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КАРАР

Татарстан
Республикасы
Апас муниципаль районы
халкына
үзәкләштерелгән
хәбәр итүнең муниципаль
автоматлаштырылган
системасы
турындагы
нигезләмәне раслау хакында
“Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында”
2004 елның 8 декабрендәге 62-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
“Татарстан Республикасында гражданнар оборонасы турында” 2020 елның 13
мартындагы 10-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә,
“Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын
куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссиянең
02.09.2021 номерлы 1621р күрсәтмәсенә таянып Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы
башкарма комитеты карар итә:
1.Татарстан
Республикасы
Апас
муниципаль
районы
халкына
үзәкләштерелгән хәбәр итүнең муниципаль автоматлаштырылган системасы
турында Нигезләмәне (1 нче кушымта) расларга.
2. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

җитәкче

А.А. Тугушев

Татарстан
Республикасы
Апас
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының
2021
елның 14 октябрендәге
319 номерлы карары
белән расланды
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халкына үзәкләштерелгән хәбәр
итүнең муниципаль автоматлаштырылган системасы турында Нигезләмә
1.

Гомуми нигезләр

1.1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы халыкка
үзәкләштерелгән хәбәр итүнең муниципаль автоматлаштырылган системасына (алга таба
- халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасы) билгеләнүен, бурычларын һәм
таләпләрен, аны даими әзерлек хәлендә куллану һәм тоту тәртибен билгели.
1.2. Әлеге Нигезләмә «Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау
турында» 2004 елның 8 декабрендәге 62-ТРЗ номерлы, «Татарстан Республикасында
гражданнар оборонасы турында» 2020 елның 13 мартындагы 10-ТРЗ номерлы һәм
халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә башка норматив
хокукый актлар нигезендә эшләнде.
1.3. Әлеге Нигезләмәдә кулланыла торган терминнар һәм билгеләмәләр “Халыкны һәм
территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау турында” 2004 елның 8 декабрендәге 62ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Россия Федерациясе Министрлыгы
боерыгы нигезендә билгеләнгән күрсәткечләрдә кулланыла.
1.4. Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасы гражданнар оборонасы һәм
территориаль подсистемасы белән идарә итү системасына Татарстан Республикасының
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча махсус программа-техник
чараларыннан, халыкны кисәтү һәм юкка чыгару буенча бердәм дәүләт системасының
(алга таба - КЭОН), халыкка мәгълүмат җиткерүне тәэмин итә торган бердәм дәүләт
системасының, идарә органнарының һәм гражданнар оборонасы көчләренең һәм
ТСЧСның хәбәр итү сигналларын һәм (яисә) ашыгыч мәгълүмат сигналларын ТСЧС
системасына кертелә һәм үзара бәйләнештәге элементларның берләштерелгән
өлешләреннән тора, шулай ук Россия Федерациясенең махсус программа-техник
чараларыннан, халыкка хәбәр итү экс (алга таба - КЭОН) комплекслы системасы
чараларыннан, гомуми комплекслы мәгълүматлаштыру системасыннан һәм халыкка
хәбәр итү урыннарында хәбәр итә торган мәгълүмат тарату чараларыннан, шулай ук
Россия Федерациясенең электр челтәре һәм элемтә чараларының бердәм элемтә
чараларыннан, элемтә чараларыннан һәм элемтә чараларына хәбәр итү каналларыннан
тора.
1.5.Хәбәр итү сигналы гражданнар оборонасы һәм халыкны гадәттән тыш хәлләрдән
саклау буенча чаралар үткәрү, гражданнар оборонасы органнары һәм көчләре белән
гадәттән тыш хәлләрдән саклау, муниципаль берәмлекнең гадәттән тыш хәлләрне кисәтү
һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче система звеносы (алга таба - ТСЧС звеносы),
шулай ук халык тарафыннан яклау чараларын һәм чараларын куллану өчен команда
булып тора. Фактта һәм фаразлана торган куркыныч табигать күренешләре һәм техноген
процесслар турында ашыгыч мәгълүмат, әйләнә-тирә мохитне пычрату, гражданнарның
гомеренә яисә сәламәтлегенә янарга мөмкин булган авырулар, шулай ук үз-үзеңне тоту
кагыйдәләре һәм яклау ысуллары турында ашыгыч мәгълүмат кичекмәстән халыкка
хәбәр итүнең муниципаль системасы буенча таратыла.
1.6.Татарстан Республикасы муниципаль берәмлегенең административ чикләре
муниципаль хәбәр итү системасының гамәлдә булу зоналары чикләре булып тора.
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана торган халыкны
ашыгыч рәвештә хәбәр итү зоналарының чикләре КСЭОН гамәл кылу (булдыру)
зоналарының чикләре булып тора.

