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Телаче муниципаль районы Телаче авыл ?цирлеге территориясенда
балалар очен спорт haM балалар очен уен майданчыкларын урнаштыру

haM тоту Тартибен раслау турында

(Россия Федерациясенде х{ирле yзидарэне оештыруныц гоN4уми

принциплары турында) 2003 елныц б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон нигезендэ, балалар очен спорт hэм балалар очен уен мэйданчыкпарын
тиешле сыйфатта урнаштыру hэм аларны тикшереп тотуны тээмин итy
чараларын оештыру максатларында,

кАРАР БИРЭ:
1.Телэче муниципаль районы Телэче авыл я{ирлегенец территориясенда

балалар очен спорт haM балалар очен уен майданчыкларын урнаштыру hэм
карау тэртибен расларга(кушымта).

2" Олеге карар гамалдэге законнар нигезендо yз коченэ кера"
З. Олеге карарныц yталешен тикшереп торуны yз остемдэ калдырам.

Башкарма комитет )l1итэкче И.Р. IvIapaKoB



Телаче муниципаль районы Телаче
авыл }кирлеге
Башкарма комитеты
Карарына
Itушымта
9 нчы октябръ 20|9 ел j\s 94

Телэче муниципаль районы Телэче авыл жирлеге территорияоендэ балалар
очен спорт haM балалар очен уен мэйданчыкларын урнаштыру hэм тоту

тортиБЕ

1. гомуми нигЕзлоI\4олор

Олеге Тэртип тубэндэгелэр нигезендэ эшлэнелде:
- <<Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэне оештыруныц гомуми

принциплары турында> 200З елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлыФелераль
законы;

- Россия ФедерациясеТорак кодексы;
-Балалар уен мэйданчыклары очен rциhазларнын куркынычсызльiгы

турында)> Евразия икътисадый берлегенец техник регламенты (ТР ЕАЭС
042120|7) 2017 елныц 17 маенда Евразия икътисадый комиссиясе Советы
карары белэн кабул ителган N 21

<Торак фондын техник эксплуатациялэy кагыйдэлэрен hэм норм€Lларын

раслау турында) Россия Федерациясе Щэулэт комитетыныц 27 сентябрь 200З ел
NI 170 номерлы карары;

- РДС 52|69-2012 "Балалар уен майданчыкларын щиhазлау hэм каплау.
Конструкция куркынычсызлыгы hэм сынаулар ысуллары. Гомуми талаплэр";

- РДС 52168-20|2 "Балалар уен майданчыкларын жиhазлау haM каплау.
Тауларныц конатрукциясе hэм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми талаплэр";

- РДС 52|67-2012"Балалар уен мэйданчъiкларын щиhазлау haM каплау.
Таганнарныц конструкциясе hэм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми талэплэр";

- РДС 52299-201З"Балалар уен мэйданчыкларын щиhазлау hэм каплау.
атынгычлар конструкциясе haM сынау ысуллары иминлеге. Гомуми талэплер";

- РДС 52З00-201З "Балалар уен мэйданчыкларын жиhазлау haM каплау"
Карусельлэрнец конструкциясе hэм сынау ысуллары иминлеге. Гомуми
талэплэр";

- РДС 52З0|-2013 "Балалар очен уен мэйданчыкларыныц >циhазлары hэм
капламнары. Эксплуатациялэгендэ куркынычсызлык. Гомуми талэплэр";

- РДС 55677-2013"Балалар спорт мэйданчыкларын rrlиhазлау.
Конструкциялар куркынычсызлыгы haM сынау ысуллары. Гомуми талэплэр"

Балалар очен спорт hэм балалар очен уен майданчыклары балаларныц
фиЗик езерлеген камиллэштерергэ, аларга yз ихтыfiщларын тормышка
ашырырга, кочне, я(итезлекне, зирэклекне yстерергэ ярдэм итэ"

Олеге Тэртип, муниципаль милек булып торган, балалар спорт hэivr
балалар уен майданчыкларын урнаштыру процедурасын, алардан файдалану
hЭМ аЛарга техник хезмат кyрсэтy кагыйдалэрен билгели haM Телэче



муниципаль районыныц Телэче авыл х(ирлеге территориясендэ башкару очен

мащбури булып тора.

