
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КУКМАРА IЧМ{ИIL4IIАЛЬ РМОНЫКОРКОYЧ АВЫЛ Х{ИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
кАрАр

20 сентябрь 2019 ел
J\ъ 20

Татарстан Республикасы Кукмара муницип€Lль районыКэркэуч авыл }цирлеге муниципЕtль берэмлеге
территориясендэ торак фондта hэм торак пунктларда янгын
куркынычсызлыгыныц мэхtбyр" т€lJIэплэре турында хаJIыккахокукый белем бирy hэм хокукый мэьлlмат бирy
рэвешлэрендэ профилактик чаралар оештыру хакында

<<Россия Федерациясендэ }кирле Yзидарэ оештыруныц гомуми принципларыТУрынДu') 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ 
"оr.рй Федерйь.uпо", й;;;;;куркынычсызлыгы турында) 1994 елныц 21 декабрендэге оq-оЗ номерлыФедераль закон нигезендэ, Татарстан Респубпи*ас", Кукмара муницип€tдъ

районыныц <<Каркэlч авыл }кирлеге) муниципаль берэмп... 
".рриториясендэхалыкнЫц hэМ |ражданНарныЦ молкэтен янгыннардан сакJIауны тээмин итYмаксатларында, Кэркэут авыл п{ирлеге башкарма комитеты Кдрдр Биро:1.Раслау:

Лb 1 кушымта нигезендэ Татарстан Республикасы Кукмара муницип€Lлъ
р айоныныц <Кэркэlч авыл п{ирлеге)) муниципuль б.р"мл... ^r.рр"ториясендэ
торак секторда hэм кешелэр куп 

_була торган объектларда янгын-профилактика
эшеН оештырУ hэм уткару тэртиб.,ур"r"да нигезлэмэсен;

_м 2 кушымта нигезенцэ Тр Кукмара муниципалъ районыныц <<кэркэуr авыл}цирлеге) муниципа-rrь берамлеге территориясендэ урнашкан торак йортлардагражданнар белэн агитация-профилактик чар€Lлар Yткарy буенча профилактикторкем составын, шулай ук спиртлы эчемлеклэрдэн явызларчu бuйлйаныргасэлэтле |ражданнарныц, куп балалы hэм u, о.рь*ле гаилэлэрнец, ялгыз hэмолкэн яшьтэге |ражданнарныц яшэy урыннары буенча .rроф"лактик торкемсоставын;
_J\b 3 кушымта нигезендэ шэхси торак йортлар, фатирлар hэм дача-ху)ц€Lлыккорылма''ары очен беренчел янгын сyндерy чараларыныц такъдим ителгэнисемлеген.
2. Авыл я{ирлеге территориясендэ урнашкан оеrт.тм€UIар hэм rrреждениелерщитэкчелэренэ элеге карар белэн расланган профилаIстик,фпЪr.. хокукыйбелем бирy hэм торак фондта hэм торак пунктларда янгын
куркынычсызлыгыныц мэ}кбyри тЕLлэплэре турында халыкка хокукыймэгълyмат биру рэвешлерендэ профилапi"* ..ър*чр оештыруны тэкъдимитарга.
3. Олеге карар рэсми игълан ителгеннэн соц yз коченэ керэ.
4. Олеге карарнъI.
итарге hэм Ti
сайтында

Кэрк

3:ыл щирлегенец мэьлyмат стендларында игълан
ЩIикасы Кукмара муниципаJIь районыныц рэсми

ком М.Ф.Зэйнетдинов ,



Кушымта }Ъ1

Кукмара муниципаль районы
Кэркэуr авьш щирпеге бапткарма
комитеты карарына
20.09.2019 ел, Jф 20

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы 
ll Каркауч авыл

2цирлеге муниципаль берамлеге территориясенда торак фондта haM торак
пунктларда янгын куркынычсызлыгыныц маяqбури талапларе турында
хокукый белем б"рy haM халыкка хокукый магълyмат биру ровешларенда
профилактик чаралар оештыру тартибе турында нигезлома

I. Гомуми нигезлама

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц <<Кэркэуr авыл
х{ирлеге) муниципаль берэмлеге (алгатаба - п{ирлекJIэр) территориясендэ торак

фОНДТа haM торак tý/нктларда янгын куркынычсызлыгыныц мах(бyр" таJIэплэре
турында хаirыкка хокукый мэгълlмат б"рy hэм хокукый агарту рэвешлэрендэ
профилактик чар€Lпар оештыру тэртибе турында нигезлэмэ янгынга каршы

