшәү
урыннарыннан урнашу урыннарына кадәр китерү; эвакуацияләнүче халыкны
гадәттән тыш хәлләр зоналарыннан (районнарыннан) куркынычсыз районнарга
чыгару.
8.5. Эвакуацияне башкарганда транспортның эшләве хәрәкәтнең тыгызланган
графиклары буенча, транспорт чараларын эвакуация йөртү маршрутлары буенча
яңадан бүлү, өстәмә маршрутлар билгеләү белән башкарыла.
8.6. Кешеләрне утырту пунктларына илтү кешеләрнең күп җыелуын булдырмау
өчен башкарыла.
9. Эвакуация маршрутларында җәмәгать тәртибен тәэмин итүне һәм юл
хәрәкәтен җайга салуны оештыру.
9.1. Гадәттән тыш хәл килеп туган очракта җәмәгать тәртибен саклау өчен Россия
Эчке эшләр министрлыгының Әтнә районы буенча бүлеге көче белән түбәндәге
чаралар үткәрелә:
1) гадәттән тыш хәл килеп чыгу максаты белән район янындагы
автомагистральләрне, җәяүлеләр юлларын блокировкалау үткәрелә:
- авария-коткару эшләрен башкаруда мәшгуль булмаган гражданнарның транспорт
һәм юл узуына чик кую;
- авария-коткару эшләрен үткәрү өчен махсус техника һәлакәте урынына
тоткарлыксыз бару;
- халыкка тавышлы сөйләүче җайланмалар ярдәмендә куркынычсыз районнарга
чыгу юлларын күрсәтү.
2) оператив-эзләү төркемнәре гадәттән тыш хәлләр районы янындагы территориядә
җинаятьләрне булдырмау өчен чыгалар.
3) тикшерү-оператив төркем гадәттән тыш хәл килеп чыгу сәбәпләрен ачыклый.
4) ташланган йортларда ял итү фактларын булдырмау максатыннан җирлек
территориясендә патрульлек башкарыла.
5) эвакуацияләнгән халыкны җыю урыннарында җәмәгать тәртибен саклау.
10. Комплекслы разведканы оештыру.
10.1. Комплекслы разведканы оештыру гадәттән тыш хәлләр килеп чыгу турында
тулы һәм дөрес мәгълүмат алу максаты белән үткәрелә.
10.2. Алдан тикшерү район комиссиясе көче белән башкарыла.
10.3. Янгыннарда разведка янгынга каршы хезмәт көчләре белән алып барыла.
10.4. Су басканда (ташу) разведка көймәләрдә һәм башка йөзү чараларында алып
барыла.

