ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙКОМИТЕТ
МАМАДЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫЦ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

ул.М.Джалиля, д.23/33, г. Мамадыш,
Республика Татарстан, 422190

М.Дэлил ур, 23/33 й., Мамадыш ш.,
Татарстан Республикасы, 422190

Тел.: (85563) 3-15-00, 3-31-00, факс 3-22-21,e-mail:mamadysh.ikrayona@tatar.ru, www.mamadysh.tatarstan.ru

Постановление

Карар
от

<
£3» OS___________ 2019 г.

Мамадыш муниципаль районы
башкарма комитетыныц
2019 елньщ 14 февралендэ кабул ителгэн
35 нче санлы карарына узгэрешлэр керту турында

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елньщ 21 декабрендэге 69-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендэ жцрле узидарэне оештыруныц
гомуми принциплары турында» 2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы
Федераль закон, шулай ук Россия Федерациясе Хекумэтенец “Янгынга карты
режим турындагы” 25.04.2012 ел, № 390 карары белэн расланган Россия
Федерациясендэ Янгынга к ар ты режим кагыйдэлэренец 17 пункты нигезендэ Ьэм
урман кишэрлеклэре белэн чиктэш балалар сэламэтлэндеру оешмаларында Ьэм
бакчачылык, яшелчэчелек, дача коммерцияле булмаган берлэшмэлэрендэ
янгыннарны булдырмау максатларында, Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р б и р э :
1. Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц «Мамадыш
муниципаль районы территориясендэ балалар сэламэтлэндеру оешмаларында Ьэм
гражданнарныц бакчачылык, яшелчэчелек, дача коммерцияле булмаган
берлэшмэлэрендэ янгынга к ар ты махсус режим билгелэу тэртибе турында " 2019
елньщ 14 февралендэге 35 номерлы карарына тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
- 1 нче кушымтаныц 2 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
янгынга к ар ты режим - Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Россия
Федерациясе субъектларыныц норматив хокукый актларында йэм янгын
куркынычсызлыгы буенча муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн янгын
куркынычсызлыгы талэплэре, кешелэрнец уз-узлэрен тоту кагыйдэлэрен билгели
торган, территориялэрне, ж;ир кишэрлеклэрен, биналарны, корылмаларны,
оешмалар биналарын Бэм башка саклау объектларын жцтештеруне Бэм (яисэ) карап
тотуны оештыру тэртибен, янгын куркынычсызлыгын тээмин иту максатларында,
тээмин иту максатларында;
2 нче кушымтаныц 4 пункты уз кочен югалткан дип танырга.
3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма
комитетыныц матбугат йэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан

Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.
4. Элеге карарньщ утэлешен контрольгэ алуны уз естемдэ калдырам.
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