1.7.Халыкка хәбәр итүнең муници-паль системасын булдыру һәм даими әзерлек хәлендә
тоту граждан оборонасын әзерләү һәм алып бару, табигый һәм техноген характердагы
гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм аларның ликларын кисәтү буенча чаралар
комплексының состав өлеше булып тора.
1.8. Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасы Россия Федерациясе Гражданнар
оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм бәла-казаларның нәтиҗәләрен бетерү
министрлыгының һәм цифрлы үсеш, элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр
министрлыгының 2020 елның 31 июлендәге 578/365 номерлы «Халыкка хәбәр итү
системалары турында ялган раслау хакында» боерыгында күрсәтелгән таләпләргә туры
килергә тиеш.
2. Халыкка хәбәр итү муниципаль системасының билгеләмәсе һәм төп бурычлары
2.1.Муниципаль мәгълүмат системасының төп бурычы булып хәбәр итү
сигналларын һәм ашыгыч мәгълүматны түбәндәгеләргә җиткерүне тәэмин итү тора:
гражданнар оборонасы һәм ТСЧС звеносының җитәкче составы; гражданнар оборонасы
көчләре һәм муниципаль берәмлекнең ТСЧС звеносы көчләре; муниципаль берәмлекнең
бердәм дежур-диспетчерлык хезмәте (алга таба - ЕДДС) һәм социаль әһәмиятле
объектларның дежур хезмәтләре (җитәкчеләре); муниципаль берәмлек территориясендәге
кешеләр.
2.2. КСЭОНның төп бурычы - халыкка ашыгыч хәбәр итү зоналарында булган
кешеләргә, шулай ук ТСЧС көндәлек идарәсе органнарына хәбәр итү сигналларын һәм
ашыгыч мәгълүматны җиткерүне тәэмин итү.
3.Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасын куллану тәртибе
3.1.Халыкка хәбәр итү системаларын билгеләнеше буенча
эшләтү әлеге
Нигезләмә, гражданнар оборонасы, халыкны саклау планы һәм гадәттән тыш хәлләрне
кисәтү һәм бетерү буенча гамәлләр планы нигезендә гамәлгә ашырыла.
3.2.Муниципаль дәрәҗәдәге ТСЧС звеносы белән көндәлек идарә органнарының
Дежур (дежур-диспетчерлык) хезмәтләре, гражданнар оборонасы белән идарә итү
системасында хәбәрләр һәм (яисә) ашыгыч мәгълүмат сигналлары алгач, аны муниципаль
район башлыгына, шулай ук идарә органнары һәм гражданнар оборонасы көчләре
органнарына һәм ТСЧС тиешле дәрәҗәгә җиткерәләр.
3.3.Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасын эшкә җигү турындагы карар
муниципаль берәмлек башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан кабул ителә.
КСЭОН куркыныч табигый күренешләр һәм техноген процесслар мониторингы
системаларыннан автоматик режимда яисә башкарма комитет җитәкчесе карары буенча
автоматлаштырылган режимда эшли
3.4.Хәбәр итү һәм экстрен мәгълүмат сигналларын тапшыру халыкка хәбәр итүнең
муниципаль системасын миналаштыруның автоматик, автоматлаштырылган яисә кулдан
ясалган режимнарында гамәлгә ашырылырга мөмкин. Халыкны хәбәр итү буенча
муниципаль системаның автомат режимында идарә итү сигналларын (командаларны)
хәвеф-хәтәр мониторингы системаларыннан һәм техноген процесслардан тиешле дежур
(дежур-диспетчер) хезмәтләрен кертүгә (җибәрүгә) җаваплы тиешле дежур-диспетчер
хезмәтләре катнашыннан башка гына төшергәндә¬әниләрнең алдан билгеләнгән програм
буенча җибәрелә (җибәрелә). Халыкка хәбәр итүнең муни-ципаль системасын кушу
(эшләтеп җибәрү) автоматлаштырылган режимда халыкка хәбәр итүнең сигналлары
(командалар) һәм күрсәтмәләр биргәндә автоматлаштырылган эш урыннары булган
тиешле жур (дежур-диспетчер) хезмәтләре тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Кулдан эшләү режимында:
органнарның дежур (дежур-диспетчерлык) хезмәтләре теләсә кайсы көндезге
идарәсендә ТСЧС звеносы тарафыннан турыдан-туры урнаштыру урыннарыннан хәбәр
итү чараларын кертәләр, шулай ук элемтә операторларына һәм (яисә) массакүләм
мәгълүмат чаралары редакцияләренә Россия Федерациясе закон чыгаручысы нигезендә
хәбәр итү һәм ашыгыч мәгълүмат сигналларына килү сигналларын җибәрә;
хәрәкәтчән объектларда яңгыравыклы чаралар, мобиль һәм күчмә хәбәр итү
чаралары кулланыла.

