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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

«26» декабрь 2019 ел № 40

"2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле 
авыл ж;ирлеге территориясендэ янгын 
куркынычсызлыгын тээмин иту" муниципаль 
программасын раслау турында "

2020-2022 елларда янгыннарны профилактикалауга Иэм беренчел янгын куркынычсызлыгы 
чараларын тээмин итугэ юнэлдерелгэн чаралар комплексыныц нэтиж;элелеген арттыру 
максатларында, «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел, №131-Ф3, «Янгын куркынычсызлыгы турында» 21.12.1994 ел, № 
69-ФЗ, «Янгын куркынычсызлыгы талэплэре турында Техник регламент» 22.07.2008 ел, № 
123-Ф3 Федераль законнар нигезендэ, Югары Стэрле авыл ж;ирлеге Уставына таянып, авыл 
ж;ирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ::

1. «Югары Стэрле авыл ж;ирлеге территориясендэ 2020-2022 елларга янгын 
куркынычсызлыгын тээмин иту»муниципаль программасын расларга "
2. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.
3. Элеге карарны тубэндэге веб-адрес буенча «Татарстан Республикасы хокукый 
мэгълуматыныц рэсми порталында» урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ: 
http://pravo.tatarstan.ru !пэм Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Азнакай 
муниципаль районыныц рэсми сайтында: http//aznakayevo.tatar.ru.//.

—' Сабир>х;анова Л.С.

mailto:VSt.Azn@tatar.ru
http://pravo.tatarstan.ru


Югары Стэрле авыл ж;ирлеге Советыньщ 
26.12.2019 ел, №40 карары белэн расланган

МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА

"2020-2022 елларга Югары Стэрле авыл ж;ирлеге территориясендэ янгын
куркынычсызлыгын тээмин иту"



Паспорт Югары Стэрле авыл жирлеге территориясендэ 2020-2022 елларга янгын 
_________ куркынычсызлыгын тээмин иту " муниципаль программасы»_______

Муниципаль 
программаньщ исеме

"2020-2022 елларга Югары Стэрле авыл ж;ирлеге 
территориясендэ янгын куркынычсызлыгын тээмин иту».

программаны эшлэу 
ечен нигез

- «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ 
гомуми принциплары турында " 2003 елньщ 6 октябрендэге 
131-ФЭ номерлы Федераль закон;»;
- «Янгын куркынычсызлыгы турында " 1994 елньщ 21 

декабрендэге 69-ФЗ номерлы Федераль Закон»;
- «Янгын куркынычсызлыгы талэплэре турында Техник 
регламент»22.07.2008 № 123-ФЭ Федераль закон.

Муниципаль 
программаны эшлэуче

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл ж;ирлеге башкарма комитеты.

Муниципаль
программаны
башкаручы

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл ж,ирлеге башкарма комитеты.

Муниципаль 
программаньщ максаты

янгыннарны булдырмау Иэм янгын вакытында зыян 
куручелэрне булдырмау , шул исэптэн янгын нэтиж;эсендэ 
Иэлак булучылар Ьэм имгэнучелэр санын киметуне дэ 
кертеп.

Муниципаль 
программаньщ бурычы

- Югары Стэрле авыл >к;ирлеге территориясендэ нэти>к;эле 
янгын куркынычсызлыгы системасын булдыру;
- янгыннарны булдырмау Ьэм янгын вакытында зыян 
куручелэрне булдырмау ;
- янгын куркынычыннан халыкньщ иминлеген Иэм кискен 
меИим объектлар сакланышын арттыру.

Муниципаль 
программаны тормышка 
ашыру сроклары Ьэм 
этаплары

2020 елньщ 1 гыйнварыннан 2022 елнын 31 декабренэ 
кадэр.

Муниципаль
программаньщ
максатчан
курсэткечлэре

Программаны тормышка ашыруньщ нэтиж;элелеген 
характерлаучы максатчан курсэткечлэрдэн файдаланып 
бэялэнэ:
- янгыннарны булдырмау Иэм янгын вакытында зыян 
куручелэрне булдырмау.