оирэтYпропаганда hэм х€}JIыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына
максатларын, бурычларын, тэртибен hэм даимилеген билгели.
2. Ха-пыкны янгын куркынычсызлыгы чарапарына hэм янгынга каршы
пропаганда yткарyгэ ойрэтунец топ максатлары булып тора:
1) янгыннар санын hэм аларныц авыр нэтих{аларен киметy;
2) халыкныц янгын куркынычсызлыгы олкэсендэ белемнэрен камиллэштерy.
3. Халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ойрату haM янгынга каршы
пропаганда уздыру олкэсендэ топ бурычлар булып тора:
1) янгыннарны булдырмауга, янгын чыкканда эш-гамэллэр тэртибенэ, беренчел
янгын сундерy чараларын куллану aлымнарын ойрэнугэ юнелдерелгэн
чараларны оештыру hэм yткэрy буенча х€Lлыкныц белемнэрен hэм
кYIIекмэлэрен камиллэштерY;
2) янгын куркынычсызлыгын тээмин итy олкэсендэ хtирлек, оешмапар hэм
х€lJIыкныц Yзара хезмэттэшлеге нэти}кэлелеген арттыру;
З) янгынга каршы пропаганда формаларын haM методларын камиллештерy;
4) янгын куркынычсызлыгы олкасенда х€tлыкка оператив мэгълlмат щиткерy;
5) гражданнарны янгыннарны кисэтy hэм сунлерy эшчэнлегенэ ирекJIе нигездэ
жэлеп итy очен шартлар тудыру, шулай ук х€tлыкныц янгыннарга каршы
кораштэ катнашуы.

Янгын куркынычсызлыгы чаралары-янгын куркынычсызлыгын тээмин
иту буенча гамэллэр, шул исэптэн янгын куркынычсызлыгы таJIаrrлэрен yтэy.

Янгыннарны кисэтy-янгын чыгу момкинлеген булдырмауга hэм €Lларныц

нэтихtаларен чиклэyга юнэлтелгэн превентив чаралар хtыелмасы;
Янгынга каршы пропаганда-щэмагатьчелеккэ янгын куркынычсызлыгын

тээмин иту проблемалары hэм юллары турында, махсус эдэбият hэм реклама
продукциясен нэшер итy hэм тарату, тематик кlргэзмэпэр, смотрлар,
конференциялэр hэм Россия ФедерациrIсе законнары белэн тыелмаган башка
чарапарны куллану юлы белэн массакyлэм мэьлумат чар€Lпары аша х(иткерелэ.



II. Янгынга каршы пропаганда оештыру

1. Авыл п(ирлеге башкарма комитеты янгынга каршы пропаганда yткэрэ:

1) халык арасында янгынга каршы белешмэлеклэр, листовк€Ilrар эзерлэу hэм
тарату;
2) янгын куркынычсызлыгы буенча социаJIь рекJIама эзерлэy haM урнаштыру;;
3) янгынга каршы тематикага конкурслар, кyргазмэлэр, ярышлар оештыру;
4) массакулэм мэгълyмат чараларын х(алеп итy;
5) Кукмара муниципЕLпъ районыныц <<Кэркэуr авыл п{ирлеге> муницип€rлъ
берэмлеге сайтында янгынга каршы тематикага мэьлyмат урнаштыру.

2. Учреждениелэргэ янгынга каршы пропаганда апып барырга кицэш ителэ:
1) хезмэткэрлэре арасында янгын куркынычсызлыгы чаралары турында

белешмелекJIэр hэм листовк€шар эзерлэyне оештыру hэм тарату;
2) янгын куркынычсызлыгы буенча мэьлyмати стендларны бинада hэм

у{реждение территориrIсенда урнаштыру.
Янгынга каршы пропаганда закон нигезенда авыл х(ирлеге бюджеты

хисабына башкарыла.

З. Авыл х{ирлеге территориясендэ янгын куркынычсызлыгы чарапарын
пропаганд€Lлеу, хаJIыкны яЕгын куркынычсызлыгы чараларына ойрэту эшен
оештыру очен Татарстан Республикасы Кукмара муниципаJIь районыныц
<Кэркэуr авыл п(ирлеге) муниципаль берэмлеге территориясендэ урнашкан
торак йортларда гражданнар белан агитация-профилактик чаралар yткерy
буенча профилактик торкем тозелэ (а_гrга таба - профилактик теркем).

Авыл х{ирлеге башкарма комитеты авыл я{ирлегендэ янгын
куркынычсызлыгы чараларын оештыручы hэм башкаруrы булып тора.

