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Телҽче муниципаль районы Баландыш  авыл җирлеге территориясендҽ 

балалар ҿчен спорт һҽм балалар ҿчен уен мҽйданчыкларын урнаштыру һҽм 

тоту  

ТҼРТИБЕ 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

Ҽлеге Тҽртип тҥбҽндҽгелҽр нигезендҽ эшлҽнелде: 

- - «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽне оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 06 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законы; 

- Россия Федерациясе Торак кодексы; 

- «Балалар уен мҽйданчыклары ҿчен җиһазларның куркынычсызлыгы 

турында» Евразия икътисадый берлегенең техник регламенты (ТР ЕАЭС 

042/2017) 2017 елның 17 маенда Евразия икътисадый комиссиясе Советы 

карары белҽн кабул ителгҽн N 21 

 «Торак фондын техник эксплуатациялҽҥ кагыйдҽлҽрен һҽм нормаларын 

раслау турында» Россия Федерациясе Дҽҥлҽт комитетының 27 сентябрь 2003 

ел N 170 номерлы карары; 

- Р ДС 52169-2012 "Балалар уен мҽйданчыкларын җиһазлау һҽм каплау. 

Конструкция куркынычсызлыгы һҽм сынаулар ысуллары. Гомуми 

талҽплҽр"; 

- Р ДС 52168-2012 "Балалар уен мҽйданчыкларын җиһазлау һҽм каплау. 

Тауларның конструкциясе һҽм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми 

талҽплҽр"; 

- Р ДС 52167-2012 "Балалар уен мҽйданчыкларын җиһазлау һҽм каплау. 

Таганнарның конструкциясе һҽм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми 

талҽплҽр"; 

- Р ДС 52299-2013 "Балалар уен мҽйданчыкларын җиһазлау һҽм каплау. 

атынгычлар конструкциясе һҽм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми 

талҽплҽр"; 



- Р ДС 52300-2013 "Балалар уен мҽйданчыкларын җиһазлау һҽм каплау. 

Карусельлҽрнең конструкциясе һҽм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми 

талҽплҽр"; 

- Р ДС 52301-2013 "Балалар ҿчен уен мҽйданчыкларының җиһазлары 

һҽм капламнары. Эксплуатациялҽгҽндҽ куркынычсызлык. Гомуми 

талҽплҽр"; 

- Р ДС 55677-2013 "Балалар спорт мҽйданчыкларын җиһазлау. 

Конструкциялҽр куркынычсызлыгы һҽм сынау ысуллары. Гомуми талҽплҽр" 

Балалар ҿчен спорт һҽм балалар ҿчен уен мҽйданчыклары балаларның 

физик ҽзерлеген камиллҽштерергҽ, аларга ҥз ихтыяҗларын тормышка 

ашырырга, кҿчне, җитезлекне, зирҽклекне ҥстерергҽ ярдҽм итҽ. 

Ҽлеге Тҽртип, муниципаль милек булып торган,  балалар спорт һҽм 

балалар уен мҽйданчыкларын урнаштыру процедурасын, алардан файдалану 

һҽм аларга техник хезмҽт кҥрсҽтҥ кагыйдҽлҽрен билгели һҽм Телҽче 

муниципаль районының Баландыш  авыл җирлеге территориясендҽ башкару 

ҿчен мҽҗбҥри булып тора. 

 

2. ТҾП ТҾШЕНЧҼЛҼР 

Ҽлеге Тҽртиптҽ тҥбҽндҽге тҿп терминнар һҽм тҿшенчҽлҽр кулланыла: 

2.1. Балалар уен мҽйданчыгы - балалар ялы һҽм уеннары ҿчен 

билгелҽнгҽн махсус җиһазландырылган территория, аңа балалар уен 

мҽйданчыгын җиһазлау һҽм каплау, балалар уен мҽйданчыгын тҿзеклҽндерҥ 

ҿчен җиһазлар керҽ. 

2.2. Балалар спорт мҽйданчыгы-балаларның аңлы хҽрҽкҽт активлыгы 

барышында сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту, психофизик сҽлҽтлҽрен 

ҥстерҥ ҿчен махсус җиһазландырылган территория, ул балалар спорт 

мҽйданчыгын җиһазлауны һҽм каплауны ҥз эченҽ ала. 

