
   

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы торак пунктларын 
төзекләндерү һәм санитар-экологик 
чистарту икеайлыгы үткәрү турында 

    Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы торак пунктлары 
территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен оештыру һәм аларны 
экологик һәм санитар-эпидемиологик куркынычсызлыкка туры китерү өчен Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 
  1. 2020 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы торак пунктлары территорияләрен төзекләндерү һәм чистарту 
буенча санитар-экологик икеайлык (алга таба - икеайлык) игълан итергә. 
  2. Югары Ослан районы территориясен төзекләндерү һәм санитар чистартуны 
координацияләү һәм оештыру буенча оператив штаб төзергә (1нче кушымта). 
  3. Югары Ослан муниципаль районы территориясен төзекләндерү һәм санитар 
чистартуны координацияләү һәм оештыру буенча кушымтада бирелгән оператив 
штабны расларга (2 нче кушымта). 
  4. Авыл җирлекләре башлыкларына торак пунктларны төзекләндерү һәм санитар 
чистарту эшләрен оештыруны тәкъдим итәргә. 
  5. Район предприятиеләре, оешмалары һәм учреждениеләре җитәкчеләренә, милек 
рәвешләренә бәйсез рәвештә, якындагы территорияләрне төзекләндерү һәм санитар 
чистарту эшләрен оештырырга, каты көнкүреш калдыкларын полигонга чыгару өчен 
йөк автотранспорты бүлеп бирергә тәкъдим итәргә. 
  6. Авыл җирлекләре башлыкларына тәкъдим итәргә: 
- 2020 елның 23 мартына кадәр авыл җирлекләрендә санитар-экологик хәлне 
яхшыртуга юнәлдерелгән чаралар планын эшләү һәм оештыру буенча Югары Ослан 
муниципаль районының оператив штабына тапшырырга; 
- урыннарда юлларны һәм тротуарларны, йорт фасадларын, урам утларын 
ремонтлау, урамнарны, зиратларны, пляжларны, паркларны, балалар 
мәйданчыкларын төзекләндерү, контейнер мәйданчыкларын төзү һәм ремонтлау, 
каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар әзерләү һәм ремонтлау һ. б. эшләрне 
оештырырга; 
- икеайлык кысаларында төп эшләрне 20 майга кадәр төгәлләргә; 
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- район территориясен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен координацияләү 
һәм оештыру буенча Югары Ослан муниципаль районының оператив штабына әлеге 
карарның 3нче кушымтасы нигезендә атна саен чәршәмбе, әлеге карарның 4нче 
кушымтасы нигезендә - 8, 22 апрель, 6, 20 һәм 27 май 2020 елның 6, 20 һәм 27 май 
көннәрендә, форма буенча мәгълүмат тапшырырга.  
  7. «ПЖКХ» УК» ҖЧҖ, «Эко Авто Трейд» ҖЧҖ, «Волжанка» МУП ҖЧҖ чүп-чар 
чыгару буенча махсус коммуналь техниканың нәтиҗәле эшләвен тәэмин итәргә 
тәкъдим итәргә. 
  8. Бакча ширкәтләренә бакча ширкәтләре территориясенә кергәндә чүп-чар җыю 
контейнерларын урнаштыруны, мондый савытларга хезмәт күрсәтүне оештыруны һәм 
махсус оешмалар белән чүп-чар чыгаруга килешүләр төзүне тәкъдим итәргә. 
  9. «Волжская Новь» район газетасы редакциясенә районда Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы торак пунктларын төзекләндерү һәм санитар 
чистарту икеайлыгы кысаларында үткәрелә торган эшләрне массакүләм мәгълүмат 
чараларында даими яктыртуны тәкъдим итәргә. 
  10. Авыл җирлекләре территорияләрен төзекләндерү кагыйдәләрен һәм калдыклар 
белән эш итүнең муниципаль кагыйдәләрен үтәүне тикшереп торуны көчәйтү 
өлешендә җирле үзидарә органнарының административ хокук бозулар турында 
беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлары эшен активлаштырырга. 
  11. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам. 
  