Муниципаль 
программанын финанс 
тээминаты кулэме

Программаны финанслауньщ гомуми кулэме тэшкил итэ:
2020 ел -70,0 мен сум
2021 ел -  50,0 мен сум
2022 ел -51,0 мен сум

Муниципаль 
программаны тормышка 
ашыруньщ кетелгэн 
нэти>к;элэре

- Югары Стэрлеавыл ж;ирлеге территориясендэ янгын 
куркынычсызлыгын ныгыту, янгыннарга юл куймау Ьэм 
беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын сыйфатлы 
тээмин иту исэбенэ ирешелгэннэрне булдырмау;
- матди зыянны янгыннардан чагыштырмача кимету.

Контроль оештыру Югары Стэрлеавыл жирлеге башлыгы программа 
утэлешен контрольдэ тота



1. Гомуми нигезлэмэ
1.1. «2020-2022 елларга Югары Стэрле авыл ж;ирлеге территориясендэ янгын 
куркынычсызлыгын тээмин иту» муниципаль программасы (алга таба-Программа) Югары 
Стэрле авыл жирлеге территориясендэ (алга таба - ж;ирлек территориясе) беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту, халыкны янгынга каршы сакпауны кечэйту 
юнэлешлэрен Иэм механизмнарын билгели.
1.2. Программа Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив актлары Иэм 
муниципаль норматив актлар нигезендэ эшлэнгэн:
- «Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэ оештыруньщ гомуми принциплары турында " 

2003 елньщ 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль закон;»;
- «Янгын куркынычсызлыгы турында " 1994 елньщ 21 декабрендэге 69-ФЗ номерлы 
Федераль закон;»;

- 2008 елньщ 22 июлендэге 123-Ф3 номерлы «янгын куркынычсызлыгы талэплэре турында 
Техник регламент " Федераль закон»;
- «Янгын куркынычсызлыгы турында» 1993 елньщ 18 маендагы 1866-XII номерлы Татарстан 
Республикасы законы (2005 елньщ 26 февралендэге 54-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы редакциясендэ) (Татарстан Югары Советы Ж^ыелма басмасы, 1993, 
№ 11 — 12; 1994, № 1 -  2; Татарстан Дэулэт Советы Ж,ыелма басмасы, 1996, № 2, № 11; 
1999, № 3; 2001, № 3; 2002, № 12 (II елеш); 2005, № 2; 2006, № 7 (I елеш); 2007, № 4; 2008, 
№ 6);
- «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Югары Стэрле авыл ж;ирлеге 
муниципаль программаларын эшлэу, тормышка ашыру Иэм нэтиж;элелеген бэялэу тэртибе 
турында» 25.03.2015 ел, №5 Башкарма комитет карары белэн.

2. Проблеманы карап тоту Иэм аны программа методлары белэн хэл иту кирэклеген
нигезлэу

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елньщ 21 декабрендэге 69-ФЗ номерлы 
Федераль законный 19 статьясы нигезендэ, >цирлек чикпэрендэ беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту ж;ирле узидарэ органнары вэкалэтлэренэ керэ. 
«Беренчел янгын куркынычсызлыгы чаралары» тешенчэсенец эчтэлеге «янгын 
куркынычсызлыгы турында» Федераль законньщ 1 статьясында ачыла, аньщ нигезендэ 
«янгын сундеруне оештыру буенча чаралар комплексы булган кешелэрне Иэм милекне 
янгыннардан саклау буенча билгелэнгэн тэртиптэ кабул ителгэн нормаларны Иэм 
кагыйдэлэрне тормышка ашыру " ацлашыла». Авыл ж;ирлеге территориясендэ 
гражданнарньщ тормыш-кенкурешен Ьэм сэламэтлеген, муниципаль милекне, шулай ук 
оешмаларньщ мелкэтен янгыннардан саклау торышы тиешле дэрэж;эдэ тугел. Купчелек 
гражданнар ечен янгын ихтималы зур вакыйга булып тора, янгынга каршы талэплэргэ 
игътибар итми, янгыннарньщ кубесе ут белэн саксыз эш иту, Мич ж;ылытуньщ тезек 
булмау, электр приборларын эксплуатациялэу кагыйдэлэрен бозу аркасында килеп чыга.. 
Янгыннар килеп чыга торган сэбэплэрне анализлау шуны курсэтэ:халыкны ейрэту 
(инструктаж), шул исэптэн экстремаль хэллэрдэ уз-узецне тотуньщ гади кунекмэлэренэ 
ейрэту, тиз эвакуация ясый белу, ут таралуга комачаулау. Нэтиж;элелеккэ ирешу ечен 
система Иэм билгеле бер тэртип булырга тиеш. Янгыннарга каршы керэшне оештыру 
эшендэ тискэре тенденциялэрне ж ;и н е п  чыгу ечен ж;ирлек хакимияте, барлык милек 
рэвешлэрендэге учреждениелэр Ьэм ведомстволарга караган ведомстволарньщ 
максатчан Иэм координациялэнгэн гамэллэре кирэк.

