
 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы 

Круглое Поле поселогы  җирлеге 

 

                                                                         КАРАР 

                         "09" гыйнвар 2018 ел.             Круглое Поле поселогы            № 5 

 

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге 

территориясендә янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкны әзерләү, янгынга каршы 

пропаганда тәртибе турында 

 

Россия Федерациясенең "Россия Федерацияләрендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнары, 

2008 елның 22 июлендәге 123-ФЗ номерлы "янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында 

Техник регламент", "янгын куркынычсызлыгы турында" 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ 

номерлы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 25.04.2012 елдагы 390 номерлы "Россия 

Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" гы карары 

нигезендә, Россия Федерациясенең Янгынга каршы", Россия Федерациясе Гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгының "янгын куркынычсызлыгы нормаларын раслау турында "2007 елның 

12 декабрендәге 645 номерлы боерыгы белән оешма хезмәткәрләренең янгын 

куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү", 

 

Карар бирәм: 

1. Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге территориясендә янгын 

куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкны әзерләү, янгынга каршы пропаганда тәртибе турында 

нигезләмәсен расларга. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында һәм 

районның рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Тукай районы Круглое Поле комитеты 

җитәкчесе урынбасарына  йөкләргә 

  

  

Авыл җирлеге башлыгы-                    Э. Р. Низамиева   

  



 

 

 

№ 5 нче «09» гыйнвар 2018 ел 

 карарына Кушымта 

 

  

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге 

территориясендә янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкны әзерләү, янгынга каршы 

пропаганда тәртибе турындагы НИГЕЗЛӘМӘ 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге 

территориясендә янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкны әзерләү, янгынга каршы 

пропаганда тәртибе турында нигезләмә (алга таба - нигезләмә) "Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы федераль законнар, 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы "янгын 

куркынычсызлыгы турында" Россия Федерациясе Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 

12.12.2007 елдагы 645 номерлы боерыгы нигезендә эшләнгән. 

2. Нигезләмә Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге 

территориясендә янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкны әзерләү, янгынга каршы 

пропаганда максатларын, бурычларын, тәртибен билгели. 

3. Янгынга каршы пропаганда үткәрүнең төп максатлары һәм халыкны янгын 

куркынычсызлыгы чараларына әзерләү булып тора: 

- янгыннар санын һәм аларның авыр нәтиҗәләрен киметү; 

- халыкка янгын куркынычсызлыгы буенча төп таләпләрне җиткерү. 

4. Янгынга каршы пропаганда һәм үткәрү өлкәсендә төп бурычлар халыкны янгын 

куркынычсызлыгы чараларына әзерләү: 

- янгыннарны кисәтүгә юнәлдерелгән чараларны үткәрүдә халыкка күнекмә бирү, янгын 

чыккан вакытта эш тәртибе турында мәгълүмат бирү, беренчел янгын сүндерү чараларын 

куллану; 

- янгынга каршы пропаганда формаларын һәм методларын камилләштерү; 

- Интернет, телевидение, радио һәм газета мөмкинлекләрен файдаланып, янгын 

куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкка мәгълүмат җиткерү. 

5. Янгынга каршы пропаганда һәм халыкны янгын чаралары белән әзерләү куркынычсызлык 

даими рәвештә үткәрелә һәм даими рәвештә, урыны буенча эшләргә 



 

П. янгынга каршы пропаганда үткәрү тәртибе1. 

  

1. Янгынга каршы пропаганданы  Законнар нигезендә Тукай муниципаль районы Круглое 

Поле авыл җирлеге уздыра.: 

- Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы башкарма комитеты; 

-Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлегенең 

башкарма комитеты; 

- янгынга каршы дәүләт хезмәте; 

- Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге 

территориясендә урнашкан оешмалар (алга таба-оешмалар). 

2. Янгынга каршы пропаганда түбәндәгечә үткәрелә: 

- халык арасында белешмәлекләр, листовкалар әзерләү һәм тарату; 

- торак фондына хезмәт күрсәтү белән шөгыльләнүче оешмаларда, муниципаль милек 

(сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният) объектларында янгын куркынычсызлыгы буенча 

мәгълүмат стендларын урнаштыру; 

- янгын куркынычсызлыгы буенча социаль реклама әзерләү һәм урнаштыру; 

- янгынга каршы тематикага конкурслар, күргәзмәләр, ярышлар оештыру; 

- янгын куркынычсызлыгы буенча өйрәнүләр һәм күнегүләр үткәрү; 

- массакүләм мәгълүмат чараларын җәлеп итү; 

- Россия Федерациясе законнары белән тыелмаган башка чараларны куллану, халыкка 

мәгълүмат бирү формаларын куллану. 

3. Оешмаларга янгынга каршы пропаганда үткәрергәтүбәндәгечә  киңәш ителә: 

 - янгын куркынычсызлыгы чаралары турында белешмәлекләр һәм листовкалар оештыру һәм 

хезмәткәрләр арасында тарату; 

 

- янгын куркынычсызлыгы мәгълүмати стендларын оештыру территориясендә дә биналарда 

урнаштыру; 

- янгын тематикасы буенча смотрлар, конкурслар, ярышлар оештыру; 

- массакүләм мәгълүмат чараларын җәлеп итү; 

- Россия Федерациясе законнары белән тыелмаган башка чараларны куллану, халыкка 

мәгълүмат бирү формаларын куллану. 



4. Янгын куркынычсызлыгы мәгълүмати стендларын үз эченә түбәндәгеләрне алырга тиеш 

:Тукай районы территориясендә янгыннар торышы турында мәгълүмат янгын чыгу мисаллары 

трагик нәтиҗәләрен, аларның барлыкка килү сәбәпләрен, фотоларны күрсәтүянгын 

нәтиҗәләрен күрсәтеп, аларның барлыкка килү сәбәпләрен, тәкъдимнәр турында оешмага 

(объектка) килүчеләр категориясенә, ел фасылын исәпкә алып, янгын куркынычсызлыгы 

чаралары белән бәйле рәвештә янгын куркынычсызлыгы чаралары турында. 

5. Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге башкарма 

комитеты халыкка янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Тукай муниципаль районы 

территориясендә кабул ителгән норматив хокукый актлар турында хәбәр итә һәм янгын-

техник белемнәр таратуга ярдәм итә. 

III. Тукай муниципаль районы Круглое Поле авыл җирлеге территориясендә халыкны янгын 

куркынычсызлыгы чараларына өйрәтүне оештыру 

1.Янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү әлеге оешмаларның администрациясе 

(милекчеләре) тарафыннан Россия Федерациясе законнары белән махсус программалар 

нигезендә   үткәрелә 

2. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә балаларны   укыту   махсус программалар 

нигезендә өйрәтелә. 

IV. Йомгаклау нигезләмәләре 

1. Янгынга каршы пропаганда һәм укытуны финанслау тиешле чараларны, ярдәм чараларын, 

беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү буенча чараларны оештыру 

кысаларында гамәлгә ашырыла. 

 

  