 
 
 
Башкарма комитет җитәкчесе:                                                                  В.С. Тимиряев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 нөсхәдә  
әзерләде һәм бастырып чыгарды:  
Башкирова Н.Е. 

 
 

 
 
 
 

 



   

Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең 
2020 елның 4 мартындагы  
157 номерлы карарына  
                                1 кушымта. 

 
Район территориясен төзекләндерү һәм санитар чистартуны координацияләү һәм 

оештыру буенча Югары Ослан муниципаль районы оператив штаб  
СОСТАВЫ 

 
Штаб җитәкчесе: 

 
В.С. Тимиряев      Югары Ослан муниципаль районы  

     Башкарма комитет җитәкчесе 

 
Штаб җитәкчесе урынбсары: 

 
Р.Г. Мунасипов Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, 
элемтә һәм энергетика буенча беренче урынбасары; 

 
Штаб әгъзалары: 

 
А.А. Московкин  Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең төзелеш, торак-коммуналь хуҗалык, 
элемтә һәм энергетика буенча бүлек начальнигы; 
 

Я.С. Толкачева  Югары Ослан муниципаль районы административ 
комиссиясенең җаваплы сәркатибе; 
 

В.Ю. Раков Югары Ослан муниципаль районы Югары Ослан авыл 
җирлеге башлыгы урынбасары (килешү буенча) 

Авыл җирлекләре 
башлыклары 

(килешү буенча) 

Р.К. Садыкова  Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор 
идарәсенең Яшел Үзән районы һәм Яшел Үзән 
шәһәрендәге территориаль бүлеге Башлыгы (килешү 
буенча); 

 
В.В. Касимов  «Мәгариф бүлеге» МКУ начальнигы (килешүсез); 

Н.З. Муфталиев «Татмедиа» ААҖ «Волжская Новь» газетасы  редакциясе  
филиалы директоры (килешү буенча); 



   

Т.С. Нуруллин 
 
 

«Управдом» идарәче компаниясе» ҖЧҖ директоры 
(килешү буенча); 

А.Д. Фомина  «Бердәм Россиянең Яшь гвардиясе» бөтенроссия сәяси 
партиясенең Татарстан төбәк бүлеге җитәкчесе (килешү 
буенча). 

 
 
 
 
Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче    А.К. Мингазова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитәкчесенең 
2020 елның 4 мартындагы  
157 номерлы карарына  
                                2 кушымта. 

 
Югары Ослан муниципаль районында санитар-экологик хәлне яхшырту буенча  

2020 елның 1 апреленнән 2020 елның 31 маена кадәр чаралар 
 ПЛАНЫ 

№ Чаралар Үткәрү 
вакыты 

Җаваплы башкаручы (килешү 
буенча) 

1.  Су басу зонасында урнашкан 
күпфатирлы йортлар ишегаллары 
территорияләреннән кар җыю һәм 
чыгару 

2020 елның 
15 апреленә 
кадәр 

Авыл җирлекләре 
башлыклары, «Управдом» 
идарәче компаниясе» ҖЧҖ 

2.  Билгеле бер җирдән файдаланучыларга 
аларның территорияләре янындагы 
санитар зоналарны беркетергә һәм 
җаваплы башкаручыларны билгеләргә. 
Үз территорияләрен каты көнкүреш 
калдыкларыннан санитар чистарту, 
районның барлык предприятиеләре һәм 
оешмалары территорияләрен 
яшелләндерү буенча чаралар планын 
эшләргә. 

2020 елның 
25 мартына 
кадәр 

Авыл җирлекләре 
башлыклары, Милек һәм җир 
мөнәсәбәтләре палатасы, 
хуҗалыклар, предприятие, 
оешма җитәкчеләре, җир 
кишәрлекләрен 
арендалаучылар, 
бакчачылык ширкәтләре һәм 
КФХ җитәкчеләре. 

