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ЮГАРЫ ЧУРА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
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Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районы Югары Чура авыл 
җирлеге муниципаль берәмлеге 
территориясендә торак фондта һәм 
торак пунктларда янгын
куркынычсызлыгының мәҗбүри
таләпләре турында халыкка хокукый 
белем бирү һәм хокукый мәгълүмат 
бирү рәвешләрендә профилактик 
чаралар оештыру хакында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 -ФЗ номерлы Федераль 
закон, «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районының «Югары Чура авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
территориясендә халыкның һәм гражданнарның мөлкәтен янгыннардан 
саклауны тәэмин итү максатларында, Югары Чура авыл җирлеге башкарма 
комитеты КАРАР БИРӘ:

1. Раслау:
№ 1 кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль 

районының «Югары Чура авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге 
территориясендә торак секторда һәм кешеләр күп була торган объектларда 
янгын-профилактика эшен оештыру һәм үткәрү тәртибе турында нигезләмәсен;

-№ 2 кушымта нигезендә ТР Кукмара муниципаль районының «Югары Чура 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә урнашкан торак 
йортларда гражданнар белән агитация-профилактик чаралар үткәрү буенча 
профилактик төркем составын, шулай ук спиртлы эчемлекләрдән явызларча 
файдаланырга сәләтле гражданнарның, күп балалы һәм аз керемле гаиләләрнең, 
ялгыз һәм өлкән яшьтәге гражданнарның яшәү урыннары буенча профилактик 
төркем составын;
-№ 3 кушымта нигезендә шәхси торак йортлар, фатирлар һәм дача-хуҗалык 
корылмалары өчен беренчел янгын сүндерү чараларының тәкъдим ителгән 
исемлеген.

2. Авыл җирлеге территориясендә урнашкан оешмалар һәм учреждениеләр 
җитәкчеләренә әлеге карар белән расланган профилактик төркемгә хокукый



белем бирү һәм торак фондта һәм торак пунктларда янгын 
куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре турында халыкка хокукый 
мәгълүмат бирү рәвешләрендә профилактик чаралар оештыруны тәкъдим 
итәргә.

3. Әлеге карар рәсми игълан ителгәннән соң үз көченә керә.

4. Әлеге карарны Югары Чура авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында 
игълан итәргә һәм Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының 
рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
г

Житәкчесе Вазыйфаларын бай
Югары Чура авыл 
башкарма комитеты

\Щ
|||!]Н.Н. Михайлов



Кушымта №1
Кукмара муниципаль районы 
Югары Чура авыл җирлеге башкарма 
комитеты карарына
23.09.2019 ел, №30

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы " Югары Чура 
авыл җирлеге муниципаль берәмлеге территориясендә торак фондта һәм 
торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре 
турында хокукый белем бирү һәм халыкка хокукый мәгълүмат бирү 
рәвешләрендә профилактик чаралар оештыру тәртибе турында нигезләмә

I. Гомуми нигезләмә

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының «Югары Чура 
авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге (алга таба - җирлекләр) территориясендә 
торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри 
таләпләре турында халыкка хокукый мәгълүмат бирү һәм хокукый агарту 
рәвешләрендә профилактик чаралар оештыру тәртибе турында нигезләмә 
янгынга каршы пропаганда һәм халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына 
өйрәтү максатларын, бурычларын, тәртибен һәм даимилеген билгели.
2. Халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына һәм янгынга каршы 
пропаганда үткәрүгә өйрәтүнең төп максатлары булып тора:
1) янгыннар санын һәм аларның авыр нәтиҗәләрен киметү;
2) халыкның янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә белемнәрен камилләштерү.
3. Халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү һәм янгынга каршы 
пропаганда уздыру өлкәсендә төп бурычлар булып тора:
1) янгыннарны булдырмауга, янгын чыкканда эш-гамәлләр тәртибенә, беренчел 
янгын сүндерү чараларын куллану алымнарын өйрәнүгә юнәлдерелгән 
чараларны оештыру һәм үткәрү буенча халыкның белемнәрен һәм 
күнекмәләрен камилләштерү;
2) янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә җирлек, оешмалар һәм 
халыкның үзара хезмәттәшлеге нәтиҗәлелеген арттыру;
3) янгынга каршы пропаганда формаларын һәм методларын камилләштерү;
4) янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә халыкка оператив мәгълүмат җиткерү;
5) гражданнарны янгыннарны кисәтү һәм сүндерү эшчәнлегенә ирекле нигездә 
җәлеп итү өчен шартлар тудыру, шулай ук халыкның янгыннарга каршы 
көрәштә катнашуы.

Янгын куркынычсызлыгы чаралары-янгын куркынычсызлыгын тәэмин 
итү буенча гамәлләр, шул исәптән янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү.

