
 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов 

авыл җирлеге торак пунктларының территорияләрен төзекләндерү һәм 

санитар-экологик чистарту буенча икеайлык үткәрү турында» 
 

Югары Ослан муниципаль районының Вахиов авыл җирлеге торак пунктларының 

территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен оештыру һәм 

халыкның экологик иминлегенә җавап бирүче халәткә китерү һәм Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

вазифасын вакытлыча башкаручы 26.03.2019 № 301 карарын үтәү йөзеннән,    

КАРАР БИРӘМ  

  

   1. 2019 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге торак пунктлары территорияләрен 

төзекләндерү һәм санитар-экологик чистарту икеайлыгын (алга таба - икеайлык) 

игълан итәргә. 

 

  2. 2019 елга Вахитов авыл җирлегенең төзекләндерү комитеты составын расларга 

(1 нче кушымта). 

 

   3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Вахитов авыл 

җирлеге территориясендә 2019 елның 1 апреленнән 31 маена кадәрге икеайлык 

кысаларында санитар-экологик хәлне яхшыртуга юнәлдерелгән төзекләндерү һәм 

санитар чистарту чаралары планын (2 нче кушымта) расларга. 

 

   4. Вахитов авыл җирлеге территориясендә урнашкан предприятие, оешма һәм 

учреждение җитәкчеләренә, милек формасына карамастан, якын-тирә 

территорияләрне санитар чистарту эшен оештырырга, икеайлык кысаларында 

оештырылган полигонга һәм чүплеккә каты көнкүреш калдыклары чыгару өчен йөк 

транспорты бүлеп бирергә тәкъдим итәргә. Урыннарда агач һәм куаклар утырту, 

фасадларны һәм биналарны ремонтлау эшен оештырырга.  
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   5. Вахитов авыл җирлеге территориясендә нинди хокукка карамастан күчемсез 

милек булган гражданнарга йорт яны территорияләрен санитар чистарту буенча эш 

үткәрергә тәкъдим итәргә. 

   6. Әлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм Вахитов 

авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында урнаштырырга. 

 

   7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

 

 

 

Вахитов авыл җирлеге  

Башлыгы урынбасары                                                             М.К. Идиятуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Югары Ослан муниципаль районы 

Вахитов авыл җирлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 27 марты 

№44 карарына 

                                 1 нче кушымта 

 

 

Вахитов  авыл җирлеген төзекләндерү буенча  

комитет составы 

 

 

 

   1. Каримов Фарит Рафаилович – Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитетының 

төзекләндерү буенча белгече 

   2. Файзулова Асия Лутфулловна – Бакчасарай 7 нче сайлау округы депутаты   

   3. Сафина Фания Галиахметовна –Вахитов СДК мөдире 

   4. Миннуллин Рамиль Зуфарович - Вахитов 1 нче сайлау округы депутаты  

   5. Байрамова Рузалия Гайнелзяновна – Ташевка 4 нче сайлау округы депутаты 

 

Вахитов авыл җирлеге  

Башлыгы урынбасары                                                             М.К. Идиятуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Югары Ослан муниципаль районы 

 Вахитов авыл җирлеге 

 Башкарма комитетының 

2019 елның 27 марты №44 карарына 

                                 2 нче кушымта 

 

2019 елгы икеайлык кысаларында Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Вахитов авыл җирлеге территориясендә санитар-

экологик хәлне яхшыртуга юнәлдерелгән төзекләндерү һәм санитар чистарту 

чаралары  

ПЛАНЫ 
№ Чараның исеме Үткәрү 

вакыты 

Җаваплылар  

1 Рөхсәтсез чүплекләрне ачыкларга 

(Торак пунктлар территорияләрендә, 

урманнарда, агачлар, юл буе 

полосаларында, елга ярларында, инеш 

һәм чокырларда, кешеләр ял итә 

торган урыннарда) чүп-чар чыгаруны 

оештырырга 

Даими  Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, авыл җирлеге 

Советы депутатлары, 

учреждение җитәкчеләре 

2 Авыл җирлеге территориясендә 

чүплекләрне бетерү эшләрен оештыру 

һәм үткәрү 

апрель-май  Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, авыл җирлеге 

Советы депутатлары, 

учреждение җитәкчеләре 

3 Чүп җыю һәм Казан-Шеланга 

трассасы буйлап баганалар агарту 

апрель - май  Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, оешма 

җитәкчеләре 

4 Мәктәп укучыларының урман 

культуралары, агачлар, куаклар 

утырту эшен оештырырга 

май  Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, мәктәп 

директоры 

5 М. Вахитов авылы мәчет 

территориясен төзекләндерү 

май  Авыл җирлеге Советы 

депутатлары, халык 

6 Авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан зиратларны төзекләндерү 

(коймаларны ремонтлау, коймаларны 

буяу, чүп чыгару) 

май  Авыл җирлеге Советы 

депутатлары, халык 

7 Авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан учреждение, предприятие 

биналарының фасадларын ремонтлау 

аперель-май  Оешма, предприятие 

җитәкчеләре 

8 Йортларның фасадларын, 

коймаларны, шәхси сектор 

коймаларын ремонтлау 

апрель-май  Авыл җирлеге Советы 

депутатлары, халык 

9 Авыл эчендәге юлларны грейдерлау апрель-май   Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, предприятие 

җитәкчеләре 

10 Авыл җирлеге Башкарма комитеты 

бинасы территориясен төзекләндерү 

май Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты  

11 Клумбаларны чистарту һәм 

ремонтлау, чәчәкләр, агачлар, куаклар 

утырту 

Май  Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, предприятие 

җитәкчеләре 

12 Авыл җирлеге чишмәләрен май  Авыл җирлеге Советы 



төзекләндерү депутатлары, халык 

13 «Татарстанның чиста урманнары» һәм 

«Урман утырту көне» акцияләрендә 

катнашу 

даими Авыл җирлеге Башкарма 

комитеты, авыл җирлеге 

Советы депутатлары, 

учреждение җитәкчеләре 

14 Авыл җирлегендә мәктәп укучыларын 

санитар-экологик хәлне яхшырту 

буенча конкрет эшкә җәлеп итү 

даими Мәктәп директоры 

 

 

 

Вахитов авыл җирлеге  

Башлыгы урынбасары                                                             М.К. Идиятуллин 

 


