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Тойгелде авылы 21.03.2019ел 

КАРАР № 6 

Тойгелде авмл жирлеге Мослим муниципаль районы 
2019 елгы язгы ташу чорында халыкны Ьэм территориялорне яклау чаралары турында 

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы «Тойгелде авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставыньщ 7 статьясы нигезендэ, 2019 елгы язгы ташу чорында 
халыкны кисэту Ьэм яклау, хужалык Ьэм торак обьектларын, гидротехник корылмаларны, 
юлларны Ьэм куперлэрпе саклау максатларында, Татарстан Республикасы Мослим муниципаль 
районы Тойгелде авыл жирлеге башкарма комитеты 

КАРАР БИРЭ: 

1. Татарстан Республикасы Хекумэте Документлар ТР Хокумэте карарлары ТР Хекумэте 
карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2019 елгы язгы ташу чорында 
Тойгелде авыл жирлеге халкын Ьэм территориялэрен яклау чаралары планын 1 нче кушымта 
итеп расларга. 
2. Татарстан Республикасы Мослим муниципаль районы Тойгелде авыл жирлеге икътисад 
объектларыныц гадэттэн тыш хэллэрне кисэту, бетеру Ьэм янгын куркынычсызлыгын тээмин 
иту комиссиялэрен тэкъдим итэргэ: 
- КЧСПБ утырышларында, авыл жирлегенец кризиска каршы комиссиясе утырышларында язгы 
ташу суларып авариясез уздырып жибэруне тээмин иту мэсьэлэлэрен карарга; 
- язгы ташу куренешлэре аркасында килеп чыккан гадэттэн тыш хэллэргэ реакция ясау Ьэм 
авария-торгызу эшлэрсн уткэругэ жэлеп ителэ торган кеч Ьэм чаралар группировкасын 
тегэллэштеруне оештырырга. Кеч Ьэм чаралар турында мэгълуматларны жыю Ьэм 
гомумилэштеру, аларныц гамэллэрен контрольдэ тотуны оештыру, язгы ташуга каршы чаралар 
оештыруны тээмин иту; 
- язгы ташуныц тискэре нэтижэлэреннэн халыкны Ьэм территориялэрне саклау буенча чаралар 
уткэрелуеп контрольдэ тотуны тээмин итэргэ; 
3. Мослим муниципаль районыныц гадэттэн тыш хэллэрне кисэту, бетеру Ьэм янгын 
куркынычсызлыгын тээмин иту буенча комиссиягэ «ташу» планын тормышка ашыру турында 
мэгълуматларны 23.03.2019 елга кадэр тапшырырга. 
4. Элеге карарпыц утэлсше 

Тойгелде авыл жирле* р 
Башкарма комитет >1 

э тотуны уземэ калдырам. 

Фэйзуллина Э.Н. 



I нче кушымта 

Башкарма комитет житэкчесе 
карарына № 6 21.03.2019ел. 

2019 елгы язгы ташу чорында Меслим муниципаль районы Тойгелде авыл 
жирлеге халкын Ьэм территориясен саклау буенча чаралар планы. 

№ Чаралар исемлеге Башкару вакыты 

1 2019 елгы язгы ташуга ззерлек мэсьэлэсе 
буенча утырыш уткэру. 

16.03.2019 Башкарма комитет 
житэкчесе 

2 Гадэттэн тыш хэллэрне булдырмау Ьэм бетеру 
буенча оператив планны корректировкалау, 
авыл жирлеге территориясендз язгы ташу 
куренешлэре белэн бэйле гадэттэн тыш хэл 
нэтижэлэрен бетеру, аны утэу очен жэлеп 
ителэ торган кеч Ьэм чаралар оештыру. 

18.03.2019 Башкарма комитет 
житэкчесе 

3 Юллар торышы, юлсызлык булганда, керу 
юлларына контроль оештыру, яр 
буйларынв "бозга керергэ ярамый" дигэн 
билге кую. 

Су басу чоры 
дэвамында 

Башкарма комитет 
житэкчесе 

4 Тойгелде авыл жирлеге территориясендз 
урнашкан оешма, учреждение житэкчелэре 
белэн гадэттэн тыш хэллэр килеп чыкканда 
кагыйдэлэр турында энгэмэ уткэрергэ 

18.03.2019 кадэр Башкарма комитет 
житэкчесе 

5 Авыл жирлеге чиклэрендэ гражданнарньщ 
жыеннары уткэру юлы белэн яшэу урыны 
буенча гадэттэн тыш хэллэр килеп чыкканда, 
шэхси энгэмэлэр уткэру кагыйдэлэрен 
халыкка житкеру. Тойгелде авыл жирлеге 
сайтында, гадэттэн тыш хэллэр килеп 
чыкканда кагыйдэлэр турында мэгълумати 
стендлар урнаштыру. 

Ташу чоры 
башланганчы 

Башкарма комитет 
житэкчесе, мэктэп 
директоры, 
мэдэният йорты, 
ФАП. 

6 Су басу куркынычы булган зонага кергэн 
торак биналардан Ьэм корылмалардан кар суы 
юллары ачу эшлэрен оештыру. 

Су басу чоры 
дэвамында 

Башкарма комитет 
житэкчесе, шэхси 
йорт хужалары. 

7 Язгы ташу чорында зыян кургэн кешелэргэ 
медицина ярдэмен курсэтуне оештыру буенча 
эзерлек эшлэре уткэру. 

Су басу чоры 
дэвамында 

Башкарма 
комитет, узэк 
хастаханэ, с/п 
территориясендэге 
ФАП 

1 Фэйзуллина Э.Н. 
Тойгелде авыл жирлеге/ 
Башкарма комитет житэк 


