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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы Бербаш авыл 

жирлегендэге халыкны Иэм территориялэрне яклау чаралары турында гадэттэн 

тыш хэллэрдэн Иэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту

Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетыньщ гадэттэн тыш 

хэллэр Иэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту комиссиясе утырышы протоколын 

Иэм карарын утэу йезеннэн, торак секторда янгыннарны Иэм кешелэр улуен, гадэттэн 

тыш хэллэрне Иэм халыкны яклау, хужалык Иэм торак объектларын, гидротехник 

корылмаларны, юлларны, куперлэрне, хужалык Иэм торак объектларын, гидротехник 

корылмаларны, 2018 елгы язгы ташу чорында гидротехник корылмаларны кисэту 

максатларында Борбаш авыл жирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. 2019 елга беренче чираттагы язгы ташуга каршы чаралар планын расларга (1 

нче кушымта).

2. Татарстан Республикасы Хекумэте Документлар ТР Хекумэте карарлары ТР 

Хекумэте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц Борбаш авыл 

жирлеге территориясендэ гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Иэм бетеру Иэм янгын 

куркынычсызлыгын тээмин иту буенча эшче теркем составын килэсе составта 

расларга:

2.1 Галимуллин Р. Р. - авыл жирлеге башлыгы - комиссия рэисе;

2.2 Солтанов Р. Ф. - «Борбаш» ЖНЖ директоры (килешу буенча)

2.3 Хисаметдинов Т. Г. - Алан бригадасы идарэчесе (килешу буенча);

2.4 Рафиков И. Г. - Балтач ТКХ МПП Борбаш участогы мастеры (килешу буенча);

2.5 Гыйльметдинов И. И. - «Борбаш» жаваплылыгы чиклэнгэн жэмгыятенец баш 

агрономы (килешу буенча);

2.6 Мифтахов Г. Р. - «Борбаш» ЖЧЖ остаханэсе медире (килешу буенча);

2.7 Хэкимуллин 3. З.-Алан бригадасы остаханэсе медире (килешу буенча).



3. Борбаш авыл ж;ирлеге территориясендэ гадэттэн тыш хэллэрне кисэту haM 

бетеру Ьэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту буенча Нигезлэмэ расларга. (2 нче 

кушымта).

4. Барлыкка килгэн гадэттэн тыш хэллэрне бетеру буенча эшне Балтач 

муниципаль районы башлыгыныц 27.01.2015 ел карары нигезендэ тормышка 

ашырырга №16 «Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц гадэттэн 

тыш хэллэрне кисэту Иэм бетеру буенча территориаль ярдэмче системасы звеносы 

турында» (2016 елныц 16 февралендэге 16 номерлы узгэрешлэр кертелде).

5. Язгы ташу чорына Борбаш авыл ж;ирлеге башкарма комитетында >к;аваплы 

хезмэткэрлэрнец тэулек буе кизу торуын урнаштырырга.

6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам

Татарстан Республикасы 
Балтач муниципаль районы
Бербаш авыл >к;ирлеге башлыгы Р.Р.Галимуллин


