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ПОСТАНОВЛШНИЕ

кАрАр

J\ъз2

комитетыныц
15.08.2017 ел, 3нче Еомерлы
карары белэн расланган Олы
Х{эке
авыл
х{ирлеге
территориясендэ
беренчел
янгын
куркынычсызлыгы
чараларын
итY
турындагы
нигезлэмэгэ
Yзгарешлэр KepTY хакында
Башкарма

тээмин

(Россия ФедерациrIсендэ х(I4рле yзидарэне оештыруныц гомуми принциплары
турындa>) 06.10.200З ол, J\b 131-ФЗ Федераль закон нигезендэ, (янгын
куркынычсызлыгы турында " 2\.|2.1994 ол, J\b 69-ФЗ Федераль закон
нигезендэ, Nо.ницип€lль берэмлек территориJIсендэ х€tлыкныц hэм
|ражданнарныц милеген янгыннардан сакJIауны тээмин итy максатJIарында,
Олы П{эке авыл }кирлеге ýаттткарма комитеты
кАРАР БИРо:

1. Олы П{эке авыл щирлеге Башкарма комитетыныц 20|7 елныц

15

авryстындагы 3 номерлы карары белэн расланган Олы Х{эке авыл п(ирлеге
территориясендэ беренчел янгын куркынычсызлыгы чараJIарын тээмин иту
турындагы нигезлэмэге тyб эндэге yзгэрешлэрне кертерга
1.1. 1.3 гryнктыныц оченче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
(€нгынга каршы режим - янгын куркынычсызлыгын тээмин итy максатларында
Россия ФедерациrIсенец норматив хокукый актлары, Татарстан
Ресгryбликасыныц норматив хокукый актлары hэм янгын куркынычсызлыгы
буенча муницип€tлъ хокукый актлары белэн билгелэнган янгын
куркынычсызлыгы т€tлэплэрен, кешелэрнец yз-yзлэрен тоту кагыйделэрен,
:

территориялэрне, я(ир кишэрлекдэрен, биналар, корылм€шар, оешм€rлар
биналарын haM башка сакJIау объектларын щитештерlтIе hэм (яки) карап

тотуны оештыру тэртибен билгели торган, яЕгын куркынычсызлыгы буеттча
муницип€tль хокукый актлар белэн билгелэнгэн янгын куркынычсызлыгы;) ;
|.2. L3 пунктыныц бишенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:,
(янгынга каршы пропаганда - щэмгьUIтькэ янгын куркынычсызлыгын тээмин
итy юллары турында мэгьлyмат биру;>
1.З гryнктыныц сигезенче абзацын ryбэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

"ирекле янгын сагы (ДIО) - янгын сакчылыгыныц социutль юнэлешле
иrцтимагый берлэшмэлэре, янгыннарны профилактикчшауда hэм (яки)
сyндерyдэ hэм авария - коткару эшлэрен yткэрyдэ катнашу очен физик затлар
hэм (яки) юридик затлар-ищтимагый берлэшмэлэр инициативасы белэн
оештырылган;)

|.4. t 3,пунктыныц тугызынчы абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
(QpeKJIe янгын сyндерyче

- янгын сагы ,их(тимагый берлэшмэсе аьз€lсы яисе

эьзасы булган hэм ирекле нигездэ янгыннарны профилактикаJIауда hэм (яки)
сyндерyдэ hэм авария-коткару эшлэрен yгкэрyде катнаш)п{ы физик зат.>>;
1.5. 1.3 пунктыныц €lJIтынчы абзацында "заказлар" сузен " сатыш апулар
((сYзенэ алмаштырырга> ;
|.6. 4 булегендэге ундyртенче абзацны тошереп к€lлдырырга.
2. Олы Щаке авыл щирлеге Башкарма комитетыныц 15.08.2017 ел, 7 номерлы
карары,белан раслаIrган Олы Щэке авыл щирлеге территориясендэ беренчел
янгын куркынычсызлыгы чарzrларын тээмин итy турындагы нигезлэмэгэ
yзгэрешлэр KepTy хакында " 18.05.2011 ел, Jф 24 карарын гамэлдэн чыгарырга>.

3.Олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэьлумат рэсми
порт€tлында урнаштырырга (http://pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы
Муниципалъ берэмлекJIаре порт€rлы составындагы Зеленодольск муниципaль

рэсми сайтында

(http:llze\enodolsk.tatarstan.ru) <<Интернет>>
мэьл!мат- телекоммуникациrI челтэрендэ Татарстан Республикасы
Зеленодольск мунициrr€lль районы Олы Яке авыл х{ирлегенец мэгьлlмат
стендларында hэм Олы Яке авылы, LLIкольная урамы, 1 нче йорт адресы буенча
урнашкан (авыл п{ирлеге администрациясе бинасы) мэгъщrмат стендларында)
Олы Яке авылы, ТТТl9лънм урамы, 1а йорт (авыл мэдэният йорты бинасы),
Каратмэн авылы, Кrrуб урамы, 2З iaopT (авыл клубы бинасы), Уразлы авылы,
Подгорн€ш урамы, 138п (авыл клубы бинасы).

районыныц

4.Олеге карарныц yгэлешен контрольдэ тотам.

П{итэкчесе

Ф. А. Файзуллина