2.3. Спорт җиһазы-кешелҽрнең физик һҽм интеллектуаль сҽлҽтлҽрен 

чагыштыруга юнҽлтелгҽн, билгеле бер эшчҽнлек һҽм ҽлеге эшчҽнлекне 

ҽзерлҽҥ кагыйдҽлҽре буенча оештырылган җиһаз. 

2.4. Даими визуаль тикшерҥ-вандализм актлары, дҿрес 

эксплуатациялҽнмҽгҽн һҽм климат шартлары аркасында килеп чыккан 

куркыныч дефектларны ачыкларга мҿмкинлек бирҥче җиһазларны барлау. 

2.5. Функциональ карау-эш торышын, җиһазларның тузганлыгын, 

ныклыгын һҽм тотрыклылыгын бҽялҽҥ максатларында җентекле тикшерҥ. 

2.6. Ел саен тҿп карау - җиһазларның техник торышы куркынычсызлык 

талҽплҽренҽ туры килҥ-килмҽҥне бҽялҽҥ максатыннан, 12 айга бер тапкыр 

башкарыла торган тикшерҥ. 



2.7. Консервация - консервацион майлар һҽм майлагычлар кулланып, 

металларның ҽзерлҽҥ, саклау һҽм кҥчереп йҿртҥ чорына вакытлыча 

коррозиягҽ каршы саклануны тҽэмин итҽ торган техник чаралар комплексы. 

2.8. Эксплуатация-эшлҽнмҽнең кулланылу циклы стадиясе, аның 

сыйфаты (эшкҽ яраклы халҽте) хуплана һҽм торгызыла. 

 

3. БАЛАЛАР ҾЧЕН СПОРТ ҺҼМ БАЛАЛАР ҾЧЕН УЕН 

МҼЙДАНЧЫКЛАРЫН КЛАССИФИКАЦИЯЛҼҤ 

 

3.1. Балалар ҿчен спорт һҽм балалар ҿчен уен мҽйданчыклары 

республика, муниципаль бюджет яки бюджеттан тыш чаралар хисабына 

Баландыш авыл җирлегенең җир кишҽрлеклҽрендҽ урнаштырыла. Аларны 

карап тоту һҽм тикшереп тору Баландыш  авыл җирлегенең муниципаль 

бюджеты акчалары исҽбеннҽн башкарыла. 

3.2. Муниципаль учреждение территориясендҽ урнашкан балалар ҿчен 

спорт һҽм балалар ҿчен уен мҽйданчыклары Телҽче муниципаль районы 

Баландыш  авыл җирлеге башкарма комитеты карары нигезендҽ бюджет 

акчалары исҽбеннҽн билгелҽнҽ. Кҥрсҽтелгҽн объектлар законнарда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ муниципаль учреждениегҽ беркетелҽ. Алга таба ҽлеге 

учреждениегҽ җир мҿнҽсҽбҽтлҽрен яңадан рҽсмилҽштерҥ белҽн Аларны 

карап тоту һҽм хезмҽт кҥрсҽтҥ муниципаль учреждение тарафыннан ҽлеге 

учреждение сметасында каралган акчалар хисабына гамҽлгҽ ашырыла. 

3.3. Аерым формалаштырылган гомуми файдаланудагы җир 

кишҽрлеклҽрендҽ урнашкан балалар ҿчен спорт һҽм балалар ҿчен уен 

мҽйданчыклары Телҽче муниципаль районы башкарма комитеты карары 

нигезендҽ, бюджет чаралары хисабына билгелҽнҽ. Файдалануга 

тапшырылганнан соң, мҽйданчыкны алга таба хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен (җирле 

бюджет хисабына) оператив идарҽгҽ, Телҽче муниципаль районы башкарма 

комитеты тарафыннан билгелҽнгҽн, оешмаларга бушлай файдалануга 

тапшыралар, гамҽлдҽге законнар нигезендҽ.  

 

4. БАЛАЛАР ҾЧЕН СПОРТ ҺҼМ БАЛАЛАР ҾЧЕН УЕН 

МҼЙДАНЧЫКЛАРЫН ҖИҺАЗЛАНДЫРУГА ТАЛҼПЛҼР  

 

4.1. Телҽче муниципаль районы Баландыш авыл җирлегендҽ балалар 

ҿчен уен һҽм балалар ҿчен спорт мҽйданчыкларын җиһазлау санитар-

гигиена нормаларына туры килергҽ, баланың гомерен һҽм сҽламҽтлеген 

сакларга, техник эксплуатациядҽ уңайлы булырга һҽм эстетик яктан җҽлеп 



итҽргҽ тиеш. Элементларны берлҽштерҥнең вариантын тҽэмин итҥче 

модульле җиһазларны куллану киңҽш ителҽ. 