Автоматик режимда эшләү КСЭОН өчен төп режим булып тора, шул ук вакытта
әлеге хәбәр итү системасының автоматлаштырылган режимда эшләве рөхсәт ителә.
Хәбәр итү стемасының төп һәм өстенлекле режимы булып автоматлаштырылган
режимы тора.
3.5. Хәбәр итү һәм ашыгыч мәгълүмат сигналларын халыкка тапшыру
«БАРЫГЫЗГА ДА ИГЪТИБАР» сигналы белән элемтә челтәрләрен, электрон сирен һәм
куәтле акустик системаларын 3 минутка кадәр тоташтыру юлы белән, шул исәптән теле¬
радиотапшыру челтәрләре аша, радиотапшырулар һәм телевизион тапшыру станцияләре
аша¬элемтә һәм телерадиотапшырулар оешмаларының тапшырулар тапшыручы опера
станцияләре аша, аудио- һәм (яки) аудиовизуаль хәбәрләрне 5 минуттан да артык
сузмыйча (хәрәкәтчән радиотелефон элемтәсе челтәре өчен - 134 алфавиттан артык
булмаган мәгълүматлар күләме, шул исәптән, пробепинлы саннар һәм препинлы
билгеләре белән) тапшыру аша гамәлгә ашырыла.
Хәбәр итү сигналлары һәм ашыгыч мәгълүмат турыдан-туры ЕДДС дежур
урынының эш урыныннан тапшырыла. Бу хәбәрләрнең өч тапкыр кабатлануы рөхсәт
ителә (хәрәкәтчән радиотелефон элемтәсе челтәрләре өчен хәбәрләр тапшыруның
кабатлануы алдагы хәбәрне тапшыру тәмамланганнан алданрак башкарыла).
Гомосфераның факттагы һәм фаразлана торган гадәттән тыш хәлләр турында халыкка
аудио- һәм аудиовизуаль, шулай ук текстлы һәм график хәбәрләр, ЕДДС белән берлектә,
ТСЧС звеносы белән идарә итүнең даими эшләүче органы тарафыннан алдан ук
башкарыла.
3.6. Хәбәр итү һәм ашыгыч мәгълүмат сигналларын халыкка вакытында
тапшыруны тәэмин итү өчен комплекслы рәвештә түбәндәгеләрдән файдаланырга
мөмкин:
электр, электрон сирена һәм куәтле акустик системалар челтәрләре; үткәргеч
радиотапшырулар челтәрләре;
урам радиофикациясе челтәрләре; кабельле телерадиотапшырулар челтәре; эфир
телерадиотапшырулары челтәрләре;
хәрәкәтчән радиотелефон элемтәсе челтәрләре; җирле телефон элемтәсе
челтәрләре, хәбәр итү функцияләре булган таксофоннар;
элемтә операторлары һәм ведомство элемтәләре челтәрләре; шәхси радиовызов
системалары челтәрләре;
"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре; хәрәкәтчән объектларда
яңгыравыклы чаралар, мобиль һәм күчмә хәбәр итү чаралары.
3.7.Халыкка хәбәр итүне оештыру һәм халыкка хәбәр итүнең муниципаль
системасы кысаларында халыкка хәбәр итү ысулларын һәм срокларын билгеләү
турындагы сорауларны карау Муниципаль берәмлекнең гадәттән тыш хәлләрне кисәтү
һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
3.8. ТСЧС звеносының көндәлек идарәсе органнарының дежур (дежурдиспетчерлык) хезмәтләре, шулай ук элемтә операторлары, телерадиотапшырулар
оешмалары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары редакцияләренең хәбәр итү һәм экстрен
мәгълүмат сигналларын тапшырганда эш тәртибе Россия Федерациясе законнары һәм
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары белән билгеләнә.
3.9. Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасы элементлары үз карамагында
булган муниципаль район (округ) башкарма комитеты, шулай ук ТСЧС, ЕДДС звеносы
белән идарә итүнең даими эшләүче органнары, элемтә операторлары һәм массакүләм
мәгълүмат чаралары редакцияләре хәбәр итү һәм ашыгыч мәгълүмат сигналларын
санкцияләнмәгән тапшыруны бетерү буенча оештыру-техник чаралар комплексын
үткәрәләр.
4.Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасын әзерлектә тоту
4.1.Хәбәрләрнең муниципаль системасын һәм КСЭОНны әзер рәвештә муниципаль
берәмлекнең башкарма комитеты оештыра һәм гамәлгә ашыра.
4.2. Халыкка хәбәр итү системаларының әзерлеге түбәндәгеләр белән ирешелә:
халыкның даими әзерлеге һәм халыкка хәбәр итү системаларын куллану
халәтендә тотып, булдыру өлкәсендә актуальләштерелгән норматив актлар булу;

