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                        Ивановка авыл җирлегендә янгынга каршы махсус режим  
урнаштыру турында 

 
Яңа ел һәм Раштуа  чаралары вакытында янгын куркынычсызлыгын 

тәэмин итү, физик һәм юридик затлар, дәүләт һәм муниципаль мөлкәтнең 
сакланышын тәэмин итү максатларында,  «Ивановка авыл җирлеге»   
муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 
1.2019 елның 16 декабреннән 2020 елның 9 гыйнварына кадәр Ивановка авыл 

җирлеге территориясендә янгынга каршы махсус режим урнаштырырга.  
 

2. Яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәре чорында җирлек башлыгы А. П. Бодряева 
җитәкчелегендә профилактик төркем төзергә (1 нче кушымта).  

 
3. Халык күп була торган объектларда (мәктәп, балалар бакчасы, мәдәният 

йорты) балалар белән өстәмә профилактик әңгәмәләр, ата-аналар белән (ата-
аналар җыелышларында) балаларны караучысыз калдыруның куркынычлыгы 

турында әңгәмәләр үткәрергә. 
 

4. Профилактик төркемгә торак йортларда гражданнар белән профилактик 
әңгәмәләр үткәрүне оештырырга, шул ук вакытта күп балалы гаиләләрнең, 
ялгыз картларның һәм имин булмаган гражданнарның яшәү урыннарына аерым 

игътибар бирергә кирәк. 
 

           4.1. Балалар белән янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү һәм 
пиротехник эшләнмәләрдән файдалану (имза куйдырып) буенча өстәмә 

әңгәмәләр үткәрергә.   
             

5. Махсус  билгеләнмәгән урыннарда пиротехник эшләнмәләрне ачыклау һәм 
сатуны туктату, шулай ук пиротехник эшләнмәләрне РФ законнары белән 

билгеләнгән тиешле сертификатлардан башка сатуны тыюны оештырырга.      



          
 6. Хезмәт күрсәтүче персоналга инструктаж үткәрергә, Яңа ел һәм Раштуа 

чараларын үткәрү урыннарын контрольгә алырга. 
 
7. Фейерверклар үткәрү урыны итеп Ивановка авыл җирлеге халкы һәм 

кунаклары өчен Яшьлек урамы буенча ачык мәйданчыкны (авыл мәдәният 
йорты бинасы артында, юл аша) билгеләргә тиеш.    

 
8. Кешеләр күпләп була торган урында бәйрәм чаралары үткәргәндә бина һәм 

бүлмә эчендә пиротехник эшләнмәләрне куллану, шулай ук ачык ут кулланып 
шоу үткәрү тыела.   

 
 9. Предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләренә тәкъдим итәргә: 

           9.1.  Оешмаларына караган территорияләрне тиешенчә яктыртуны 
оештырырга.  

            9.2.   Объектларны янгынга каршу куркыныч булган хәлгә китерү өчен 
өстәмә эш алып барырга, тәмәке тарту, Яңа ел чаралары вакытында ачык ут 

куллануны тыярга. 
           9.3. Кешеләр күп була торган урында бәйрәм чаралары үткәргәндә, 
биналарда дежур торучыларны билгеләргә.  

          9.4.  Хезмәткәрләргә янгын куркынычсызлыгы буенча инструктаж 
үткәрергә. 

 
10. Яшьлек урамы буенча күпфатирлы йортларның җаваплы кешесенә торак 

йортларның подвалларына үтеп керүне чикләү буенча чаралар күрергә. 
  

11. Җирлек башлыгына җирлек территориясендә урнашкан гидрантларның 
техник торышын тикшерергә. 

 
12. Яңа ел чараларын планлаштырганда, 2 нче кушымта нигезендә, таләпләр 

һәм рекомендацияләргә таянып эш итәргә. 
 
13. Әлеге карарны Ивановка авылында, Яшьлек урамында, 5 йортта, Аккүл 

авылында, Колхоз урамында, 16Б йортта, Медведка авылында, Дорожная 
урамында, 32нче йортта, Михайловка авылында, Үзәк урамда, 4нче йортта 

стендларга элеп халыкка игълан итәргә һәм Лениногорск муниципаль 
районының рәсми интернет-сайтында «Авыл җирлекләре» бүлегендә 

урнаштырырга. 
 

14. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.  