11. Районның куркынычсыз зоналарында һәм аның беренче чиратта яшәешен
тәэмин итү зоналарында халыкны урнаштыру тәртибе.
11.1. Эвакуацияләнә торган халык вакытлыча урнашу пунктларында һәм озак яшәү
пунктларында: гадәттән тыш хәлләр зонасыннан читтә булган социаль-мәдәни
көнкүреш объектларында урнашкан, туклану һәм беренче кирәк-яраклар белән
тәэмин ителә.
11.2. Эвакуацияләнә торган халыкны тормыш белән тәэмин итүнең иң беренче
мәсьәләләренә түбәндәгеләр керә: халыкны азык-төлек продуктлары, су белән
тәэмин итү; беренче чиратта кирәкле әйберләр (юрганнар, кием-салым, савыт-саба,
хуҗалык товарлары) белән тәэмин итү; халыкны медицина белән тәэмин итү;
халыкны коммуналь-көнкүреш хезмәтләре белән тәэмин итү; халыкны мәгълүмат
белән тәэмин итү.
12. Эпидемиягә каршы һәм дәвалау-эвакуация чаралары.
12.1. Санитария-эпидемияләргә каршы һәм дәвалау-эвакуация чаралары
эвакуациянең барлык этапларында эвакуацияләнүче һәм җирле сәламәтлек саклау
органнары көчләре белән үткәрелә.
12.2. Гадәттән тыш хәлләр зонасында (районда) медицина авария-коткару хезмәте
башлыгы оештыра:
1) эвакуацияләнә торган халыкны утырту пунктларында һәм бару юлында медицина
белән тәэмин итү, эвакуацияләнүче халыкка медицина ярдәме күрсәтү өчен аларда
тәүлек буе медицина персоналының дежурлыгын оештыру;
2) медицина учреждениеләрен, медицина милкен һәм транспортабиль авыруларны
эвакуацияләү;
3) транспортсыз авыруларны урнаштыру һәм дәвалау;
4) эвакуацияләнә торган халыкны медицина милке белән тәэмин итүгә җәлеп ителә
торган медицина пунктларын һәм сәламәтлек саклау оешмаларын тәэмин итү;
5) вакытлыча тору урыннарының һәм эвакуацияләнә торган халыкның даими
урнашу урыннарының санитар торышын тикшереп тору;
6) эпидемия хәлен өзлексез күзәтү, йогышлы авыруларны ачыклау һәм эпидемиягә
каршы башка чараларны үтәү.
13. Халыкны эвакуацияләү белән идарә итү тәртибе.
13.1. Эвакуация чараларын планлаштыру һәм үткәрү өчен район эвакуация
комиссиясе төзелде, ул районның ГО һәм ГХ эшләре буенча белгеч белән тыгыз
элемтәдә эшли.
13.2. Халыкны урнаштыру һәм эвакуацияләүне билгеләнгән тәртиптә махсус
күрсәтмәләр (күрсәтмәләр) алганнан соң гына оештыралар һәм үткәрәләр.

14. Район комиссиясе.
14.1. Район комиссиясе составы һәм Нигезләмәсе Башкарма комитет карары белән
раслана.
14.2. Район комиссиясенең бурычлары:
1) икътисад объектларының эвакуация органнарына буйсынган эвакуация
органнарына һәм авыл җирлеге җитәкчеләренә эвакуация чараларын үткәрү буенча
бурычлар тәгаенли;
3) транспорт органнары җитәкчеләре белән берлектә транспорт чараларын
эвакуацияләнүгә әзерлекне контрольдә тота, халыкны ПВР һәм утырту пунктларына
илтеп җиткерү өчен транспорттан файдалану тәртибен аныклый;
4) халыкка үз вакытында хәбәр итүне оештыруны, аны җыю һәм читкә җибәрү
барышын тикшереп торуны гамәлгә ашыра.;
15. Эвакуация барышы турында мәгълүматны һәм инструкцияләрне оештыру.
Эвакуация барышында мәгълүмат һәм инструкцияләр өчен кулланыла:
1) электрон мәгълүмат чаралары;
2) кычкырып сөйләүче җайланмалар (электромегафоннар);
2) тавышлы сөйләшүче элемтә белән җиһазландырылган транспорт чаралары;
3) автотранспортка утырту урыннарында җәелдерелгән күрсәтмә мәгълүмат.
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Әтнә муниципаль районы территориясендә табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда район комиссиясе
составы.
Идарә төркеме:
Галәветдинова
Гөлнара Реваль кызы
Гарипов
Ленар Тәлгатъ улы
Баһаветдинова
Наилә Наил кызы

Башкарма комитетның мәдәният бүлеге
начальнигы - район комиссиясе җитәкчесе.
Әтнә
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының мәгариф бүлеге начальнигыкомиссия җитәкчесе урынбасары.
Балигъ булмаганнар эшләре буенча район
комиссиясе секретаре-комиссия секретаре.
Халыкны һәм мәгълүматны исәпкә алу төркеме

-

Гыйлаҗова
Эльмира Мәхмүт кызы

-

Рәхимова
Гөлфия Айдар кызы

-

Фидаева
Роза Фаил кызы
Галимҗанова
Рания Фоат кызы

-

"Әтнә район туган якны өйрәнү музее"
муниципаль бюджет мәдәният учреждениесе
директоры-төркем җитәкчесе
Әтнә
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының ЗАГС бүлеге җитәкчесе, төркем
җитәкчесе урынбасары (килештерү буенча);
Башкарма
комитетның
архив
бүлеге
начальнигы
"Әтнә ҮКСы" МБУнең әйдәп баручы
методисты"

