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Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль 
районы Березняк авыл жирлеге муниципаль 
берэмлеге территориясендз торак фондта Ьэм 
торак пунктларда янгын
куркынычсызлыгыныц мэжбури талэплэре 
турында халыкка хокукый белем биру Ьэм 
хокукый мэгълумат биру рэвешлэрендз 
профилактик чаралар оештыру турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 
«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елныц 21 декабрендэге 69-ФЗ 
номерлы Федераль закон нигезендэ Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районыныц Березняк авыл жирлеге муниципаль берэмлеге 
территориясендз халыкныц Ьэм гражданнарныц мелкэтен янгыннардан 
саклауны тээмин иту максатларында Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районыныц Березняк авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР 
БИРЗ::
ТРаслау:

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге территориясендз торак секторда Ьэм кешелэр 
куп була торган объектларда янгын-профилактика эшен оештыру Ьэм уткэру 
тэртибе турында НИГЕЗЛЭМЭ, № 1 кушымта нигезендэ;
-ТР Кукмара муниципаль районы Березняк авыл жирлеге муниципаль 
берэмлеге территориясендз урнашкан торак йортларда гражданнар белэн, 
шулай ук спиртлы эчемлеклэрдэн явыз ният белэн файдаланырга сэлэтле 
гражданнарныц, куп балалы Ьэм аз керемле гаилэлэрнец, ялгыз Ьэм олкэн 
яшьтэге гражданнарныц яшэу урыннарында агитация-профилактик чаралар 
уткэру буенча профилактик теркем составы, № 2 кушымта нигезендэ;
-шэхси торак йортлар, фатирлар Ьэм дача-хужалык корылмалары ечен 
беренчел янгын сундеру чараларыныц тэкъдим ителгэн исемлеге № 3 
кушымта нигезендэ.

2. Авыл жирлеге территориясендз урнашкан оешмалар Ьэм 
учреждениелэр житэкчелэренэ элеге карар белэн расланган профилактик 
торкемгэ хокукый белем биру Ьэм торак фондта Ьэм торак пунктларда янгын



куркынычсызлыгыньщ мэжбури талэплэре турында халыкка хокукый 
мэгълумат биру рэвешлэрендэ профилактик чаралар оештыруны тэкъдим 
итэргэ.
3. Элеге карар рэсми игълан ителгэннэн сон уз кеченэ керэ.
4. Элеге карарны Березняк авыл жирлегенен мэгълумат стендларында игълан 
итэргэ Ьэм Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыньщ рэсми 
сайтында бастырырга.



Кушымта № 1
Березняк авыл жирлеге башкарма 
комитеты карарына (19.09.2009 ел,
№16)

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыньщ Березняк авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге территориясендэ торак фондта Ьэм торак 

пунктларда янгын куркынычсызлыгыныц мэжбури талэплэре турында 
хокукый белем биру Ьэм халыкка хокукый мэгълумат биру рэвешлэрендэ 

профилактик чаралар оештыру тэртибе турында 
НИГЕЗЛЭМЭ

I. Гомуми нигезлэмэлэр
1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыньщ Березняк авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге территориясендэ (алга таба - жирлеклэр) 
торак фондта Ьэм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгыныц мэжбури 
талэплэре турында халыкка хокукый белем биру Ьэм профилактик чаралар 
оештыру тэртибе турында нигезлэмэ янгынга карты пропаганда Ьэм 
халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ойрэту максатларын, 
бурычларын, тэртибен Ьэм вакытын билгели.
2. Халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына Ьэм янгынга карты 
пропаганда уткэругэ ейрэтунец теп максатлары булып тора:
1) янгыннар санын Ьэм аларньщ авыр нэтижэлэрен кимету;
2) халыкныц янгын куркынычсызлыгы елкэсендэ белемнэрен камиллэштеру.
3. Халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ойрэту Ьэм янгынга карты 
пропаганда уздыру елкэсендэ теп бурычлар булып тора:
1) янгыннарны булдырмауга, янгын чыкканда эш-гамэллэр тэртибенэ, 
беренчел янгын сундеру чараларын куллану алымнарын ейрэнугэ 
юнэлдерелгэн чараларны оештыру Ьэм уткэру буенча халыкныц белемнэрен 
Ьэм кунекмэлэрен камиллэштеру;
2) янгын куркынычсызлыгын тээмин иту елкэсендэ жирлек, оешмалар Ьэм 
халыкныц узара хезмэттэшлеге нэтижэлелеген арттыру;
3) янгынга карты пропаганда формаларын Ьэм методларын камиллэштеру;
4) янгын куркынычсызлыгы елкэсендэ халыкка оператив мэгълумат житкеру;