халыкка хәбәр итү системасын кертүгә (җибәрүгә) һәм аның профессиональ
әзерлеге дәрәҗәсенә җаваплы дежур (дежур-диспетчер) персоналы булу;
техник хәбәр итү чаралары әзерлегендә һәм аның һөнәри әзерлек дәрәҗәсендә
ярдәм итү өчен җаваплы техник хезмәт күрсәтү персоналы булу;
халыкка хәбәр итүнең техник чараларын хәбәр итү системасына проект-смета
документациясенең булуы, төзеклеге һәм туры килүе;
элемтә операторлары элемтәсе челтәрләренең әзерлеге; халыкка хәбәр итү
системаларының әзерлеген даими рәвештә тикшерүләр уздыру;
үз вакытында эксплуатация-техник хезмәт күрсәтү, төзек булмаган һәм
билгеләнгән эксплуатация ресурсларын техник хәбәр итүнең техник чараларына
алыштыру;
Россия Федерациясе законнарының булу-булмавына, туры килүенә һәм хәбәр итү
чаралары резервларын куллануга әзерлекне тәэмин итүгә;
халыкка хәбәр итү системаларын булдыру, шул исәптән камилләштерү һәм
камилләштерү буенча үз вакытында чаралар күрү.
4.3. Халыкка хәбәр итү системаларының әзерлеген тикшереп тору максатында
түбәндәге тикшерүләр оештырыла һәм уздырыла: халыкка хәбәр итүнең ахыргы
чараларын кертеп, тикшерү сигналларын һәм мәгълүматны халыкка җиткереп, халыкка
хәбәр итү системаларының әзерлеген комплекслы тикшерүләр; халыкка хәбәр итүнең
ахыргы чараларын кертмичә генә халыкка хәбәр итү системаларын эшкә җигүгә
әзерлеген техник тикшерүләр. Халыкка хәбәр итү системаларының әзерлеген комплекслы
тикшерү үткәргәндә муниципаль хәбәр итү системасы һәм КСЭОН тикшерелергә тиеш.
Муниципаль хәбәр итү системасы һәм КСЭОН әзерлеген комплекслы тикшерүләр
елга ике тапкыр ТСЧС звеносы белән даими эшләүче идарә органы, ЕДЦС вәкилләре
составында, шулай ук элемтә операторлары вәкилләре составында уздырыла, шул ук
вакытта ахыргы хәбәр итү чараларын кертү һәм тикшерү сигналларын һәм мәгълүматны
халыкка җиткерү көндезге вакытта мартның беренче чәршәмбендә һәм октябрьдә гамәлгә
ашырыла. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын
тәэмин итү комиссиясе карары буенча муниципаль мәгълүмат системасы һәм КСЭОН
әзерлегенә өстәмә комплекслы тикшерүләр үткәрелә ала.
Халыкка хәбәр итүнең муниципаль системасы әзерлеген комплекслы тикшерү
нәтиҗәләре буенча акт рәсмиләштерелә, анда тикшерелгән мәсьәләләр, ачыкланган
җитешсезлекләр, аларны вакытында бетерү һәм халыкка хәбәр итүнең муниципаль