Эвакон халыкны урнаштыру һәм яшәешне тәэмин итү төркеме
Мөхәмәтшин Ирек
Фирдинат улы

-

Галиев
Бакир Илгизәр улы

-

Гыймадиев
Ильяр Илсур улы
Гарипов
Рамил Нәкыйп улы
Заһидуллин Радик Расих
улы

-

Әтнә муниципаль районының Яшьләр эшләре
һәм спорт бүлеге начальнигы, төркем
җитәкчесе;
спорт мәктәбе директоры (килешү буенча)» җитәкче урынбасары
Оператив төркем
Әтнә янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны
башлыгы (килешү буенча) – төркем җитәкчесе
ГҖБ
(килештерү
буенча)
әйдәүче
консультанты)
Россия Эчке эшләр министрлыгының Әтнә
районы буенча бүлегенең ОУР начальнигы
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Әтнә муниципаль районының табигый һәм техноген характердагы
гадәттән тыш хәлләр турында район комиссиясе турында
НИГЕЗЛӘМӘ
1.
Гомуми нигезләмәләр
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының район эвакуация
комиссиясе (алга таба – Комиссия) Әтнә муниципаль районы башкарма комитеты
карары белән төзелә.
Комиссия эвакуацияләнгән халыкны кабул итү, урнаштыру һәм беренче
чиратта яшәүне тәэмин итү максатларында төзелә; Комиссия Әтнә муниципаль
районы башлыгына – Гражданнар оборонасы җитәкчесенә буйсына, аның
карамагында муниципаль район территориясендә төзелә торган барлык эвакуация
кабул итү органнары бар.
Комиссия үз эшчәнлегендә «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм
техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» 21.12.1994 ел, №
68-ФЗ Федераль закон, «Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында» 8.12.2004 ел, № 62-ТРЗ
Татарстан Республикасы Законы һәм әлеге Нигезләмәгә таяна.
Комиссия составы Муниципаль район хакимияте органнары һәм
оешмаларның җитәкче составыннан, Әтнә муниципаль районы буенча гражданнар
оборонасы өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлеге хезмәткәреннән, Россия
Эчке эшләр министрлыгының Әтнә районы буенча бүлегеннән төзелә.
Комиссия үз эшчәнлеген әлеге Нигезләмә һәм комиссия утырышында карала
һәм аның Рәисе тарафыннан раслана торган эш планнары нигезендә гамәлгә ашыра.
Комиссия утырышлары ярты елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә
уздырыла.
Комиссия утырышларында эвакуация кабул итү чараларын планлаштыру,
аларны һәрьяклы тәэмин итү, эвакуация органнарын әзерләү һәм әзерләү торышы
мәсьәләләре карала.
2. Комиссиянең бурычлары
Районда эвакуация органнарын булдыру, аларны формалаштыру һәм җәелдерү
(дислокацияләр) турында муниципаль район карары проектын эшләү; эвакуацияләнә
торган халыкны кабул итү һәм урнаштыру, торак пунктлар буенча беренче чиратта
яшәүне тәэмин итү планын эшләү.

