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КАРАР № 2

2019 елгы язгы ташу чорына Меслим муниципаль районы Урэзмэт авмл жирлеге 
халкын Ьэм территорияеен саклау чаралары ту рында

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Урэзмэт авыл жирлеге 
муниципаль берэмлеге Уставыныц 7 маддэсе нигезендэ 2019 елгы язгы ташу чорында 
халыкны, хужалык Ьэм торак объектларын, юлларны Ьэм куперлэрне саклауны кисэту 
максатларында Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Урэзмэт авыл 
жирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРЭ:

1. Урэзмэт авыл жирлеге территориясендэ гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм 
бетеруне Ьэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту буенча комиссия тезу.

2. Урэзмэт авыл жирлеге территориясендэ 4 кешедэн торган гадэттэн тыш хэллэрне 
кисэту Ьэм бетеруне Ьэм янгын куркынычсызлыгын тээмин иту комиссиясен 
тезергэ Ьэм 2019 елгы язгы ташу чорында Урэзмэт авыл жирлеге халкын Ьэм 
территорияеен саклау буенча чаралар планын расларга.

3. Урэзмэт авыл жирлеге гадэттэн тыш хэллэрне кисэту, бетеруне Ьэм икътисад 
объектларыныц янгын куркынычсызлыгын тээмин иту комиссиясенэ тэкъдим 
итэргэ:

Урэзмэт авыл жирлегенец гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм янгын 
куркынычсызлыгы, язгы татлуга карты комиссия утырышларында икътисад 
объектларыныц куркынычсызлыгы, язгы ташу суларыныц авариясез утуен тээмин 
иту мэсьэлэлэрен карарга;
- язгы ташу куренешлэре аркасында килеп чыккан гадэттэн тыш хэллэргэ игътибар 
биру Ьэм авария-торгызу эшлэрен уткэругэ жэлеп ителэ торган кеч Ьэм чаралар 
группировкасын аныклау. Кеч Ьэм чаралар турында мэгълуматлар жыю Ьэм 
гомумилэштеру, аларныц гамэллэрен тикшереп тору;
- елга Ьэм буаларда. саркофагларсыз улэт базлары янында су дэрэжэсен тэулек буе 

кузэту ечен вакытлыча постлар оештырырга; - язгы ташуга карты чаралар 
оештыруны тээмин иту;
- язгы ташу белэн бэйле гадэттэн тыш хэллэр килеп чыкканда уз-узецне тогу 

кагыйдэлэрен халыкка житкеруне тээмин итэргэ;
- халыкны Ьэм территориялэрне язгы ташуньщ тискэре нэтижэлэреннэн саклау

4. УЛС1С кара трольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

Урэзмэт авыл жирд 
Башкарма комигеы Закирянов Э.Г.



Меслим муниципаль районы 
Урэзмэт авыл жирлеге 
Башкарма комитеты житэкчесенеи 
«15» март, 2019 ел,

5 нче санлы Карарына 
1 нче кушымта

Урэзмэт авыл жирлеге буенча
гадэттэн тыш хэллэрне кисэту Ьэм бетеруне тээмин иту комиссиясе

1. Закирянов Элфир Галимянович
2. Ахмадуллина Лилия Ханиповна
3. Арсланов Алмаз Мирхазиянович
4. Шакирова Алсу Ахматфатиховна

Урэзмэт авыл жирл 
Башкарма комитет] Закирянов Э.Г.


