
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             КАРАР      
 

 «25»     декабрь    2019 ел                                                                      № 54 
 
 
 
"2020-2022 елларга Татарстан Республикасы  
Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы  
авыл җирлеге территориясендә янгын  
куркынычсызлыгын тәэмин итү" муниципаль  
программасын раслау турында "  
 
 
 
2020-2022 елларда янгыннарны профилактикалауга һәм беренчел янгын куркынычсызлыгы 
чараларын тәэмин итүгә юнәлдерелгән чаралар комплексының нәтиҗәлелеген арттыру 
максатларында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ, «Янгын куркынычсызлыгы турында» 21.12.1994 ел, № 
69-ФЗ, «Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында Техник регламент» 22.07.2008 ел, № 
123-ФЗ Федераль законнар нигезендә, Татар Шуганы авыл җирлеге Уставына таянып, авыл 
җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:: 
 
 
 
1. «Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә 2020-2022 елларга янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү»муниципаль программасын расларга "  
2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.  
3. Әлеге карарны түбәндәге веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый 
мәгълүматының рәсми порталында» урнаштыру юлы белән игълан итәргә: 
http://pravo.tatarstan.ru һәм Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Азнакай 
муниципаль районының рәсми сайтында: http//aznakayevo.tatar.ru.//. 
 

 
 
 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Исполнительный комитет 

Татарско-Шуганского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

Азнакай муниципаль районы  

Татар Шуган  авыл җирлеге башкарма 

комитеты  

ул. Советская, д. 41в, село Татарский Шуган, 

Азнакаевского муниципального района, 

423327  Тел.  (факс) (85592) 

 36-1-41  Tshug .Azn @tatar.ru 

 Совет урамы, 41в, Татар Шуган авылы 

Азнакай муниципаль районы, 423327 

Тел. (факс) (85592)  36-1-41 

Tshug .Azn @tatar.ru 

 

 



                                                                         Татар Шуганы авыл җирлеге Советының 
                                                                         25.12.2019 ел, №54 карары белән расланган 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА 
 
 

"2020-2022 елларга Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә янгын куркынычсызлыгын 
тәэмин итү" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә 2020-2022 елларга янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү " муниципаль программасы»  

  
 

Муниципаль 
программаның исеме 

"2020-2022 елларга Татар Шуганы авыл җирлеге 
территориясендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү». 

программаны эшләү 
өчен нигез 

 - «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»;  
- «Янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында Техник 
регламент»22.07.2008 № 123-ФЗ Федераль закон. 

Муниципаль 
программаны эшләүче 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Татар Шуганы авыл җирлеге башкарма комитеты. 

Муниципаль 
программаны 
башкаручы 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Татар Шуганы авыл җирлеге башкарма комитеты. 

Муниципаль 
программаның максаты 

янгыннарны булдырмау һәм янгын вакытында зыян 
күрүчеләрне булдырмау , шул исәптән янгын нәтиҗәсендә 
һәлак булучылар һәм имгәнүчеләр санын киметүне дә 
кертеп. 

Муниципаль 
программаның бурычы 

-  Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендэ нәтиҗәле 
янгын куркынычсызлыгы системасын булдыру;  
- янгыннарны булдырмау һәм янгын вакытында зыян 
күрүчеләрне булдырмау ;  
-  янгын куркынычыннан халыкның иминлеген  һәм кискен 
мөһим объектлар сакланышын арттыру. 

Муниципаль 
программаны тормышка 
ашыру сроклары һәм 
этаплары 

2020 елның 1 гыйнварыннан 2022 елнын 31 декабренә 
кадәр. 

Муниципаль 
программаның 
максатчан 
күрсәткечләре 

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген 
характерлаучы максатчан күрсәткечләрдән файдаланып 
бәяләнә:  
- янгыннарны булдырмау һәм янгын вакытында зыян 
күрүчеләрне булдырмау. 