район транспортында эвакуацияләнә торган табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда транспортта йөртүгә исәп-хисап
ясауда катнашу;
буйсынудагы эвакуация органнарының шәхси составын билгеләү буенча
гамәли эшкә әзерләүне оештыру;
эвакуация документларын эшләү, исәпкә алу һәм саклау, аларга буйсынган
эвакуация органнарын алар белән тәэмин итү.
буйсынудагы эвакуация органнарының әзерлеген тикшереп тору;
эвакуацияләнә торган халыкны кабул итү һәм урнаштыру планын, аның
яшәешен тәэмин итүнең беренче чираттагы төрләре буенча чараларны
төгәлләштерү;
Халыкны эвакуацияләү турында күрсәтмә алу белән:
эвакуацияләнә торган халыкны кабул итүгә әзерлекне тикшерү;
буйсынудагы эвакуация органнарының халыкны кабул итү һәм урнаштыру
буенча эше белән җитәкчелек итү;
килү, урнаштыру турында мәгълүматларны җыю һәм гомумиләштерү,
эвакуацияләнә торган халыкны билгеләнгән срокларда комиссия җитәкчесенә
доклад;
3. Комиссиянең хокуклары
Комиссия хокуклы:
кабул итү эвакуация чараларын планлаштыру өчен кирәк булган мәгълүматны
милек рәвешләренә бәйсез рәвештә икътисад объектлары, учреждениеләр һәм
оешмалар җитәкчеләреннән соратып алырга;
кабул итү эвакуация пунктына туры китерелгән эвакуацияләнүче халыкны
үтәү өчен мәҗбүри булган эвакуация мәсьәләләре буенча күрсәтмәләр бирергә.
кабул итү эвакуация пунктына беркетелгән шәхси состав һәм транспорт белән
җитәкчелек итү.
икътисад объектлары, учреждениеләр һәм оешмалар вәкилләренә
эвакуацияләнүчеләр төркемен озатып йөрүче, торак пунктларга күченүгә бурыч
кую.
барлык инстанцияләр тарафыннан мәҗбүри үтәлергә тиешле күрсәтмәләр,
директивлар һәм эвакуация мәсьәләләре буенча күрсәтмәләр чыгарырга;
милек
рәвешләренә
бәйсез
рәвештә,
категорияле
шәһәрләрнең
эвакуацияләнгән халкын транспорт белән тәэмин итү өчен максималь санда
транспортны җәлеп итү;
эвакуацияләнә торган халыкны кабул итүне планлаштыру һәм аны күчерү
мәсьәләләре буенча икътисад объектлары, учреждениеләр һәм оешмалар
җитәкчеләрен тыңлау;

4. Комиссиянең вазыйфаи затларын әзерләүне оештыру
Комиссиянең вазыйфаи затларын әзерләү комиссия әгъзалары тарафыннан үз
функциональ бурычларын каты белемнәр алу һәм аларны гамәли башкаруда
күнекмәләр эшләүгә юнәлдерелгән.
Комиссиянең вазыйфаи затларын әзерләү эшләре алып барыла:
укыту-методик җыеннарда һәм планлы дәресләрдә;
өйрәнүләр һәм өйрәнүләр барышында;
эвакуация органнарының махсус өйрәнүләре барышында (Комиссия рәисе
планы буенча).
5 . Әтнә муниципаль районының эвакуация органнары һәм аларның
оештыру структурасы
Район комиссиясе составында түбәндәге төркемнәр бар:
- эш белән идарә итү төркеме;
- халыкны һәм мәгълүматны исәпкә алу Төркеме;
- эвакуацияләнә торган халыкны кабул итү һәм урнаштыру Төркеме;
- оператив төркем.
6. Эвакуация органнарының бурычлары.
районның эвакуация комиссиясе бурычлары.
- Район башкарма комитеты Карары проектын әзерли һәм аны раслауга
тапшыра.
- Районның гадәттән тыш хәлләр һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм
ПБ комиссияләренә районның торак пунктлары буенча эвакуацияләнгән һәм
урнаштырылган кешеләр саны турында хәбәр итә.
7. Район комиссиясе хокуклары.
- район комиссиясе милек формасына карамастан, икътисад объектлары,
учреждение һәм оешма җитәкчеләреннән табигый һәм техноген характердагы
гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда кабул итү эвакуация чараларын планлаштыру
өчен кирәкле мәгълүматларны соратып алырга хокуклы.
- комиссия җитәкчесе барлык инстанцияләр тарафыннан үтәлергә тиешле
эвакуация мәсьәләләре буенча күрсәтмәләр, директивлар һәм күрсәтмәләр
чыгарырга хокуклы.
- милек формасына карамастан, эвакуацияләнгән халыкны максималь санда
транспорт белән тәэмин итү.
- эвакуацияләнгән халыкны кабул итү һәм күчерү мәсьәләләре буенча
вакытлыча урнаштыру пунктлары җитәкчеләрен тыңлау.
- табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда
барлык дәрәҗәдәге эвакуация органнары хезмәткәрләре эвакуация чараларына
әзерлек һәм үткәрү белән бәйле чаралар үткәргәндә, алар артыннан эш буенча төп
вазыйфалардан, хезмәт буенча законнар белән билгеләнгән премиаль һәм башка