2. топ тошЕнчолор
олеге Тартиптэ тубэндэге топ терминнар haM тошенчэлэр кулланыла:

2.1. Балалар уен мэйданчыгы - балалар ялы haM уеннары очен билгелэнгэн

махсус жиhазландырылган территория, аца балалар уен мэйданчыгын щиhазлау
hэм каплау, балалар уен мэйданчыгын тозеклэндерy очен щиhазлар керэ.

2"2" Балалар спорт мэйданчыгы-балаларныц ацлы хэрэкэт активлыгы

барышында сэламэтлеген саклау hэм ныгыту, психофизик сэлатлэрен ycTepy

очен махсуа lкиhазландырылган территория, ул балалар спорТ мэйданчыгыН

щиtrазлауньi haM каплауны yз эченэ ала.

2.3. Спорт rциhазы-кешелэрцец физик haM интеIIлектуаль сэлэтJIэрен

чагыштыруга юналтелгэн, билгеле бер эшчэнлек hэм алеге эшчэнлекне эзерлаy

кагыйдэлэре буенча оештырылган щиhаз.
2.4. ЩаимИ визуалЪ тикшерY-вандализМ актлары, дорес

эксплуатацияланмэган hэм кJIимат шартлары аркасында киJIеп чыккан
куркыныч дефектларны ачыкларга момкинлек бируче х(иhазларны барлау"

2.5 " Функциональ карау-эш торышын, щиhазларныц тузганлыгын,
ныклыгын hэм тотрыклылыгын бэялэу максатларында жентекле тикшерy.

2"6" Elt саен топ караУ - жиhазларныц техник торышы куркынычсызлык
талеплэрена туры килy-килмэyне баялэу максатыннан, 12 айГа беР ТаПКЫР

башкарыла торган тикшерy.
2.7. Консервация-консервацион майлар hэм маЙлагычлар кУлЛаНыП,

металларныц эзерлэy, саклау hэм кyчереп йорту чорына вакытлыча коррозияге
каршы сакJIануны тээмин итэ торган техник чаралар комплексы"

2.8. Эксплуатация-эшJIанмэнец кулланыJIу циклы стадиясе, аныц сыйфаты
(эшка яраклы халате) хуплана hэм торгызыла.

3. БАЛАЛАР ОЧЕН СПОРТ hОМ БАЛАЛАР ОЧЕН УЕН
МОЙДАНЧЫКЛАРЫН КЛАС СИФИКАЦИЯЛОY

3"1. Балаларочен спорт hэм балалар очен уен майданчыклары респубЛика,
муниципаль бюджет яки бюджеттан тыш чаралар хиёабына ТеЛЭЧе аВЫЛ

щирлегенец жир кишэрлеклэрендэ урнаштырыла. Аларны карап тоту. hэм
тикшереп тору Телэче авыл жирлегенец муниципаль бюджеты акчалары
исэбеннэн башкарыJIа.

З.2. Муниципаль учреждение территориясендэ урнашкан балалар очен

спорт hэм балалар очен уен мэйданчыклары Телэче муниципалъ районы Телэче
авыл щирлеге башкарма комитеты карары нигезендэ бюджет акчалеры
исэбеннан билгеланэ. Курсэтелгэн объектлар законнарда бипгелангэн тартиптэ
муниципаль учреждениегэ беркетела. Алга таба элеге учреждениегэ Жир

монэсэбэтлэрен яцадан рэсмилештерy белэн Аларны карап тоту haM хезмат
кyрсэтy муниципаль учреждение тарафыннан алеге учреждение сметасынДа
каралган акчалар хисабына гамэлгэ ашырыла.