Х{ирлек башкарма комитеты профилактик торкем эrrrчэнлеген
координацияли hэм контрольдэ тота:

торак пунктларныц торак секторын, K1TI балалы гаилэлэр, ялгыз олкэн
яшьтёге |ражданнар, ЕLлкоголь белэн артык мавыккан затлар hэм патронаж
yIeTTa торrIы гаилэлэр, янгынга каршы инструктаж YткэрY, янгын
куркынычсызлыгы чар€Lларын yтэy турында белешмэлеюIэр тапшыру эшен
оештыра;

KBapTыI саен к\д балалы гаилэлэрнец, ялгыз карт гражданнарныц,
€lлкогольне явыз ният белэн куллануга hэвэслангэн затларныц, к.дфатирлы
торак йортларныц haM шэхси йортларныц яшэy урыннары исемлегена
тозэтмелэр кертэ;

хЕtлыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ейрэту эшен активлаштыра.
4. Янгынга каршы пропагандага hэм х(ирле бюджетларда белем Еtлуга

махqбури рэвештэ акча караJIган.
5. Янгынга каршы пропаганда hэм х€Llrыкны янгын куркынычсызлыгы

чараларына ойрату даими нигездэ hэм озлексез ЕLлып барыла.
6. Торак фондта hэм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгыныц

мэщбlри т€tлэплэре турында хокукый белем бирy haM х€Lпыкка хокукый
мэгьлlмат б"рy равешлэренда профилактик чаралар оештырганда янгын
куркынычсызлыгы т€tлэплэренец, шул исэптэн янгын куркынычсызлыгы
талэплэренец yтэлеше тикшерелэ :



- янгын куркынычсызлыгы тапэпларен yтэy буенча оештыру чараларын yтэy;

- территорияне, биналарны hэм корылмаJIарны карап тоту;

- эвакуация юплары hэм чыгу юллары торышы;

- оешма персонаJIыныц янгын чыккан очракта эш-гамэлларгэ эзерлеге;

- гамэлдэге законнар нигезендэ ирекJIе янгын дружинасы булу hэм х1иhазлау;

- гамэлдэге законнар нигезендэ янгын куркынычсызлыгы чараларына

янгынга каршы ,rроrrчiurrдч hэм учреждение hэм оешма хезмэткэрларен

ойрэтуне оештыру hэм уткэру; а---лл^ ллттт,dпт cT.TTrl\I

- дэyлэт янгынга каршы хезмэте hэм эчке эшлэр булеге, социutль яклау

органнары, асоциsLль яшэy рэвеше аJIып баруrы затларныц яшэy УрыннарЫНДа

янгыН куркынЫчсызлыГы т€IIIапJIэреН бозУ очракJIарыII кисатy буенча чараJIар,

уртак рейдлар yткэрy.
7.Авыл)цирлегеТерриТориясенДэГеТоракфондтаhэмторакпУнкТларДа

янгын куркынычсызлыгыныц мэп(бyри таJIэплэре турында хокукый маьлумат

б"рy рэвешлэренда беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын yтэyне

тээмин иту hэм профилактик чараларны оештыру буенча профилактик эшне

планлаштыру Оедерапъ законнар, Россия Федерациясе Хокуlrлэте карарлары,

рФ гхМ Ъо.рur*Ър", haM беренчел янгын куркынычсызпыгы чараJIарын

тээмин итy олкэaa"дa башка норматив хокукый актлар нигезендэ тормышка

ашырыла.



Кушьшчrта Nч2

Кукмара муниципаJIь

Кэркэуч авыл х{ирлеге

комитеты карарьша
20.09.2019 ел, Ns 20

рйоны
башкарма

ТР Кукмара муниципаль районыныц <<Каркауч авыл жирлеге>) муниципаль берамлеге

территориясенДаУрнашкан-Торакйортларлагра}IцаЕнарбелан,шулайукспиртлы
эчемлеклароr" "#; ;;* белан файдаланырга салатле iрurкла,",арныц, куп балалы

haM аз керемле гаилаларнец ялгьв heM елкон яшьтаге гражданнарныЕ яшеy урыннары

буенча агитация_профилакт"* "upuiup 
у.г*,ру буенча профилактик торкем составы

8 нче профилактик торкем (Каркауч авыл жqирлеге):

1. зэйнетдинов м.Ф.. _ кэркэуч авчп х(ирлеге б_ашльгы

2. Хасанов в.г.- пйар""it пёч_rrт ФгкУ к7 оФПС по РТ>

З. Й"".*ов Р.Х, - rIастковый ПП

4. Гильмуллина Г,Ф,- социаJIь хезмэткэр

5. Курманов С.Р. - 
""*Ър"i,п 

псЧ 117 бгкУ к7 оФПС по РТ>

6. дiтямова Ф.Р, - социапъ хезмэткэр

i. iнJнЁЁ:: ЬГ;ЗtrН";:Нil:?: кэркэlпr,го*ry" белем биру мэктэбо Директоры'

9.шйДУло""д.я.--газщиhазпuр*р.*о""оuУhэмэксплУаТациялэYслесаре.



