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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

07.06.2021

с. Муслюмово

№ 243

Мөслим муниципаль районы су объектларында кешеләрнең иминлеген
тәэмин итү һәм үлемен булдырмау чаралары турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан
Республикасы территориясендә урнашкан су объектларында кешеләр
тормышын саклау кагыйдәләрен раслау турында» 2009 ел, 23 апрель, 256 нчы
карары нигезендә исх. карар № 12-16 от 28.01.2016 ел. Татарстан
Республикасының гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү һәм янгын
куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе «Татарстан Республикасы су
объектларында кешеләр күпләп ял итә торган урыннарда суда
куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм кече судноларны эксплуатацияләү
кагыйдәләрен үтәү чаралары турында» (8 пункт), Мӛслим муниципаль районы
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. 2021 елның 1 июненнән 31 августына кадәр Мӛслим муниципаль
районының су объектларында куркынычсызлык айлыгы үткәрү.
2. Расларга прилагаемый үткәрү планы куркынычсызлыгы айлыгы су
объектларында Мӛслим муниципаль районы.
3. Мӛслим муниципаль районы авыл җирлекләре башлыкларына тәкъдим
итәргә:
- хокукый актлар белән авыл җирлегенең су объектларында кешеләрнең
иминлеген тәэмин итү буенча чаралар планын расларга;
- кешеләрнең сәламәтлеге ӛчен куркыныч булган урыннарда халыкны су
коендыруга тыюлар кую;;
- җәмәгатьчелекне сулыкларда тәүлек буе кизү торуны оештыру ӛчен
җәлеп итү;
- халыкка су объектларындагы хәлләр һәм куркынычсыз тәртип турында
мәгълүмат җиткерү буенча массакүләм мәгълүмат чаралары белән эшне
активлаштыру;;
- арендаторларга һәм судан файдаланучыларга су объектларында кешеләр
тормышы куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча кирәкле чаралар күрергә
тәкъдим итәргә.;
- Россия Эчке эшләр министрлыгының Мӛслим районы буенча бүлеге һәм
Мӛслим янгын саклау гарнизонының уртак рейдларын оештырырга
халык күпләп ял итә һәм су объектларында була торган урыннарда
муниципаль район;
- массакүләм мәгълүмат чаралары белән халыкка килеп туган хәл һәм су
объектларында куркынычсыз тәртип турында мәгълүмат җиткерү буенча

системалы эш алып барырга.
4. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы мәгариф идарәсе
башлыгы вазыйфаларын башкаручы (Харисова Л. М.)
- ӛстәмә рәвештә район мәктәпләрендә балаларга кабат «суда үз-үзеңне
тоту кагыйдәләре», « табигатьтә бәхетсезлек очрагында гамәлләр алгоритмы»,
«суда үз-үзеңне тотуның гомуми кагыйдәләре, коену вакытында
куркынычсызлык чаралары, югалган кешегә ярдәм итү ысуллары " буенча
дәресләр оештырырга;
- ата-аналар җыелышын үткәрергә, анда килеп туган хәлне аңлатырга һәм
җәйге каникуллар вакытында балаларга игътибарлы булырга кирәк;
5. «Татарстан Республикасы буенча 15 ОФПС " ФГКУ 123 ПСЧ башлыгы
Р. М. Мамышевка тәкъдим итәргә.)
- җирле үзидарә органнарына су объектларында кешеләрнең
куркынычсызлыгын тәэмин итү, сулыкларда халыкның куркынычсыз ял итү
урыннарын тӛзекләндерү һәм ачу мәсьәләләре буенча норматив-хокукый
актлар кабул итү буенча тәкъдимнәр эшләргә;;
- халык арасында, массакүләм мәгълүмат чаралары мӛмкинлекләреннән
файдаланып, суда һәм су объектлары янында кешеләрнең үз-үзләрен тотышы
тәртибен һәм кагыйдәләрен аңлату белән аңлату һәм профилактик эш алып
баруны оештырырга;;
- Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының
Гражданнар оборонасы ӛлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең
муниципаль районның әйдәп баручы консультантлары тарафыннан эшләнгән
тәкъдимнәрне исәпкә алып, су объектларында кешеләр иминлеген тәэмин итү
буенча хокукый актлар кабул итү буенча җирле үзидарә органнары белән эшне
оештырырга;;
- атна саен Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш
идарәсенең ГИМС бүлегенә стационар күзәтү постлары һәм мобиль коткару
тӛркемнәре һәм гражданнар күпләп ял итә торган урыннарда Татарстан
Республикасы ГТХМ соратып ала торган башка белешмәләрнең булуы (саны)
турында мәгълүмат тапшырырга ; ;
- су объектларындагы һәлакәтләргә тиз арада җавап бирү ӛчен, шәхси
составтан оператив тӛркемнәрне даими әзерлектә тоту.
6. «Мӛслим РҮХ» ДАССОның баш табибына (Якупова Д. Н.) суда
бәхетсезлек очракларында беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча халык
арасында аңлату эшен оештырырга тәкъдим итәргә.
7. «Татмедиа» ААҖ филиалы «Мӛслим ИРЦ» җитәкчесе Р.Р. Афзаловага
тәкъдим итәргә.
- су объектларында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында халыкка даими
хәбәр итүне тәэмин итәргә.
Башкарма комитет җитәкчесе

Р. Т. Демидов

