
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл 

җирлеге торак пунктларында төзекләндерү һәм санитар чистарту буенча 

икеайлык үткәрү турында 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 21 мартындагы 

452-р номерлы боерыгын үтҽү йөзеннҽн, Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге торак пунктлары территориялҽрен төзеклҽндерү һҽм 

санитар чистарту эшлҽрен оештыру һҽм халыкның экологик иминлегенҽ җавап 

бирүче халҽткҽ китерү өчен 

                                                                 Карар бирәм: 

 1. 2019 елның 1 апреленнҽн 31 маена кадҽр Югары Ослан муниципаль 

районының Карагуҗа авыл җирлеге торак пунктларының территориялҽрен 

төзеклҽндерү һҽм санитар чистарту икеайлыгын игълан итҽргҽ (алга таба – 

икеайлык). 

 2. 2019 елга Карагуҗа авыл җирлеген төзеклҽндерү комитеты составын 

расларга (1нче кушымта). 

 3. 2019 елга Карагуҗа авыл җирлеге торак пунктларын төзеклҽндерү буенча 

чаралар планын (2 нче кушымта) расларга. 

 4. Карагуҗа авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан предприятие, оешма 

һҽм учреждение җитҽкчелҽренҽ, милек формасына карамастан, якын-тирҽ 

территориялҽрне төзеклҽндерү һҽм санитар чистарту эшлҽрен оештырырга, 

икеайлык кысаларында оештырылган полигонга каты көнкүреш калдыкларын 

чыгару өчен йөк транспорты бүлеп бирергҽ тҽкъдим итҽргҽ. Урыннарда агач һҽм 

куаклар утырту, биналарның фасадларын ремонтлау эшен оештырырга. 
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 5. Нинди хокукка карамастан, авыл җирлеге территориясендҽ күчемсез 

милек булган гражданнарга йорт яны территориялҽрен санитар чистарту буенча 

эш үткҽрергҽ тҽкъдим итҽргҽ.  

 6. Бу карарны Карагуҗа авыл җирлегенең мҽгълүмат стендларында халыкка 

игълан итҽргҽ. 

 7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 

 

Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгы                                С.А.Сакин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

    

 



                                                                                                     Карагуҗа авыл җирлеге  

                                                                                                       Башкарма комитетының  

                                                                                                               29.03.2019 ел № 25   карарына 

                                                                                                           1 нче кушымта 

 

Карахуҗа авыл җирлегенең төзекләндерү комитеты 

Составы 

 

    1. Сакин Сергей Александрович – Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа 

авыл җирлеге Башлыгы 

    2. Абызова Людмила Викторовна – 5нче номерлы Карагуҗа сайлау округы 

депутаты 6 нчы номерлы Патрикеево сайлау округы депутаты. 

  3. Алексеев Владимир Иванович – депутат Патрикеевского избирательного 

округа № 6.  

    4. Царева Ирина Александровна – 7 нче номерлы Егидерево сайлау округы 

депутаты 

    5. Кирина Алла Петровна – Карагуҗа ФАП фельдшеры. 

 

 

 Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгы                                С.А.Сакин 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карагуҗа авыл җирлеге  

                                                                                                       Башкарма комитетының  

                                                                                                               29.03.2019 ел № 25   карарына 

                                                                                                           2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл 

җирлеге торак пунктларын төзекләндерү буенча чаралар 

                                                             ПЛАНЫ  

  

№ Чараның исеме Үткҽрү 

датасы 

Җаваплылар  

1. Икеайлык үткҽрү турында 

халыкка хҽбҽр итү 

(мҽгълүмат стендында карар 

урнаштыру, игъланнар 

урнаштыру, штраф суммасын 

күрсҽтеп язмача кисҽтү 

апрель Авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

1 Авыл җирлеге территориясендҽ 

чүплеклҽрне бетерү эшлҽрен 

оештыру һҽм үткҽрү 

май-июнь  Җирлек башлыгы, авыл 

җирлеге Советы 

депутатлары, фельдшер 

2 Чүп-чар җыю һҽм Казан-Олы 

Кайбыч трассасы буенда һҽм 

авыл җирлеге территориясендҽ 

баганалар агарту 

апрель- май  Авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

МБОУ «Карагуҗа 

гомуми белем бирү 

мҽктҽбе» 

3 «Чиста урманнар» һҽм «Урман 

утырту көне» акциясен 

оештырырга һҽм үткҽрергҽ. 

Апрель, май  Авыл җирлеге 

Башкарма комитеты, 

МБОУ «Карагуҗа 

гомуми белем бирү 

мҽктҽбе» 

4 Һҽлак булган сугышчылар 

истҽлегенҽ һҽйкҽл ремонтлау 

апрель Авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 

5 Авыл җирлеге территориясендҽ 

урнашкан учреждение, 

предприятие биналарының 

фасадларын ремонтлау 

май, июнь  Оешма, предприятие 

җитҽкчелҽре 

6 Йортларның фасадларын, 

коймаларны, шҽхси сектор 

коймаларын ремонтлау 

май, июнь  Авыл җирлеге Советы 

депутатлары, халык 

7 Авыл эчендҽге юлларны 

грейдерлау һҽм вак таш җҽю 

апрель, май   Авыл җирлеге 

башлыгы, предприятие 

җитҽкчелҽре 

9 Авыл җирлеге башкарма 

комитеты бинасы территориясен 

май-июнь  Авыл җирлеге 

Башкарма комитеты 



төзеклҽндерү  

(клумбалар ясау, чҽчҽклҽр, 

куаклар утырту) 

10 Авыл җирлеге чишмҽлҽрен 

төзеклҽндерү 

июнь   Авыл җирлеге Советы 

депутатлары, халык 

11 Авыл җирлеге территориясендҽ 

урнашкан зиратларны 

төзеклҽндерү (чүп чыгару) 

май   Авыл җирлеге Советы 

депутатлары, халык 

 

Карагуҗа авыл җирлеге Башлыгы                                           С.А.Сакин 

 


