
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ■ Н Н  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЕНЗЕЛИНСКОГО МИНЗЭЛЭ ,

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В  ’Ш  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

г.Мензелинск --------

М инзэлэ муниципаль районы территориялэрен санитар чистарту буенча
икеайлык игълан ителу турында

Татарстан Республикасы М инистрлар Кабинетыныц 21.03.2019 елдагы 
№ 567-р карарын тормыш ка ашыру максатларында, М инзэлэ муниципаль 
районы территориясендэ санитар чистартуны тээмин иту Ьэм аларны 
санитар-эпидемиологик Ьэм халыкныц экологик куркынычсызлыгына жавап 
бируче хэлгэ китеру очен

КАРАР ЧЫГАРА:

1.2019 елныц 1 апреленнэн 31 маена кадэр М инзэлэ муниципаль 
районы территориялэрен чистарту буенча санитар-экологик икеайлык (алга 
таба -  икеайлык) игълан итэргэ.

2. Татарстан Республикасы М инзэлэ муниципаль районы 
территориясендэ санитар-экологик икеайлык уздыруга жаваплы итеп 
М инзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты житэкчесе урынбасары 
Дмитрий Александрович Чухланцевны билгелэргэ.

3. Ведомство карамагындагы территориялэрне санитар чистарту буенча 
планны Кушымта №1 нигезендэ эшкэртергэ Ьэм расларга.

4. “М ехуборка Н К” >КЧ>Кгэ М инзэлэ шэЬэре территориялэреннэн Ьэм 
М инзэлэ муниципаль районы авыл жирлеклэреннэн чуп жыюны Ьэм каты 
кенкуреш калдыклары полигонына чыгару буенча махсус техниканыц 
нэтижоле эшлэвен тээмин итэргэ, каты кенкуреш Ьэм биологик калдыклар 
полигоннарын эксплуатациялэу Ьэм тиешенчэ карап тотуны тээмин иту 
буенча чаралар курергэ.

5. Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе начальнигы Р.Г.Таймасовка 
терле^с калдыкларын жыю Ьэм куркынычсыз утильлэш теру буенча авыл 
хужалыгы товарлары житештеручелэр белэн эшне оештыруны тэкъдим 
итэрг^».

6. ТР Экология Ьэм табигый ресурслар министрлыгыныц Кама буе 
территориаль идарэсе начальнигы Н.Г.Гариповка, Кулланучылар хокукларын 
Ьэм кеше иминлеген яклау елкэсенэ кузэтчелек иту буенча Федераль 
хезмэтнец ТР буенча Яр Чаллы, Актаныш, Тукай, М инзэлэ районнарында 
территораль булек (Яр Чаллы территориаль булеге) начальнигы урынбасары 
М .В.Гирфановка, Россия ЭЭМ нец М инзэлэ муниципаль районы буенча булек 
начальнигы И.М .Хажиевка, “М инзэлэ район дэулэт ветеринария



К.Р.Нэжмиев



берлэшмэсе” ДВУ начальнигы А.И.Гафуровка, “Татарстан Республикасы 
буенча Федераль янгын хезмэтенец 15 нче отряды” ФДКУнец 122 нче янгын 
чаете начальнигы Р.В.Комаровка, “М инзэлэ урманчылыгы” ДКУ житэкчесе 
А.Х.Га|1фуллинга табигатьне саклау, санитар-эпидемиологик, ветеринар, 
янгынгк каршы законнарньщ  телэплэрен утэу буенча кузэтчелекне 
кечэйлфргэ.

7. Оператив штабка шэЬэр Ьэм авыл жирлеклэре территориялэрендэ, 
автомобиль юлларыньщ  яр буе полосаларында, авыл хужалыгы 
карамаЬындагы объектларда, пляжларда, скверларда, паркларда, балалар 
мэйдацчыкларында, азык-толек Ьэм кием-салым базарларында, халыкныц 
куплэп ял иту урыннарында, бакчачылык жзмгыятьлэрендэ, гараж 
коопер(ативларында, шэхеи сектор да житештеру Ьэм куллану калдыкларын 
санкциялэнмэгэн урнаштыруны булдырмауны тээмин итэргэ.

