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2018/2019 елныц кышкы чорында 
Мамадыш муниципаль районы 
территориясендэ автомобиль 
транспортыныц езлексез хэрэкэтен 
тээмин иту турында

2018/2019 елньщ кышкы чорында муниципаль районы территориясендэ 
автомобиль юл транспортыныц езлексез хэрэкэтен тээмин иту максатларында, 
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты 
к а р а р  б и р э :

1. Расларга (киленгу буенча):
- Мамадыш муниципаль районы предприятиелэре, учреждениелэре Ьэм 

оешмаларыныц 2018/2019 елныц кышкы чорында автомобиль юллары 
транспортыныц езлексез хэрэкэтен тээмин иту буенча хезмэттэшлек планын 
("Буран" планы»);(1 № лы кушымта)

- 2018/2019 елда Мамадыш районы юлларында кар кертлэреннэн чистарту, 
бекелэрне бетеру, кешелэрне коткару буенча ждлеп ителэчэк кечлэр Ьэм чараларны 
(2 № лы кушымта).

2. Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Мамадыш муниципаль районы 
буенча ЮХИДИ булеге башлыгына тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:

- районныц автомобиль юлларында транспорт чараларын вакытлыча чиклэу 
Ьэм алар буенча хэрэкэтне тыю вакытында транспорт чараларын вакытлыча туплау 
урыннарын билгелэргэ;

- Кама елгасында Соколка авылы янындагы боз кичуенец эшен Ьэм Гурьевка, 
Омар, Сотово авыллары янындагы законсыз кичу урыннарын контрольдэ тотуны 
оештыруны.

3. «Мамадыш ЖКУ» ждваплылыгы чиклэнгэн жрмгыятенэ, «Татавтодор» А>Ц 
Мамадыш филиалына тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:

- Мамадыш шэЬэрендэ, Мамадыш муниципаль районына беркетелгэн юлларны 
кардан даими чистартуны тээмин иту буенча район оешмалары Ьэм 
предприятиялэре белэн килешулэр тезергэ;

-даими автобус хэрэкэте уза торган юлларда бозлавыкларны вакытында бетеру 
максатларында ком -тоз складлары оештырырга;

кар кертлэрен булдырмау ечен кирэкле механизмнар белэн 
ЖиЬазландырылган кучмэ оператив теркемнэр тезу Ьэм аларныц тэулек буе кизу
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торуын тээмин иту.
4. “ТАИФ НК АЗС” >КЧДнец Шэмэрдэн аерымланган булекчэсенец 2 нче 

цехына, хуж;алык килешулэре нигезендэ, 2018/2019 елныц кышкы чоры дэвамында, 
Татавтодор АЖ Мамадыш филиалы , “Мамадыш ЖКУ” ЖЧЖ ихтыяждары буенча 
юл чистарту техникасын ягулык -  майлау материаллары белэн езлексез эшне тээмин 
итуне гамэлгэ ашырырга тэкъдим итэргэ.

5. Мамадыш районы кулланучылар жрмгыяте рэисенэ транспорт хэрэкэтен тыю 
чорында гомуми файдаланудагы автомобиль юлларында калган затларны кайнар аш 
йэм азык-телек белэн тээмин иту буенча кучмэ ысул белэн чыгу очен “Снежинка” 
кафесын билгелэргэ тэкъдим итэргэ.

6. Мамадыш узэк район хастаханэсе баш табибына район сэламэтлек 
оешмаларыньщ кар кортлэре автомобиль Ьэлакэтлэре нэтижрсендэ токарланып 
калган затларга уз вакытында медицина ярдэме курсэту буенча гамэллэргэ эзерлеген 
тээмин итуне тэкъдим итэргэ.

7. Мамадыш муниципаль районы авыл жцрлеклэре башлыкларына 2018/2019 
елныц кышкы чорында авыл жцрлеклэре юллары буенча автомобиль 
транспортыныц езлексез хэрэкэтен тээмин итэргэ тэкъдим итэргэ.

8. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц “2017/2018 елныц кышкы чорында Мамадыш муниципаль районы 
территориясендэ автомобиль транспортыныц езлексез хэрэкэтен тээмин иту 
турында” 2017 елныц 7 нче ноябрендэге 1390 нчы санлы карарын гамэлдэн чыккан 
дип танырга.

9.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма комитетыныц 
матбугат йэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына элеге карарны 
интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан Республикасыныц 
хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль районыныц рэсми сайтында 
урнаштырырга.

10. Элеге карарныц утэлешен контрольгэ алуны Мамадыш муниципаль районы 
Башкарма комитеты ж;итэкчесе урынбасары Р.К. Мехэмэтждновка йеклэргэ.
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