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Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы буенча икеайлык 

чорында санитар - экологик хәлне 

яхшырту чаралары турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.03.2019 567-р 

номерлы боерыгы нигезендә, Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районы торак пунктлары территорияләрен санитар чистартуны тәэмин итү, 

аларны халыкның санитар-эпидемиологик һәм экологик иминлегенә җавап 

бирерлек хәлгә китерү максатларында, Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитеты карар бирә: 

1. 2019 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр торак пунктлар, урман-парк 

зоналары, сулыклар һәм аларга карата кулланыла торган территорияләрне 

җитештерү һәм көнкүреш калдыкларыннан санитар чистарту, автомобиль 

юлларының юл буе полосаларында урнашкан санкцияләнмәгән чүплекләрне, 

сәүдә нокталарын бетерү икеайлыгын игълан итәргә. 

2. Экологик куркынычсызлык, табигатьтән файдалану һәм санитар-

эпидемиологик иминлек буенча ведомствоара комиссия составында икеайлык 

үткәрү эшләрен координацияләү өчен оператив штаб төзергә.  

3. Район территориясен санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 

икеайлык уздыруны оештыру эшен икеайлык үткәрү эшләрен координацияләү 

өчен оператив штабка йөкләргә. 

4. «Икеайлык чорында районда санитар-экологик хәлне яхшырту буенча 

эшләнгән чаралар планын (1 нче кушымта) расларга. 

5. Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләренә, оешма-

предприятиеләр җитәкчеләренә барлык милек рәвешләрендәге барлык милек 

формаларына карата 2019 елның 1 апреленә кадәр санитар-экологик хәлне 

яхшырту һәм үз территорияләрен төзекләндерү буенча чаралар планын эшләргә 

тәкъдим итәргә; Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 

231 мартындагы 567-р номерлы боерыгы нигезендә, «Урман утырту көне» 

традицион республика табигатьне саклау акциясе кысаларында, су 

объектларының, пляжларның, скверларның, паркларның, балалар 

мәйданчыкларының, азык-төлек һәм әйбер базарларын, халык күпләп ял итә 

торган урыннарны, ял итү базаларын, бакчачылык җәмгыятьләрен һәм гараж 

кооперативларын, шәхси торак секторы территорияләрен санитар чистарту, 

контейнер мәйданчыкларын төзү һәм ремонтлау, каты көнкүреш калдыклары 



өчен контейнерлар әзерләү һәм ремонтлау буенча чаралар; каты көнкүреш һәм 

биологик калдыклар полигоннарын (үләт базларын) тиешле тәртиптә тотуны 

һәм эксплуатацияләүне тәэмин итү һәм алар янындагы урыннарны санитар 

чистарту буенча чаралар күрергә; терлекчелек комплекслары калдыкларын 

рөхсәтсез урнаштыру урыннарын бетерү буенча чаралар күрергә; ведомствога 

караган территорияләрне санитар-экологик чистарту эшенә ирекле нигездә 

иҗтимагый яшьләр (волонтерлык) оешмаларын җәлеп итәргә. 

6. Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләренә авыл 

җирлекләре территориясендә торак пунктларны төзекләндерү һәм экологик 

савыктыру планын үтәү буенча тулы чаралар күрергә тәкъдим итәргә. 

7. Район хуҗалыклары җитәкчеләренә авыл җирлекләре башкарма 

комитетлары җитәкчеләренә техника һәм кешеләр бүлеп бирү буенча һәртөрле 

ярдәм күрсәтергә тәкъдим итәргә. 

8. Россия Эчке эшләр министрлыгының Питрәч районы буенча бүлегенә (З. 

Ю. Гарәфиев) Питрәч янгын бүлеге (В. А. Волков), Татарстан Республикасының 

Лаеш, Питрәч, Балык Бистәсе районнарының  «Роспотребнадзор» идарәсе 

(Игнатьева Г. В.) әлеге карарны үтәү буенча районның вазыйфаи затлары һәм 

халкы артыннан контрольне катгыйландырырга тәкъдим итәргә.  

9. Питрәч муниципаль районы авыл җирлекләре территорияләрен 

төзекләндерү муниципаль кагыйдәләрен үтәүгә контрольне көчәйтү өлешендә 

Административ комиссия эшен активлаштырырга. 

