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Балтач муниципаль районының торак пунктлары, предприятие, 
оешма һәм учреждение территорияләрен санитар чистарту һәм 

төзекләндерү буенча смотр-конкурсы турында

Территорияләрне санитар чистарту һәм төзекләндерү икеайлыгы 
кысаларында, район территориясендә экологик хәлне яхшырту максатыннан 
Балтач муниципаль районының торак пунктларының һәм Балтач шәһәр 
тибындагы бистәне санитар чистарту, төзекләндерү эшләренә киң 
җәмәгатьчелек һәм район халкын җәлеп итү ягыннан, Балтач муниципаль район 
башлыгы карар бирә:

1. Балтач муниципаль районының торак пунктлары, предприятие, оешма 
һәм учреждение территорияләрен санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 
смотр-конкурсны 2019 елның 15 апреленнән 15 августына кадәр игълан итәргә.

2. «Балтач муниципаль районының торак пунктларны, предприятие, оешма 
һәм учреждение территорияләрен санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 
смотр-конкурс турында» Нигезләмәне расларга (1нче кушымта).

3. Смотр-конкурс үткәрү буенча комиссия составын (килешү буенча) 
расларга (2 нче кушымта).

4. Балтач шәһәр җирлеге башкарма комитеты җитәкчесенә, авыл 
җирлекләре башлыкларына, районның барлык төр предприятие, оешма һәм 
учреждение җитәкчеләренә, шәхси эшмәкәрләргә үз территорияләрендә санитар 
чистарту эшләрен оештырырга һәм смотр-конкурста катнашу өчен материаллар 
бирергә тәкъдим итәргә.

5. Балтач муниципаль районының финанс-бюджет палатасына Татарстан 
Республикасы Балтач районы башкарма комитеты һәм Балтач шәһәр тибындагы 
поселогының башкарма комитеты бюджетларыннан җиңүчеләрне бүләкләүне 
карарга.

6. ААҖ «Татмедиа» филиалы «Хезмәт» район газетасына 
территорияләрне санитар чистарту эшләре барышын даими район газетасы 
битләрендә яктыртуны тәкъдим итәргә.

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач муниципаль район 
башлыгы урынбасары Н. Н. Сабирҗановка йөкләргә.

Балтач муниципаль
район башлыгы Р. Р. Нотфуллин



Кушымта №1 
Балтач муниципаль 
район башлыгы карары 
17.04.2019 №93

Балтач муниципаль районының торак пунктларны, предприятие, оешма
һәм учреждение территорияләрен санитар чистарту һәм төзекләндерү 

буенча смотр-конкурс турында нигезләмә

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1.1.Балтач муниципаль районының торак пунктлары территорияләрен, 

предприятие, оешма-учреждениеләре территорияләрен санитар чистарту һәм 
төзекләндерү буенча район смотр-конкурсы ике этапта үткәрелә.

2. МАКСАТ ҺӘМ БУРЫЧЛАР
2.1.Смотр-конкурс авыл җирлекләре, предприятие, оешма, учреждение һәм 

район гражданнарын экологик, янгын куркынычсызлыгын яхшырту, 
төзекләндерү, эстетик тәрбия бирү, алдынгы тәҗрибәне пропагандалау һәм 
тарату чараларын үтәүгә җәлеп итүгә юнәлдерелгән.

3. КОНКУРСТА КАТНАШУЧЫЛАР
3.1. Конкурста катнашучылар:
- авыл җирлекләре (иң төзек торак пункты, иң төзек авыл җирлеге);

- авыл хуҗалыгы предприятиеләре;
- предприятие, учреждение һәм оешмалар;
- шәхси эшмәкәрләр;
- бюджет учреждениеләре;
- мәгариф учреждениеләре;
-мәктәпкәчә балалар учреждениеләре;

- авыл мәдәният учреждениеләре;
- спорт һәм яшьләр сәясәте учреждениеләре.

