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Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлегендә халык күп җыела торган 

объектларда һәм торак секторда янгын-профилактик эш оештыру турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы, «янгын куркынычсызлыгы турында " 1994 

елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендә», 

 

Карар бирәм: 

1 . "Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге чикләрендә кешеләр күп була 

торган объектларда һәм торак секторда янгын-профилактика эшен оештыру һәм үткәрү 

тәртибе турында Нигезләмәне” расларга 

2.   " Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге чикләрендә кешеләр күпләп 

яшәгән объектларда һәм торак секторда янгын-профилактика эшен активлаштыру буенча 

чаралар планын” расларга. 

3. Янгын пропагандасын үткәрү һәм халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына 

хуҗалык итүче субъектлар җитәкчеләрен өйрәтү өчен җаваплы итеп билгеләргә. 

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм 

районның рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

5. Карарның үтәлешен контрольдә тотам за 

  

 

 

 



 

 

2018 елның 9 гыйнвары  

 карарына 1 нче кушымта. 

  

 

                                            НИГЕЗЛӘМӘ 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге чикләрендә һәм торак секторда 

һәм күпләп була торган объектларда янгын-профилактика эшләрен оештыру һәм үткәрү 

тәртибе турында 

 

I Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Янгынга каршы пропаганда үткәрү тәртибе турында нигезләмә һәм Тукай муниципаль 

районы Круглое Поле авыл җирлеге халкын укыту муниципаль район янгын 

куркынычсызлыгы чараларына максатлар билгели, янгынга каршы пропаганда үткәрүнең 

бурычлары, тәртибе һәм вакыты һәм халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына 

өйрәтү. 

2. Халыкны янгын чаралары белән укытуның төп максатлары янгын куркынычсызлыгы 

һәм пропаганда үткәрү: 

1) янгыннар санын һәм аларның авыр нәтиҗәләрен киметү; 

2) халыкның янгын куркынычсызлыгы өлкәсендәге белемнәрен камилләштерү. 

3. Халыкны янгын чараларына өйрәтү өлкәсендә төп бурычлар янгын куркынычсызлыгы 

һәм пропаганда үткәрү: 

1) янгыннарны булдырмау, янгын чыккан вакытта гамәлләр тәртибе, беренчел янгын 

сүндерү чараларын куллануны өйрәнүгә юнәлдерелгән чараларны оештыру һәм үткәрү 

буенча халыкның белемнәрен һәм күнекмәләрен камилләштерү; 

2) Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге, оешма һәм халыкның янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә үзара хезмәттәшлеге нәтиҗәлелеген күтәрү; 

3) янгынга каршы пропаганда формаларын һәм методларын камилләштерү; 

4) янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкка оператив мәгълүмат җиткерү; 

5) янгыннарны кисәтү һәм сүндерү эшчәнлегенә, шулай ук халыкның янгыннарга каршы 

көрәштә катнашуына ирекле рәвештә гражданнарны җәлеп итү өчен шартлар тудыру. 



Янгын куркынычсызлыгы чаралары - янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү, шул исәптән 

янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү буенча гамәлләр. 

Янгыннарны кисәтү-янгыннар барлыкка килү мөмкинлеген һәм аларның нәтиҗәләрен 

чикләүне кисәтүгә юнәлдерелгән профилактик чаралар җыелмасы; 

Янгынга каршы пропаганда-массакүләм мәгълүмат чаралары аша тормышка ашырыла 

торган янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү проблемалары һәм юллары турында 

җәмгыятькә махсус әдәбият һәм реклама продукциясен чыгару һәм тарату, тематик 

күргәзмәләр, смотрлар, конференцияләр һәм Россия Федерациясе законнары белән 

тыелмаган башка төрләрдән файдалану юлы белән максатчан мәгълүмат бирү. 

 

П. янгынга каршы пропаганда оештыру 

1. Круглое Поле авыл җирлегенең башкарма комитеты Тукай муниципаль районы 

пропагандалау аша: 

1) халык арасында янгынга каршы белешмәлекләр, листовкалар әзерләү һәм тарату; 

2) янгын куркынычсызлыгы буенча социаль реклама әзерләү һәм урнаштыру; 

3) янгынга каршы тематикага конкурслар, күргәзмәләр, ярышлар оештыру; s 

4) массакүләм мәгълүмат чараларын җәлеп итү; 

5) Тукай муниципаль районы сайтында янгынга каршы тематикага мәгълүмати материал 

урнаштыру. 

Учреждениеләргә янгынга каршы пропаганда аша үткәрергә киңәш ителә: 

1) янгын куркынычсызлыгы чаралары турында белешмәлекләр һәм листовкалар оештыру 

хезмәткәрләре арасында әзерләү һәм тарату; 

2) янгын куркынычсызлыгы мәгълүмати стендларын урнаштыру; 

Янгынга каршы пропаганда закон нигезендә тиешле бюджет акчалары хисабына үткәрелә. 

2. Янгын куркынычсызлыгы чараларын пропагандалау эшен оештыру өчен, 

халыкны территориясендә янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге җаваплы вазыйфаи зат билгеләнә. 

Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге башкарма комитеты Тукай 

муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге территориясендә халыкны янгынга 

каршы пропагандалау һәм янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү буенча чараларны 

төп оештыручы һәм башкаручы булып тора. 

3. Янгынга каршы пропаганда һәм халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү 

даими нигездә һәм өзлексез үткәрелә. 



4. Торак секторда һәм кешеләр күп була торган объектларда янгын-профилактика эшен 

оештырганда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен, шул исәптән, үтәү тикшерелә: 

- янгын куркынычсызлыгы буенча оештыру чараларын үтәү; 

территорияне, биналарны һәм корылмаларны карап тоту; 

- эвакуация юллары һәм чыгу юллары торышы; 

- оешма персоналының янгын чыккан очракта хәрәкәткә әзерлеге; 

- учреждениеләр һәм оешмалар хезмәткәрләрен гамәлдәге законнар нигезендә янгын 

куркынычсызлыгы чараларына өйрәтүне оештыру һәм үткәрү; 

- күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге һәм эчке эшләр бүлеге белән берлектә асоциаль яшәү 

рәвеше алып баручы затларның яшәү урыннарының янгынга каршы торышын һәм имин 

булмаган яшәү урыннарын тикшерү буенча рейдлар үткәрү 

 


