
 

 

 
Югары Ослан муниципаль районы  

территориясендә «Торак - 2019»  

күзәтү-профилактика операциясен  

үткәрү турында 

 

2018 елның 1 гыйнварыннан 31 декабренә кадәр Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә 51 янгын булган, шул исәптән гражданнар гаризасы буенча исәпкә 

алынган янгыннар – 3, ЭЭМ белән ай саен чагыштыру буенча билгеләнгән (барлыгы 51 

янгын исәпкә алынган) (үсеш 0 %) ,аларда 10 кеше һәлак булган һәм 2 кеше зыян 

күргән. Узган елның шул ук чорында 55 янгын, 1 кеше һәлак булган, 1 кеше зыян 

күргән. 

Янгыннарның төп сәбәпләре: 

Янгыннарның сәбәпләре: 

- электр җиһазларын техник эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу-21 янгын. 

- мичне кулланган вакытта янгын куркынычсызлык кагыйдәләрен дөрес үтәмәү-13 

янгын. 

– яндыру-4 янгын. 

- сүндерелмәгән тәмәке төпчегеннән - 3 янгын; 

- ут белән саксыз эш итү - 2 янгын; 

- газ җиһазларын кулланган вакытта янгын куркынычсызлык кагыйдәләрен бозу -1 

янгын.  

- ачык яну чыганагын караучысыз калдыру -1 янгын; 

- ут белән саксыз эш итү - 5 янгын; 

- җитештерүнең технологик регламентын бозу -1 янгын; 

Торак фондта 39 янгын һәм 12 бакча җәмгыятьләрендә булган.  

Югары Ослан муниципаль районында 2018 елның 12 аенда янгын-профилактик 

чаралар комплексы янгыннар санын киметергә ярдәм итте ләкин аларда һәлак булган 

кешеләрнең кимүенә ирешә алмады, аларның үсеше 2017 елның шул ук чоры белән 

чагыштырганда 900% ка артты. 

«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, «Татарстан 

Республикасы территориясендә торак фондта янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри 

таләпләрен бозуларны профилактикалау чараларын оештыру турында» Татарстан 

01.03.2018                                                                     188 



Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең 2019 елның 23 гыйнварындагы 27/32 

номерлы боерыгын үтәү максатында ("Торак - 2019» операциясе), 

Торак фондта янгыннарны кисәтү һәм аларга Югары Ослан муниципаль 

районы территориясендә 2019 елгы язгы-җәйге һәм көзге-кышкы янгын куркынычы 

янаган чорда кешеләрнең һәлак булуы максатында Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

     1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә торак 

фондта янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләрен бозуларны кисәтү буенча 

чаралар үткәрүне оештырырга («Торак-2019» операциясе).    

     2. Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны башлыгына: 

- 2019 елга торак секторны тикшерү графигын эшләргә һәм расларга, Югары Ослан 

муниципаль районы буенча ГХД һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча Баш идарәсе белән килештерергә. Торак секторны 

тикшерүнең килештерелгән һәм расланган графикларын 2018 елның 1 апреленнән дә 

соңга калмыйча Югары Ослан муниципаль районы буенча ГХД башлыгына УНД ПР һәм 

Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча Баш 

идарәсе  башлыгына бирергә; 

- торак пунктларны Югары Ослан янгын сүндерү-коткару гарнизоны бүлекчәләренә 

хокукый белем бирү һәм халыкка торак фондта һәм торак пунктларда янгын 

куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре турында хокукый мәгълүмат бирү, хезмәт 

күрсәтә торган торак пунктларда гражданнар арасында янгын куркынычсызлыгы 

чараларын пропаганда буенча профилактик чаралар үткәрү өчен беркетү; 

 - янгыннар белән хәл начарайган очракта Югары Ослан янгын-коткару гарнизоны 

территориясендә хезмәт итүнең көчәйтелгән вариантын билгеләү буенча тәкъдимнәр 

кертергә;  

- Югары Ослан янгын сүндерү һәм коткару гарнизоны бүлекчәләренең гамәлләрен 

координацияләүне тормышка ашырырга; 

- янгын сүндерү-коткару гарнизоны бүлекчәләренең куелган бурычларны үтәргә әзер 

булуын, шулай ук аларның янгын-техник коралларын һәм җиһазларын, янгын сүндерү 

матдәләре һәм ягулык-майлау материаллары белән максималь тәэмин итәргә; 

- янгын куркынычы булган урыннарда шәхси состав белән янгын техникасын чыгаруны 

күздә тотарга, хәлне катлауландырганда янгын гарнизоны көчләре һәм чаралары 

күчерелүне күздә тотарга;   

- районның ДПО бүлекчәләренең хәрби әзерлеген контрольдә тотуны көчәйтергә. 

