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Әтнә муниципаль районы территориясендә урнашкан һәм эвакуацияләнә
торган Татарстан Республикасы халкын хәрби вакытта һәм гадәттән тыш
хәлләр вакытында кабул итү, урнаштыру һәм тормыш белән тәэмин итүне
оештыру турында
«Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12 февралендәге 28-ФЗ
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Халыкны, матди һәм
мәдәни кыйммәтләрне куркынычсыз районнарга эвакуацияләү тәртибе турында»
2004 елның 22 июнендәге 303 номерлы карары нигезендә һәм гражданнар
оборонасы өлкәсендә халыкның хокукларын һәм бурычларын тормышка ашыруның
бердәм шартларын, принципларын һәм алымнарын билгеләү максатыннан чыгып,
шулай ук Әтнә муниципаль районы территориясендә урнашкан урыннарда халыкны
урнаштыру һәм яшәү белән тәэмин итү буенча идарә органнарының эшен оештыру
максатларыннан, карар бирәм:
1. Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы территориясендә
урнашкан һәм эвакуацияләнә торган халыкны махсус чорга кабул итүне һәм
яшәешен тәэмин итүне оештыру турындагы нигезләмәне расларга, кушымта
нигезендә.
2. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында” http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм
Әтнә муниципаль районының рәсми сайтында «Интернет» мәгълүматикоммуникацион челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга:
http://atnya.tatar.ru/.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.
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Әтнә муниципаль районы территориясендә урнашкан һәм
эвакуацияләнә торган халыкны махсус чорга кабул итүне һәм
яшәешне тәэмин итүне оештыру турында
Нигезләмә
1. Әлеге Нигезләмә «Гражданнар оборонасы турында» 1998 елның 12
февралендәге 28-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Куркынычсыз районнарга халыкны, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне эвакуацияләү
тәртибе турында» 2004 елның 22 июнендәге 303 номерлы карары, Россия
Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары
нигезендә эшләнгән һәм Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының
куркынычсыз районнары территориясендә (алга таба - Әтнә муниципаль районы)
халыкны кабул итү, урнаштыру һәм беренче чиратта яшәүне тәэмин итү тәртибен
билгели.
2. Әлеге Нигезләмә максатларында түбәндәге төшенчәләр кулланыла:
гомуми эвакуация - Татарстан Республикасы территориясендә үткәрелә һәм
халыкның барлык категорияләрен, транспортсыз авырулардан, аларга хезмәт
күрсәтүче персоналдан һәм ДС төркемнәренә кертелгән шәһәрләрдән мобилизация
күрсәтмәләре булган затлардан тыш, алып баруны (чыгаруны) оештыруны күздә
тота);
өлешчә эвакуация - транспортның гамәлдәге эш графигын бозмыйча,
потенциаль дошманның зарарлану чаралары белән тәэсир итү куркынычы янаганда
гомуми эвакуация башланганчыга кадәр үткәрелә. Өлешчә эвакуация вакытында
эшкә яраксыз һәм производствода һәм халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләмәүче
(югары уку йортлары студентлары, мәктәп-интернатлар һәм һөнәри-техник
училищелар укучылары, балалар йортларында, ведомство балалар бакчаларында
һәм башка балалар учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр, Инвалидлар һәм картлар
йортларында тотылучы пенсионерлар, укытучылар, хезмәт күрсәтүче персонал һәм
аларның гаилә әгъзалары белән берлектә чыгарыла);
урнаштыру - ГО буенча төркемнәргә кертелгән һәм сугыш вакытында эшләвен
дәвам итүче оешмаларның куркынычсызлык районнарында беренче чиратта
тормыш тәэмин итү шартлары буенча алдан әзерләнгән куркынычсызлыгын тәэмин
итү шартлары буенча алдан әзерләнгән урыннарда яшәү өчен билгеләнгән
шәһәрләрдән оештырылган чыгару (чыгару) буенча чаралар комплексы;
куркынычсыз район - Әтнә муниципаль районының административ чиге
чикләрендә, мөмкин булган куркыныч зоналарыннан, Җирле һәм эвакуацияләнә
торган халыкның тормыш-көнкүрешен тәэмин итү өчен әзерләнгән, шулай ук матди
һәм мәдәни кыйммәтләрне урнаштыру һәм саклау өчен әзерләнгән территория;

урнаштыру пункты - җирле һәм эвакуацияләнә торган халыкның тормышкөнкүрешен тәэмин итү, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне саклау, шулай ук сугыш
вакытында эшләвен дәвам итүче оешма хезмәткәрләрен урнаштыру өчен әзерләнгән
һәм җаваплы район чикләрендә билгеләнгән торак пункт.