Муниципаль 
программанын финанс 
тәэминаты күләме  

Программаны финанслауның гомуми күләме тәшкил итә: 
2020 ел -120,0 мен сум 
2021 ел  – 50,0 мен сум 
2022 ел -50,0 мен сум 

Муниципаль 
программаны тормышка 
ашыруның көтелгән 
нәтиҗәләре 

 - Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә янгын 
куркынычсызлыгын ныгыту, янгыннарга юл куймау һәм 
беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын сыйфатлы 
тәэмин итү исәбенә ирешелгәннәрне булдырмау;  
- матди зыянны янгыннардан чагыштырмача киметү. 

Контроль оештыру Татар Шуганы авыл җирлеге башлыгы программа үтәлешен 
контрольдә тота 



1. Гомуми нигезләмә 
1.1. «2020-2022 елларга Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү» муниципаль программасы (алга таба-Программа) Татар 
Шуганы авыл җирлеге территориясендә (алга таба - җирлек территориясе) беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү, халыкны янгынга каршы саклауны көчәйтү 
юнәлешләрен һәм механизмнарын билгели.  
1.2. Программа Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив актлары һәм 
муниципаль норматив актлар нигезендә эшләнгән: 
 - «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;»; 
 
- 2008 елның 22 июлендәге 123-ФЗ номерлы «янгын куркынычсызлыгы таләпләре турында 
Техник регламент " Федераль закон»;  
- «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1993 елның 18 маендагы 1866-XII номерлы Татарстан 
Республикасы законы (2005 елның 26 февралендәге 54-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы редакциясендә) (Татарстан Югары Советы Җыелма басмасы, 1993, 
№ 11 – 12; 1994, № 1 – 2; Татарстан Дәүләт Советы Җыелма басмасы, 1996, № 2, № 11; 
1999, № 3; 2001, № 3; 2002, № 12 (II өлеш); 2005, № 2; 2006, № 7 (I өлеш); 2007, № 4; 2008, 
№ 6);  
- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге 
муниципаль программаларын эшләү, тормышка ашыру һәм нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибе 
турында» 25.03.2015 ел, №5 Башкарма комитет карары белән. 
 

2. Проблеманы карап тоту һәм аны программа методлары белән хәл итү кирәклеген 
нигезләү 

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ номерлы 
Федераль законның 19 статьясы нигезендә, җирлек чикләрендә беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү җирле үзидарә органнары вәкаләтләренә керә. 
«Беренчел янгын куркынычсызлыгы чаралары» төшенчәсенең эчтәлеге «янгын 
куркынычсызлыгы турында» Федераль законның 1 статьясында ачыла, аның нигезендә 
«янгын сүндерүне оештыру буенча чаралар комплексы булган кешеләрне һәм милекне 
янгыннардан саклау буенча билгеләнгән тәртиптә кабул ителгән нормаларны һәм 
кагыйдәләрне тормышка ашыру " аңлашыла». Авыл җирлеге территориясендә 
гражданнарның тормыш-көнкүрешен һәм сәламәтлеген, муниципаль милекне, шулай ук 
оешмаларның мөлкәтен янгыннардан саклау торышы тиешле дәрәҗәдә түгел. Күпчелек 
гражданнар өчен янгын ихтималы зур вакыйга булып тора, янгынга каршы таләпләргә 
игътибар итми, янгыннарның күбесе ут белән саксыз эш итү, Мич җылытуның төзек 
булмау, электр приборларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу аркасында килеп чыга.. 
Янгыннар килеп чыга торган сәбәпләрне анализлау шуны күрсәтә:халыкны өйрәтү 
(инструктаж), шул исәптән экстремаль хәлләрдә үз-үзеңне тотуның гади күнекмәләренә 
өйрәтү, тиз эвакуация ясый белү, ут таралуга комачаулау. Нәтиҗәлелеккә ирешү өчен 
система һәм билгеле бер тәртип булырга тиеш. Янгыннарга каршы көрәшне оештыру 
эшендә тискәре тенденцияләрне җиңеп чыгу өчен җирлек хакимияте, барлык милек 
рәвешләрендәге учреждениеләр һәм ведомстволарга караган ведомстволарның 
максатчан һәм координацияләнгән гамәлләре кирәк. 
 
