
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Яр Буе Морквашы авыл җирлеге торак пунктларында төзекләндерү һәм 

санитар чистарту буенча  икеайлык үткәрү турында 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең 2018 елның 30 мартында кабул ителгән 316  

номерлы Карарын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге торак пунктларының 

территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен оештыру һәм 

халыкның экологик иминлегенә җавап бирүче халәткә китерү өчен, 

 

Карар бирәм: 

 

1. 2019 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Яр буе Морквашы авыл җирлеге торак 

пунктларының территорияләрен төзекләндерү һәм санитар-экологик 

чистарту икеайлыгын (алга таба - икеайлык) игълан итәргә. 

2. Яр буе Морквашы авыл җирлегенең төзекләндерү комитеты 

составын 2019 елга расларга (1нче кушымта).  

3. Яр буе Морквашы авыл җирлеге территориясендә 2019 елның 1 

апреленнән 31 маена кадәр төзекләндерү буенча чаралар планын расларга (2 

нче кушымта). 

4. Яр буе Морквашы 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 агачлар һәм куаклар утырту, биналарның фасадларын, 

балалар мәйданчыкларын ремонтлау эшен оештырырга.  

5. Нинди хокукка карамастан, авыл җирлеге территориясендә күчемсез 

милек булган гражданнарга йорт яны территорияләрен санитар чистарту 

буенча эш үткәрергә тәкъдим итәргә. 
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6. Бу карарны Яр буе Морквашы авыл җирлегенең мәгълүмати 

стендларында халыкка игълан итәргә. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Башлыгы                                                                   __________ И.Х.Гаязов 



                                                                                          Яр Буе Морквашы авыл җирлеге  

                                                                                    Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                              № 7, 01.04.2019 ел   карарына 

                                                                                                                           1 нче кушымта 

 

 

 

Яр Буе Морквашы авыл җирлеге төзекләндерү буенча комитет 

составы 

   1. Газов Ильнур Хазинурович - Яр Буе Морквашы авыл җирлеге Башлыгы                                                                    

  2. Исхаков Фанис Хамисович - 5 нче Урман-Морквашы сайлау округы 

депутаты 

  3. Саттаров Радик Рифгатович– МБОУ «Яр Буе Морквашы мәктәбе 

директоры» 

  4. Васильева Татьяна Александровна – Яр Буе Морквашы ФАП мөдире 

  5. Хузьяхметова Лилия Султангараевна – 7 нче номерлы Никольский сайлау 

округы депутаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                
Яр Буе Морквашы авыл җирлеге  

                                                                                   Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                              № 7, 01.04.2019 ел   карарына 

                                                                                                                           1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Яр Буе Морквашы авыл җирлеге торак пунктларында төзекләндерү һәм 

санитар чистарту буенча   

чаралар планы 

№ 

п/

п 

Чараның исеме 
Үткәрү 

датасы 
Җаваплы 

1 Рөхсәтсез чүплекләрне ачыклау 

(халык территориясендә, 

урманнарда һәм паркларда, 

посадкаларда, юл буе 

полосаларында, елга ярларында, 

чишмәләрдә һәм чокырларда, 

кешеләр ял итә торган 

урыннарда), чүп-чар чыгаруны 

оештыру 

даими 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

2 Рөхсәтсез чүплекләрне бетерү 
 31.05. 

2019 

елга 

кадәр 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

3 Аларны санкцияләнгән складлау 

урыннарына вакытлыча саклау 

өчен яңа оештырылган 

пунктлардан чүп җыюны һәм 

чыгаруны оештыру 

даими 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

4 Сәүдә мәйданчыкларында һәм 

җәмәгать туклануы 

объектларында санитар-гигиена 

таләпләрен төзекләндерү һәм үтәү 

буенча эшләр 

даими 

Сәүдә нокталары һәм 

җәмәгать туклануы 

пунктлары хуҗалары 

5 Сәүдә нокталары һәм җәмәгать 

туклануы объектларында, бигрәк 

тә юл буе полосаларында санитар 

нормаларның үтәлешен тикшерү 

даими 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, сәүдә 

нокталары һәм 

җәмәгать туклануы 

пунктлары хуҗалары 

6 Авыл җирлеге территориясендә 

торак пунктлар эчендә баганалар 

агарту 

15.04.-

30.04. 

2019 ел 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 



предприятие 

җитәкчеләре. 

7 Халык, предприятие һәм оешма 

коллективлары катнашында 

өмәләр үткәрү 
27.04. 

2019 ел 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

8 “Урман утырту көне” акциясен 

оештыру һәм үткәрү 
04.05. 

2019 ел 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

9 Иске агачларны кисү, коймаларны 

ремонтлау һәм буяу 
31.05. 

2019 

елга 

кадәр 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

10 Клумбаларны чистарту һәм 

ремонтлау, чәчәкләр, газон 

үләннәре, агачлар, куаклар утырту 31.05. 

2019 

елга 

кадәр 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. Сәүдә 

нокталары һәм 

җәмәгать туклануы 

пунктлары хуҗалары 

11 Каты көнкүреш калдыклары 

җыюның барлык мәйданчыкларын 

төзекләндерү 

 15.05. 

2019 

елга 

кадәр 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

12 Авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан зиратларны 

төзекләндерү (коймаларны 

ремонтлау, коймаларны буяу, чүп 

чыгару) 

01.05. – 

01.06. 

2019 ел 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

13 Авыл җирлеге һәм территориядә 

чишмәләр территорияләрен 

чистарту 

01.05.-

20.05. 

2019 ел 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

14 Елгаларның яр буе линияләре 

территорияләрен тикшерү һәм 

чистарту (Идел, Морквашка һ.б.) 
даими 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 



җитәкчеләре. 

15 Урамнарны грейдирлау 

01.05. -

20.05. 

2019 ел 

Авыл җирлеге 

Башлыгы, оешма, 

учреждение, 

предприятие 

җитәкчеләре. 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Яр буе Морквашы авыл җирлеге 

Башлыгы                                                                   __________ И.Х.Гаязов 