8. ТР КоАПньщ 3.6 маддэсе буенча ТРньщ М инзэлэ муниципаль район
террит 
тиешл
жирле^лэрен 
билгелэнгэнчэ

ориясендэ административ хокук бозулар турында беркетмэлэр тозергэ 
вэкалэтле вазифаи затларга М инзэлэ муниципаль районыныц авыл 

Ьэм М инзэлэ шэЬэрен тезеклэндеру кагыйдэлэрендэ 
утэлеш ен контрольдэ тотуны кечэйту елеш ендэ эшне 

активлаштырырга, территориялэрнец санитар торыш ына контроль Ьэм 
кузэтуне системалы рэвеш тэ уздырырга.

М инзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
административ комиссиясенэ эшне активлаштырырга.

10. М инзэлэ муниципаль районы оешмаларына Ьэм жирлек 
башлыкларына тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ: жир законнары нигезендэ 
бирел^эн жир участоклары территориялэрендэ санитар жыештыруны тээмин 
иту, Икеайлык уздыру Ьэм оештыру турында отчетларны оператив штабка 
тапшырырга.

11. Татарстан Республикасы М инзэлэ муниципаль районыныц 
“М инзэлэ Ш эЬэре” ТОС житэкчелэренэ булачак икеайлык турында халык 
арасында ацлату эш лэре алып барырга, Ьэр торак подъездны куреэтмэ 
агитация белэн тээмин итэргэ, хосусыйлыгында торак йортлар Ьэм хужалык 
корылмалары булган халыкны янэшэдэге территориялэрне чистарту Ьэм 
тозек|лэндеру буенча эшкэ жэлеп итэргэ, халык арасында емэлэр уздырырга, 
икеайлык эзерлэгэндэ Ьэм уздырганда актив катнашуны тэкъдим итэргэ.

12. Ижтимагый яшьлэр (волонтерлык) оешмаларын ведомствога 
караЬан территориялэрне санитар-экологик чистарту буенча эшкэ ирекле 
нигездэ жзлеп итэргэ.

13. “ТАТМ ЕДИ А” А Д н ец  “М инзэлэ” М эгълумати-мохэррият узэге 
филиалына газета битлэрендэ санитар-экологик хэлне яхшырту буенча даими 
яктыртуны тээмин итэргэ.

14. М инзэлэ муниципаль районы жирлеклэре башкарма 
комитетларынын житэкчелэренэ авыл жирлеклэре территориялэрен чистарту 
буенча карар чыгарырга Ьэм жирлек территориялэрен санитар чистарту 
буецча чаралар планын эш лэргэ, башкарылган эш турында оператив штабка 
мэгълумат тапш ыруны тэкъдим итэргэ.



кон саен бер 
сэгать эчендэ

житэкчелэре, ТОС житэкчелэре, оператив 
штаб

6. “Агач утырт” акциясен уздыруны оештыру. 5 май 2019 ел. Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты, авыл жирлеклэре башлыклары, 
«Минзэлэ урманчылыгы» ДКУ, ТОС

7. Халыкны эш белэн тээмин иту узэгендэ исэптэ торучы 
гражданнарньщ санитар чистарту, тезеклэндеру Ьэм шэЬэрне 
яшеллэндеру буенча санитар чистартуда актив катнашуларын 
тээмин итэргэ.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

житэкчелэретоператив штаА 
“Минзэлэ муниципаль районыныц Халыкны 
эш белэн тээмин иту узэге” ДБУ, “Чиста 
шэЬэр “ МУП

8. Бина фасадларын Ьэм цокольлэрен ремонтлау буенча чаралар 
оештырырга, барлык тер коймаларга ревизия ясарга, 
ремонтларга Ьэм буярга.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

«Идарэче компания» ЖЧЖ. «Чиста шэЬэр» 
МУП, терле хосусыйлыкта булган оешма 
житэкчелэре, бина ху жал ары.

9. Территориялэрне санитар чистарту буенча механизациялэнгэн 
бригадалар булдырырга.

0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП, «Идарэче компания»
жчж

10. Калдыкларны урнаштырунын санкциялэнмэгэн урыннарын 
ачыкларга Ьэм ликвидациялэргэ.