Янгын куркынычсызлыгы өлкәсендә җирлектәге төп проблемалар булып торалар:  
- биналарның физик тузуы;  
- шәхси торакның тузган булуы;  
- җирлек бюджетында каралган бюджет акчаларының җитәрлек булмавы.  
 
3. Программаның төп максатлары һәм бурычлары, программаны тормышка ашыру 

сроклары 



3.1. Программаның төп максатлары булып тора: -янгыннарны булдырмау һәм янгын 
вакытында зыян күрүчеләрне булдырмау.                                                                  3.2. Бу 
максатларга ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк:                               -
территориядә янгын куркынычсызлыгының нәтиҗәле системасын булдыру авыл җирлеге 
башлыгы;                                                                                                                        -
янгыннарны булдырмау һәм янгын вакытында зыян күрүчеләрне булдырмау;                    - 
халыкның иминлеген һәм кискен мөһим объектларның янгын куркынычыннан саклануын 
арттыру.                                                                                                                3.3. 
Программаның гамәлдә булу вакыты-3 ел (2020-2022 еллар).                                    3.4. 
Программада каралган чаралар (1 нче кушымта) беренчел янгын куркынычсызлыгы 
чараларының характерына ия һәм кыска вакыт эчендә янгын куркынычсызлыгын ныгыту, 
гражданнарның гомерен һәм сәламәтлеген янгыннардан саклау эшендә кардиналь 
үзгәрешләр өчен тиешле шартлар тудырыла торган бюджет акчаларын максатчан бүлеп 
бирү хисабына җирлек территориясен янгынга каршы саклауны ныгытуда иң кискен 
проблемаларны хәл итүне максат итеп куя.  

4. Максатларга ирешү һәм бурычларны хәл итү күрсәткечләре, муниципаль 
программаның көтелгән төп ахыргы нәтиҗәләре 
 
         Программа күрсәткечләре исемлеге муниципаль сәясәт приоритетларын үзгәртү, 
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүгә сизелерлек йогынты ясый торган яңа социаль-
икътисади шартлар барлыкка килү очракларында төзәтмәләр кертү мөмкинлеген күздә 
тота. 
Күрсәткечләр системасы программаның максатларына ирешүне һәм бурычларын хәл 
итүне раслау мөмкинлеген тәэмин итүне исәпкә алып формалаштырылган (2 нче 
кушымта). 
  

5. Программаны ресурслар белән тәэмин итү 
5.1. Программа Татар Шуганы авыл җирлеге бюджеты хисабына тормышка ашырыла.                                                                                                                                
5.2. Акчалар күләме ел саен билгеләнгән тәртиптә аныкланырга мөмкин.  

6. Программаны тормышка ашыру механизмы 
Программаны гамәлгә ашыру өчен финанс ресурсларын бүлүнең төп критерийлары 
булып тора:                                                                                                                                          
- янгын куркынычсызлыгы буенча эшләнгән һәм расланган муниципаль программа булу;;                                                                                                                                               
- нигезләмәләре федераль норматив хокукый базага һәм Россия Федерациясенең тиешле 
субъектының норматив хокукый базасына туры килә торган җирле норматив хокукый база 
булу.  
 

7. Программа белән идарә итүне оештыру һәм аны тормышка ашыру барышын 
контрольдә тоту 

7.1. Авыл җирлеге башкарма комитеты Программаны үтәү, бүлеп бирелгән бюджет 
акчаларын нәтиҗәле файдалану өчен җаваплы, тиешле программа чараларын үтәүгә 
юнәлдерелгән норматив актлар чыгара. 7.2. Программаның тормышка ашырылуына 
гомуми контроль һәм агымдагы чараларны Татар Шуганы авыл җирлеге башлыгы 
башкара. 
  

8. Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү 
 

8.1. Программаның билгеләнгән чараларын үтәү нәтиҗәсендә янгын вакытында 
җәрәхәтләнгән һәм һәлак булган кешеләр санын киметү, янгыннарның гомуми санын һәм 
алардан матди югалтуларны киметүне тәэмин итү күздә тотыла.                                                                                                                  
8.2. Халык арасында янгын куркынычсызлыгы культурасын арттыру, бюджет өлкәсе 
объектларын, гражданнарның торак йортларын янгынга каршы саклауны яхшырту.  
  