ташламалардан һәм икътисад, учреждение һәм оешма җитәкчеләре боерыкларыннан
азат ителә.
8. Документлар:
а) Район комиссиясе начальнигы һәм начальник урынбасары:
муниципаль район башкарма комитетының ПВР төзү турындагы карарыннан
өземтәләр;
ПВР вазыйфаи затлары исемлеге (адресларын, телефоннарын, ПВР
вазыйфаларын һәм төп эшчәнлек буенча күрсәтелгән);
ПВР эшен тәэмин итүче предприятиеләр җитәкчеләре Исемлеге;
вазыйфаи затларның функциональ бурычлары;
ПВР вазыйфаи затларына хәбәр итү һәм җыю схемасы;
б) халыкны исәпкә алу төркеме
төркем хезмәткәрләре исемлеге;
төркем хезмәткәрләренең функциональ бурычлары;
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ТР Әтнә муниципаль районы территориясендә табигый һәм техноген
характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда район комиссиясе
хезмәткәрләренең функциональ бурычлары.
Комиссия рәисенең функциональ бурычлары
Комиссия рәисе муниципаль район башлыгына буйсына һәм комиссияне
эвакуацияләнүчеләрне кабул итү һәм урнаштыру белән идарә итүгә әзерләү,
эвакуацияләнүчеләрне кабул итү һәм күчерү буенча планлаштыручы
документларны эшләү, шулай ук районда булдырылган төркем хезмәткәрләренең
функциональ вазыйфаларын эшләү өчен җавап бирә.
Ул бурычлы:
эвакуация органнары төзелә торган торак пунктларга (җирле үзидарә
органнарының кабул итү эвакуация комиссияләре) карарлар җиткерүне тәэмин
итәргә);
эвакуацияләнә торган халыкны кабул итү һәм урнаштыру планын, шулай ук
районның торак пунктларына эвакуацияләнүчеләрне өлешчә эвакуацияләү
вакытында да, гомуми эвакуация вакытында да күчерү буенча исәп-хисапларны
эшләргә;
күчеп утыру урыннарыннан китү урыннарына кадәр эвакуацияләнә торган
кешеләрне күчерү өчен автомобиль транспорты бүлеп бирүгә исәп-хисап эшләнде;
эвакуация чараларын үткәрү башланыр алдыннан районның барлык эвакуация
органнарын җәелдерү һәм районда барлык эвакуация чаралары белән идарә итүне
оештырырга;
районның КЧС һәм ПБНӘ районда эвакуация чараларын үтәүнең барышы
турында хәбәр итәргә, ә эвакуация тәмамланганнан соң районның гадәттән тыш
хәлләр министрлыгына һәм ПБГА эвакуацияләнүчеләр саны һәм аларны күчерү
урыннары турында белешмә тапшырырга;
Район комиссиясе җитәкчесе урынбасары.
Комиссия җитәкчесе урынбасары рәискә буйсына һәм комиссия составы өчен
турыдан-туры начальник булып тора. Ул комиссиянең эвакуацияләнүчеләрне кабул
итү һәм күчерү эшенә әзерлеге өчен җавап бирә.
Ул бурычлы:
барлык төркемнәрне формалаштыруда катнашырга һәм аларның
комплектлылыгын күзәтеп торырга;
комиссия хезмәткәрләренең функциональ бурычларын эшләүдә катнашу;