3. Эвакуация чаралары Россия Федерациясе Президенты яисә Россия
Федерациясе Гражданнар оборонасы җитәкчесе-Россия Федерациясе Хөкүмәте
Рәисе карары буенча һәм кичекмәстән карар кабул итүне таләп итүче аерым
очракларда, Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы җитәкчесе карары
буенча, алга таба буйсыну буенча доклад белән гамәлгә ашырыла.
4. Халыкны планлаштыру, тәэмин итү, эвакуацияләүне оештыру, аны Әтнә
муниципаль районының куркынычсыз районнарында урнаштыру өчен җаваплылык
Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләнә.
5. Куркынычсыз районнарда эвакуацияләнүче халыкны урнаштыру
пунктларын сайлау Әтнә муниципаль районының эвакуация комиссиясе һәм Әтнә
муниципаль районында гражданнар оборонасы өлкәсендәге бурычларны хәл итүгә,
Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча вәкаләтле орган (структур
бүлекчә) тарафыннан башкарыла., торак-коммуналь хуҗалык һәм энергетика
объектларын гражданнар оборонасын тыныч торыштан җирле ресурслар хисабына
хәрби хәлгә күчерү барышында куллану.
6. Эвакуация игълан ителгәннән соң Әтнә муниципаль районының
Гражданнар оборонасы Җитәкчесе боерыгына бөтен торак фонды һәм иҗтимагый
һәм административ билгеләнештәге биналар фонды тапшырыла.
7. Халык туплана һәм эвакуацияләнә торган җәмәгать һәм административ
биналарда, оештыру-хокукый формаларына карамастан, күп фатирлы торак
йортларда, шәхси торак йортларда Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә
органнары тарафыннан бирелә торган ордерлар нигезендә урнаштырыла. Федераль
дәүләт хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары һәм куркынычсыз районнарда
урнашкан торак, иҗтимагый һәм административ биналар булган оешмалар
хезмәткәрләре күрсәтелгән биналарда гаилә әгъзалары белән урнашалар.
8. Әтнә муниципаль районының куркынычсыз районнары территориясендә
эвакуацияләнә торган һәм эвакуацияләнә торган халыкны, матди-мәдәни
кыйммәтләрне кабул итү, урнаштыру һәм беренчел чиратта яшәүне тәэмин итү
чараларын тәэмин итү өчен, Әтнә районы башкарма комитеты карары белән,
түбәндәге эвакуация органнары оештырыла::
кабул итү эвакуация пунктлары (алга таба-ПЭП);
эвакуацияләнә торган халыкны төшерү пунктлары (алга таба - ПВ).
Төзелә торган барлык эвакуация органнары Әтнә муниципаль районының
эвакуация комиссиясе карамагында.
9. Әтнә муниципаль районы территориясен халык күпләп җыела торган һәм
эвакуацияләнә торган халыкны, матди һәм мәдәни кыйммәтләрне кабул итүгә
әзерләү Әтнә муниципаль районының эвакуация органнары белән берлектә, Тыныч
вакытта, ГО төркемнәренә кергән шәһәрләрнең эвакуацияләнүче оешмалары
тарафыннан башкарыла.

10. Эвакуация чараларын планлаштыру алдан, тыныч вакытта башкарыла, һәм
аларны максималь кыска вакыт эчендә үткәрүне күздә тота.
11. Эвакуация чараларын үткәрү-шәһәрләрнең ГО, торак пунктларның
икътисад объектлары булган төркемнәренә кертелгән халкын хәзерге заман җиңелү
чараларыннан аеруча мөһим булган саклау ысулы.
12. Әтнә муниципаль районы территориясендә кабул итү һәм урнаштыру
тиеш:
мобилизация планнары нигезендә эшчәнлекләре ГО төркемнәренә кертелгән
шәһәрләрдә туктатылмый торган, шулай ук Әтнә муниципаль районы
территориясендә урнашкан җитештерү профиленә туры килә торган яңа базада
дәвам итәргә мөмкин. Эвакуацияләнүче оешмалар җитәкчеләре тыныч вакытта
кирәкле документларны алдан ук әзерлиләр, алардан башка яңа базада эшчәнлекне
яңарту мөмкин түгел;
үз эшчәнлеген сугыш вакытында туктатучы оешмаларның эшләмәүче гаилә
әгъзалары, шулай ук эшкә сәләтсез һәм эшләмәүче халык белән эшләүче
хезмәткәрләр һәм хезмәткәрләр.
эшләрен дәвам итү өчен Әтнә муниципаль районында тиешле җитештерү
базалары булмаган яисә ГО төркемнәренә кертелгән шәһәрләрдә урнашкан уникаль
(Махсуслаштырылган) оешмаларның, шулай ук шәһәр энергия челтәрләре,
коммуналь хуҗалык, җәмәгать туклануы, сәламәтлек саклау, транспорт һәм элемтә
объектлары төркемнәре буенча төркемнәргә кертелгән шәһәрләр объектларының
җитештерү һәм тормыш эшчәнлеген тәэмин итүче оешмаларның эшчеләре һәм
хезмәткәрләре.