 

                 Башлык  А.П.Бодряева 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              Кушымта  1 
Ивановка авыл җирлеге  

башкарма комитеты карарына 
2019 елның 4 декабре № 19 

 

 
Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының Ивановка авыл 

җирлеге буенча профилактик төркем составы 

 
1. Бодряева Алина Петровна – Җирлек башлыгы 

2. Закирова Лилия Растямовна – башкарма комитет җитәкчесе 
урынбасары 

3. Хамидуллина Асия Тагировна – ивановка мәктәбе директоры 
4. Павлова Виктория Викторовна – Ивановка балалар бакчасы 

директоры 
5. Хлынова Анна Владимировна  – Ивановка мәдәният йорты 

директоры 
6. Поляева Ирина Александровна – аккүл мәдәният йорты 

мөдире 
7. Косолапова Анна Николаевна –ДПД әгъзасы 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                              Кушымта  2 

Ивановка авыл җирлеге  
башкарма комитеты карарына 

2019 елның 4 декабре № 19 
 

 
 

Яңа ел һәм Раштуа чараларын үткәрү урыннарында янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен кирәк: 

1. Яңа ел чараларын планлаштырганда: 
бәйрәм чараларын үткәрү чорында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

өчен җаваплы затларны оештыру боерыгы белән билгеләргә; 
бәйрәм чараларын үткәрү өчен җаваплы затларга янгын-техник минимум 

программасы буенча укулар узарга; 

бәйрәм чараларын үткәрү чорында янгын куркынычсызлыгы чаралары 
буенча инструкцияләр һәм янгын чыкканда хезмәт күрсәтүче персоналның эш-

гамәлләре буенча инструкцияләр эшләргә, хезмәт күрсәтүче персонал 
инструктажга кул куярга тиеш.  

чаралар башланыр алдыннан, янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәү 
өлешендә аларның әзерлеген билгеләү максатларында, биналарны карап 

чыгарга; 
бәйрәм чараларын уздыру объектларында эчке, тышкы янгынга каршы су 

белән тәэмин итүне тикшерүне тәэмин итәргә; 
сәхнәдә һәм зал бүлмәләрендә җаваплы затларның дежур торуын 

оештырырга. 
 
2. Яңа ел чараларын үткәргәндә таләпләр: 

 бары тик икедән дә ким булмаган, проектлау нормалары таләпләренә 
җавап бирә торган, рәшәткәләре булмаган һәм янучан түшәмәле биналарда 2 

каттан да югарырак булмаган, ә күрү сәләте бозылган балалар һәм күзләре 
начар булган балалар өчен әлеге чаралар үткәргәндә-1 нче катта гына; 

          электр утсыз биналарда кешеләр катнашында чараларны тәүлекнең якты 
вакытында гына үткәрергә була. 

 Яңа ел чыршысы тотрыклы рәвештә куелырга һәм бинадан чыгуны 
томаламаска тиеш. Чыршы ботаклары диварлар һәм түшәмнәрдән 1 метрдан да 

ким булмаган арада булырга тиеш. 
        тиешле ярашлылык сертификаты булган электр гирляндаларын гына 

кулланырга. 



       иллюминациядә яки гирляндаларда җитешсезлек ачыкланган очракта 
(үткәргечләрнең изоляциясе җылытыла һәм зарарлана, очкынлана һ.б.), 

кичекмәстән6 тиешле чаралар күрелергә тиеш. 
      бәйрәм чараларын үткәрү урыннары ут сүндергечләрнең норматив саны 
белән тәэмин ителергә тиеш (200 м2 күләмендә 1 янгын сүндергеч (5 л.), ләкин 

2 каттан да ким булмаган санда янгын сүндергеч белән тәэмин ителергә тиеш, 
шул ук вакытта ут сүндергечләр арасында ераклык 20 м дан артмаска тиеш. 

     янгын чыккан очракта кешеләрне эвакуацияләү планын эшләргә. 
 

3. Яңа ел чаралары үткәргәндә тыела: 
    пиротехник эшләнмәләр, дуговые прожекторы, шулай ук ачык ут һәм шәм 

куллану тыела; 
   чыршыны уттан саклаучы составлар сеңдермәгән марля һәм мамык белән 

бизәргә; 
башланыр алдыннан яки тамашалар вакытында Ут, буяу һәм башка янгын 

куркынычы булган һәм янгын куркынычы булган эшләр башкарырга; 
уменьшать киңлеге проходов арасында рядами һәм билгеләргә проходах өстәмә 

кресло, урындыклар һ. б.; 
спектакльләр яки тамашалар вакытында бинада утны тулысынча сүндерергә 
ярамый. 

4. Янгын ачыкланган яки янгын турында сигнал алган вакытта: 
     кичекмәстән янгын сакчысына "01" яки «112» телефоны аша хәбәр итәргә, 

янгынның төгәл адресын күрсәтергә; 
    балаларны иң оптималь юл белән (кыска һәм куркынычсыз) эвакуацияләргә;  

    бинадан киткәндә барлык балалар да куркыныч зонадан чыгып китүләренә 
инанырга кирәк; 

    эвакуация вакытында балаларның берсе дә калышмаска тиеш;  
    эвакуация барышында хәрәкәт һәм чыгу юнәлешләре күрсәткечләре буенча, 

шулай ук учреждение администрациясе күрсәтмәләре нигезендә 
ориентлашырга; 

    эвакуациядән соң укучылар исемлеген ясарга һәм аның нәтиҗәләре турында 
янгын сүндерү җитәкчесенә һәм учреждение җитәкчесенә хәбәр итәргә; 
     янгын бүлекчәләрен каршы алуны оештырырга. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 