f

5) гражданнарны янгыннарны кисэту Ьэм сундеру эшчэнлегенэ ирекле 
нигездэ жэлеп иту ечен шартлар тудыру, шулай ук халыкныц янгыннарга 
карты керэштэ катнашуы.
Янгын куркынычсызлыгы чаралары-янгын куркынычсызлыгын тээмин иту 
буенча гамэллэр, шул исэптэн янгын куркынычсызлыгы талэплэрен утэу.
Янгыннарны кисэту-янгын чыгу мемкинлеген булдырмауга Ьэм аларньщ 
нэтижэлэрен чиклэугэ юнэлтелгэн превентив чаралар жыелмасы;



Янгынга карты пропаганда-жэмэгатьчелеккэ янгын куркынычсызлыгын 
тээмин иту проблемалары Ьэм юллары турында, махсус эдэбият Ьэм реклама 
продукциясен нэшер иту Ьэм тарату, тематик кургэзмэлэр, смотрлар, 
конференциялэр Ьэм Россия Федерациясе законнары белэн тыелмаган башка 
чараларны куллану юлы белэн массакулэм мэгълумат чаралары аша 
житкерелэ.
II. Янгынга карты пропаганда оештыру
1. Авыл жирлеге башкарма комитеты янгынга карты пропаганда уткэрэ:
1) халык арасында янгынга карты белешмэлеклэр, листовкалар эзерлэу Ьэм 
тарату;;
2) янгын куркынычсызлыгы буенча социаль реклама эзерлэу Ьэм 
урнаштыру;;
3) янгынга карты тематикага конкурслар, кургэзмэлэр, ярышлар оештыру;
4) массакулэм мэгълумат чараларын жэлеп иту;
5) Кукмара муниципаль районыныц Березняк авыл жирлеге муниципаль 
берэмлеге сайтында янгынга карты тематикага мэгълумат урнаштыру.
2. Учреждениелэргэ янгынга карты пропаганда алып барырга кинэш ителэ:
1) Оешма хезмэткэрлэренэ янгын куркынычсызлыгы чаралары турында 
белешмэлеклэр Ьэм листовкалар эзерлэу Ьэм тарату;
2) янгын куркынычсызлыгы буенча мэгълумати стендларны бинада Ьэм 
учреждение территориясендэ урнаштыру;
Янгынга карты пропаганда закон нигезендэ авыл жирлеге бюджеты 
хисабына башкарыла.
3. Авыл жирлеге территориясендэ янгын куркынычсызлыгы чараларын 
пропагандалау, халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларын ейрэту буенча 
эшне оештыру очен ТР Кукмара муниципаль районыныц Березняк авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге территориясендэ урнашкан торак йортларда 
гражданнар белэн агитация-профилактик чаралар уткэру буенча 
профилактик теркем оештырыла (алга таба - профилактика теркеме).
Авыл жирлеге башкарма комитеты авыл жирлегендэ янгын 
куркынычсызлыгы чараларын оештыручы Ьэм башкаручы булып тора.
Ж^ирлек башкарма комитеты профилактик теркем эшчэнлеген 
координацияли Ьэм контрольдэ тота:
торак пунктларныц торак секторын, куп балалы гаилэлэр, ялгыз елкэн 
яшьтэге гражданнар, алкоголь белэн артык мавыккан затлар Ьэм патронаж 
учетта торучы гаилэлэргэ, янгынга карты инструктаж уткэру, янгын 
куркынычсызлыгы чараларын утэу турында белешмэлеклэр тапшыру эшен 
оештыра;