Кон саен 01.04. 
-31 .05 .2019  ел.

«Чиста шэЬэр» МУП, Минзэлэ муниципаль 
районы Башкарма комитеты, Экология Ьэм 
табигый ресурсларны саклау 
министрылыгыныц Кама буе территориаль 
идарэсенец мобиль торкеме, авыл жирлеклэре 
башлыклары, ТОС житэкчелэре, оператив 
штаб.

11. Яшеллэндеру буенча эшне оештырырга: усентелэр утыртырга, 
клумбалар ясарга, агачларны кисэргэ, карт Ьэм корыган 
агачларны кисэргэ Ьэм кучерергэ.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

Минзэлэ шэЬэре Башкарма комитеты, «Чиста 
шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре башлыклары, 
“Минзэлэ урманчылыгы” ДБУ, торле 
хосусыйлыкта булган оешма житэкчелэре, 
оператив штаб.

12. Юл буе нолосаларын чистартырга (федераль трасса, тебэк 
трассалары, район юллары)

«Татавтодор» АЖ Минзэлэ филиалы, «Чиста 
шэЬэр» МУП



Минзэлэ муниципаль районы 
Башкарма комитеты Житэкчесе 

Карары белэн расланган
Кушымта № 2

2019 ел

территориялэрне санитар чистарту, тозеклэндеру Ьэм яшеллэндеру буенча чаралар
ПЛАНЫ

№
пп

Чаралар атамалары Башкару
сроклары

Жаваплы затлар

1. ТРньщ Минзэлэ муниципаль районында тышкы тозеклэндеру, 
чисталык Ьэм тэртип саклау Кагыйдэлэре талэплэре нигезендэ 
терле хосусыйлыкта булган оешма житэкчелэрен Ьэм 
гражданнарны беркетелгэн Ьэм янэшэдэге территориялэрне 
тозеклэндеру Ьэм санитар тэртиптэ тоту буенча эшлэрне 
башкарырга жэлеп итэргэ.

01.04.- 
31.05.2019 ел.

Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты, оператив штаб, авыл жирлеклэре 
башлыклары.

2. ШэЬэр территориялэрен санитар чистарту, тозеклэндеру Ьэм 
яшеллэндеру буенча икеайлыкта катнашуга жэлеп иту очен 
халык арасында оештыру, ацлату эшлэрен уздырырга.

01.04. - 
31.05.2019 ел.

Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты, авыл жирлеклэре башлыклары, 
«Идарэче компания» ЖЧЖ? “М инзэлэ” 
газетасы редакциясе, ТОС житэкчелэре, 
оператив штаб

3. “Чисталык дэресе”, “Богендонья жир коне” экологик белем биру 
акциялэре уздыруны оештырырга Ь.б.лар.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

«Мэгариф булеге» МКУ, уку йортлары 
житэкчелэре, «Будет Чисто» яшьлэр экологик 
хэрэкэте

4. ШэЬэр территориялэрен Ьэм авыл жирлеклэре территориялэрен 
тозеклэндеру Ьэм санитар чистарту буенча омэлэр оештырырга.

7, 14 ,21 ,26 , 
апрель, 5, 19 
май 2019 ел.

М инзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты, авыл жирлеклэре башлыклары, 
торле хосусыйлыкта булган оешма 
житэкчелэре, ТОС житэкчелэре, оператив 
штаб

5, Жир участокларын Ьэм алар янэшэсендэге территориялэрне кон 
аен жыештыру Ьэм атна саен санитар коннэр уздыруны 
оештырырга.

Ьэр атнаныц
жомга
коннэрендэ:

М инзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты, авыл жирлеклэре башлыклары, 
торле хосусыйлыкта булган оешма



13. Урам атамаларыныныц Ьэм йортларньщ нумерациясен, юл 
билгелэре аншлагларын яцарту буенча эшне оештырырга.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

«Идарэче компания» Ж^Щ? “Чиста шэЬэр” 
МУП, авыл жирлеклэре башлыклары

14. Тукталыш павильоннарын чистарту, ремонтлау буенча эшне 
оештырырга.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре 
башлыклары

15. Юллардагы чокырларга ремонт ясарга. 0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП

16. Контейнер мэйданчыкларын тозу Ьэм ремонтлау буенча эшлэрне 
оештырырга.