4.2. Балалар спорт һҽм балалар уен җиһазлары конструкциясе очлы 

почмакларсыз булырга тиеш. Җиһазлар бала куллары белҽн тулысынча 

колачланырга тиеш. 2000 мм дан артык зурлыктагы ябык җиһазның, телҽсҽ 

кайсы юнҽлештҽ бер-берсенҽ бҽйле булмаган җиһазларның тҿрле якларында 

кимендҽ ике ачык керҥ мҿмкинлеге булырга тиеш. Керҥ мҿмкинлеге 

концентрациясе аларны блоклау мҿмкинлеген юкка чыгарырга һҽм кирҽк 

вакытта ҿлкҽн балаларга бернинди ҿстҽмҽ чаралардан башка (мҽсҽлҽн, ҽлеге 

җайланманың состав ҿлеше булмаган баскычлар) ярдҽм кҥрсҽтҥ мҿмкинлеге 

тҽэмин ителергҽ тиеш. Ачык керҥ кҥлҽме 500 x 500 мм булырга тиеш. 

4.3. Балалар спорт һҽм уен мҽйданчыкларында спорт һҽм уен 

җиһазларын урнаштырганда куркынычсызлыкның минималь ераклыгын 

сакларга кирҽк. 

Куркынычсызлык ераклыгында мҽйданчык территориясендҽ башка тҿр 

җиһазлар, эскҽмиялҽр, урналар, борттагы ташлар һҽм ҿслекнең каты 

тҿрлҽрен, шулай ук ботаклар, кҽҥсҽлҽр, агач тамырларын урнаштыру рҿхсҽт 

ителми. 

4.4. Балалар ҿчен уен һҽм балалар ҿчен спорт мҽйданчыкларын 

проектлаганда, "Кагыйдҽлҽр җыелмасы. Халыкның аз мобильле тҿркемнҽре 

ҿчен биналар һҽм корылмаларның һҽркем файдалана алуын тҽэмин итҥ 

максатларында." КҖ 59.13330.2012 кагыйдҽлҽр җыелмасына мҿрҽҗҽгать 

итҽргҽ кирҽк. 

5. БАЛАЛАР ҾЧЕН УЕН ҺҼМ БАЛАЛАР СПОРТ 

МҼЙДАНЧЫКЛАРЫНЫҢ ТЕХНИК ТОРЫШЫН ТИКШЕРЕП ТОРУ ҺҼМ 

АЛАРГА ТЕХНИК ХЕЗМҼТ КҤРСҼТҤ 

 

5.1. Балалар ҿчен уен һҽм балалар ҿчен спорт мҽйданчыклары 

җиһазларына техник хезмҽт кҥрсҽтелергҽ тиеш. 

5.2. Җиһазларның техник торышын тикшереп торуны ҥз эченҽ ала:: 

а)һҽрдаим визуаль тикшерҥ. 

Даими визуаль карау чит предметларны һҽм кҥренеп торган 

тҿзексезлеклҽрне табарга мҿмкинлек бирҽ, аларның барлыкка килҥ 

сҽбҽплҽре климат шартлары, вандализм актлары, дҿрес тҥгел эксплуатация 

булырга мҿмкин. 

Һҽрдаим визуаль тикшерҥлҽрнең ешлыгы предметларның 

эксплуатациясенҽ бҽйле 



Балалар уен һҽм балалар спорт мҽйданчыкларын вандализм 

актларыннан интенсив файдалануга дучар ителҽ торган җиһазларны кҿн 

саен тикшерергҽ кирҽк, атап ҽйткҽндҽ тҥбҽндҽгелҽрен: 

- мҽйданчык һҽм җиһазлар ҿслегенең чисталыгын һҽм тышкы кыяфҽтен 

тикшерергҽ; 

- җиһазлар ҿлешлҽреннҽн алып мҽйданчык ҿслегенҽ кадҽрге араларның 

ҥтҽлешен тикшерергҽ; 

- чыгып торучы фундамент ҿлешлҽренең булуын тикшерергҽ; 

- җиһазлар элементларының дефектларын һҽм тҿзексезлеген 

тикшерергҽ; 

б)функциональ тикшерҥ. 

 

Функциональ карауның максатлары: җиһазларның ныклыгын һҽм 

тотрыклылыгын тикшерҥ, искергҽн элементларны ачыклау. Җиһазларның 

яшерен һҽм авыр ҥтеп керҽ алырлык элементларына аерым игътибар 

бирелергҽ тиеш. 