13. Таратыла торган эшчеләр һәм хезмәткәрләр Әтнә муниципаль районының
ГО төркемнәренә, торак пунктларында, автомобиль юллары янында, эшкә һәм
кирегә илтүнең суммар вакытын исәпкә алып, шәһәр чикләренә якын урнашкан.
14. Әтнә муниципаль районының шул ук торак пунктларына эшчеләр һәм
хезмәткәрләрне урнаштыру белән бер үк вакытта эшләмәүчеләр һәм хәрби вакытта
производствода эшләмәүчеләр, аларның гаилә әгъзалары эвакуацияләнә. Торак
фондының һәм тиешле торак пунктларның җәмәгать һәм административ
биналарының чикләнгән булуы аркасында аларны бергәләп урнаштыру мөмкин
булмаса, эшчеләр һәм хезмәткәрләр гаиләләре әгъзалары Әтнә муниципаль
районының башка торак пунктларында шул ук эвакуация юнәлешендә урнашалар.
15. Әтнә муниципаль районы территориясендә җитештерү эшчәнлеген
күчерүче оешмаларның эшчеләр, хезмәткәрләр һәм аларның гаилә әгъзаларын
урнаштыру пунктлары үз эшчәнлекләрен ГО төркемнәренә караган шәһәрләрдә
дәвам итүче оешмаларның эшчеләр һәм хезмәткәрләрен урнаштыру пунктларына
бүлеп бирелә һәм инженерлык мөнәсәбәтендә җиһазлана.
16. Җитештерү эшчәнлегендә булмаган һәм эшчеләр һәм хезмәткәрләр гаилә
әгъзалары булмаган халык Әтнә муниципаль районының ерак пунктларында
урнашкан.
17. Эвакуация чараларын төрле яклап тәэмин итүне тиешле коткару
хезмәтләре һәм гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы
көчләре, Әтнә муниципаль районы территориясендә гражданнар оборонасы буенча
чараларны үтәүне тәэмин итүче оешмалар алып бара.

18. Эвакуация чараларын оештыру өчен алдан (тыныч вакытта) хәбәр итү һәм
элемтә, транспорт һәм техник, медицина, җәмәгать тәртибен һәм юл хәрәкәте
иминлеген саклау, инженер, матди, коммуналь-көнкүреш һәм финанс төрләре
буенча чаралар планлаштырыла, әзерләнә һәм гамәлгә ашырыла.
19. Эвакуация чараларын оештыру өчен алдан (тыныч вакытта) хәбәр итү һәм
элемтә, транспорт һәм техник, медицина, җәмәгать тәртибен һәм юл хәрәкәте
иминлеген саклау, инженер, матди, коммуналь-көнкүреш һәм финанс төрләре
буенча чаралар планлаштырыла, әзерләнә һәм гамәлгә ашырыла.
20. Хәбәр итү һәм элемтәне тәэмин итү Әтнә муниципаль районының коткару
элемтә һәм хәбәр итү хезмәтенә йөкләнә.
Эвакуация чараларын үткәрү чорында элемтәне тәэмин итү Әтнә муниципаль
районының эвакуация органнарын стационар яки күчмә элемтә чаралары белән
тәэмин итү, эвакуациянең барлык этапларында өзлексез элемтә оештыру һәм
тормышка ашыру.
Әтнә муниципаль районының барлык дәрәҗәләрдәге эвакуация органнарына
хәбәр итү, шулай ук эвакуация үткәрү турында халыкка хәбәр итү җирле
үзәкләштерелгән хәбәр итү системасы һәм гамәлдәге оператив элемтә (Россия
Федерациясенең бердәм электр элемтәсе челтәре, радио -, Чыбыклы һәм телевизион
тапшырулар челтәрләре һәм башка техник чаралар) каналлары буенча башкарыла.
21. Транспорт һәм техник тәэмин ителеш Әтнә муниципаль районының
транспорт белән тәэмин итү һәм ягулык-майлау материаллары белән тәэмин итү
коткару хезмәтенә йөкләнә (алга таба - транспорт белән тәэмин итү һәм ягулыкмайлау материаллары белән тәэмин итү хезмәте).