Янгын куркынычсызлыгы елкэсендэ ж,ирлектэге теп проблемалар булып торалар:
- биналарньщ физик тузуы;
- шэхси торакньщ тузган булуы;
- ж;ирлек бюджетында каралган бюджет акчаларыньщ ж;итэрлек булмавы.

3. Программаньщ теп максатлары Иэм бурычлары, программаны тормышка ашыру
сроклары



3.1. Программаньщ теп максатлары булып тора: -янгыннарны булдырмау Ьэм янгын 
вакытында зыян куручелэрне булдырмау

3.2. Бу максатларга ирешу ечен тубэндэге бурычларны хэл итэргэ кирэк:
-территориядэ янгын куркынычсызлыгыньщ нэтиж;эле системасын булдыру авыл ж;ирлеге 
башлыгы;
янгыннарны булдырмау Ьэм янгын вакытында зыян куручелэрне булдырмау; 
халыкньщ иминлеген Ьэм кискен меЬим объектларньщ янгын куркынычыннан саклануын 
арттыру.

3.3. Программаньщ гамэлдэ булу вакыты-3 ел (2020-2022 еллар).

3.4. Программада каралган чаралар (1 нче кушымта) беренчел янгын куркынычсызлыгы 
чараларыньщ характерына ия Ьэм кыска вакыт эчендэ янгын куркынычсызлыгын ныгыту, 
гражданнарньщ гомерен Ьэм сэламэтлеген янгыннардан саклау эшендэ кардиналь 
узгэрешлэр ечен тиешле шартлар тудырыла торган бюджет акчаларын максатчан булеп 
биру хисабына ж;ирлек территориясен янгынга каршы сакпауны ныгытуда иц кискен 
проблемаларны хэл итуне максат итеп куя.

4. Максатларга ирешу Иэм бурычларны хэл иту курсэткечлэре, муниципаль 
программаньщ кетелгэн теп ахыргы нэти>цэлэре

Программа курсэткечлэре исемлеге муниципаль сэясэт приоритетларын узгэрту, 
янгын куркынычсызлыгын тээмин итугэ сизелерлек йогынты ясый торган яка социаль- 
икътисади шартлар барлыкка килу очракларында тезэтмэлэр керту мемкинлеген куздэ 
тота.
Курсэткечлэр системасы программаньщ максатларына ирешуне Ьэм бурычларын хэл 
итуне раслау мемкинлеген тээмин итуне исэпкэ алып формалаштырылган (2 нче 
кушымта).

5. Программаны ресурслар белэн тээмин иту
5.1. Программа Югары Стэрле авыл ж;ирлеге бюджеты хисабына тормышка ашырыла.
5.2. Акчалар кулэме ел саен билгелэнгэн тэртиптэ аныкланырга мемкин.

6. Программаны тормышка ашыру механизмы 
Программаны гамэлгэ ашыру ечен финанс ресурсларын булунец теп критерийлары 
булып тора:
- янгын куркынычсызлыгы буенча эшлэнгэн Ьэм расланган муниципаль программа булу;;
- нигезлэмэлэре федераль норматив хокукый базага Ьэм Россия Федерациясенен тиешле 
субъектыньщ норматив хокукый базасына туры килэ торган >к;ирле норматив хокукый база 
булу.

7. Программа белэн идарэ итуне оештыру Иэм аны тормышка ашыру барышын
контрольдэ тоту

7.1. Авыл жирлеге башкарма комитеты Программаны утэу, булеп бирелгэн бюджет 
акчаларын нэти>к;эле файдалану ечен ж;аваплы, тиешле программа чараларын утэугэ 
юнэлдерелгэн норматив актлар чыгара. 7.2. Программаньщ тормышка ашырылуына 
гомуми контроль Иэм агымдагы чараларны Югары Стэрле авыл жирлеге башлыгы 
башкара.