3. Татарстан Республикасы буенча Россия МЧС Баш идарәсенең күзәтү эшчәнлеге 

һәм профилактик эшләр идарәсенең Югары Ослан муниципаль районы буенча ОНД 

башлыгына: 

      - Югары Ослан муниципаль районының профилактик төркемнәренең эшен 

координацияләүне тормышка ашырырга;  

     - Югары Ослан муниципаль районының профилактик төркемнәр әгъзалары белән 

янгынга каршы пропаганда алып бару тәртибе буенча укыту дәресләре үткәрергә; 

- районның тиешле хезмәтләре ярдәмендә ялгыз өлкән яшьтәге гражданнарның, 

алкогольне явыз ният белән куллануга сәләтле затларның, шулай ук билгеле бер яшәү 

урыны булмаган затларның яшәү урыннарына патронаж учетта торучы күп балалы 

гаиләләрнең яшәү урыннары исемлекләренә төзәтмәләр кертергә; 



- янгын вакытында ныклыгы түбән булган күпфатирлы торак йортларны исәпкә 

алырга, әлеге йортларда яшәүче гражданнар белән янгынга каршы тематикага 

профилактик әңгәмәләр үткәрүне оештырырга; 

- алкогольне артык күп куллануга сәләтле, шулай ук билгеле бер яшәү урыны 

булмаган затларның яшәү урыннарында профилактик эшләр исәбен алып барырга; 

- торак фондының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә үткәрелә торган 

чараларны һәм проблемалы мәсьәләләрне ММЧда яктыртуны оештырырга; 

- кешеләр күпләп җыела торган урыннарда янгын куркынычсызлыгы турында 

белешмәлек таратуны оештыру мөмкинлеге булдырырга; 

- янгын куркынычсызлыгы тематикасына агитация һәм пропаганда материаллары 

әзерләүдә Югары Ослан муниципаль районы авыл җирлекләре башлыкларына методик 

ярдәм күрсәтү һәм почта элемтәсе, торак оешмалары, идарәче компанияләр, халыкны 

социаль яклау хезмәткәрләре, полициянең участок уполномоченныйлары, ирекле янгын 

сүндерү җәмгыяте әгъзалары мөмкинлекләрен файдаланып халык арасында аларны 

таратуны оештыру; 

- Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнарына гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе 

утырышларында торак фондының, объектларның һәм торак пунктларның янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итүдә проблемалы мәсьәләләрне карау һәм тиешле 

җитәкчеләрне тыңлау һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча карарлар кабул 

итү турында тәкъдимнәр кертергә; 

- тиешле максатчан программаларны эшләү һәм территорияләрне үстерүнең 

перспектив планнарына янгынга каршы эшләрне финанслауны кертү өлешендә җирле 

үзидарә органнары белән хезмәттәшлекне оештырырга; 

- торак пунктларның янгынга каршы торышы турындагы мәгълүматны 

гомумиләштерүне һәм анализлауны оештырырга һәм квартал саен Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе - КЧС һәм ОПБ рәисенә тәкъдим 

итәргә; 

- янгыннар белән хәл начарайган очракта, законнар кысаларында объектларның 

һәм торак пунктларның янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча конкрет карарлар 

күрсәтелгән янгын куркынычсызлыгы чараларының үтәлеше турында Югары Ослан 

муниципаль районы Башлыгы, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе, Югары Ослан муниципаль районының авыл җирлекләре башлыклары, торак 

оешмалары җитәкчеләре адресына тәкъдимнәр (күрсәтмәләр) җибәрергә; 

- балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча район 

комиссияләре һәм социаль яклау органнары белән балигъ булмаган балаларның тормыш 

эшчәнлеген тәэмин итүче ресурслардан мәхрүм итү фактлары буенча, шулай ук әлеге 

категория гаиләләрнең торак урыннары торышы канәгатьләндерерлек түгеллеге турында 

мәгълүмат алмашу; 

- "2015-2020 елларга янгын куркынычсызлыгы" район максатчан программасының 

үтәлешен контрольдә тотуны оештыру. 

