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ШэЛэр Лэм район территориялэрен чистарту
буенча санитар- экологик икеайлык
игълан иту турында
Санитар-эпидемиологик Ьэм экологик хэлне яхшырту, кеше саулыгына
эйлэнэ-тирэ мохитнец зарарлы Лэм куркыныч факторлары йогынтысы дэрэжэсен
кимету максатларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2019
елныц 21 мартында кабул ителгэн 6-567 нче санлы боерыгын утэу йозеннэн,
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты
к а р а р б и р э:
1. 2019 елнын; 1 апреленнэн 31 маена кадэр шэЛэр Лэм район торак пунктлары
территориялэрен чистарту буенча санитария-экология икеайлыгын игълан итэргэ.
2. Мамадыш муниципаль районы авыл жирлеклэре Лэм Мамадыш шэЛэре
башкарма комитеты жцтэкчелэренэ тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:
- ведомство карамагындагы территориялэрнец санитар-экологик хэлен
яхшыртуга юнэлдерелгэн чаралар планын эшлэргэ Лэм 2019 елныц 29 мартына кадэр
раслауны;
- икеайлык уткэру эшлэрен координациялэу ©чен оператив штаблар тезергэ;
- авыл жирлеклэре Лэм Мамадыш шэЛэре территориялэрен тезеклэндерунец
муниципаль кагыйдэлэре, калдыклар белэн эш итунец муниципаль кагыйдэлэре
утэлешен тикшерудэ тотуны кечэйту елешендэ жирле узидарэ органнарыныц
административ хокук бозулар турында беркетмэлэр тезугэ вэкалэтле вазыйфаи
затлары эшен активлаштыруны;
- су объектларыныц су саклау зоналарын, пляжларны, скверларны, паркларны,
балалар мэйданчыкларын, азык-телек Лэм эйбер базарларын, халык куплэп ял итэ
торган урыннарны, зиратларны, шэхси торак сектор территориялэрен, ташландык
биналар, тузган тезелешлэрне Лэм корылмаларны санитар чистарту, аларны
дератизацион эшкэрту, автомобиль юлларыныц юл буе полосалары, контейнер
мэйданчыкларын тезу Лэм ремонтлау буенча чаралар уткэрергэ;
- каты конкуреш Лэм биологик калдыклар (улэт базлары) полигоннарын
тиешенчэ карап тотуны Лэм эксплуатациялэуне тээмин иту Лэм алар янындагы
урыннарны санитар чистарту буенча чаралар куруне;
- терлекчелек комплекслары калдыкларын рехсэтсез урнаштыру урыннарын
бетеру буенча чаралар куруне;
- «Татарстан Республикасы Экологик картасы» геомэгълумат системасы
ЛЦр://есокаПаЛа1аг.ги/ ярдэмендэ ведомство буйсынуындагы территориядэ

калдыкларны рехсэтсез урнаштыру урыннарын бетеру мониторингын гамэлгэ
ашыруны, шул исэптэн «Халык контроле» дэулэт мэгълумат системасы, «Мэктэп
экопатруле» мобиль кушымтасы чаралары буенча кергэн хэбэрлэрне до исэпкэ
алып;
- Мамадыш муниципаль районыныц административ комиссиясенэ Ьэм
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц территориаль усеш
булегенэ шэЬэр Ьэм район территориялэрен язгы санитар чистарту Ьэм тезеклэндеру
эшлэрен координациялэуне тэкъдим итэргэ, шулай ук Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетыныц 2019 елныц 21 мартында кабул ителгэн 6-567 нче санлы
боерыгына теркэлеп килуче кушымталар нигезендэ: 1 нче кушымтада курсэтелгэн
форма буенча икеайлык уткэру эшлэре барышы турындагы мэгълуматны атна саен,
чэршэмбе, 2 нче санлы форма буенча 2019 елнын, 10, 24 апрелендэ, 8, 22 Ьэм 29
маенда (ацлатма язуын теркэп) Татарстан Республикасыныц Экология Ьэм табигый
байлыклар министрлыгына жибэруне.
3. Ж^Щ “Эколидер” оешмасына тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:
Каты кенкуреш калдыкларын кабул игу, сортларга аеру Ьэм куму буенча эш
алып барырга, чуп чыгару ечен махсус машина паркы Ьэм чуп полигоннарыныц
нэтижэле эшен тээмин итэргэ;
4. Мамадыш муниципаль районыныц административ комиссиясенэ Ьэм
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц территориаль усеш
булегенэ “ Кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеген саклау елкэсендэ
кузэтчелек иту федераль хезмэтенец Татарстан Республикасы Мамадыш районы Ьэм
Мамадыш шэЬэре буенча территориаль идарэсенэ (Маснавиева М.Х.), ; Мамадыш
шэЬэре Ьэм районныц авыл жирлеклэре территориясендэ сэнэгать Ьэм кенкуреш
калдыклары белэн эш итуне жайга салу елкэсендэ контрольне кечэйтергэ тэкъдим
итэргэ.
5. Матбугат Ьэм массакулэм коммуникациялэр агентлыгына (С.Н.Ханова)
икеайлык кысаларында уткэрелэ торган эшне “Нократ” (“Вятка”) газетасында
эледэн-эле яктыртып торуны тээмин итэргэ.
6. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.
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