10. Питрәч муниципаль районының торак - коммуналь хуҗалыгы 

предприятиеләренә, «Мехуборка» ҖЧҖ (Астраханцев П. В.) чүп чыгару буенча 

махсус коммуналь техникасын һәм каты көнкүреш калдыкларын кабул итү, 

сортировкалау һәм күмү полигоннарының нәтиҗәле эшен тәэмин итәргә, 

икеайлык чорында полигоннарда каты көнкүреш калдыкларын кабул итү буенча 

тарифларны киметү мөмкинлеген булдыруны тәкъдим итәргә. 

11. Авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләренә атна саен 

муниципаль район башкарма комитетының төзелеш, архитектура һәм торак-

коммуналь хуҗалык бүлегенә икеайлык үткәрү эшләренең барышы турында 

мәгълүмат тапшырырга кирәк. 

12. Муниципаль районның экологик куркынычсызлыгы, табигатьтән 

файдалану һәм санитар-эпидемиологик иминлеге буенча ведомствоара комиссия 

атна саен Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь 

хуҗалык министрлыгына һәм Татарстан Республикасы Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгына, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

21.03. 2019 елның 567-р номерлы боерыгына ярашлы рәвештә, икеайлык үткәрү 

эшләренең барышы турында мәгълүмат тапшырырга тиеш. 

13. «Вперед» («Алга») район газетасы редакциясе әлеге карарны газета 

битләрендә бастырып чыгарырга. 

14. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

Питрәч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                      А. В. Хәбибуллин 

 
 

 

 

 

 



 

Муниципаль район башкарма 

комитетының 22.03.2019 елның 

490  номерлы карарына  

1 нче кушымта 

 

01.04.2019 нан 31.05.2019 кадәр икеайлык чорына Питрәч муниципаль 

районында санитар - экологик хәлне яхшырту буенча чаралар  

ПЛАНЫ 
 

Чаралар Үткәрү 

вакыты 

Җаваплы башкаручы  

(килешү буенча) 

1. Конкрет җирдән файдаланучыларга 

аларның территорияләренә якын булган 

санитар зоналарны беркетергә һәм җаваплы 

башкаручыларны билгеләргә. Ведомство 

карамагындагы территорияләрне каты 

көнкүреш калдыкларыннан санитар чистарту, 

фермалар территорияләрен һәм алар янындагы 

территорияләрне, биологик калдыкларны 

утильләштерү урыннарын санитар чистарту, 

районның барлык предприятиеләрендә, 

оешмаларында, оешмаларында агачлар, 

куаклар утырту буенча чаралар планын эшләү 

10.04. 

2019 кадәр 

Авыл җирлекләре башкарма 

комитетлары җитәкчеләре, 

Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 

палатасы, районның авыл 

хуҗалыгы һәм азык-төлек 

идарәсе, ветеринария 

берләшмәсе җитәкчеләре, 

хуҗалык, предприятие, оешма 

җитәкчеләре, җир 

кишәрлекләрен арендалаучылар, 

бакчачылык хуҗалыклары 

җитәкчеләре һәм КФХ 

җитәкчеләре катнашты. 

2.Санкцияләнмәгән чүплекләрне ачыклау 

(торак пунктлар территорияләрендә, 

урманнарда һәм паркларда, утыртышларда, юл 

буе полосаларында, елга ярларында, инеш һәм 

чокырларда, кешеләр ял итә торган 

урыннарда), чүп-чар чыгаруны оештыру 

  

 Даими 

Лаеш, Питрәч, Балык Бистәсе 

районнарында 

«Роспотребнадзор» идарәсенең 

территориаль бүлеге, дәүләт 

янгын күзәтчелеге бүлеге», 

«Мехуборка» ҖЧҖ, милек һәм 

җир мөнәсәбәтләре палатасы, ТР 

буенча ЭЭМ, «Татавтодор» 

җитештерү-төзелеш берләшмәсе 

ААҖ ПФ, авыл җирлекләре 

башкарма комитетлары 

җитәкчеләре 

3.Елгаларның яр буе линияләрен тикшерүне 

дәвам итәргә (Мишә һ.б.) 