Тикшерҥ 1-3 айга бер тапкыр ҥткҽрелергҽ тиеш. ҽмма җитештерҥче 

инструкция белҽн каралганнан да ким санда тҥгел; 

в) ел саен тҿп карап чыгу 

Ел саен тҿп карап чыгу, балалар ҿчен уен һҽм балалар спорт 

мҽйданчыклары җиһазларының фундаментларының һҽм башка 

элементларының нормаль эксплуатацион торышын раслау максатыннан, 

елга бер тапкыр ҥткҽрелҽ. 

Нормаль эксплуатацион торышка һава шартлары, агач черҥ яки металл 

коррозиясе, шулай ук конструкцияне ҥзгҽртҥ яки детальлҽрне алыштыру 

белҽн бҽйле ремонт ҥткҽрҥ йогынты ясарга мҿмкин. Ҽлеге тикшерҥ 

вакытында җиһазларның яшерен һҽм авыр ҥтемле элементларына аерым 

игътибар бирелергҽ тиеш. 

5.3. Тҿрле тҿр эшлҽрне башкаруның ешлыгын, тулылыгын һҽм 

дҿреслеген тикшереп тору максатларында тикшерҥ графиклары эшлҽнергҽ 

тиеш (1 нче кушымта). 

График тҿзегҽндҽ җитештерҥченең инструкциясе, климат шартлары 

һҽм куллануның интенсивлыгы исҽпкҽ алына. 

Графикта балалар уен һҽм балалар спорт корылмалары һҽм аның 

тикшерелергҽ тиешле элементлары кҥчерелергҽ тиеш. 

Функциональ һҽм еллык тҿп карау нҽтиҗҽлҽре буенча акт тҿзелҽ (2 нче 

кушымта 

5.4. Техник хезмҽт кҥрсҽтҥ.  



Бҽхетсезлек очраклары санын кыскарту ҿчен, мҽйданчык урнашкан 

оешма эксплуатациялҽҥнең конкрет шартларын һҽм ҽзерлҽҥченең техник 

хезмҽт кҥрсҽтҥ планын инструкциясен исҽпкҽ алып тҿзергҽ, шулай ук аның 

ҥтҽлешен тҽэмин итҽргҽ тиеш. Техник хезмҽт кҥрсҽтҥ планында дефектлар 

һҽм зарарланулар булган җиһазларның детальлҽр һҽм җыю берҽмлеклҽре 

исемлеге булырга тиеш.. 

Куркынычсызлыкның тиешле дҽрҽҗҽсен тҽэмин итҥ һҽм җиһазларга 

техник хезмҽт кҥрсҽтҥ максатыннан, балалар уен һҽм балалар спорт 

мҽйданчыкларының басым ясый торган катламнарын тикшерҥ 

тҥбҽндҽгелҽрне ҥз эченҽ алырга тиеш: 

а) ныгыту тҿеннҽрен тикшерҥ һҽм аларның тарттыру; 

б) җиһазларның тҿсен яңарту; 

в) ирекле киңлеклҽрне профилактик тикшерҥ; 

г) подшипникларны майлау; 

д) корылмаларга, сибелҥче материалларның басым дҽрҽҗҽсен 

кҥрсҽткҽн, маркировкалар тҿшерергҽ; 

е) җиһазларның һҽм ҿслеклҽрнең чисталыгын тҽэмин итҥ (ватылган 

пыяла, ватыкларны һҽм пычратучы предметларны алып ташлау); 

ж) сибелҥче материаллардан, басымга каршы торырлык катламнар 

ясау, аларның дҽрҽҗҽсен корректировкалау. 

 

6. БАЛАЛАР ҾЧЕН УЕН ҺҼМ БАЛАЛАР ҾЧЕН СПОРТ 

МҼЙДАНЧЫКЛАРЫН ЭКСПЛУАТАЦИЯЛҼҤ 

 

6.1. Куркынчсызлык чараларын билгелҽҥ. 

Җиһазларны эксплуатациялҽҥче оешма периодик рҽвештҽ, 12 айга, 

кимендҽ, бер тапкыр, куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ чараларының 

нҽтиҗҽлелеген тҽҗрибҽ нигезендҽ, яисҽ эксплуатациялҽҥ шартлары 

ҥзгҽргҽндҽ, (ҽгҽр кирҽк булса) куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ чаралары 

комплексына ҥзгҽрешлҽр кертергҽ тиеш. 