Янгыннарны кисәтү-янгын чыгу мөмкинлеген булдырмауга һәм аларның 
нәтиҗәләрен чикләүгә юнәлтелгән превентив чаралар җыелмасы;

Янгынга каршы пропаганда-җәмәгатьчелеккә янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү проблемалары һәм юллары турында, махсус әдәбият һәм реклама



продукциясен нәшер итү һәм тарату, тематик күргәзмәләр, смотрлар, 
конференцияләр һәм Россия Федерациясе законнары белән тыелмаган башка 
чараларны куллану юлы белән массакүләм мәгълүмат чаралары аша җиткерелә. 

II. Янгынга каршы пропаганда оештыру

1. Авыл җирлеге башкарма комитеты янгынга каршы пропаганда үткәрә:

1) халык арасында янгынга каршы белешмәлекләр, листовкалар әзерләү һәм 
тарату;
2) янгын куркынычсызлыгы буенча социаль реклама әзерләү һәм урнаштыру;;
3) янгвшга каршы тематикага конкурслар, күргәзмәләр, ярышлар оештыру;
4) массакүләм мәгълүмат чараларын җәлеп итү;
5) Кукмара муниципаль районының «Югары Чура авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге сайтында янгынга каршы тематикага мәгълүмат урнаштыру.

2. Учреждениеләргә янгынга каршы пропаганда алып барырга киңәш ителә:
1) хезмәткәрләре арасында янгын куркынычсызлыгы чаралары турында 

белешмәлекләр һәм листовкалар әзерләүне оештыру һәм тарату;
2) янгын куркынычсызлыгы буенча мәгълүмати стендларны бинада һәм 

учреждение территориясендә урнаштыру.
Янгынга каршы пропаганда закон нигезендә авыл җирлеге бюджеты 

хисабына башкарыла.

3. Авыл җирлеге территориясендә янгын куркынычсызлыгы чараларын 
пропагандалау, халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү эшен 
оештыру өчен Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районының 
«Югары Чура авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә 
урнашкан торак йортларда гражданнар белән агитация-профилактик чаралар 
үткәрү буенча профилактик төркем төзелә (алга таба - профилактик төркем).

Авыл җирлеге башкарма комитеты авыл җирлегендә янгын 
куркынычсызлыгы чараларын оештыручы һәм башкаручы булып тора.

Җирлек башкарма комитеты профилактик төркем эшчәнлеген 
координацияли һәм контрольдә тота:

торак пунктларның торак секторын, күп балалы гаиләләр, ялгыз өлкән 
яшьтәге гражданнар, алкоголь белән артык мавыккан затлар һәм патронаж 
учетта торучы гаиләләр, янгынга каршы инструктаж үткәрү, янгын 
куркынычсызлыгы чараларын үтәү турында белешмәлекләр тапшыру эшен 
оештыра;

квартал саен күп балалы гаиләләрнең, ялгыз карт гражданнарның, 
алкогольне явыз ният белән куллануга һәвәсләнгән затларның, күпфатирлы 
торак йортларның һәм шәхси йортларның яшәү урыннары исемлегенә 
төзәтмәләр кертә;

халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына өйрәтү эшен активлаштыра.
4. Янгынга каршы пропагандага һәм җирле бюджетларда белем алуга 

мәҗбүри рәвештә акча каралган.
5. Янгынга каршы пропаганда һәм халыкны янгын куркынычсызлыгы 

чараларына өйрәтү даими нигездә һәм өзлексез алып барыла.



6. Торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының 
мәҗбүри таләпләре турында хокукый белем бирү һәм халыкка хокукый 
мәгълүмат бирү рәвешләрендә профилактик чаралар оештырганда янгын 
куркынычсызлыгы таләпләренең, шул исәптән янгын куркынычсызлыгы 
таләпләренең үтәлеше тикшерелә:

- янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү буенча оештыру чараларын үтәү;
- территорияне, биналарны һәм корылмаларны карап тоту;
- эвакуация юллары һәм чыгу юллары торышы;
- оешма персоналының янгын чыккан очракта эш-гамәлләргә әзерлеге;
- гамәлдәге законнар нигезендә ирекле янгын дружинасы булу һәм җиһазлау;

17 - гамәлдәге законнар нигезендә янгын куркынычсызлыгы чараларына
янгынга каршы пропаганда һәм учреждение һәм оешма хезмәткәрләрен 
өйрәтүне оештыру һәм үткәрү;

- дәүләт янгынга каршы хезмәте һәм эчке эшләр бүлеге, социаль яклау 
органнары, асоциаль яшәү рәвеше алып баручы затларның яшәү урыннарында 
янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозу очракларын кисәтү буенча чаралар, 
уртак рейдлар үткәрү.

7. Авыл җирлеге территориясендәге торак фондта һәм торак пунктларда 
янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре турында хокукый мәгълүмат 
бирү рәвешләрендә беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәүне 
тәэмин итү һәм профилактик чараларны оештыру буенча профилактик эшне 
планлаштыру Федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары, 
РФ ГХМ боерыклары һәм беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын 
тәэмин итү өлкәсендә башка норматив хокукый актлар нигезендә тормышка 
ашырыла.