Даими Авыл җирлекләре башкарма 

комитетлары җитәкчеләре, ТР 

Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының Питрәч районы 

буенча идарәсе 

4.Урыннарда җир кишәрлекләре бүлеп бирү 

һәм селитеб зоналарында, кешеләр күпләп ял 

итә торган урыннарда, бакчачылык 

җәмгыятьләрендә көнкүреш калдыкларын 

вакытлыча саклау өчен махсус 

җиһазландырылган пунктларны төзекләндерү 

һәм аларга бару юлларын билгеләү. 

Даими "Мехуборка» ҖЧҖ, милек һәм 

җир мөнәсәбәтләре Палатасы, 

авыл җирлекләре башкарма 

комитетлары җитәкчеләре, 

предприятие, оешма, 

урманчылык җитәкчеләре, ТР 

Питрәч районы 

«Роспотребнадзор» территориаль 

идарәсе, Россия гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгының ТР 

буенча идарәсенең күзәтчелек 

эшчәнлеге бүлеге 

5. Санкцияләнгән складлау урыннарына 

вакытлыча саклау өчен яңа оештырылган 

пунктлардан чүп җыюны һәм чыгаруны 

Даими Авыл җирлекләре башкарма 

комитетлары җитәкчеләре, 

«Мехуборка» ҖЧҖ, Лаеш, 



оештырырга. Махсуслаштырылган оешмалар 

белән калдыкларны чыгаруга килешүләр 

төзергә  («Мехуборка»  ҖЧҖ) 

Питрәч, Балык Бистәсе 

районнарында 

«Роспотребнадзор» идарәсенең 

территориаль бүлеге, Татарстан 

Республикасы буенча Россия 

УНД ГУ МЧС Баш идарәсенең 

күзәтчелек эшләр бүлеге, 

урманчылык, милек һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы 

җитәкчеләре, район оешмалары 

һәм хуҗалыклары җитәкчеләре 

6. Район территориясендә халык, предприятие 

һәм оешма коллективлары катнашында Питрәч 

торак пунктлары һәм район үзәге 

территориясен, массакүләм ял итү зоналары, 

пляжлар, скверлар, парклар, балалар 

мәйданчыклары, шәхси сектор территорияләре 

территорияләрен төзекләндерү һәм санитар 

чистарту буенча чаралар үткәрү тәҗрибәсен 

дәвам итәргә. Бердәм санитар җыештыру көнен 

билгеләргә - чәршәмбе. 

Даими Район башкарма комитеты, 

милек һәм җир мөнәсәбәтләре 

Палатасы, авыл җирлекләре 

җитәкчеләре, җир 

кишәрлекләрен арендалаучылар, 

бакчачылык хуҗалыклары 

җитәкчеләре, район оешмалары 

һәм хуҗалыклары җитәкчеләре, 

муниципаль район халкы 

7.Проводить работы по благоустройству и 

выполнению санитарно - гигиенических 

требований на торговых площадках 

Даими Главы сельских поселений, ТО 

управления Роспотребнадзор» РТ 

в Лаишевском, Пестречинском, 

Рыбно-Слободском районах,  

 отделение Надзорной 

деятельности УНД ГУ МЧС 

России по РТ, ветобъединение, 

исполнительный комитет района, 

отдел по предупреждению 

нарушений на потребительском 

рынке Госалкогольной 

инспекции РТ 

8.Районда бакчачылык җәмгыятьләре һәм 

кооперативлары катнашында территорияләрне 

төзекләндерү һәм санитар чистарту буенча 

тематик семинарлар оештырырга һәм үткәрергә 

Даими Лаеш, Питрәч, Балык Бистәсе 

районнарында 

«Роспотребнадзор» идарәсенең 

территориаль бүлеге, 

ветеринария берләшмәсе, Россия 

гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының ТР буенча 

идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге 

бүлеге, район башкарма 

комитеты, урманчылык, милек 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы 

һ. б.  