квартал саен куп балалы гаилэлэрнец, ялгыз карт гражданнарныц, алкогольне 
явыз ният белэн куллануга Ьэвэслэнгэн затларнын,, купфатирлы торак 
йортларньщ Ьэм шэхси йортларныц яшэу урыннары исемлегенэ тезэтмэлэр 
кертэ;
халыкны янгын куркынычсызлыгы чараларына ейрэту эшен активлаштыра.
4. Янгынга карты пропагандага Ьэм жирле бюджетларда бел ем алуга 
мэжбури рэвештэ акча карала.
5. Янгынга карты пропаганда Ьэм халыкны янгын куркынычсызлыгы 
чараларына ейрэту даими нигездэ Ьэм езлексез алып барыла.
6. Торак фондта Ьэм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгыньщ 
мэжбури талэплэре турында хокукый белем биру Ьэм халыкка хокукый 
мэгълумат биру рэвешлэрендэ профилактик чаралар оештырганда янгын 
куркынычсызлыгы талэплэренен, шул исэптэн янгын куркынычсызлыгы 
талэплэренен, утэлеше тикшерелэ:
- янгын куркынычсызлыгы талэплэрен утэу буенча оештыру чараларын утэу;
- территорияне, биналарны Ьэм корылмаларны карап тоту;
- эвакуация юллары Ьэм чыгу юллары торышы;
- оешма персоналынын, янгын чыккан очракта эш-гамэллэргэ эзерлеге;
- гамэлдэге законнар нигезендэ ирекле янгын дружинасы булу Ьэм жиЬазлау;
- гамэлдэге законнар нигезендэ янгын куркынычсызлыгы чараларына 
янгынга карты пропаганда Ьэм учреждение Ьэм оешма хезмэткэрлэрен 
ойрэтуне оештыру Ьэм уткэру;
- дэулэт янгынга карты хезмэте Ьэм эчке эшлэр булеге, социаль яклау 
органнары, асоциаль яшэу рэвеше алып баручы затларныц яшэу 
урыннарында янгын куркынычсызлыгы талэплэрен бозу очракларын кисэту 
буенча чаралар, уртак рейдлар уткэру.
7. Авыл жирлеге территориясендэге торак фондта Ьэм торак пунктларда 
янгын куркынычсызлыгыньщ мэжбури талэплэре турында хокукый 
мэгълумат биру рэвешлэрендэ беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын 
утэуне тээмин иту Ьэм профилактик чараларны оештыру буенча 
профилактик эшне планлаштыру Федераль законнар, Россия Федерациясе 
Хекумэте карарлары, РФ ГХМ боерыклары Ьэм беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту елкэсендэ башка норматив 
хокукый актлар нигезендэ тормышка ашырыла.



Березняк авыл жирлеге башкарма 
комитеты карарына (19.09.2009 ел, 
№16)

Кушымта № 2

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк авыл 
жирлеге муниципаль берэмлеге территориясендэ урнашкан торак йортларда 

гражданнар белэн, шулай ук спиртлы эчемлеклэрдэн явыз ният белэн 
файдалануга сэлэтле гражданнарныц, куп балалы Бэм аз керемле 

гаилэлэрнец, ялгыз Ьэм елкэн яшьтэге гражданнарнын яшэу урыннарында 
агитация-профилактик чаралар уткэру буенча профилактик теркем составы

1. Шарипов Р.Ф. -  Березняк авыл жирлеге башлыгы
2. Азизов Р. Ш. - ТР буенча 7 ОФПС ФГКУ 117 нче янгын сундеру булеге 
командиры»
3. Жрлэев Р. Р. - Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Кукмара районы 
буенча булеге УУП
4. Арсланова Ф. Г. - социаль хезмэткэр
5. Идиятуллина г. Ф. - социаль хезмэткэр
6. Хужин Д.М.-Социаль хезмэткэр
7. Арысланов Р. Г. -ТР буенча 7 ОФПС ФГКУ 117 нче ПСЧ машина 
йортучесе»
8. Фэхретдинов А.М. -  Березняк авылы гомуми белеем биру мэктэбе 
директоры
9. Низаметдинов И.Р. - газ жиЬазларын ремонтлау Ьэм эксплуатациялэу 
слесаре.



