
 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 

территориясендә профилактик эш төркеме төзү турында 

    «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69 -ФЗ номерлы, 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнарны үтәү 
йөзеннән, янгыннар һәм аларда кешеләр үлүен стабильләштерү, хокукый агарту һәм 
торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре 
турында халыкка хокукый мәгълүмат бирү максатларында профилактик чаралар 
үткәрү, гражданнар арасында янгын куркынычсызлыгы чараларын пропагандалау 
максатыннан, 

1. Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге чикләрендә 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Макыл авыл җирлеге 
территориясендә торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының 
мәҗбүри таләпләре, янгынга каршы пропаганда турында халыкка хокукый мәгълүмат бирү 
буенча профилактик эш төркеме составын расларга (1 нче кушымта). 

2. Эшче төркем: 
- авыл җирлеге чикләрендә җаваплылык зонасы торак секторының профилактик 

төркемнәре әгъзаларын беркетергә һәм алар көче белән торак фондта һәм торак 
пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре, янгынга каршы пропаганда 
турында халыкка хокукый белем бирү һәм хокукый мәгълүмат бирү рәвешләрендә 
профилактик чаралар үткәрергә; 

- профилактик төркемнәр эшендә балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау буенча район комиссияләре белән күп балалы гаиләләрдә, социаль 
яклау органнары кайгыртуында торучы гаиләләрдә профилактик чаралар эшен оештыру 
өчен хезмәттәшлек итәргә; 

    - ялгыз өлкән яшьтәге гражданнар, халыкның социаль яктан имин булмаган 
катламнары һәм тормыш рәвешен алып баручы затлар белән эшне оештыру; 

- 2019 елның октябренә кадәр Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл 
җирлегенең торак секторына тикшерү үткәрергә; 

- атна саен җомга көннәрендә Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл 
җирлеге торак пунктларының торак секторын тикшерү нәтиҗәләрен Югары Ослан 
муниципаль районы буенча УНД һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсе ПРга тапшырырга. 
     3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 
 
 
Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе                                       Л.Р. Цветкова                                                                                  
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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Макыл авыл җирлеге 
территориясендә торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының 

мәҗбүри таләпләре, янгынга каршы пропаганда турында халыкка хокукый мәгълүмат 
җиткерүнең эш профилактика төркеме 

 Составы 
 

                                                    Рус Макылы торак пункты                      
А.К. Аксёнов                              Макыл авыл җирлеге Башлыгы 
                                                     (эшче төркем рәисе) 
Әгъзалар: 
 
А.Б. Сычев                              ОП Р. Макылы шоферы 
А.Г. Малиновский                   ОП Р. Макылы шоферы 
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                                                    (эш төркеме рәисе) 
 
Әгъзалар: 

Н.В. Митягин                               ПО Р. Макылы янгын сүндерүчесе 

 


