
 
 
 

 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Яңа Рус 

Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге торак пунктларында төзекләндерү һәм санитар 
чистарту буенча  икеайлык үткәрү турында 

 
           Югары Ослан муниципаль районының Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге 
территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен оештыру һәм 
халыкның экологик иминлегенә җавап бирүче халәткә китерү өчен, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитәкчесенең 26.039 ел, № 301 карарын үтәү , эшләр башкару өчен,  
 

Карар бирәм: 
 1. Югары Ослан муниципаль районы Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге 
торак пунктларының территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту 
икеайлыгын (алга таба-икеайлык) 2019 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр 
игълан итәргә. 
 2. 2019 елга Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеген төзекләндерү комитеты 
составын (1нче кушымта) расларга. 
 3. 2019 елның 1 апреленнән 31 маена кадәрге чорга Яңа Рус Мәмәтхуҗасы 
авыл җирлеге торак пунктларын төзекләндерү буенча чаралар планын расларга. 
(2 нче кушымта). 
 4. Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге территориясендә урнашкан оешма 
һәм учреждение җитәкчеләренә, милек формасына карамастан, тирә-як 
территорияне төзекләндерү һәм санитар чистарту эшен оештырырга тәкъдим 
итәргә. Урыннарда агачлар, куаклар һәм чәчәкләр утырту, биналарның 
фасадларын ремонтлау эшен оештырырга. 
         5. Нинди хокукка карамастан, авыл җирлеге территориясендә күчемсез 
милек булган гражданнарга йорт яны территорияләрен санитар чистарту буенча 
эш үткәрергә тәкъдим итәргә.  
 6. Бу карарны Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлегенең мәгълүмати 
стендларында игълан итәргә. 
 7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

29.03.2019 30 



 
 
Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге 
Башлыгы                                                                             В.В.Никитушкин 
 

 
                                                                                          Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге  

                                                                             Башкарма комитет җитәкчесе 
                                                                                          № 30, 29.03.2019 ел   карарына 

                                                                                                                           1 нче кушымта 

 
 
 

 
Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеген төзекләндерү буенча  

комитет составы 
 
 
   1.Никитушкин Владимир Викторович– Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге 
Башлыгы В.В.Никитушкин 
   2. Саттарова Алефтина Георгиевна- авыл клубы мөдире. 
   3. Каюмов Радик Фаизович - 5 нче номерлы Иске Рус Мәмәтхуҗасы сайлау округы 
депутаты 
   4. Мустафина Гульзия Миркадамовна – 7 нче номерлы Татар Мәмәтхуҗасы 
сайлау округы депутаты 
   5. Чукина Татьяна Петровна – Мәмәтхуҗа ФАП фельдшеры 

 
 

Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге 
Башлыгы                                                                             В.В.Никитушкин 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                             
 
 
 
 

  Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге  
                                                                             Башкарма комитет җитәкчесе 

                                                                                       № 30, 29.03.2019 ел   карарына 
1 нче кушымта 

                                                                                                                      
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Яңа Рус 
Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге торак пунктларында төзекләндерү  

һәм санитар чистарту буенча  чаралар  
ПЛАНЫ  

 

№ Чараның исеме Үткәрү 
датасы 

Җаваплы 

1 Авыл җирлеге территориясендә 
урнашкан чүплекләрне юк итүне 
оештыру һәм үткәрү 

15.04.2019ел 
 
31.05.2019ел 

Авыл җирлеге Башлыгы, 
оешма, учреждение 
җитәкчеләре 

 Иске Рус Мәмәтхуҗасы авылы, 
Татар Мәмәтхуҗасы авылы 
төзекләндерү мәсьәләсе буенча 
каралтыларны карап чыгу 

26.04.2019ел 
30.04.2019 
ел 

Төзекләндерү комиссиясе:   
1.Никитушкин В.В.                                                      
2. Саттарова А.Г. 

             3.Каюмов Р.Ф. 
    4. Мустафина Г. М. 

           5. Чукина Т.П. 

2 Чүп җыю һәм трасса буенда һәм 
авыл җирлеге территориясендә 
баганалар агарту 

15.04.2019ел 
 
30.04.2019ел 

Авыл җирлеге Башлыгы, 
оешма, учреждение 
җитәкчеләре 

4 Татар Мәмәтхуҗасы авылы 
мәчете территориясен 
төзекләндерү: мәчет янындагы 
территорияне җыештыру, 
чәчәкләр утырту. 

03.05.2019ел  
31.05.2019ел 

Авыл җирлеге Советы 
депутатлары-Саттарова 
А.Г. 
Мустафина Г.М. 

5 Авыл җирлеге территориясендә 
урнашкан зиратларны 
төзекләндерү. 

03.05.2019ел  
31.05.2019ел 

Авыл җирлеге Советы 
депутатлары, Башкарма 
комитет секретаре-Татар 
Мәмәтхуҗасы авылы. 
Авыл җирлеге Башлыгы, 
ветераннар оешмасы 
рәисе – Иске Рус 
Мәмәтхуҗасы авылы 

6 Авыл җирлеге территориясендә 
урнашкан учреждениеләрнең 
фасадларын ремонтлау 

15.04.2019ел 
05.05.2019ел 

Учреждение җитәкчеләре 

7 Йортларның фасадларын 
ремонтлау. 

15.04.2019ел 
30.05.2019ел 

 Милекчеләр, авыл 
җирлеге территориясендә 
торак биналарны 
яллаучылар. 
 



8 Авыл җирлеге территориясендә 
чишмәләрне төзекләндерү 

01.05.2019ел 
01.06.2019ел 

Авыл җирлеге Башлыгы, 
оешма, учреждение 
җитәкчеләре 

9 Бөек Ватан сугышы һәйкәлен 
төзекләндерү 

25.04.2019ел 
08.05.2019ел 

Авыл җирлеге Башлыгы,  

10 “Урман утырту көне” акциясен 
оештыру һәм үткәрү 

30.05.2019 
елга кадәр 

Авыл җирлеге Башлыгы, 
оешма, учреждение 
җитәкчеләре 

11 Клумбаларны чистарту һәм 
ремонтлау чәчәкләр, агачлар, 
куаклар утырту. 

30.05.2019ел
га кадәр 

Авыл җирлеге Башлыгы, 
оешма, учреждение 
җитәкчеләре. 

 
 
 
 
 
 

Яңа Рус Мәмәтхуҗасы авыл җирлеге 
Башлыгы                                                                             В.В.Никитушкин 
 