6.2. Документация. 

Барлык эксплуатация документлары, шул исҽптҽн мҽйданчык 

паспорты, тикшерҥ һҽм тикшерҥ акты, мҽйданчыкларны карау графигы 

даими рҽвештҽ оешмада саклана, аның карамагында балалар уен һҽм 

балалар спорт мҽйданчыклары тора. 

Җиһазларны карау, хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм ремонтлау вакытында 

персоналның документациягҽ даими керҥе тҽэмин ителергҽ тиеш. 

6.3. Куркынычсызлыкны мҽгълҥмати тҽэмин итҥ. 



Балалар ҿчен уен һҽм балалар спорт мҽйданчыкларында 

куркынычсызлыкны тҽэмин итҥ ҿчен мҽгълҥмати табличкалар яки такталар 

урнаштырыла, алар ҥз эченҽ алган: 

- җиһазлардан файдаланганда кагыйдҽлҽр һҽм яшь талҽплҽре; 

- коткару, ашыгыч ярдҽм хезмҽтенең телефон номерлары; 

- җиһазларны эксплуатациялҽҥче оешма телефон номеры, җайланмалар 

ватылуы турында хҽбҽр итҥ ҿчен. 

Керҥ, чыгу, эвакуация юллары, коткару, ашыгыч ярдҽм хезмҽткҽрлҽре, 

җиһазлардан файдаланучы оешмалар ҿчен билгелҽнгҽн юллар һҽрвакыт 

ачык һҽм каршылыклардан азат булырга тиеш. 

6.4. Эксплуатация. 

Килеп туган барлык тҿзексезлеклҽр кичекмҽстҽн бетерелергҽ тиеш. 

Ҽгҽр дҽ бу мҿмкин булмаса, җиһазларны эксплуатациялҽҥне 

туктатырга һҽм кулланучылар ҿчен аңа керҥ мҿмкинлеген ябарга кирҽк. 

6.5. Ремонт эшлҽре. 

Ремонт эшлҽре тҿзексезлеклҽрне бетерҥ һҽм җиһазларның тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ куркынычсызлыгын торгызу, балалар уен һҽм балалар спорт 

мҽйданчыкларының басым ясый торган катламнарын торгызу 

максатларында башкарыла. 

Бу эшлҽр тҥбҽндҽгелҽрне ҥз эченҽ алырга мҿмкин: 

а) беркетмҽ детальлҽрен алмаштыру; 

б) эретеп ябыштыру һҽм кисҥ; 

в) җиһазлар ҿлешлҽрен алмаштыру; 

г) җайланманың структур элементларын алмаштыру; 

д) басымны йота торган ҿслеклҽрне алыштыру. 

6.6. Санитар эчтҽлек. 

Җиһазлар кулланучы оешма кҿн саен мҽйданчык территориясенең 

тиешле санитар халҽтен сакларга тиеш. 

7. БАЛАЛАР ҾЧЕН УЕН ҺҼМ БАЛАЛАР СПОРТ МҼЙДАНЧЫКЛАРЫН 

ДЕМОНТАЖЛАУ 

 

7.1. Аерым формалашкан җир кишҽрлегендҽ урнашкан, муниципаль 

милек булып торган, балалар ҿчен уен һҽм балалар ҿчен спорт 

мҽйданчыкларын демонтажлау: 

7.1.1. Аерым тҿзелгҽн җир кишҽрлегендҽ урнашкан балалар уен һҽм 

балалар спорт мҽйданчыкларын сҥтҥ турындагы карар Баландыш авыл 

җирлеге башкарма комитеты, Телҽче муниципаль районы Башкарма 

комитеты һҽм балалар уен һҽм балалар спорт мҽйданчыклары алып барган 

оешма вҽкиллҽреннҽн торган комиссия тарафыннан кабул ителҽ, ҽлеге 



оешманың акт тҿзеп Баландыш авыл җирлегенең башкарма комитетына 

мҿрҽҗҽгать итеҥ нигезендҽ. (N 3кушымта) 

7.1.2. Балалар уен һҽм балалар спорт мҽйданчыклары җиһазларын 

демонтажлау балалар ҿчен уен һҽм балалар ҿчен спорт мҽйданчыкларын 

булдырган оешма хисабына башкарыла.  