комиссия һәм төркем әгъзаларын планлаштыру һәм укытуны оештырырга;
эвакуация чараларын уздырганда эвакуацияләнүчеләрне кабул итү һәм күчерү
белән идарә итү өчен комиссия һәм район төркемнәре әгъзаларын әзерләргә;
комиссия җитәкчесе булып калганда, аның вазыйфаларын тулы күләмдә
башкарырга кирәк.
Район комиссиясе сәркатибе
Район комиссиясе секретаре комиссия рәисенә һәм рәис урынбасарына
буйсына һәм эвакуация чаралары буенча планлаштырылган документларны
вакытында һәм сыйфатлы итеп эшләү, аларны вакыт-вакыт төзәтү өчен җавап бирә.
Ул бурычлы:
район комиссиясе җитәкчесе җитәкчелегендә һәм төркем әгъзалары белән
берлектә эвакуацияләнүчеләрне барлык исәп-хисаплар белән кабул итү һәм күчерү
планын эшләргә, аларны башкаручыларга кагылышлы өлешендә җиткерергә;
комиссия составындагы барлык үзгәрешләрне күзәтеп торырга;
эвакуация чаралары башлану белән комиссия җитәкчесе йөкләмәләрен үтәргә
һәм аның җитәкчелегендә эшләргә. Эвакуация чаралары тәмамланганнан соң
районның гадәттән тыш хәлләр министрлыгына һәм ПБГА эвакуацияләнүчеләр
саны һәм аларны районның торак пунктлары буенча күчерү турында мәгълүмат
бирергә.
Эвакуацияләнүчеләрне исәпкә алу һәм урнаштыру төркеме башлыгы.
Төркем җитәкчесе җитәкчегә һәм җитәкче урынбасарына буйсына һәм алар
җитәкчелегендә эшли. Ул төркем хезмәткәрләре өчен туры начальник булып тора
һәм төркем хезмәткәрләренең эвакуацияләнүчеләрне исәпкә алу һәм урнаштыруга
әзерлеге өчен җавап бирә.
Ул бурычлы:
төркемне хезмәткәрләр белән комплектлаштыруда катнашырга, функциональ
бурычларны үтәргә өйрәтергә һәм эвакуация чараларын үтәгәндә пунктта практик
эшкә әзерләргә;
«Сбор» сигналы буенча төркем хезмәткәрләрен үз вакытында җыюны һәм
төркемне эшкә әзерләүне оештырырга;
эвакуация чараларын үткәргәндә, эвакуацияләнүчеләрне күчерү урыннарына
күчерү өчен транспорт әзерләргә, исәп-хисап нигезендә, документларны
рәсмиләштерүне оештырырга һәм күченү урынына җибәрергә. ;
район комиссиясе рәисенә төркемнең эше турында даими сөйләп торырга
кирәк.
Эвакуацияләнүчеләрне каршы алу һәм урнаштыру төркеме.
Очрашу һәм эвакуацияләнүчеләрне урнаштыру төркеме башлыгы комиссия
җитәкчесенә буйсына һәм эвакуация чараларын үткәргәндә группаны әзерләү,

шулай ук эвакуацияләнгән йортлар буенча халыкны күчерү буенча исәп-хисапларны
төгәл үтәү өчен җавап бирә.
Ул бурычлы:
белергә, үз функциональ бурычларын һәм төгәл үтәргә;
төркем хезмәткәрләрен эвакуация чараларын үткәргәндә үз функциональ
бурычларын үтәргә өйрәтү;
җыю игълан ителгәч, төркем хезмәткәрләренә хәбәр итү һәм эш урынына җыю
оештырырга, эвакуацияләнүчеләрне кабул итүгә документлар әзерләргә һәм район
комиссиясе җитәкчесенә эшкә әзерлек турында хәбәр итәргә;
эвакуация чаралары тәмамланганнан соң комиссия җитәкчесенә вакытлыча
урнаштыру пунктында килүчеләр һәм урнаштыру турында хәбәр итәргә.

5 нче кушымта
06.10.2020 ел 381 номерлы
Әтнә район Башкарма
комитет җитәкчесе карарына

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы территориясендә
табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр килеп
чыкканда эвакуацияләнүчеләрне ташу өчен автоколонналар.
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