     4. Югары Ослан муниципаль районы авыл җирлекләре Башлыкларына: 

- янгын вакытында ныклыгы түбән булган күпфатирлы торак йортларны, газ һәм электр 

белән тәэмин итүдән өзелгән индивидуаль торак йортларны (фатирларны) исәпкә алуны 

үткәрергә; 

- Югары Ослан янгын сүндерү-коткару гарнизоны ГПС бүлекчәләре хезмәткәрләре, 

Югары Ослан муниципаль районы буенча күзәтү эшчәнлеге һәм профилактик эшләр 



идарәсе хезмәткәрләре, Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы Баш идарәсенең күзәтү эшчәнлеге һәм профилактика эше идарәсе 

хезмәткәрләре, «Татарстан Республикасы Янгын саклау» Татарстан Республикасы 

Дәүләт казна учреждениесе хезмәткәрләре, Россия Эчке эшләр министрлыгының 

«Югары Ослан» МБ хезмәткәрләре, Югары Ослан муниципаль районының ирекле янгын 

сагы әгъзалары, волонтерлар оештырырга;  

- авыл җирлекләре 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, социаль яктан имин булмаган катламнары һәм 

тормыш рәвешен алып баручы затлар белән профилактик төркемнәр эшен оештыру; 

- аз керемле гражданнарга (күп балалы гаиләләргә, ялгыз өлкән гражданнарга) мичне 

һәм электр үткәргечләрне ремонтлауда, шулай ук янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри 

таләпләрен үтәү буенча башка чаралар үткәрүдә социаль ярдәм күрсәтү; 

- гражданнар җыеннарын Югары Ослан муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге 

һәм Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Баш 

идарәсенең профилактик эш идарәсе хезмәткәрләре җәлеп итеп, хокукый белем бирү 

һәм торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре 

турында халыкка хокукый мәгълүмат бирү, янгынга каршы пропаганда үткәрү өчен 

оештырырга. 

      5. «Россия ЭЭМ» муниципальара бүлеге Башлыгына: 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының «Югары Ослан» муниципаль берәмлеге 

хезмәткәрләре һәм хезмәткәрләре исемлеген торак фондта һәм торак пунктларда янгын 

куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре турында халыкка хокукый белем бирү һәм 

хокукый мәгълүмат бирү максатыннан авыл җирлекләренең профилактик төркемнәре 

составына кертү өчен бирергә; 

- Россия Эчке эшләр министрлыгының «Югары Ослан» МБ хезмәткәрләре көче белән, 

халыкның социаль имин булмаган катламына, шулай ук билгеле бер яшәү урыны 

булмаган затларның яшәү урыннарына аерым игътибар юнәлтеп, торак секторны 

тикшерү буенча үткәрелә торган рейдларда катнашуын оештырырга. 

      6. Идарә компаниясе  «Управдом»га тәкъдим итәргә:  

- көнкүрештә янгынга каршы чараларны үтәү мәсьәләсе буенча күп фатирлы йортларда 

яшәүчеләрнең гомуми җыелышларын оештырырга; 

- күпфатирлы йортларда, 2019 елның 1 апреленә кадәр янгын куркынычсызлыгы 

почмакларын булдыру; 

- халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү эшен активлаштыру; 

- халык арасында янгынга каршы тематикага агитация һәм пропаганда материаллары 

таратуны оештырырга; 

- көнкүрештә газ приборларыннан куркынычсыз файдалануны пропагандалауны оештыру 

һәм тәэмин итү; 

- торак йортларда төтен юлларын һәм вентиляцион каналларны тикшерү буенча 



норматив срокларны үтәргә. 

    7. «Волжская новь »район газетасы редакторына:  

- торак йортларда янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча Белешмәлекне 

халыкка  «Волжская новь» район газетасы аша җиткерергә; 

- Югары Ослан муниципаль районы буенча ОНД ДУ РФ Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының ТР буенча Баш идарәсе һәм Югары Ослан янгын-коткару гарнизоны 

белән берлектә әһәмиятле янгыннар һәм кешеләр һәлак булган янгыннар буенча  

материаллар әзерләргә.   

    8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары В.С.Тимиряевка йөкләргә. 