3.3.Аерым формалаштырылган гомуми файдаланудагы п{ир

кишэрлеклэрендэ урнашкан балалар очен спорт hэм балалар очен уен
мэйданчыклары Телэче муниципаль районы башкарма комитеты карары



нигезендэ, бюджет чаралары хисабына билгелэнэ. Файдалануга

тапшырылганнан ооЦ, маЙданчыкны аJIга таба хезмат кYрсатy очен (щирле

бюджеi хисабына) оператив идарэга, Телэче муниципаль районы башкарма

комитеты тарафыннан билгелэнген, оешмаларга бушлай файлалануга
тапшыралар, гамэлдэге законнар нигезендэ"

4"БАлАлАр очЕн спорт hом БАлАлАр ечЕн уЕн
моЙдАнчыклАрын )I(иhАзлАндыругА тАлаплор

4.1, Телэче муниципаль районы Телэче авыл щирлегендэ балалар очен уен
hэм балалар очен спорт мэйданчыкларын х(иhазлау санитар-гигиена

нормаларына туры килергэ, баланыц гомерен haM сэламэтлеген сакларга,

техник эксплуатациядо Уцайлы булырга hэм эстетик яктан )л{алеп итэрга тиеш.

Элементларны берлэштерYнец вариантын тээмин итYче модупьле жиhазларны

куллану кицэш ителэ.
4.2" Балалар сгIорт hэм балалар уен щиhазлары конструкциясе очлЫ

11очмакларсыз булырга тиеш. Х(иhазлар бала куллары белэн тулысынча

колачланырга тиеш. 2000 мм дан артык зурлыктагы ябык жиhазныц,телэса
кайсы юнэлештэ бер-берсенэ бэйле булмаган щиhазларныц торле якларында

кимендэ ике ачык t<epy момкинлеге булырга тиеш. Itepy момкинлеге

концентрациясе аларны блоклау момкинлеген юкка чыгарырга hэм кирак

вакытта олкэн балаларга бернинди остэма чаралардан башка (мэсэлэн, элеге

щайланманыц состав олеше булмаган баскычлар) ярлэм кyрсатy мемкинлеге
тээмин ителерге тиеш. Ачык KepY кYлэме 500 х 500 мм булырга тиеш"

4"3.Балалар спорт hэм уен мэйданчыкларында спорт hэм уен rциhазларын

урнаштырганда куркынычсызлыкныц минималь ераклыгын сакларга кирак.

куркынычсызпык ераклыгында майданчык территориясенда башка тор

жиhазлар, эскэмиялэр, урналар, борттагы ташлар hэм ослекнец каты торпарен,

шулай ук ботаклар, кэyселэр, агач тамырларын урнаштыру рохсат ителми"

4.4. Балалар очен уен hэм балалар очен спорт мэйданчыкпарын
проектлаганда,"кагыйдэлер п{ыелмасы. Халыкныц аз мобилъле торкемнере

очен биналар hэм корылмаларныц hэркем файдалана алуын тээмин итy
максатларында."Кп( 59.13330.201,2 кагыйдэлэр жыелмасына морэя{эгать итэргэ

кирэк.

5. БАЛАЛАР ОЧЕН УЕН hОМ БАЛАЛАР СПОРТ МеЙДАНЧЫКЛАРЫНЫЦ
ТЕХНИК ТОРЫШЫН ТИКШЕРЕП ТОРУ hОЧI АЛАРГА ТЕХНИК ХВЗIVIОТ

KYPCoTY

5.1. Балалар очен уен hэм балалар очен сгIорт мэЙданчыклары
;циhазларына техник хезмэт кyрсэтелергэ тиеш.