системасы әзерлеген бәяләү буенча тәкъдимнәр чагылдырыла, ул Россия Федерациясе
Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла-казалар
нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының һәм Россия Федерациясе цифрлы үсеш, элемтә һәм
массакүләм коммуникацияләр министрлыгының «Халыкка хәбәр итү системалары
турындагы нигезләмәне раслау турында» 2020 елның 31 июлендәге 578/365 номерлы
боерыгы таләпләре нигезендә билгеләнә, шулай ук халыкка хәбәр итү системасы
паспорты төгәлләштерелә.
Хәбәр итүнең муниципаль системасын һәм КСЭОН эшкә әзерлеген техник
тикшерүләр тикшерү сигналын һәм "Техник тикшерү" сөйләм хәбәрен тәүлегенә бер
тапкырдан да ким булмаган вакыт белән тапшыру юлы белән дежур ЕДДСка хәбәр
итүнең ахыргы чараларын кертмичә уздырыла. Барлык тикшерүләрне үткәрү алдыннан
мәҗбүри рәвештә халыкка хәбәр итү системаларын санкциясез җибәрүне бетерү
максатында оештыру-техник чаралар комплексы уздырыла.
4.4. Гадәттән тыш хәл зонасына эләккән кешеләр санын, шул исәптән
үзәкләштерелгән мәгълүматның автоматлаштырылган системалары белән мактанмаган
территорияләрдә, хәбәр итүнең техник чаралары (стационар һәм мобиль) резервлары
булдырыла. Номенклатура, техник хәбәр итү чаралары резервын булдыру һәм куллану
күләме, тәртибе муниципаль районның башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә.
4.5. Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр
һәм табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының һәм Россия
Федерациясенең цифрлы үсеш, элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр
министрлыгының «Халыкка хәбәр итү системалары турындагы Нигезләмәне раслау
турында» 2020 елның 31 июлендәге 578/365 номерлы боерыгы белән билгеләнгән
халыкка хәбәр итү системаларына, шул исәптән халыкка ашыгыч хәбәр итүнең

комплекслы системасына карата таләпләр халыкны хәбәр итүнең гамәлдәге системасын
планлаштыру һәм төзегәндә йә камилләштергәндә үтәлергә тиеш. Гамәлдәге халыкка
хәбәр итү системасын эксплуатацияләүдән чыгару халыкка хәбәр итүнең әлеге
системасындагы техник чараларының эксплуатация ресурслары тәмамлангач, аны
модернизацияләү (реконструкцияләү) һәм халыкка хәбәр итүнең яңа системасын
эксплуатациягә кертү тәмамлангач гамәлгә ашырыла.

