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Райфа
авыл
жирлеге
Башкарма
комитетыныц 2017 елныц 2 августындагы
7 номерлы карары белэн расланган Райфа
авыл жирлеге территориясендэ беренчел
янгын куркынычсызлыгы
чараларын
тээмин иту турындагы нигезлэмэгэ
узгэрешлэр керту хакында
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэне оештырунын, гомуми
принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон нигезендэ,
«янгын куркынычсызлыгы турында» 21.12.1994 ел, № 69-ФЗ Федераль закон
нигезендэ, Райфа авыл жирлеге башкарма комитеты муниципаль берэмлек
территориясендэ халыкныц Ьэм мелкэтнец янгыннардан саклануын тээмин иту
максатларында, Райфа авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:
1.
Райфа авыл жирлеге башкарма комитетыныц 2017 елныц 2
августындагы 7 номерлы карары белэн расланган Райфа авыл жирлеге
территориясендэ беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту
турындагы нигезлэмэгэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1.1. 1.3 пунктыныц еченче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«янгынга карты режим-янгын куркынычсызлыгын тээмин иту
максатларында Россия Федерациясенен норматив хокукый актларында,
Татарстан Республикасыныц норматив хокукый актларында Ьэм янгын
куркынычсызлыгы буенча муниципаль хокукый актларда билгелэнгэн янгын
куркынычсызлыгы талэплэрен, кешелэрнен уз-узлэрен тоту кагыйдэлэрен,
территориялэрне, жир кишэрлеклэрен, биналар, корылмалар, оешмалар
биналарын Ьэм башка саклау объектларын житештеруне Ьэм (яки) карап тотуны
оештыру тэртибен билгели торган янгын куркынычсызлыгы талэплэре
жыелмасы.;»;
1.2.
1.3 пунктыныц бишенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:

«янгынга карты пропаганда - жэмгыятькэ янгын куркынычсызлыгын
тээмин иту юллары турында мэгълумат биру;»;
1.3.
1.3 пунктыныц сигезенче абзацын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
"ирекле янгын сагы (ДПО) - янгын сакчылыгыньщ социаль юнэлешле
иждимагый берлэшмэлэре, янгыннарны профилактикалауда Ьэм (яки) сундерудэ
Ьэм авария - коткару эшлэрен уткэрудэ катнашу ечен физик затлар Ьэм (яки)
юридик затлар-жрмэгать берлэшмэлэре инициативасы буенча оештырылган;
1.4.
1.3 пунктыныц тугызынчы абзацын тубэндэге редакциядэ бэян
итэргэ:
«ирекле янгын сундеруче - янгын сагы иждимагый берлэшмэсе эгъзасы яисэ
эгъзасы булган Ьэм ирекле нигездэ янгыннарны профилактикалауда Ьэм (яки)
сундерудэ Ьэм авария-коткару эшлэрен уткэрудэ катнашучы физик зат.»;
1.5.
1.3 пунктныц алтынчы абзацында "заказлар" сузен «сатып
алулар»сузенэ алмаштырырга;
1.6.
4 булегендэге ундуртенче абзацны тешереп калдырырга.
2.
Олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми
порталында урнаштырырга (http://pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы
Муниципаль берэмлеклэре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль
районыныц рэсми сайтында (http://zelenodolsk.tatarstan.ru «Интернет»
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Ьэм Райфа авыл жирлегенец
мэгълумат стендларында: Бело-Безводное авылы, Юбилейная урамы, 13 нче
йорт; Садовый бистэсе, Заречная урамы, 39 нчы йорт; Местечко Райфа бистэсе,
Центральная урамы, 7 нче йорт..
3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.
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