5.2.П{иhазларныц техник торышын тикшереп торуны yз эченэ ала::

а) hэрлаим визуаль тикшерy.
,,Щаими визуаль карау чит предметларны haM кyренеп торган

тозексезлеклэрне табарга момкинлек бирэ, аларныц барлыкка килy сэбаплэре
климат шартлары, вандализм актлары, дорес тYгел эксплуатация булырга
момкин.



hэрдаим визуаль тикшерyлэрнец ешлыгы предметларныц

эксплуатациясенэ бэйле
Балалар уен hэм балалар спорт мэйданчыкларын вандализм актларыннан

интенсив файдалануга дучар ителэ торган щиhазларны кон саен тикшерерга

кирэк, аташ айткэнда тубэндагелэрен:
- мэйданчык hэм rциhазлар осJIегенец чисталыгын hэм тышкы t<ыяфатен

тикшерергэ;
- х(иhазлар олешлэреннэн алып мэйданчык ослегенэ кадэрге араларныц

yтэлеrтIен тикшерерга ;

- чыгып торучы фундамент олешлэренец булуын тикшерергэ;

- щиhазлар элементларыныц дефектларын hэм тозексезлегеI] тикшIерерга ;

б )функциональ тикшерy.

ФункционалЬ карауныц максатлары: щиhазларныц ныклыгын hэпд

тотрыклылыгын тикшерy, искергэн элементларны ачыклау" П(иhазларныц

"-Ёр." 
hэм авыр Yтеп керэ алырлык элементларына аерым игътибар бирелергэ

тиеш.
Тикшеру 1-3 айга б.р таIIкыр Yткерелерга тиеш. амма }китештерYче

инструкция белэн каралганнан да ким санда тyгел;

в) ел саен топ карап чыгу
Ел саен топ карап чыгу, балалар очен уен hэм балалар спорт

мэйданчыклары щ"hu.пuрыныц фундаментларыныц hэм башка

элементларыныц нормаль эксплуатацион торышын раслау максатыннан, елга

бер тапкыр yткорелэ.
нормаль эксплуатацион торышка haBa шартлары, агач черy яки металл

коррозиЯсе, шулай уК конструКцияне YзгэртY яки детальлэрне апыштыру белэн

бэйле ремонт yткэрy йогынты ясарга момкин. олеге тикшерy вакытында

щиhазларныц "-.р." hэм авыр Yтемле элементларына аерым игътибар

бирелерга тиеш"
5.3. Торле тор эшлэрне башкаруныц ешлыгын, тулылыгын hэм дореслеген

тикшереп тору максатларында тикшерy графиклары эшлэнергэ тиеш (1 нче

кушымта).' 
Грuфик тозегэндэ х{итештерYченец инструкциясеэ климат шартлары haM

куплануныц интенсивлыгы исапкэ алына"" 
Грuфикта балалар уен hэм балалар спорт корылмалары hэм аныц

тикшерелергэ тиешле элементлары кyчерелергэ тиеш"

Функциональ hэм еллык топ карау натижэлэре буенча акт тозелэ (2 нче

кушымта
5.4.Техник хезмэткyрсатy.
Бэхетсезлек очраклары санын кыскарту очен, майданчык урнашкан оешма

эксплуатацияпэyнец конкрет шартларын heM азерлэyченец техник хезмат

кyрсэтy планын инструкциясен исапкэ алытr тозерго, шулай ук аныц yтелешен

тээмин итаргэ тиеш. Техник хезмэт кyрсэтy планында дефектлар hэм

зарарланулар булган щиhазларныц детальлэр hэм щыю берэмлеклэре исемлеге

булырга тиеш..
Куркынычсызлыкныц тиешле дарэ}кэсен тээмин итy hэм щиhазларга

техник хезмэт t<ypceTy максатыннан, балалар уен hэм балалар спорт



мэйданчыкларыныц басым ясый торган катламнарын тикшеру тубэндаГеЛэрне

Yз эчена апырга тиешI:

а) ныгыту тоеннэрен тикшеру hэм аларныц тарттыру;
б) щиhазларныц тосен яцарту;
в) ирекле кицлеклэрне профилактик тикшерy;
г) подшипникларны майлау;
д) корылмаларга, сибелуче материалларныц басым дэрэх{эсен кyрсаткэн,

маркировкалар тошерергэ ;

е) жиhазларныц haM ослеклэрнец чисталыгын тээмин итY (ватылган пыяла!

ватыкларны hаЙ пычратучы предметларны алып ташлау);
ж)сибелуче материаллардан, басымга каршы торырлык катламнар ясау,

аларныц дэрэжэсен корректировкалау.