Березняк авыл жирлеге башкарма 
комитеты карарына (19.09.2009 ел, 
№16)

Кушымта № 3

Шэхси торак йортлар, фатирлар Ьэм дача-хужалык корылмалары ечен 
беренчел янгын сундеру чаралары исемлеге

№
п/п

торак биналарньщ
(корылмаларньщ)
терлэре

беренчел янгын сундеру 
чараларыныц исеме, аларньщ 
саны

Искэрмэ

1 2 3 4

1 Фатир, булмэ 1. 100 кв.м, га кимендэ 5 
литрлы порошоклы яки 
углекислотлы янгын сундеру 
жайланмасы (булмэ) -  1 
берэмлек.
2. Ут чыганагын изоляциялэу 
очен япма, 1 кв.м, фатирга 
(булмэгэ) -  1 берэмлек.

Торак урыны 
милекчесе 
хисабына

2 Шэхси торак- йорт, 
дача тезелеше

1. 100 кв.м, га кимендэ 5 
литрлы порошоклы яки 
углекислотлы янгын сундеру 
жайланмасы (булмэ) -  1 
берэмлек.
2. Сыешлыгы кимендэ 200 
литрлы су савыты Ьэм 2 
чилэк.
3. Механикалаштырылган 
янгын инструменты: ломнар, 
багрлар, агач куллы 
крюклар, корэклэр, сэнэклэр, 
янгын жицсэлэре, комлы 
тартмалар, электр 
уткэргечлэрне кису очен 
комплект, балчык ташый 
торган арбалар h. б.

Милекчелэр,
бакчачылык
ширкэтлэре
эгъзалары
хисабына

/

3 Г аражлар 1. Бер машина урынына 5 
литрдан да ким булмаган 
порошоклы яки

Гараж милекче 
хисабына



углекислотлы янгын сундеру 
жайланмасы-1 берэмлек.
2. Ут чыганагын изоляциялэу 
ечен япма 1 кв.м.га 1 
берэмлек.
3. Бер бинага комлы тартма 
белэн корэк -1 берэмлек.
4. Трос, буксир тартылу 
жайланмасы, бер машинага - 
1 берэмлек.

4 Хужалык
корылмалары

1. 100 кв. м. га кимендэ 5 
литрлы порошоклы яки 
углекислотлы янгын сундеру 
жайланмасы-1 берэмлек.

Хужалык
тезелеше

милекчесе
хисабына

Искэрмэ:
1. Ьэр шэхси йорт, кимендэ 0,2 куб. м кулэмле су сыешлы бочка Ьэм ике 
чилэк куярга, шул исэптэн 0,5, 1,0 Ьэм 3 куб. м кулэмле комлы тартма (йорт 
кулэменэ карап) Ьэм керэк куелырга тиеш.
2. Ьэр торак йортта (фатирда) ут сундергеч булырга тиеш, ул паспорт буенча 
саклана Ьэм вакытында кабат тутырыла.
3. Электр жиЬазларына саклау жайланмалары куела.
4. Ут сундергечлэр 1,5 метр биеклектэ, куренэ торган урыннарда 
урнаштырылырга тиеш.
5. Полотналар, янгын чыккан очракта, бу чараларны тиз кулланырга 
момкинлек бируче, су уткэрми торган футлярларда (тышлыкларда, 
терелмэлэрдэ) саклана.
6. Янгын сундергечлэрнец (кубек, су, порошок, углекислотный) тибын 
сайлау, янгын классына Ьэм бинадагы материалларга бэйле.
7. Беренчел янгын сундеру чаралары, механикалаштырылмаган янгын 
инструменты Ьэм янгын сундеругэ бэйле булмаган хужалык Ьэм башка 
ихтыяжлар ечен инвентарь куллану тыела.
8. Газ баллоннары кулланыла торган шэхси торак йортларга, шулай ук бина 
Ьэм корылма булмэлэренэ керу юлында " Игътибар, баллонлы газ "дигэн 
язмалар эленергэ тиеш.


