
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ МӘЛӘКӘС АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

КАРАР 

» 17 " апрель 2018 ел. Мәләкәс авылы    № 4 

“   Тукай муниципаль районы Мәләкәс авыл җирлеге территориясендә урнашкан балалар сәламәтләндерү 

оешмаларында, Мәләкәс авыл җирлеге торак пунктларында, икътисад объектларында һәм коммерциягә 

карамаган бакчачылык ширкәтләрендә янгынга каршы Аерым режим билгеләү тәртибе “ 

 

«Янгын куркынычсызлыгы турында " 21.12.1994 ел, №69-ФЗ Федераль законның 19 ст., ет. 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерү буенча бердәм дәүләт системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру буенча 

өстәмә чаралар турында» 2017 елның 28 февралендәге 100 номерлы Россия ГТХМ карарын 

үтәү йөзеннән, Тукай муниципаль районы Мәләкәс авыл җирлеге территориясендә 

беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү максатларында, 

КАРАР БИРӘ: 

1.   "Тукай муниципаль районы Мәләкәс авыл җирлеге территориясендә урнашкан балалар 

сәламәтләндерү оешмаларында, Мәләкәс авыл җирлеге торак пунктларында, икътисад 

объектларында һәм коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләрендә, 1 нче кушымта 

нигезендә, аерым янгынга каршы режим билгеләү тәртибен раслау турында"   

2.   "2 нче кушымта нигезендә Мәләкәс авыл җирлеге торак пунктларында, икътисад 

объектларында һәм урман кишәрлекләре белән чиктәш коммерциягә карамаган бакчачылык 

ширкәтләрендә балаларны савыктыру оешмаларында, оештыру чараларын үтәүне тикшереп 

торуны гамәлгә ашыру буенча оператив штаб составын раслау турында"   

3. Коры, эссе һәм җилле һава куелса, урман фондында янгын чыганаклары барлыкка килү, 

Мәләкәс авыл җирлеге территориясендә янгыннар таралу куркынычы яныйШулай ук 

балалар сәламәтләндерү оешмаларында, авыл җирлекләре торак пунктларында, икътисад 

объектларында һәм урман кишәрлекләре белән чиктәш коммерцияле булмаган бакчачылык 

ширкәтләрендә янгынга каршы махсус режим урнаштыру норматив хокукый актында 

үзгәрешләр кертелде. 

4.Әлеге карарны Мәләкәс авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында халыкка игълан 

итәргә. 

5.Әлеге карарны Тукай муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

 6. Әлеге Нигезләмәне 2018 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә кертергә. 



 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам 

Башкарма комитет җитәкчесе                                             В.И. Артемьев 

 

  

Кушымта 1 

карарына 

 «17» 04.2018 ел. №4 

                                                                ТӘРТИП 

  "Тукай муниципаль районы Мәләкәс авыл җирлеге территориясендә урнашкан балалар 

сәламәтләндерү оешмаларында, авыл җирлекләре торак пунктларында, икътисад 

объектларында һәм коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләрендә янгынга каршы 

махсус режим кертү турында"   

1. Бу очракта билгеләү коры, эссе һәм җилле һава торышы арттыру урман фондында ут 

кабу учакларының барлыкка килү очраклары, янау очраклары Мәләкәс авыл җирлеге 

объектлары урман янгыннарыннан, норматив Тукай муниципаль районы Мәләкәс авыл 

җирлегенең хокукый актырайон янгынга каршы махсус режим, ә нәкъ менә янгынга каршы 

режим куелырга мөмкин: 

1.1. Янгын сүндерү формированиеләрен оештыру күздә тотыла предприятие, оешма, 

җирлек халкы хезмәткәрләре, аларның дежур торуы транспорт чаралары һәм янгын 

җиһазлары белән тәэмин итү. 

1.2. Халыкны, шулай ук махсус техника, транспорт һәм башка предприятиеләрнең, 

учреждение һәм оешмаларның, урман янгыннарын сүндерү өчен җәлеп итү тәртибе 

билгеләнә. 

1.3. Гражданнар тарафыннан урманнарга һәм урман-парк зоналарына, шулай ук 

транспорт чараларына керүне чикләү тәртибе билгеләнә. 

1.4. Авыл торак пунктлары халкы һәм беренчел янгын сүндерү чаралары булган ирекле 

янгын сүндерү формированиеләренең әгъзалары тарафыннан җәйге ял итү урыннарына 

патрульлек итү оештырыла. 

2. Территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорга Тукай 

муниципаль районы Мәләкәс авыл җирлеге Мәләкәс торак пунктларында балалар 

сәламәтләндерү оешмалары авыл җирлеге башкарма комитеты, икътисад һәм коммерцияле 

булмаган бакчачылык объектлары урман кишәрлекләре белән чиктәш ширкәтләр 

тарафыннан билгеләнә өстәмә таләпләр янгын куркынычсызлыгы каралганянгын 

куркынычсызлыгы буенча норматив хокукый документлар: 

2.1. торышын һәм үтәлешен даими тикшереп торуны гамәлгә ашыру 



тиешле территорияләрдә янгын куркынычсызлыгы таләпләре; 

2.2. учаклар үрчетүне вакытлыча туктатып тору, үткәрү аерым участокларда янгын 

куркынычы булган эшләр, мичләр, кухня учаклары ягу һәм каты ягулыкта эшләүче 

җайланмаларның котельныйлары; 

3. Аерым янгынга каршы режим билгеләнгән һәм гамәлдә булган чорда үтәлүне 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру буенча оператив штаб төзеләоештыру чаралары, ул: 

3.1. Янгын сүндерү һәм беренчел янгын сүндерү чаралары запасын оештыру мәсьәләсен хәл 

итә; 

3.2. Урман һәм торфя янгыннары вакытында утны бина һәм корылмаларга күчерү 

мөмкинлеген бирә торган чаралар үтәлешен оештыра; 

3.3. Урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү мәсьәләләре буенча 

максатчан мәгълүмати-пропаганда эшен оештыра. Янгыннарны сүндерү һәм гадәттән тыш 

хәл зонасыннан эвакуацияләү буенча хәрәкәтләргә өйрәтү буенча дәресләр үткәрә; 

4.4. Кабул ителгән карарларның үтәлешен даими контрольдә тота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кушымта 2 

карарына 

 «17»04. 2018 ел. _4 

 

 

                                                   СОСТАВ 

Мәләкәс авыл җирлеге торак пунктларында, икътисад объектларында һәм урман 

кишәрлекләре белән чиктәш коммерциягә карамаган бакчачылык ширкәтләрендә балалар 

сәламәтләндерү оешмаларында, оештыру чараларын үтәүне тикшереп торуны гамәлгә 

ашыру буенча оператив штаб 

 

В. И. Артемьев-Тукай муниципаль районы Мәләкәс авыл җирлеге башлыгы, штаб 

начальнигы; 

Р. Н. Миңнеханов Юмагулов - " ТР буенча 15 нче ФПС отряды» федераль дәүләт казна 

учреждениесе башлыгы, штаб башлыгы урынбасары (килешү буенча); 

А. Х. Насыйров - ТР ГХМ ГО өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең әйдәүче 

консультанты (Тукай районы буенча) ; 

А. А. Сухорук - Тукай муниципаль районы буенча ОНДиПР башлыгы (килешү буенча); 

М. К. Ваһапов - Россия Эчке эшләр министрлыгының Тукай муниципаль районы буенча 

бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

P. Р.Исаев - Тукай муниципаль районы мәгариф бүлеге башлыгы. 

 