0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП

17. Гражданнарныц ял игу урыннарын чистарту Ьэм тозеклэндеру, 
шэЬэр Ьэм авыл жирлеклэре урамнарында эскэмиялэрне 
ремонтларга Ьэм буярга.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

Минзэлэ шэЬэре Башкарма комитеты, «Чиста 
шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре башлыклары, 
ТОС житэкчелэре, ПМК «Мелиорация»

18. Буаларны, куллэрне, шэЬэр пляжларын чистарту Ьэм 
тозеклэндерергэ.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

Минзэлэ шэЬэре Башкарма комитеты, «Чиста 
шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре башлыклары,

19. Канализация челтэрлэрсн тозергэ Ьэм ремонтларга. 0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 ел.

«Минзэлэ районы Коммуналь челтэрлэр» 
ААЖ

20. Су агу торбаларын Ьэм канауларны чистартартырга. 0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП

21. ШэЬэр Ьэм район чишмэлэрен чистартырга Ьэм тозеклэндерергэ. 0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 ел.

Минзэлэ шэЬэре Башкарма комитеты, «Чиста 
шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре башлыклары, 
ТОС житэкчелэре

22. Автоюллар буйлап Ьэм шэЬэр Ьэм авыл жирлеклэре урамнары 
буйлап агачларны агартырга, бордюр ташларын, яктырту 
баганаларын агартырга.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре 
башлыклары, Тубэн Кама электр челтэрлэре” 
“Челтэрлэр компаниясе” ААЖ филиалы

23. Каты конкурен1 калдыклары полигонын эксплуатациялэу Ьэм 
тиешенчэ карап торуны тээмин итэргэ, икеайлык чорында каты 
конкуреш калдыклары полигонына халыктан бушлай чуп кабул 
игуне оештырырга.

Кен саен «Чиста шэЬэр» МУП

24. Урамнарны, йорт яны территориялэрен тышкы яктыртуга 
ревизия уздырырга.

0 1 .0 4 .-  
31.05.2019 ел.

«Идарэче компания” ЖДЖ? 
«Чиста шэЬэр» МУП



25. Зиратларны Ьэм аньщ янэшэсендэге территориялэрне 
чистартырга.

01.04. -  
31.05.2019 ел.

«Чиста шэЬэр» МУП, авыл жирлеклэре 
башлыклары, ШЭ Титов.А.Н., ТОС 
житэкчелэре

2 6 . Иорт яны территориялэрен жыештыруны оештырырга Кен саен «Идарэче компания» Ж^ЧД, авыл жирлеклэре 
башлыклары, ТОС житэкчелэре

27. Каты конкуреш калдыклары полигонына шэЬэр 
территориясеннэн чуп жыю Ьэм чыгару буенча махсус 
техниканыц нэтижэле эшен оештырырга.

Кен саен 01.04. 
-31 .05 .2019  г.

«Чиста шэЬэр» МУП

28. Терлекчелек комплекслары калдыкларын санкциялэнмэгэн 
урнаштыру урыннарын ликвидациялэу буенча авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэр белэн эшне оештырырга.

0 1 .0 4 .- 
31.05.2019 г.

Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек Идарэсе 
начальнигы Таймасов Р.Г.

29. Административ комиссиянец Ьэм вэкалэтле затларньщ вазифаи 
затларныц эшен активлаштырырга, Минзэлэ муниципаль район 
территориясендэ админстратив хокук бозулар турында 
беркетмэлэр тозергэ.

Кен саен 
01.04. -  

31.05.2019 г.

Минзэлэ муниципаль районы Башкарма 
комитеты Д итэкчесе 
Нэжмиев К.Р.

30. Икеайлык уздыру буенча эшне координациялэу очен оператив 
штаб утырышларын уздырырга.

Атна саен 
0 1 .0 4 .- 

31.05.2019 г.

Икеайлык уздыру буенча эшне 
координациялэу очен оператив штаб рэисе