9.Сәүдә нокталары һәм җәмәгать туклануы 

объектларының, бигрәк тә юл буе 

полосаларында урнашкан территорияләрендә 

санитар нормаларның үтәлешен даими рәвештә 

тикшерүне оештырырга һәм эшләп чыгарырга 

Даими Район башкарма комитеты, ТР 

Лаеш, Питрәч, Балык Бистәсе 

районнарында Башкарма 

комитетның икътисад бүлеге, 

«Роспотребнадзор» идарәсенең 

территориаль бүлеге, Россия 

гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының ТР буенча 

идарәсе, Питрәч районы буенча 

ТР Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы идарәсе, Россия 

Эчке эшләр министрлыгының 



Питрәч районы буенча бүлеге 

10.Россия Эчке эшләр министрлыгының 

Питрәч районы буенча бүлеге катнашында 

торак пунктларда һәм башка торак пунктларда 

калдыкларны җыю һәм чыгару буенча 

административ контроль системасын булдыру. 

Даими Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Питрәч районы 

буенча бүлеге,  

«Роспотребнадзор»  ның Питрәч 

районындагы территориаль 

бүлеге, Татарстан Республикасы 

буенча Россия УНД ГУ МЧС баш 

идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге 

бүлеге, урманчылык, милек һәм 

җир мөнәсәбәтләре палатасы 

11.Татарстан Республикасының санитар һәм 

табигать саклау законнарын бозуларны 

ачыклау һәм булдырмау буенча полиция 

участок инспекторларының ролен көчәйтергә 

Даими Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Питрәч районы 

буенча бүлеге 

12.Укучыларны районда санитар - экологик 

хәлне яхшырту буенча конкрет эшкә кертергә 

Даими Мәгариф бүлеге,  мәгариф 

учреждениеләре директорлары 

13.Районда экологик хәл турында халыкка һәм 

җәмәгатьчелеккә мәгълүмат бирүне тәэмин 

итәргә 

Даими «Вперед» («Алга») район 

газетасы редакциясе, «Татмедиа» 

АҖ филиалы «Питрәч-информ» 

14.Территорияләрне санитар - экологик 

чистарту буенча эшләрне исәпкә алу һәм 

хисаплылык системасын камилләштерергә 

Даими Район башкарма комитеты - 

административ комиссия, авыл 

җирлекләре башкарма 

комитетлары җитәкчеләре 

15.Район гражданнары җыеннарын, авыл 

җирлекләре башлыклары утырышларын 

үткәрергә 

07.04.2019 

кадәр 

 

Авыл җирлекләре башлыклары 

16.Су алу янгын машиналары өчен Мишә 

елгасына керү юллары төзүне оештырырга 

01.04.2019 

кадәр 

Питрәч авыл җирлеге, ТР 

Гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгының Питрәч районы 

буенча идарәсе 

17.Атна саен «Вперед» («Алга») газетасы 

хезмәткәрләренә, Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Питрәч районы буенча 

бүлегенә, «Мехуборка» ҖЧҖ комплексына, 

Питрәч районы «Роспотребнадзор» 

территориаль идарәсенә, Татарстан 

Республикасы буенча Россия УНД ГУ МЧС 

баш идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге бүлегенә 

рейдлар үткәрергә 

 

 

Чәршембе 

-  Питрәч 

район 

үзәгендә 

Пәнҗешә

мбе- 

Питрәч 

районы 

буенча 

«Вперед» («Алга») район 

газетасы редакциясе, ТР буенча 

Россия гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы УНД ГУ МЧС 

идарәсенең күзәтчелек эшчәнлеге 

бүлеге, Лаеш, Питрәч, Балык 

Бистәсе районнарында  

«Роспотребнадзор» идарәсе, 

«Мехуборка» ҖЧҖ, авыл 

җирлекләре, Россия Эчке эшләр 

министрлыгының Питрәч районы 

буенча бүлеге 

18. «Татарстанның чиста урманнары» һәм 

«Урман утырту көне» табигать саклау 

акцияләре буенча агачлар һәм куаклар 

утыртуны башкару. 

01.04.2019 

дан 

31.05.2019 

кадәр 

Район башкарма комитеты, авыл 

җирлекләре, район 

предприятиеләре һәм 

учреждениеләре җитәкчеләре 

катнашты. 

 