4. КОНКУРСНЫ ОЕШТЫРУ
4.1. Конкурста катнашу өчен мәҗбүри шарт булып тора:
- якын-тирә территориянең санитар торышы;
- биналар фасадының торышы;
- территорияне төзекләндерү;
- декоратив ут чишелешләрен куллану;
- эш күләме.
4.2. I этап-2019 елның 15 апреленнән 30 маена кадәр конкурс комиссиясе 

территорияләрне карап, торышын өйрәнү максатында район территориясе 
буенча күчмә рейдлар үткәрә.

4.3. II этап - 2019 елның 15 июленнән 30 июленә кадәр конкурс 
комиссиясенә текст, график, фото һәм видеоматериаллар бирелә. Текст 
материалларында кыскача характеристика объектның төзелү датасы,



корылмаларны, мәйдан һәм һ.б. тәшкил итәргә тиеш. 1 августтан 15 августка 
кадәр конкурс комиссиясе торак пунктларны санитар чистарту, төзекләндерү 
буенча башкарылган эшләр күләмен төгәл билгеләү максатыннан күчмә 
рейдлар үткәрә.

4.4. Конкурс комиссиясе:
- конкурс комиссиясе утырышын оештыра;
-конкурста җиңүчеләрне муниципаль район башлыгының Рәхмәт хатлары 

белән бүләкләү турында үтенечнамә бирә.

5. БӘЙГЕНЕ ФИНАНСЛАУ.
5.1. Җиңүчеләрне бүләкләү җирле бюджет акчалары хисабына башкарыла
5.2. Конкурс комиссиясенә бирелә торган материалларны әзерләүгә бәйле 

чыгымнар конкурста катнашучылар хисабына башкарыла.

6. КОНКУРСКА ЙОМГАК ЯСАУ.
6.1. Җиңүчеләр өч номинация буенча билгеләнә:
- иң яхшы предприятие, оешма, учреждение, мәктәп, балалар бакчасы, 

хастаханә, фельдшер-акушерлык пункты;
- торак пунктларны иң яхшы карап тотуга (җирлекләр өчен);
- креатив якын килү.
6.2. Смотр конкурсның бәяләү критерийлары булып тора:
6.2.1. Беренче номинация буенча:
- беркетелгән территорияләрдә экологик таләпләрне үтәү (чүп-чар, мазут, 

тирес майлары, тирес майлары булмау, территориягә таралып киткән һ. б.).);
- биналарның һәм учреждениеләрнең торышы;
- бина янында чәчәк түтәлләре, агачлар һәм куаклар булу, чүп үләннәре 

булмау;
- бинаның алгы якларында, периметр буенча отмосткалар то р ьтттты;
- төзекләндерү эшләрен башкару дәрәҗәсе;
-балалар бакчалары һәм мәктәпләр өчен-балалар уен мәйданчыкларының 

торышы, декоратив бүлек булуы.
6.2.2. Икенче номинация буенча:
- юлларның, урамнарның, кюветларның, тротуарларның, күперләрнең, 

торбаларның торышы;
- санкцияләнмәгән чүплекләрнең булмавы;
-торак пунктларны санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча төп 

күрсәткечләр исемлеген үтәү.
6.3. Смотр-конкурс нәтиҗәләре 2 этапта үткәрелә:
беренче этап - 2019 елның 30 маена кадәр башлангыч этап;
икенче этап -  ахыргы, 2019 елның 15 августына кадәр.
6.4. Конкурс нәтиҗәләре конкурс комиссиясе тарафыннан карар кабул 

ителгән көннән башлап 15 көн эчендә барлык катнашучылар игътибарына 
җиткерелә.

6.6. Конкурска йомгак ясау буенча конкурс комиссиясе карары беркетмә 
белән рәсмиләштерелә һәм конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан раслана.

6.6. Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү Республика көнен бәйрәм итүдә 
үткәрелә. Конкурс нәтиҗәләре массакүләм мәгълүмат чараларында яктыртыла.


