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Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы территориясендэ 2018-2019 нчы
еллардагы Яца ел Ьэм Раштуа бэйрэмнэрен
уткэру чорында янгын куркынычсызлыгын
тээмин иту турында
Яца ел Ьэм Раштуа бэйрэм чараларында янгын куркынычсызлыгын,
гражданнарныц гомерен Ьэм сэламэтлеген, физик Ьэм юридик затлар
мелкэтенец, дэулэти Ьэм муниципаль милекнец янгын куркынычсызлыгын
тээмин иту максатларында, 1994 елныц 21 декабрендэге «Янгын
куркынычсызлыгы турында»гы 69-ФЗ номерлы Федераль законниц 30
статьясы Ьэм 1993 елныц 18 маендагы «Янгын куркынычсызлыгы
турында»гы 1866-XXII номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 25
статьясы нигезендэ, Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карар
бирэ:
1. Урнаштырырга:
2018 елныц 20 декабреннэн 2019 елныц 10 гыйнварына кадэр Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы территориясендэ янгынга каршы
махсус режим;
янгынга каршы махсус режим гамэлдэ булган чорда 1-3 класслы
пиротехник эшлэнмэлэрне (бенгал утларыннан, хлопушкалардан тыш)
куллануны тубэндэге чиклэрдэге территориялэрдэ тыюны билгелэргэ:

Сэнэгать объектлары, транспорт инфраструктурам, ягулык-энергетика
комплексы чиклэреннэн 500 метр ераклыкта;
Торак-коммуналь хущшык, авыл хуж;алыгы объектлары, кешелзр куплэп
була торган объектлар чиклэреннэн 50 метр ераклыкта.
2. Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарэсенец Баулы
Ьэм Ютазы муниципаль районнары буенча кузэтчелек эшчэнлегенец
районара булегенэ Ьэм Татарстан Республикасы Эчке эшлэр
министрлыгыныц Ютазы районындагы булегенэ тэкъдим итэргэ:
Яца ел Ьэм Раштуа бэйрэм чараларын уткэру урыннарын исэпкэ алырга;
Кешелэр куп килэ торган Яца ел Ьэм Раштуа бэйрэм чаралары уткэру
урыннарын Ьэм объектларын профилактик карап чыгу уткэрергэ;
Эчке эшлэр министрлыгыныц Ютазы районы булеге хезмэткэрлэре белэн
берлектэ билгелэнмэгэн сэудэ урыннарында пиротехник эшлэнмэлэрне,
шулай ук Россия Федерациясе закончалыгы белэн билгелэнгэн тиешле
сертификатлары булмаган продукцияне сатуны ачыклау Ьэм туктату буенча
рейдлар оештырырга Ьэм уткэрергэ;
пиротехник эшлэнмэлэрне кулланганда, оешмалар Ьэм гражданнар
тарафыннан янгын куркынычсызлыгы чараларын, шул исэптэн кертелгэн
тыюларныц утэлешен контрольдэ тоту буенча чаралар уздыруда
катнашырга.
3. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы авыл жцрлеклэре
башлыкларына тэкъдим итэргэ:
пиротехника эйберлэрен таратканда Ьэм алардан файдаланганда, Россия
Федерациясе Хекумэтенец 2009 елныц 22 декабрендэге «Пиротехника
эйберлэрен таратканда Ьэм кулланганда янгын куркынычсызлыгы
талэплэрен раслау турында"гы 1052 номерлы карары белэн расланган янгын
куркынычсызлыгы талэплэрен утэуне тээмин итэргэ;
ирекле янгын сагы эгъзаларыныц янгын сундеру техникасы Ьэм янгын
сундеру ечен яраклаштырылган техника белэн тэулек буе кизу торуын
оештыру буенча чаралар комплексын тормышка ашырырга;
тышкы янгынга каршы су белэн тээмин иту чыганакларыннан су алу ечен
шартлар тудыру буенча чаралар комплексын тормышка ашырырга;

халыкка махсус жиЬазландырылган мэйданчыклардан тыш пиротехник
эшлэнмэлэрне кулланырга ярамавы турында игълан итэргэ Ьэм
куркынычсызлык талэплэрен утэу буенча чаралар турында халыкка
мэгълумат житкеру эшен оештырырга;
кирэк булган очракта, тиешле территориялэрдэ пиротехника эйберлэрен
куллануны тыюны билгелэргэ.
4. Урыссу бистэсе территориясендэ пиротехник эшлэнмэлэрне
куркынычсыз зонада - «Яцарыш» ял паркы артында, Аксакул авылына таба
«Урыссу-Каразирек» автоюлы артында куллану урынын оештырырга.
Эшлэтеп жибэру мэйданчыгын, пиротехник эшлэнмэлэрне файдаланганда
янгын куркынычсызлыгы чаралары турында мэгълумат урнаштырылган
стенд, тиешле кулэмдэ янгын сундеру чаралары белэн жиЬазландырырга.
5. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгымда
калдырам.
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