  
  



 
ИСЕМЛЕК 

Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү  
муниципаль программасы чаралары 2020-2022 елларга» 

№ 
п/п 

чара Финанслау кулэме 
(мен сум.) 

Утэу срогы 

барлыгы 2020 2021 2022   

1. Янгын куркынычсызлыгы, янгын-
техник минимум өчен җаваплы 
затларны укыту 

1,0 0 0 1 2022 ел 

2. Янгынга каршы су белән тәэмин 
итү чыганакларының тиешле 
торышын тәэмин итү 

5,0 0 0 5,0 2022 ел 

3. Гомуми кулланылыштагы 
территорияләрне беренчел янгын 
сүндерү чаралары һәм янгынга 
каршы инвентарь белән тәэмин 
итү 

170,0 120,0 50,0 0 2020, 2021 
еллар 

4. Халыкны янгын куркынычсызлыгы 
чараларына өйрәтүне оештыру 
һәм янгын куркынычсызлыгы 
өлкәсендә пропагандалау, янгын-
техник белемнәрне таратуга 
ярдәм итү 

0 0 0 0 2020-2022 
еллар 

5. Укыту һәм мәгълүмати материал, 
белешмәлекләр, билгеләр, янгын 
куркынычсызлыгы буенча 
табличкалар әзерләү 

0 0 0 0 2020-2022 
еллар 

6. Массакүләм мәгълүмат 
чараларында янгынга каршы 
тематика буенча материаллар 
бастырып чыгару 

0 0 0 0 2020-2022 
еллар 

7. Янгын сулыкларын тикшерү 
(чистарту һәм тирәнәйтү), янгын 
сулыкларын төзекләндерү 

44,0 0 0 44,0 2022 ел 

8. Янгын куркынычсызлыгы махсус 
режим кертелгәндә, янгын 
сүндерү максатларында авыл 
хуҗалыгы техникасын җәлеп итеп, 
торак пунктларны Опашка ясау 

0 0 0 0 2020-2022 
еллар 

ИТОГО: 220,0 120,0 50,0 50,0   

Программаны финанслау чыганагы-Татар Шуганы авыл җирлеге бюджеты акчалары 

  
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                          



                                                                                                                 2 нче кушымта 
                                                                        МӘГЪЛҮМАТ  

2020-2022 елларга Татар Шуганы авыл җирлеге территориясендә янгын 
куркынычсызлыгын тәэмин итү " муниципаль программасы күрсәткечләре турында» 

                       I. Муниципаль программа күрсәткечләре исемлеге  

№ 
п/п 

Максатларга ирешүгә 
юнәлдерелгән 
бурычлар 

Максатчан күрсәткеч 
исеме 

Максатчан 
күрсәткеч 

үлчәү 
берәмлеге 

Максатчан 
күрсәткечләрнең әһәмияте 

Топ 
ел 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максат: янгыннарны булдырмау һәм янгын вакытында зыян күрүчеләрне булдырмау 

1. җирлек 
территориясендә 
нәтиҗәле янгын 
куркынычсызлыгы 
системасын булдыру  
 

Ирекле янгын 
дружиналарында 
катнашучы кеше саны 

сан 
  
  
  

8 8  8 8  

 коткару эшләрен 
башкару  вакытын 
кыскарту 

% 50  50  50  50  

2. янгыннарны 
булдырмау һәм 
янгын вакытында 
зыян күрүчеләрне 
булдырмау 

Теркәлгән янгыннар 
саны, янгын вакытында 
һәлак булган кешеләр 
саны, җәрәхәтләнгән 
кешеләр саны 

данэ  0 0  0  0  

3. куркынычсызлык 
арттыру халык һәм 
якланганлык янгын 
куркынычыннан 
кискен мөһим 
объектлар 

Укыту семинарлары, 
массакүләм мәгълүмат 
системасы басмалары, 
икътисадый зыян 
булдырмый 

данэ 7  7  7  7  

                  

  
  
 
 

 
 

 
 