Кушымта №2
Кукмара муниципаль районы 
Югары Чура авыл җирлеге башкарма 
комитеты карарына
23.09.2019 ел, №30

ТР Кукмара муниципаль районының «Югары Чура авыл җирлеге» муниципаль 
берәмлеге территориясендә урнашкан торак йортларда гражданнар белән, шулай ук 
спиртлы энемлекләрдән явыз ният белән файдаланырга сәләтле гражданнарның, күп 
балалы һәм аз керемле гаиләләрнең ялгыз һәм өлкән яшьтәге гражданнарнын яшәү 
урыннары буенча агитация-профилактик чаралар үткәрү буенча профилактик төркем 
составы

25 нче профилактик төркем (Югары Чура авыл җирлеге):

1. Югары Чура авыл җирлеге башлыгы
2. Полициянен участок уполномоченные
3. Янгын булеге хезмәткәре
4. Социаль хезмәткәр
5. Газ җиһазларына хезмәт курсэту буенча слесарь.
6. Югары Чура мәктәбе директоры.



Кушымта №3
Кукмара муниципаль районы 
Югары Чура авыл җирлеге башкарма 
комитеты карарына
23.09.2019 ел, №30

Шәхси торак йортлар, фатирлар һәм дача-хуҗалык корылмалары өчен 
беренчел янгын сүндерү чаралары исемлеге

№
п/п

Торак биналар
(корылмалар
төрләре)

Беренчел янгын сүндерү 
чараларының исеме, аларның 
саны

Искәрмә

1 2 3 4
1 Фатирлар, бүлмәләр 1. 100 кв.м. торак урынына 

(бүлмәгә) 5 литрдан ким 
булмаган порошоклы яки 
углекислотлы янгын сүндерү 
җайланмасы -  1 берәмлек.
2. Ут чыганагын изоляцияләү 
өчен 1 м.киңлеге һәм 1 м. 
озынлыгы фатирга (бүлмәгә) -  
1 берәмлек.

Торак урыны
милекчесе
хисабына

2 Шәхси торак 
йортлар, дача 
корылмалары

1. 100 кв.м. торак урынына 
(бүлмәгә) 5 литрдан ким 
булмаган порошоклы яки 
углекислотлы янгын сүндерү 
җайланмасы -  1 берәмлек.
2. Сыешлыгы кимендә 200 
литр су сыешлыгы (бочка) 
һәм 2 чиләк.
3. Механикалаштырылган 
янгын коралы: ломнар, 
багрлар, агач куллы крюклар, 
совка һәм штык, сәнәк, янгын 
җиңсәләре, комлы тартмалар, 
электр үткәргечләрне кисү 
өчен комплект, җирне ташу 
өчен арбалар һ. б.

Торак
биналарның
милекчеләре,
бакчачылык
ширкәтләре
әгъзалары
хисабына

3 Г аражлар 1. Бер машина урынына 5 
литрдан ким булмаган 
порошоклы яки углекислотлы 
янгын сүндерү җайланмасы-1 
берәмлек.

Гараж
милекчеләре
хисабына



2. Ут чыганагын изоляцияләү 
өчен бер бинага 1 м.киңлеге 
һәм 1 м. озынлыгы япма - 1 
берәмлек.
3. Бер бинага совка көрәге 
белән 0,5 куб. м лы комлы 
тартма-1 берәмлек.
4. Бер машинага трос, буксир 
тартылу-1 берәмлек.

4 Хуҗалык
корылмалары

1. Саклана торган хуҗалык 
корылмасының 100 кв. м. 
мәйданына 5 литрдан ким 
булмаган порошоклы яки 
углекислотлы янгын сүндерү 
җайланмасы -1 берәмлек.

хуҗалык
корылмасы
милекчесе
хисабына

Искәрмә:

1. һәр шәхси йортка 0,2 куб. м ким булмаган күләмле су сыешлыгы (бочка) 
куела һәм ике чиләк белән туплана, шул исәптән 0,5, 1,0 һәм 3 куб. м күләмле 
комлы тартма (йорт күләменә карап) һәм совка көрәге белән туплана.
2. һәр торак йортта (фатирда) ут сүндергеч булырга тиеш, ул паспорт буенча 
тотыла һәм вакытында зарядка алдырыла.
3. Электр җиһазларына саклау җайланмалары куела.
4. Ут сүндергечләр 1,5 метрдан биек булмаган күренә торган урыннарда 
урнашырга тиеш.
5. Полотналар янгын чыккан очракта бу чараларны тиз кулланырга мөмкинлек 
бирүче су үткәрми торган футлярларда (тышлыкларда, төрелмәләрдә) саклана.
6. Янгын сүндергечләрнең (күбек, су, порошок, углекислотный) тибын сайлау 
янгын классына һәм бинадагы материалларга бәйле.
7. Беренчел янгын сүндерү чараларын, механикалаштырылмаган янгын 
инструментларын янгын сүндерүгә бәйле булмаган хуҗалык һәм башка 
ихтыяҗлар өчен куллану тыела.
8. Газ баллоннары кулланыла торган шәхси торак йортларга, шулай ук бина һәм 
корылма бүлмәләренә керү юлында «Янгын куркыныч. Газлы балоннар» дигән 
янгын куркынычсызлыгы кисәтү билгеләре урнаштырыла».