 

 

 

 

 

 
Башкарма комитеты җитәкчесе                                                 Л.С. Хакимзянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
«РАСЛЫЙМ» 

 КЧС һәм ОПБ рәисе - 
Югары Ослан муниципаль районы 

 Башкарма комитеты җитәкчесе 
____________________Л.С. Хакимзянов 

01. 03.2019 ел 
 

 

 

Югары Ослан муниципаль районында янгыннарга бәйле хәлне стабильләштерү һәм 
аларда кешеләрнең һәлак булуы буенча өстәмә чаралар планы 

 
 

№ 
 

Чаралар Үтәлеш 
вакыты 

Үтәү өчен җаваплы Үтәлеше 
турында 

билге 

Искәрм
ә 

1 Югары Ослан 
муниципаль 
районының 
янгыннарны киметү 
һәм аларда һәлак булу 
мәсьәләләре буенча 
чираттан тыш 
утырышын үткәрү 

26.03.2019 
ел 

КЧС һәм ОПБ рәисе - 
Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма 
комитеты җитәкчесе 
 

  

2 Югары Ослан янгын 
сүндерү-коткару 
гарнизоны һәм ДКУ 
«ТР Янгын сагы» 
бүлекчәләренең шәхси 
составы, «Торак-2019» 
операциясен үткәрү 
кысаларында ДПО 
кертеп, торак 
пунктларда шәхси 
сектор ишегалларын 
чүп-чардан чистартып, 
янгын 
куркынычсызлыгы 
турында агитацион 
материаллар тапшыру 
белән үткәрергә  

«Торак-
2019» 
операциясен 
үткәрү 
кысаларынд
а 

Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы,  
Татарстан 
Республикасының Югары 
Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы  

  

3 Районның урта гомуми 
белем бирү 
учреждениеләрендә 
ОБЖ дәресләрендә 
янгын 
куркынычсызлыгы 
кагыйдәләрен үтәү 
буенча дәресләр 
оештырырга һәм 
янгын вакытында 
хәрәкәтләргә 

2019 уку елы 
дәвамында 

Югары Ослан муниципаль 
районы мәгариф бүлеге 
начальнигы, Югары Ослан 
муниципаль районы буенча 
ОНД башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы,  

  



инструктажлар 
үткәрергә 

4 Югары Ослан 
муниципаль районы 
территориясендә дин 
әһелләрен янгыннарда 
кешеләрнең һәлак 
булуы һәм 
янгыннарның артуы 
турында мөселманнар 
арасында аңлату 
эшләре алып баруга 
җәлеп итәргә 

Атна саен Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Дин әһелләре 
һәм имам-мөхтәсибәт 

  

5 Янгыннарда яки янгын 
очрагында кешеләр 
һәлак булуның һәр 
очрагын массакүләм 
мәгълүмат чаралары 
аша яктырту 

Янгын яисә 
янгын 
вакытында 
кешеләр 
һәлак булган 
очракта 

Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, «Волжская Новь»  
газетасы редакторы 

  

6 Югары Ослан 
муниципаль районы 
буенча ГХД УНД ПР 
һәм Россия гадәттән 
тыш хәлләр 
министрлыгының 
Татарстан 
Республикасы буенча 
Баш идарәсе белән 
берлектә Югары 
Ослан муниципаль 
районы буенча күп 
балалы һәм имин 
булмаган гаиләләрнең 
яшәү урыннарында 
янгынга каршы 
режимның торышын 
анализлау буенча 
рейдлар үткәрергә 

 График 
буенча 

Татарстан 
Республикасының Югары 
Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы, Югары Ослан 
муниципаль районы авыл 
җирлекләре башлыклары 
  
 

  

7 Янгыннарда 
кешеләрнең һәлак 
булуын кисәтү буенча 
оештыру һәм гамәли 
чаралар комплексын 
тормышка ашырырга. 

      даими 

 

Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, 

  

8  Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

«Татарстан 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 

  



Республикасы халкын 

янгын 

куркынычсызлыгы 

чараларына укытуның 

дәүләт системасы 

турында» 17.01.01 ел, 

10 нчы карарын 

тормышка ашыру эшен 

дәвам итү 

Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы 

9 «Дәүләт контролен 

(күзәтчелеген) һәм 

муниципаль 

контрольне гамәлгә 

ашырганда юридик 

затларның һәм 

индивидуаль 

эшкуарларның 

хокукларын яклау 

турында» 294-ФЗ 

номерлы Федераль 

законны, Дәүләт янгын 

күзәтчелеген 

оештырганда һәм 

гамәлгә ашырганда, 

шул исәптән кече һәм 

урта эшкуарлык 

субъектларына карата 

планнан тыш 

күзәтчелек чараларын 

уздырганда 

законлылыкны саклау 

өлешендә эшне дәвам 

итәргә. 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, 

  

10 Күзәтчелек 
эшчәнлеген 
камилләштерү буенча 
эшне дәвам итәргә, 
шул исәптән: 
- янгыннар санын һәм 
кешеләр үлемен 
киметүгә 
юнәлдерелгән 
профилактик 
чараларны гамәлгә 
ашыру. 
-янгын 
куркынычсызлыгы 
таләпләрен 
бозучыларга карата 
административ 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, 

  



санкцияләр 
катгыйлану һәм 
объектларны янгын 
куркынычсызлыгы 
халәтенә китерү 
өлешендә тулы 
күләмдә 
административ ресурс 
куллану. 