8. Программаны тормышка ашыру нэти>цэлэрен бэялэу

8.1. Программаньщ билгелэнгэн чараларын утэу нэтиж,эсендэ янгын вакытында 
ж;эрэхэтлэнгэн Ьэм Ьэлак булган кешелэр санын кимету, янгыннарньщ гомуми санын Ьэм 
алардан матди югалтуларны киметуне тээмин иту куздэ тотыла.



8.2. Халык арасында янгын куркынычсызлыгы культурасын арттыру, бюджет елкэсе 
объектларын, гражданнарньщ торак йортларын янгынга каршы саклауны яхшырту.

ИСЕМЛЕК
Югары Стэрле авыл жирлеге территориясендэ янгын куркынычсызлыгын тээмин иту 
_____________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 ечен жаваплы 
затларны укыту

1,0 0 0 1,0 2022 ел

2. Янгынга каршы су белэн тээмин 
иту чыганакларыньщ тиешле 
торышын тээмин иту

150,0 50,0 50,0 50,0 2022 ел

3. Гомуми кулланылыштагы 
территориялэрне беренчел янгын 
сундеру чаралары Ьэм янгынга 
каршы инвентарь белэн тээмин 
иту

20,0 20,0 0 0 2020, 2021 
еллар

4. Халыкны янгын куркынычсызлыгы 
чараларына ейрэтуне оештыру 
Ьэм янгын куркынычсызлыгы 
елкэсендэ пропагандалау, янгын- 
техник белемнэрне таратуга 
ярдэм иту

0 0 0 0 2020-2022
еллар

5. Укыту h9M мэгълумати материал, 
белешмэлеклэр, билгелэр, янгын 
куркынычсызлыгы буенча 
табличкалар эзерлэу

0 0 0 0 2020-2022
еллар

6. Массакулэм мэгълумат 
чараларында янгынга каршы 
тематика буенча материаллар 
бастырып чыгару

0 0 0 0 2020-2022
еллар

7. Янгын сулыкларын тикшеру 
(чистарту Ьэм тирэнэйту), янгын 
сулыкларын тезеклэндеру

2022 ел

8. Янгын куркынычсызлыгы махсус 
режим кертелгэндэ, янгын 
сундеру максатларында авыл 
хужалыгы техникасын жэлеп итеп, 
торак пунктларны Опашка ясау

0 0 0 0 2020-2022
еллар

ИТОГО: 171,0 70,0 50,0 51,0
Программаны финанслау чыганагы-Югары Стэрлеавыл жирлеге бюджеты акчалары



мегьлумАТ
2 нче кушымта

2020-2022 елларга Югары Стэрле авыл жирлеге территориясендэ янгын 
куркынычсызлыгын тээмин иту " муниципаль программасы курсэткечлэре турында»

I. Муниципаль программа курсэткечлэре исемлеге

№
п/п

Максатларга ирешугэ
юнэлдерелгэн
бурычлар

Максатчан курсэткеч 
исеме

Максатчан
курсэткеч

улчэу
берэмлеге

Максатчан 
курсэткечлэрнец эЬэмияте

Топ
ел

2020
ел

2021
ел

2022
ел

1 2 3 4 5 6 7 8

Максат: янгыннарны булдырмау Иэм янгын вакытында зыян куручелэрне булдырмау

1. Жирлек
территориясендэ 
нэтижэле янгын 
куркынычсызлыгы 
системасын булдыру

Ирекле янгын 
дружиналарында 
катнашучы кеше саны

сан 9 9 9 9

коткару эшлэрен 
башкару вакытын 
кыскарту

% 50 50 50 50

2. янгыннарны 
булдырмау Иэм 
янгын вакытында 
зыян куручелэрне 
булдырмау

Теркэлгэн янгыннар 
саны, янгын вакытында 
1пэлак булган кешелэр 
саны, жэрэхэтлэнгэн 
кешелэр саны

данэ 0 0 0 0

3. куркынычсызлык 
арттыру халык Иэм 
якланганлык янгын 
куркынычыннан 
кискен меИим 
объектлар

Укыту семинарлары, 
массакулэм мэгълумат 
системасы басмалары, 
икътисадый зыян 
булдырмый

данэ 5 5 5 5