6. БАЛАЛАР ОЧЕН УЕН hОЧI БАЛАЛАР ОЧЕН СПОРТ
МОЙДАНЧЫКЛАРЫН ЭКСПЛУАТАЦИJIЛОY

6. 1 . Куркынчсызлык чараларын билгелэу"
Х{иhазларны эксплуатациялэyче оешма периодик рэвеште, |2 айга,

кимендэ, б.р тапкыр, куркынычсызлыкны тээмин итy чараларыныц
нэти}щэлелеген тэщрибэ нигезенде)яисё эксплуатациялэy шартлары yЗГОРГЭНДэ,

(агэр кирэк булса) куркынычсызлыкны тээмин итy чаралары комПЛексыНа
yзгэрешлэр кертерг тиеш.

6.2. Щокументация.
Барлык эксплуатация документлары, шул исэптэн мэЙданчык паспорты,

тикшерy hэм тикшерy акты,, мэйданчыкларны карау графигы даими рэвешТЭ
оешмада саклана, аныц карамагында балаларуен hэм балалар спорт
мэйданчыклары тOра"

П{иhазларны карау, хезмэт кyрсэтy haM ремонтлау вакытында персоналныц

документациягэ даими kepye тээмин ителергэ тиеш. ,

б.3. Куркынычсызлыкны мэгълyмати тээмин итy.
Балалар очен уен hэм балалар спорт мэйданчыкларында

куркынычсызлыкны тээмин итy очен мэгълyмати табличкалар яки такталар

урнаштырыла, алар yз эченэ алган:
- жиhазлардан фаЙдаланганда кагыЙдэлэр hэм яшь талэплэре;
- коткару, ашыгыч ярдэм хезматенец телефон номерлары;
- я(иhазларны эксrrлуатациялэyче оешма телефон номеры, жайланмалар

ватылуы турында хэбэр итy очен.
Itepy, чыгу, эвакуация юллары, коткару, ашыгыч ярдэм хезматкэрлоре,

>циhазлардан файдаJIанучы оешмалар очен билгелэнган юллар hэрвакыт ачык
haM каршылыклардан азат булырга тиеш.

6.4. Эксплуатация.
Килеп туган барлык тозексезлеклэр кичекмэстэн бетерелергэ тиеш.
Огэрлэ бу момкин булмаса, щиhазларны эксплуатациялэyне туктатырга

hэм кулланучылар очен аца Kepy момкинлеген ябарга кирэк.
6.5. Ремонт эшлэре.
Ремонт эшлэре тозексезлеклэрне бетеру hэм жиhазларныц иешле дэрэх{эдэ

куркынычсызлыгын торгызу, балалар уен haM балалар спорт



мэйданчыкларыныц басым ясый торган катламнарын торгызу максатларында

башкарыла.
Бу эшлэр тубэндэгелэрне yз эченэ алырга момкин:
а) беркетма детальлэрен алмаштыру;
б) эретеп ябыштыру hэм кисy;
в) жиhазлар олешларен алмаштыру;
г) rкайланманыц структур элементларын алмаштыру;

д) басымны йота торган ослеклэрне алыштыру"
6"6" Санитар эчтэлек"
х{иhазлар кулланучы оешма кон саен мэйданчык территориясенец тиешле

санитар халэтен сакларга тиеш.

7. БАЛАЛАР ОЧЕН УЕН hОМ БАЛАЛАР СПОРТ МЭЙДАНЧЫКЛАРЫН
ДЕМОНТАХtЛАУ

7.1. Дерым формалашкан х{ир кишерпегенда урнашкан, муниципаль милек

булып торган, балалар очен уен haM балалар очен спорт мэйданчыкларын

демонтажлау:
7.1"1. Дерым тозелгэн )д(ир кишэрлегендэ урнашкан балалар уеН haM

балалар спорт мейданчыкларын cyTy турындагы карар Телэче авыл жирлеге
башкарма комитеты, Телэче муниципалъ районы Башкарма комитеты hэьц

балалар уен haM балалар спорт мэйданчыклары алып барган оешма
вэкиллэреннен торган комиссия тарафыннан кабул ителэ, элеге оеШМаНЫЦ аКТ

тозеп Телэче авыл х{ирлегенец башкарма комитетына морах{эгать итyе
нигезендэ" (N Зкушымта)

7 .|.2"Балалар уен hэм балалар спорт мэйданчыклары rциhазларын

демонтажлау балалар очен уен hэм балалар очен спорт мэйданчыкЛарЫн
булдырган оешма хисабына башкарыла.