11 «Россия 
Федерациясендә 
җирле үзидарә 
оештыруның гомуми 
принциплары турында» 
2006 елның 6 
октябрендәге 131 
номерлы Федераль 
законны, җирле 
үзидарә органнары 
тарафыннан беренчел 
янгын 
куркынычсызлыгы 
чараларын һәм «Янгын 
куркынычсызлыгы 
таләпләре турында 
техник 
регламент»,2008 
елның 22 июлендәге 
123-ФЗ номерлы 
Россия Федерациясе 
Федераль законын үтәү 
буенча эшне дәвам 
итәргә. 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Татарстан 
Республикасының Югары 
Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы 

  

12 Янгын 

куркынычсызлыгы 

чараларын 

пропагандалау һәм 

торак фондның 

янгынга каршы 

торышын тикшерү 

буенча эшне дәвам 

итәргә. 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Татарстан 
Республикасының Югары 
Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы 

  

13 Янгын 

куркынычсызлыгын 

тәэмин итү буенча 

оештыру – гамәли 

чаралар комплексын 

дәвам итү: 

- кешеләр төнлә булган 

социаль өлкә 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Татарстан 
Республикасының Югары 

  



объектлары; 

- белем бирү 

учреждениеләре; 

- мәдәни-тамаша 

учреждениеләре; 

- гражданнарның һәм 

балаларның җәйге ялы 

объектлары һәм 

урыннары; 

- спорт һәм башка 

массакүләм чаралар. 

Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы 

14 Балаларны мәктәпкәчә 

һәм гомуми белем 

бирү 

учреждениеләрендә 

укытуны оештыру, 

укытучылар составына 

методик ярдәм 

күрсәтү, Татарстан 

Республикасы буенча 

Россия ГТХМ Баш 

идарәсе 

инспекторларының 

дәресләр үткәрүдә 

катнашуын оештыру. 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Татарстан 
Республикасының Югары 
Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы 
 

  

15 Нигезләмә нигезендә 

гомуми белем бирү 

учреждениеләренең 

яшь янгын 

сүндерүчеләр 

дружиналарының эшен 

оештыру, алар белән 

спорт һәм башка 

чаралар үткәрү  

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Татарстан 
Республикасының Югары 
Ослан янгын сүндерү һәм 
коткару гарнизоны 
башлыгы  

  

16 Проблемалы һәм 

публицистик 

материаллар 

әзерләүдә тәҗрибәсе 

булган басма 

массакүләм мәгълүмат 

чаралары вәкилләре 

аша җирле матбугатта 

янгынга каршы 

тематикага 

материалларны 

вакытлы бастырып 

даими Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, «Волжская Новь»  
газетасы редакторы 

  



чыгаруны җайга салу. 

17 Дежур персоналны 
янгынның иртә 
стадиясендә төтен 
чыгу (яну) турында 
вакытында хәбәр итү 
максатында янгынга 
каршы автоматикага 
радиоактив 
системаларны кертү 
буенча максатчан эш 
алып барырга. 

Ел ахырына 
кадәр 

Югары Ослан муниципаль 
районы буенча ОНД 
башлыгы УНД ПР һәм 
Россия гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгының 
Татарстан Республикасы 
буенча Баш идарәсе 
башлыгы, Предприятие һәм 
оешма җитәкчеләре 

  

 

 

 

 

     

Югары Ослан муниципаль районы буенча 
ОНД башлыгы УНД ПР һәм Россия гадәттән 
тыш хәлләр министрлыгының Татарстан 
Республикасы буенча Баш идарәсе 
башлыгы, эчке хезмәт подполковнигы 

Татарстан Республикасының Югары Ослан янгын 
сүндерү һәм коткару гарнизоны башлыгы, эчке 
хезмәт майоры 

   
_____________________Садыков А.Д.  ________________________Пестов Э.В. 

 


