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2019 елгы язгы ташу чорына Мөслим муниципаль районы Яңа Усы авыл җирлеге халкын 

һәм территориясен саклау чаралары турында  

 

 

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Әмәкәй авыл җирлеге муниципаль 

берәмлеге Уставының 7 маддәсе нигезендә 2019 елгы язгы ташу чорында халыкны, хуҗалык һәм 

торак объектларын, юлларны һәм күперләрне саклауны кисәтү максатларында Татарстан 

Республикасы Мөслим муниципаль районы Яңа Усы  авыл җирлеге Башкарма комитеты КАРАР 

БИРӘ: 

1. Яңа Усы авыл җирлеге территориясендә гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүне һәм 

янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия төзү. 

2. Яңа Усы авыл җирлеге территориясендә 4 кешедән торган гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм 

бетерүне һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясен төзергә һәм 2019 елгы язгы 

ташу чорында Яңа Усы авыл җирлеге халкын һәм территориясен саклау буенча чаралар 

планын расларга. 

3. Яңа Усы  авыл җирлеге гадәттән тыш хәлләрне кисәтү, бетерүне һәм икътисад 

объектларының янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясенә тәкъдим итәргә:  

-  Яңа Усы авыл җирлегенең гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгы, 

язгы ташуга каршы комиссия утырышларында икътисад объектларының куркынычсызлыгы, 

язгы ташу суларының авариясез үтүен тәэмин итү мәсьәләләрен карарга; 

- язгы ташу күренешләре аркасында килеп чыккан гадәттән тыш хәлләргә игътибар бирү һәм 

авария-торгызу эшләрен үткәрүгә җәлеп ителә торган көч һәм чаралар группировкасын  

аныклау. Көч һәм чаралар турында мәгълүматлар җыю һәм гомумиләштерү, аларның 

гамәлләрен тикшереп тору; 

 -  елга һәм буаларда, саркофагларсыз үләт базлары янында су дәрәҗәсен тәүлек буе күзәтү 

өчен вакытлыча постлар оештырырга; -  язгы ташуга каршы чаралар оештыруны тәэмин итү; 

 - язгы ташу белән бәйле гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен 

халыкка җиткерүне тәэмин итәргә; 

 - халыкны һәм территорияләрне язгы ташуның тискәре нәтиҗәләреннән саклау буенча 

чараларның үткәрелүен контрольдә тотуны тәэмин итәргә. 

 4.Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Яңа Усы авыл җирлеге Башкарма 

комитетының " 2018 елгы язгы ташу чорына Мөслим муниципаль районы Яңа Усы авыл 



җирлеге халкын һәм территориясен саклау чаралары турында” 2018 елның 3 мартындагы 3 

номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга. 

         5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

Татарстан Республикасы  

Мөслим муниципаль районы   

Яңа Усы авыл җирлеге   

Башкарма комитет җитәкчесе 

вазифаларын башкаручы                                                                              Г.С.Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мөслим муниципаль районы  

         Яңа Усы авыл җирлеге  

       Башкарма комитеты җитәкчесе 

вазыйфаларын башкаручының 

         «20» март 2019 ел 

                Карарына       

                   кушымта  

 

 

Яңа Усы авыл җирлеге буенча гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү  буенча комиссия 

                                                 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Номер телефона 

1. Романова Галина Степановна ИК Новоусинского СП, 

И.о руководителя 

р.т. 3-20-30,  

89027150761 

 

2. Шамсутдинова Гульназ 

Марселовна 

Исполком Новоусинского СП, 

зам.руководителя 

р.т. 3-20-30,  

89393950074 

3. Тимашев Альберт Николаевич Новоусинский ФАП, фельдшер д.т. 3-20-38 

89083366437 

4. Матросов Валерий Николаевич ИП Матросов, 

глава  

д.т. 3-20-06 

89172426099 

5. Николаев Николай Николаевич ИП Николаев, 

глава  

д.т.3-20-02 

89274773649 

6. Григорьев Юрий Алексеевич КФХ Набиуллина А.Х., 

механизатор 

89393911198 

7. Митюшкин Александр  

Геннадиевич 

Новоусинская ООШ, учитель 

физкультуры 

д.т.3-20-96 

89393905873 

8. Шамсутдинов Рафик 

Махмудович 

КФХ Набиуллина А.Х., 

заведующий фермой 

д.т.3-20-91 

89393922648 
                                                                                                                        

                        

 

   

 
                                                                     

 

 

 

                                                                      
 

 


