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Ютазы муниципаль районы территориясендэге 
урман кишэрлеклэре белэн чиктэш балалар 
сэламэтлэндеру оешмаларында Ьэм гражданнарныц 
бакчачылык, яшелчэчелек, дача коммерцияле 
булмаган берлэшмэлэре янгынга каршы махсус 
режим билгелэу тэртибе турында

1994 елныц 21 декабрендэге «Янгын куркынычсызлыгы турында»гы 69-ФЗ 
номерлы Федераль закон, 2003 елньщ 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ 
жирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында» 131-Ф3 номерлы 
Федераль закон, шулай ук1994 елньщ 21 декабрендэге "Янгын куркынычсызлыгы 
турында"гы 69-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Россия Федерациясе 
Хокумэтенец 25.04.2012 ел, № 390 карары белэн расланган Россия 
Федерациясендэ “Янгынга каршы режим” кагыйдэлэренец 17 пункты нигезендэ 
Ьэм балалар сэламэтлэндеру оешмаларында Ьэм гражданнарныц бакчачылык, 
яшелчэчелек, дача коммерцияле булмаган берлэшмэлэрендэ янгыннарны 
булдырмау максатларында, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты карар бирэ:
1. Расларга:
1.1. Ютазы муниципаль районы территориясендэге урман кишэрлеклэре белэн 
чиктэш балалар сэламэтлэндеру оешмаларында Ьэм гражданнарныц бакчачылык, 
яшелчэчелек, дача коммерцияле булмаган берлэшмэлэрендэ янгынга каршы 
махсус режим билгелэу тэртибен (кушымта №1).
1.2. Аерым янгынга каршы режим билгелэу очен нигезлэр исемлеген (№2, №3).
2. Элеге карарны рэсми сайтта Ьэм Ютазы районыныц интернет челтэрендэ 
бастырырга.
3. Элеге карар аны бастырып чыгарганнан соц кеченэ керэ.
4. Элеге карар утэлешен контрольдэ тотуны уз жаваплылыгыма алам.
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Кушымта№1 
ТР Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 

_____ 2018 ел №_______

Ютазы муниципаль районы территориясендзге урман кишэрлеклэре белэн 
чиктэш балалар сэламэтлэндеру оешмаларында Иэм гражданнарныц 
бакчачылык, яшелчэчелек, дача коммерцияле булмаган берлэшмэлэре 
янгынга карты махсус режим билгелэу тэртибе

1.Элеге Ютазы муниципаль районы территориясендзге урман
кишэрлеклэре белэн чиктэш балалар сэламэтлзндеру оешмаларында Ьэм 
гражданнарныц бакчачылык, яшелчэчелек, дача коммерцияле булмаган 
берлэшмэлэрендэ янгынга каршы махсус режим билгелэу Тэртибе 1994 елныц 21 
декабрендэге «Янгын куркынычсызлыгы турында»гы 69-ФЗ номерлы Федераль 
закон, 2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 131-ФЭ номерлы федераль закон, 
шулай ук 1994 елныц 21 декабрендэге "Янгын куркынычсызлыгы турында"гы 69- 
ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хекумэтенец 25.04.2012 ел, № 
390 карары белэн расланган Россия Федерациясендэ Янгынга каршы режим 
кагыйдэлэренец 17 пункты нигезендэ эшлэнде.
2.Янгынга каршы режим -  билгелэнгэн тэртиптэ янгын куркынычсызлыгы 
талэплэрен бозу турында вэкалэтле органнарга хэбэр ителэ торган норматив 
хокукый актлар жыелмасы; гражданнар Ьэм оешмалар хезмэткэрлэре дежур тору 
юлы белэн территориянец Ьэм аныц янэшэсендэге зоналарныц янгынга каршы 
торышын кузэту оештырыла; утныц урман янгыннарыннан биналарга Ьэм 
учреждениелэр корылмаларына Ьэм алар янындагы зоналарга кучу мемкинлеген 
булдырмый кала торган чаралар куздэ тотыла; балалар сэламэтлэндеру 
оешмалары Ьэм бакчачылык ширкэтлэре территориясендэ Ьэм алар янындагы 
зоналарда учаклар ягу куркынычы турында халык белэн ацлату эшлэре алып 
барыла; балалар сэламэтлэндеру оешмалары Ьэм бакчачылык ширкэтлэре 
кочлэре, шулай ук ирекле янгын формированиелэре эгъзалары кече белэн балалар 
сэламэтлэндеру оешмалары Ьэм беренчел янгын сундеру чаралары белэн 
патрульлек иту, шулай ук булган су ташу Ьэм жир казу техникасыннан файдалану 
мемкинлеге очен эзерлек оештырыла (шул исэптэн аны техника йортучелэр 
составы Ьэм ягулык-майлау материаллары белэн тээмин итеп); ирекле янгын сагы 
булекчэлэренец Ьэм янгын сундеру техникасыныц (янгын сундеру очен 
жайлаштырылган) булган булекчэлэренец тэулек буе кизу торуы оештырыла; 
янгын сундеру максатлары очен су запасы тээмин ителэ; Россия Федерациясе Ьэм 
Татарстан Республикасы законнарына каршы килми торган башка остэмэ янгын 
куркынычсызлыгы чаралары курелэ.