Кушьшта NчЗ

Кукмара муниципаль
Кэркэуч авыл щирлеге
комитеты карарына
20.09.2019 ел, Ns 20

районы
башкарма

Шахси торак йортлар, фатирлар haM дача-ху?цалык корылмалары очен
беренчел янгын сyндерy чаралары исемлеге

J\b

п/п
Торак биналар
(корылмалар
торлэре)

Беренчел яЕгын сyl{дерy
чараJIарыныц исеме, аJIарныц
саны

Искэрма

1 2 з 4
1 Фатирлар, булмэлэр 1 . 100 кв.м. торак урынына

(булмагэ) 5 литрдан ким
булмаган порошокJIы яки

углекислотлы яЕгын сYндерY
щайланмасы - 1 берэмлек.
2. Ут чыганагын изоляциялэy
очен 1 м.кицлеге hэм 1 м.
озынJIыгы фатирга (булмэгэ) -
1 берамлек.

Торак урыны
милекчесе
хисабына

2 Шэхси
йортлар,
корылмалары

торак
дача

1. 100 кв.м. торак урынына
(булмага) 5 литрдан ким
булмаган порошоклы яки

углекислотлы янгын сyндерy
х(айланмасы - 1 берэмлек.
2. Сыешлыгы кимендэ 200
литр су сыешлыгы (бочка)
hэм 2 чилэк.
J. МеханикаJIаштырылган
янгын корztлы: ломнар,
багрлар, агач куллы крюкJIар,
совка hэм штык, сэнэк, янгын
щицсэлере, комлы тартмzLлар,
электр yткэргечлэрне кисy
очен комплект, жирне ташу
очен арбалар h. б.

Торак
биналарныц
милекчеларе,
бакчачылык
ширкэтлэре
эьзалары
хисабына

a
J Гаражлар 1. Бер машина урынына 5

литрдан ким булмаган
порошоклы яки углекислотлы
янгын сyндерy rцайланмасы-1
берэмлек.
2. Ут чыганагын изоляциялэy
очен бер бинага 1 м.кицлеге
hэм 1 м. озынлыгы япма - 1

берэмлек.

Гараж
милекчеларе
хисабына

ё



3. Бер бинага совка корэге
белэн 0,5 куб. м лы комлы
тартма-1 берэмлек.
4. Бер машинага трос, буксир
тартыJIу-t берэмлек.

4 Хущалык
корылмалары

t. Саклана торган хухtаJIык
корылмасыныц 100 кв. м.
мэйданына 5 литрдан ким
булмаган порошоклы яки
углекислотлы янгын сyндерy
жайланмасы -1 берэмлек.

хух{€tлык
корылмасы
милекчесе
хисабына

Искэрмэ:

1. hэр шэхси йортка 0,2 куб. м ким булмаган кyлэмле су сыешлыгы (бочка)
куела hэм ике чилэк белэн туплана, шул исэптан 0,5, t,0 hэм 3 куб. м кyлэмле
комлы тартма (йорт кyлэменэ карап) hэм совка корэге белэн туплана.
2. hар торак йортта (фатирла) ут сyндергеч булырга тиеш, ул паспорт буенча
тотыла hэм вакытында зарядка алдырыла.
3. Электр щиhазларына сакJIау жайланмалары куела.
4. Ут сундергечлэр 1,5 метрдан биек булмаган кyренэ торган урыннарда
урнашырга тиеш.
5. Полотналар янгын чыккан очракта бу чараларны тиз кулланырга момкинлек
бируче су yткэрми торган футлярларда (тышлыкJIарда, торелмелардэ) саклана.
6. Янгын сyндергечлэрнец (кубек, су, порошок, углекислотный) тибын сайлау
янгын кJIассына hэм бинадагы материалларга байле.
7. Беренчел янгын сyндерy чар€Lларын, механикаJIаштырылмаган янгын
инструментларын янгын сyндерyгэ бэйле булмаган хух{аltык hэм башка
ихтыяя{лар очен куллану тыела.
8. Газ баллоннары кулланыла торган шахси торак йортларга, шулай ук бина hэм
корылма булмэлэренэ Kepy юлында <<Янгын куркыныч. Газлы балоннар)) диган
янгын куркынычсызлыгы кисэтy билгелэре урнаштырыла).


