Исполнительный комитет Кузякинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2017 г.

№6

О двухмесячнике по санитарной очистке территорий
Кузякинского сельского поселения.
В целях решения вопроса санитарной очистки территорий Кузякинского сельского
поселения и приведения их в состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологической и
экологической безопасности населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Объявить с 1 апреля по 31 мая 2017 года двухмесячник по санитарной очистке
территорий Кузякинского сельского поселения (далее-двухмесячник).
2.Создать оперативный штаб для координации работ по проведению двухмесячника в
следующем составе:
Председатель штаба:
Руководитель исполнительного комитета
Кузякинского сельского поселения:
Р.Ф.Галимянова
Члены штаба
Фельдшер Кузякинского ФАП
Фельдшер Уръядинского ФАП
Уч.инспектр
Заведуюәая д/садом
Директор школы
Директор МБУ «Адаевский СДК»
Зав. Ферма с. Кузякино

Даулетова М.Г.
(по согласованию)
Бикмухаметова Х. Р
(по согласованию)
Сираев Р.Р.
(по согласованию)
Ямалиева А.Ф.
(по согласованию)
Акмалова Ш К
(по согласованию)
Маликов А.И.
(по согласованию)
Гайнетдинов И Г
(по согласованию)

3.Утвердить прилагаемый план мероприятий направленные на улучшение санитарноэкологической обстановки,в том числе по посадке деревьев и кустарников,ремонт
дорог,уличного освещения,благоустройству кладбищ парков,детских площадок
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель исполнительного комитета
Кузякинского сельского поселения:

Р.Ф.Галимянова

Приложение к Постановлению
Руководителя исполнительного комитета
Кузякинского сельского поселения
от 01.04.2017 г .
№6

Кужэкэ авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Советының 2017 елның 1 апреленнән 31
майга кадәр тирә - якны чистарту,яшелләндерү,төзекләндерү икеайлыгы буенча чаралар
планы.
№
п/п
1.

Эш төре.

Үтәү вакыты.

Җаваплы.

Кужэкэ авыл җирлегендә чисталык
ярымайлыгы игълан ителү буенча
утырыш үткәрү.
Җирлектә
авыл
араларын,юл
буйларын,полосаларны
чистарту
буенча хәр атнаның шимбә көнендә
өмәләр оештыру.
Зиарат көне уздыру.Чүп түгү
урыннарын,үләт базларын тәртипкә
китерү.

1.04.2017

Авыл җирлеге башлыгы

Хэр
атнанын
шимбэ конендэ.

Су чыганакларының,
колонкаларның чисталыгын һәм
төзеклеген тәэмин итү.
Җирлектә яшелләндерү буенча
агачлар утырту.Социаль объектлар
тирәли чәчәкләр утырту.

май

Авыл җирлеге
башлыгы,оешма
җитәкчеләре (килешү
буенча)
Авыл җирлеге
башлыгы,хуҗалык
җитәкчесе (килешү
буенча).
Авыл җирлеге башлыгы.

6.

Җирлектәге һәйкәлләрне чистарту
һәм тәртиптә тоту.

30 апрель 2017

7.

Социаль
объектлар
коймаларны төзәтү.

8.

Зиарат коймаларын
төзекләндерү,сабантуй урынын
тәртипкә китерү.
Чисталык,янгынга каршы көрәш
комиссияләре белән һәрбер йортта
йөреп,аңлату эшләре алып барырга.
Чикләрне билгели торган
вывескыларны яңарту һәм юл
буендагы баганаларны
агарту,чүпләрдән арындыру.
Җирлектәге чишмәләрне
чистарту,яннарын тәртипкә китерү.

2.

3.

4.

5.

9.

10.

11.

1-3 май

май

алдындагы май
20 май.2017

20.04.2017

Авыл җирлеге
башлыгы,оешма
җитәкчеләре (килешү
буенча)
мәдәният
хезмәткәрләре.(килешу
буенча)
Мәдәният хезмәткәрләре
(килешу буенча),авыл
җирлеге башлыгы.
Ветераннар Советы,
(килешу буенча) авыл
җирлеге башлыгы
Комиссия членнары
(килешү буенча)

апрель

Авыл җирлеге башлыгы.

апрель

Авыл җирлеге башлыгы.

Кужэкэ авыл башкарма комитеты җитәкчесе:

Р.Ф.Галимянова