Транспорт белән тәэмин итү эвакуацион ташуларны башкару өчен
билгеләнгән транспорт чараларын әзерләү, бүлү һәм эксплуатацияләү буенча
чаралар комплексын үз эченә ала
Транспорт һәм техник тәэмин итү буенча төп чараларга түбәндәгеләр керә:
эвакуацияләнгән халыкны ташу өчен автоколонналар булдыру, аларны
формалаштыру өчен Әтнә муниципаль районы территориясендә үз эшчәнлеген
оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, хәрби, башка пассажирларны йөртү
белән шөгыльләнмәгән, мобилизацион планнар буенча һәм кешеләрне ташу өчен
яраклы (җайлаштырылган) транспорт чараларыннан файдалану күздә тотыла.;
автотранспортны машина йөртүчеләрнең ике сменасы белән тәэмин итү;
кешеләрне ташу өчен йөк автомобильләре утыргычлары белән җиһазлар;
утырту нормаларын билгеләү;
хәрби командование органнары белән автомобиль юлларын куллану;
автоколонналарны формалаштыручы автотранспорт чараларын ягулык-майлау
материаллары белән тәэмин итү;
эвакуацион ташуларны башкару барышында сафтан чыккан автомобиль
техникасын ремонтлауны оештыру.
22. Медицина хезмәте Әтнә муниципаль районының медицина коткару
хезмәтенә йөкләнә.
Медицина тәэминаты буенча төп чараларга түбәндәгеләр керә:
медицина учреждениеләре тарафыннан эвакуацияләнгән һәм җирле халыкның
сәламәтлеген саклауга, эвакуация барышында җәрәхәтләнгән һәм авыручыларга үз

вакытында медицина ярдәме күрсәтүгә юнәлдерелгән оештыру, дәвалау, санитариягигиена һәм эпидемиягә каршы чаралар үткәрү;
гади медикаментлар һәм медицина мөлкәте белән тәэмин итү, шулай ук
массакүләм йогышлы авырулар барлыкка килүне һәм таралуны кисәтү;
һәр ПЭПКА медицина персоналын, фельдшер-акушерлык пунктларының һәм
үзәк район хастаханәсенең матди чараларын медицина пункты эшен оештыру һәм
эвакуацияләнүче халыкка медицина ярдәме күрсәтү өчен беркетү.
23. Җәмәгать тәртибен саклау һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү Россия
Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Татарстан Республикасы Әтнә районы
буенча бүлегенә йөкләнә (җәмәгать тәртибен саклау бүлекчәләре, юл хәрәкәте
куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе, тикшерү, Эксперт-криминалистика, паспорт
эшләре һ.б.).
Җәмәгать тәртибен саклау һәм юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча төп
чараларга керә:
Әтнә муниципаль районы территориясендә эвакуация маршрутларында һәм
урнашу пунктларында җәмәгать тәртибен саклау һәм ПЭП һәм ПВДА
куркынычсызлыкны тәэмин итү;
торак пунктларда, эвакуация маршрутларында һәм куркынычсыз урыннарда
эвакуацияләнгән халыкны урнаштыру өчен көрәш;
эвакуацияләнгән халыкны теркәүне оештыру һәм адреслы-белешмә эшен алып
бару;
потенциаль дошманның диверсион-разведка төркемнәре белән көрәштә һәм
куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча башка чараларда катнашу;
транспорт өчен махсус пропусклар бирү, машина йөртү таныклыкларын кире
кайтару, шулай ук «С»категориясеннән ким булмаган машина йөртү таныклыклары
булган затларга транспорт йөртү өчен рөхсәтләр бирү буенча комиссияләрнең эшен
оештыру.
24. Инженерлык белән тәэмин итү Әтнә муниципаль районының инженер
коткару хезмәтенә йөкләнә һәм Әтнә муниципаль районы территориясендә
эвакуацияләнгән халыкны урнаштыру пунктларын, эвакуацияләү маршрутларын,
ПЭП һәм ПВ инженерлык ягыннан җиһазларны үз эченә ала.
25. Матди тәэмин ителеш Әтнә муниципаль районының Сәүдә һәм туклану
коткару хезмәтенә йөкләнә.
Матди тәэмин итү буенча төп чараларга түбәндәгеләр керә:
пэпка якын урнашкан сәүдә һәм җәмәгать туклануы объектларын билгеләү
һәм беркетү.
26. Коммуналь-көнкүреш тәэминаты Әтнә муниципаль районының
коммуналь-техник коткару хезмәтенә һәм энергетиканың коткару хезмәтенә
йөкләнә:
коммуналь-техник коткару хезмәте эвакуацияләнгән халыкның судагы
минималь ихтыяҗларын канәгатьләндерү, җылылык энергиясе бирү, чисталыкларны
һәм көнкүреш калдыкларын юк итүне тәэмин итә;
энергетиканың коткару хезмәте эвакуацияләнгән һәм җирле халыкның электр
энергиясе бирүдәге минималь ихтыяҗларын канәгатьләндерүне тәэмин итә.

27. Эвакуация чараларын финанс белән тәэмин итү Россия Федерациясе һәм
Татарстан Республикасы законнары нигезендә гамәлгә ашырыла.
_________________________________________________________

