
                                       КАРАР 

№ 12                                                       «29» март 2019 ел. 

 

Санитар-экологик икеайлык турында 

 

«Әйләнә-тирә мохитне саклау турында» 2002 елның 10 

гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131 –ФЗ номерлы Федераль 

законның 14 статьясы, « җирлекнең санитар-эпидемиологик 

иминлеге турында» 1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ номерлы 

Федераль закон, ТР Министрлар Кабинетының 21 мартындагы 567-

р номерлы күрсәтмәсе нигезендә, Олы Елово авыл җирлегенең 

санитар һәм эстетик торышын яхшырту, шулай ук алга таба аны 

төзекләндерү өчен  

 

Карар бирәм: 

 

1. 2018 елның 1 апреленнән 2019 елның 31 маена кадәр санитар 

экологик икеайлык игълан итәргә. 

 

 

 

 2. Икеайлык үткәрү эшләрен координацияләү өчен оператив штаб 

төзергә (1 нче кушымта). 

 

3. Тәкъдим итү: 

 

3.1. Предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләренә, милек 

формасына бәйсез рәвештә, биләп торган территорияләрдә һәм 

аның янәшәсендәге кишәрлекләрдә санитар чистарту һәм аларны 
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тиешле хәлгә китерү буенча чаралар үткәрергә кирәк (2 нче 

кушымта).  

 

3.2. Министрлыкның Җир ресурслары идарәсе белгечләре хәбәр 

итүенчә, Татарстан Республикасында барлыгы, Казан һәм Яр Чаллы 

шәһәрләрен исәпкә алып, 22 203 җир кишәрлеге кадастр исәбендә 

теркәлгән. 

 

4. Олы Елово авыл җирлегендә яшәүчеләргә терлекчелек 

фермаларын, шәхси сектордагы терлекчелек биналарын, КФХ һәм 

аларның территорияләрен, саклагычларны, биологик калдыкларны 

утильләштерү урыннарын – хуҗалык, авыл җирлекләре 

территорияләрендә урнашкан биотермик чокырлар тотканда һәм 

эксплуатацияләгәндә тиешле санитар халәтне тәэмин итәргә,шулай 

ук терлекчелек объектлары калдыкларын рөхсәтсез урнаштыру 

урыннарын бетерү буенча чаралар күрергә. 

 

5. Әлеге карар халыкка җиткерелергә тиеш. 

 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

 

Җитәкчесе А. И. Машанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 нче кушымта  

карарына  

Башкарма комитет җитәкчесе  

Олы Елово авыл җирлеге 

 

 Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга 

куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә 

салу буенча комиссия 

 

                                                                                                   

Состав  

эшләрне координацияләү өчен оператив штаб 

Олы Елово авыл җирлеге территориясен санитар чистарту буенча 

икеайлык үткәрү буенча 

 

 

1. А. И. Машанов-Башкарма комитет җитәкчесе 

 

2. Горохов М. В. – Морт АФ Зурелово бүлекчәсе җитәкчесе 

(килешү буенча) 

 

3. Митрофанова Р. П. - мөдире д/с (килешү буенча) 

 

4. Полянцева Т. В.-КФҮ директоры (килешү буенча) 

 

5. Быстрова В. М. – почта башлыгы (килешү буенча) 

 

6. В. Н. Чернышов - газовик гл. (килешү буенча) 

 

7. Краснова О. А. - Райпо кибете сатучысы (килешү буенча) 

 

8. Бадьина И. С. – мөдире. ФАП (килешү буенча) 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта  

карарына  

Башкарма комитет җитәкчесе  

Олы Елово авыл җирлеге 

 

 Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга 

куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә 

салу буенча комиссия 

 

 

 

Олы Елово авыл җирлеге территориясен түбәндәге оешмалар 

арасында бүлү: 

 

 

 

1. Балалар бакчасы  

 

1) балалар бакчасы бинасы территориясенең якын-тирә өлеше 

 

2) Яшьләр урамы буенча территория   

 

Җаваплы: Митрофанова Р. П. (килешү буенча) 

 

 

 

2. Олы Елово авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

1) Башкарма комитет бинасы территориясенең якын-тирә өлеше 

 

2) Үзәк урамы буенча территория (ГРПДАН алып күпер ахырына 

кадәр) 

 

 Җаваплы: А. И. Машанов 

 

 

 

3. МФЦ 

 



1) КФҮ янындагы территория 

 

2) Җиңүнең 40 еллыгы урамы буенча территория  

 

Җаваплы: Полянцева Т. В. (килешү буенча) 

 

 

 

4. Почта 

 

1) почта янәшәсендәге территория 

 

2) Үзәк урамы буенча территория (кибеттән алып күпер ахырына 

кадәр) 

 

Җаваплы: Быстрова В. М. (килешү буенча) 

 

 

 

5. район кулланучылар җәмгыяте кибете 

 

1) кибет янындагы территория 

 

2) Үзәк урамы буенча территория (кибеттән алып күпер ахырына 

кадәр) 

 

Җаваплы: Краснова О. А. (килешү буенча) 

 

 

 

6. ГРП 

 

1) ГРП янындагы территория 

 

Җаваплы: Чернышов В. Н. (килешү буенча) 

 

 

 

7. ФАП 



 

1) ФАП янындагы территория 

 

2) Үзәк урамы буенча территория (яңа бинадан алып ФАПның 

ашлык складына кадәр) 

 

Җаваплы: Бадьина И. С. (килешү буенча) 

 