7.2. Муниципаль учреждение территориясендаурнашкан, муниципаль
милек булып торган, балалар уен hэм балалар спорт майданчыкларыН

демонтажлау:
7.З.|" Муниципаль учреждение территориясендэ урнашкан балалар уен hэм

балалар спорт мэйданчыкларын cyTy турындагы карар Телэче авыл п(ирлеге

башкарма комитеты, Телэче муниципаль районы Б,ашкарма коМиТеТЫ

векиллэрекерган комиссия тарафыннан, тикшерy нигезендэ,акт тоЗеП кабУЛ

итела (3 нче кушымта).
7.З.2. Балалар уен haM балалар спорт мэйданчыкларыныц щиhазларын

демонтажлау,мэйданчыклар урнашкан территория очен жавапльi учреждение
чаралары хисабына гамэлгэ ашырыла.



N1 Кушымта
Телэче муниципалъ районы Телаче

авыл щирлеге территориясенда
балалар спорт haM балалар уен

мэйданчыкларын урнаштыру hэм
тоту Тэртибенэ

Тикшерулэр yткэру графигы

Тикшерунец
тэртиII
номеры

Тикшеру
очен

жаваплы
зат

Балалар ечен

уен (ба;lалар
спорт)

>циhазларыныц
исеме

Тикшеру
коне

Тикшеру
нотиiцэсе

Кабул
ителгэн
чаралар

Х{аваплы
затныц
имзасы

2
n
_)

4



J\Ъ2 Кушымта
Телаче муниципаль районы Телэче авыл

хtирлеге территориясендэ балалар спорт
hэм балалар уен мэйданчыкларын

урнаштыру hэм тоту Тэртибенэ

Акт
балалаР уен (балалар спорт) мэйданчыгьi яqиhазларын карау буенча

Урнаштыру адресы:
Мэйдан ослегенец характеристикасы :

Балалар уен (балалар спорт) >циhазларыныц эшке яраклылыгын карау hэм

тикшерy аныц комплектлылыгыныц житештерyченец эксплуатация

документларына туры килYен haM куркынычсыз эксплуатациялаY момкинлеген

раслыи.
П{аваплы башкаручы

(вазыйфа) (имза) (Ф"И.О.)
мп

N Х(иhазныц
исеме

Тикшеру
нэтижэсе

Табылган
дефект

Кабул
ителган
чараJIар

Искэрмэ



jФ 3 Кушыl\4та
Телэче муниципаль районы Телэче авыл

жирлеге территориясенде балалар сшорт

hэм балалар уен мэйданчыкларын

урнаштыру hэп,t тоту Тэртибенэ

Акт
балалар очен уен (балалар очен спорт) мэйданчыклары элементJIарыныц

торышын тикшерy буенча

Тубэндэгелэрдан торган комиссия
тарафыннан--:

балалар очен

уен, (балалар очен спорт) мэйданчыклары элементларыныц торышын тикшерy

yткарелде,олеге
мэйданчыклар

_урнашкан"

Балалар очен уен (балалар очен спорт) мэйданчыгы элементлары, шул исэптэн:

элеге элементлар эксплуатацион торышта.

Балалар очен уен (балалар очен спорт) мойданчыгыныц яца элементJIарын алга

таба эксплуатациялtэy /урнаштыру максатка ярашлыlмаксатка ярашлы

тугел(кираклесен ассызыкларга)

(кирэклесен
ассызыкларга)

Акт 2 носхадэ тазелде.

Кушымта: фотоматериаллар нче битлардэ бирелгэн.