7.2. Муниципаль учреждение территориясендҽ урнашкан, муниципаль 

милек булып торган, балалар уен һҽм балалар спорт мҽйданчыкларын 

демонтажлау: 

7.3.1. Муниципаль учреждение территориясендҽ урнашкан балалар уен 

һҽм балалар спорт мҽйданчыкларын сҥтҥ турындагы карар Баландыш авыл 

җирлеге башкарма комитеты, Телҽче муниципаль районы Башкарма 

комитеты вҽкиллҽре кергҽн комиссия тарафыннан, тикшерҥ нигезендҽ, акт 

тҿзеп кабул ителҽ (3 нче кушымта). 

7.3.2. Балалар уен һҽм балалар спорт мҽйданчыкларының җиһазларын 

демонтажлау, мҽйданчыклар урнашкан территория ҿчен җаваплы 

учреждение чаралары хисабына гамҽлгҽ ашырыла. 

  



 N 1.Кушымта  

Телҽче муниципаль районы 

Баландыш авыл җирлеге 

территориясендҽ балалар спорт 

һҽм балалар уен мҽйданчыкларын 

урнаштыру һҽм тоту Тҽртибенҽ 

 

 

Тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ графигы 

       Тикшерҥн

ең тҽртип 

номеры 

Тикше

рҥ ҿчен 

җавапл

ы зат 

Балалар 

ҿчен уен 

(балалар 

спорт) 

җиһазларын

ың исеме 

Тикше

рҥ кҿне 

Тикшер

ҥ 

нҽтиҗҽ

се 

Кабул 

ителгҽ

н 

чарал

ар 

Җавапл

ы 

затның 

имзасы 

1       

2       

3       

4       

 

  



N 2. Кушымта 

Телҽче муниципаль районы Баландыш 

авыл җирлеге территориясендҽ балалар 

спорт һҽм балалар уен 

мҽйданчыкларын урнаштыру һҽм тоту 

Тҽртибенҽ 

 

 

 

 

АКТ  

балалар уен (балалар спорт) мҽйданчыгы җиһазларын карау буенча 

 

Урнаштыру адресы: 

Мҽйдан ҿслегенең характеристикасы: 

 

      N Җиһазның 

исеме 

Тикшерҥ 

нҽтиҗҽсе 

Табылган 

дефект 

Кабул 

ителгҽн 

чаралар 

Искҽрмҽ 

 

Балалар уен (балалар спорт) җиһазларының эшкҽ яраклылыгын карау һҽм 

тикшерҥ аның комплектлылыгының җитештерҥченең эксплуатация 

документларына туры килҥен һҽм куркынычсыз эксплуатациялҽҥ 

мҿмкинлеген раслый. 

Җаваплы башкаручы______________________ ____________________ 

(вазыйфа) (имза) (Ф.И.О.) 

МП 

 

 

 

  



N 2. Кушымта 

Телҽче муниципаль районы 

Баландыш авыл җирлеге 

территориясендҽ балалар спорт һҽм 

балалар уен мҽйданчыкларын 

урнаштыру һҽм тоту Тҽртибенҽ 

 

АКТ  

балалар ҿчен уен (балалар ҿчен спорт) мҽйданчыклары элементларының 

торышын тикшерҥ буенча 

 

Тҥбҽндҽгелҽрдҽн торган комиссия 

тарафыннан_______:_______________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

балалар ҿчен уен, (балалар ҿчен спорт) мҽйданчыклары элементларының 

торышын тикшерҥ ҥткҽрелде, ҽлеге мҽйданчыклар 

_________________________________________________________________  

________________________________________________________урнашкан. 

Тикшерҥ барышында тҥбҽндҽгелҽр ачыкланды: 

Балалар ҿчен уен (балалар ҿчен спорт) мҽйданчыгы элементлары, шул 

исҽптҽн: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

ҽлеге элементлар_____________________________ эксплуатацион торышта.  

Балалар ҿчен уен (балалар ҿчен спорт) мҽйданчыгының яңа элементларын 

алга таба эксплуатациялҽҥ/урнаштыру максатка ярашлы/максатка ярашлы 

тҥгел(кирҽклесен ассызыкларга)_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Балалар уен (балалар спорт) мҽйданчыгының элементларын алга таба 

эксплуатациялҽҥ/урнаштыру/демонтажлау турында Карар кабул ителде 

(кирҽклесен ассызыкларга)__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Акт 2 нҿсхҽдҽ тҽзелде.  



Кушымта: фотоматериаллар ____ нче битлҽрдҽ бирелгҽн. 

 