Кушымта №2 
ТР Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 

2018 ел №

Аерым янгынга каршы режим урнаштыру очен нигезлэр исемлеге

1. 25 гектар Ьэм аннан да артык мэйданда зур урман янгыннары.
2. Янгыннар саны арту яки балапарны сэламэтлэндеру оешмаларында Ьэм 

бакчачылык ширкэтлэрендэ янгыннарда кешелэр улеме очраклары арту.
3. Зур урман янгыннары чыгу.
4. РФ Авыл хужалыгы министрлыгыньщ 2008 елныц 16 декабрендэге 

«Урманнарны табигый янгын куркынычы классификациясен Ьэм Ьава шартлары 
буенча урманнарда янгын куркынычы классификациясен, шулай ук урманнарныц 
максатчан билгелэнуенэ, урманнарда Ьава шартлары буенча табигый янгын 
куркынычы курсэткечлэренэ бэйле рэвештэ урманнарда янгын куркынычсызлыгы 
чараларына талэплэрне раслау турында»гы боерыгы нигезендэ Ьава шартлары 
буенча урманнарда янгын куркынычыныц 3, 4 яки 5 нче классы барлыкка килу № 
532 шулай у к, халыкны яклау буенча кичектергесез чаралар талэп итэ торган 
хэллэргэ карамастан, янгын куркынычсызлыгы классына Ьэм авария-коткару 
эшлэрен уткэругэ карата талэплэр.

5. Кочле жил (шул исэптэн давыл Ьэм еермэ) тизлеге секундына 30 метрдан 
артык Ьэм аннан да кубрэк булганда .

6. Ьава температурасы жиде тэулек дэвамында +25 градус Ьэм югарырак 
булганда.



Кушымта №3 
ТР Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты карарына 

2018 ел №

Урман участоклары белэн чиктэш балалар сэламэтлэндеру оешмаларында 
hdM бакчачылык ширкэтлэрендэ аерым янгынга каршы режим чорында 
гамэлдэ булган естэмэ янгын куркынычсызлыгы талэплэре исемлеге

1. Ирекле янгын дружинасы (янгын сагы) эгъзаларына ярдэмгэ 
гражданнарныц Ьэм балалар сэламэтлэндеру оешмалары хезмэткэрлэренец 
дежурлыгын оештыру.

2.Торак пунктларда, Ьэр торак корылмада янгын сундеру очен су запаслары 
булдыруны тээмин иту.

3.Булган су ташу Ьэм жир казу техникасын файдалануга эзерлэу.
4.Балалар сэламэтлэндеру оешмалары территориялэрен патрульлэштеруне 

оештыру Ьэм гражданнар Ьэм балалар сэламэтлэндеру оешмалары хезмэткэрлэре 
Ьэм беренчел янгын сундеру чаралары булган ирекле янгын формированиелэре 
эгъзалары кече белэн тошеруне оештыру.

5.Массакулэм мэгълумат чаралары аша янгын куркынычсызлыгы чаралары 
Ьэм янгын чыккан очракта гамэллэр турында ацлату эшлэре алып бару.

6.Кешелэр тормышына Ьэм сэламэтлегенэ куркыныч янаган очракта, 
халыкны Ьэм объектларны янгынга каршы махсус режим кертелгэн 
территориялэрдэн читкэ эвакуациялэу уткэру.

7.Торак пунктлар периметры буенча 3 метрдан да ким булмаган 
минерализациялэнгэн полосаларны, балаларны савыктыру лагерьлары, урман 
массивларында урнашкан бакча участоклары периметры буенча салу Ьэм торгызу 
эшлэрен уткэру.

8.Махсус янгынга каршы режим гамэлдэ булган вакытта ботен жирдэ 
тубэндэгелэрне тыярга: чуп-чарны Ьэм улэннэрне яндыруны; урман 
массивларында ял иту урыннарына баруны; камыл Ьэм коры улэн яндыруны; 
гражданнарныц урманнарга баруларын; урман фондыныц аерым участокларында 
Ьэм урман фондына кермэгэн территориялэрдэ аерым эшчэнлек торлэрен 
уткэруне (урман кису, аучылык Ьэм балыкчылык).