3.  Су объектларын, скверларны, 
паркларны, халык күпләп ял итә торган 
урыннарны, шәхси торак сектор 
территорияләрен, автомобиль 
юлларының юл буе полосаларын 
санитар чистарту буенча чаралар 
үткәрергә. 

даими  «Дәүләт янгын күзәтчелеге» 
бүлеге, Идарәче оешма, 
«Татавтодор» АҖ Апас 
филиалы Югары Ослан 
участогы, авыл җирлекләре 
башлыклары 

4.  Рөхсәтсез калдыклар ташлау 
урыннарын бетерү буенча чаралар 
күрергә 

2020 елның 
30 маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре 
башлыклары 

5.  Каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен 
контейнерлар сатып алу 

2020 елның 
1апреленнән  
2020 елның 

31 маена 
кадәр. 

Авыл җирлекләре 
башлыклары 



   

6.  Яңа оештырылган вакытлы саклау 
пунктларыннан санкцияле төзелгән 
урыннарга чүп-чар җыюны һәм 
чыгаруны оештырырга. 
Махсуслаштырылган оешмалар белән 
калдыкларны чыгаруга шартнамәләр 
төзергә. 

даими Авыл җирлекләре Башкарма 
комитетлары, Идарәче 
оешма, ГБУ «Идел буе 
урманы», ГБУ «Идел буе 
урманчылыгы», 
«Татавтодор» АҖ Апас 
филиалы Югары Ослан 
участогы 

7.  Идарәче оешмаларга күпфатирлы 
йортларның йорт яны территорияләрен 
санитар-экологик чистартуны тәэмин 
итәргә.  

2020 елның 
7 маена 
кадәр 

Идарәче оешма, авыл 
җирлекләре Башкарма 
комитетлары 

8.  Торак пунктлар һәм район үзәге, СНТ 
территорияләрен төзекләндерү һәм 
санитар чистарту буенча район 
территориясендә халыкның, 
предприятие һәм барлык милек 
рәвешләрендәге оешмаларның 
коллективлары катнашында чаралар 
үткәрү практикасын дәвам итәргә. 
Бердәм санитар көн - чәршәмбе 
җыештыру көне итеп  билгеләргә 

даими Муниципаль районның 
Башкарма комитеты, авыл 
җирлекләре башлыклары,  
җир кишәрлекләрен арендага 
алучылар, бакчачылык 
ширкәтләре, район халкы. 

9.  Сәүдә мәйданчыкларында һәм 
җәмәгать туклануы объектларында 
санитар-гигиеник таләпләрне үтәү һәм 
төзекләндерү эшләре алып бару 

даими Авыл җирлекләре 
башлыклары,  
«Дәүләт янгын күзәтчелеге» 
бүлеге, ветеринария 
берләшмәсе, районның 
башкарма комитеты, Дәүләт 
алкоголь инспекциясе бүлеге, 
сәүдә нокталары һәм 
җәмәгать туклануы 
пунктлары хуҗалары 

10.  Районда «Урман утырту көне» акциясен 
оештырырга һәм үткәрергә 

2020 елның 
мае 

Район  Башкарма комитеты, 
Югары Ослан районындагы 
«Роспотребнадзор» ТО ТУ, 
ветеринария берләшмәсе, 
«Дәүләт янгын күзәтчелеге» 
бүлеге,  ГБУ «Идел буе 
урманы», ГБУ «Идел буе 
урманчылыгы»,  Мөлкәт һәм 
җир мөнәсәбәтләре палатасы 
һ.б. 



   

11.  Югары Ослан муниципаль районы торак 
пунктларында Бөек Ватан сугышында 
катнашучыларның һәйкәлләре 
территорияләрендә агачлар утыртуны 
һәм санитар чистарту чараларын 
оештырырга. 

2020 елның 
8 маена 
кадәр 

Авыл җирлекләре һәм ГБУ 
«Идел буе урманчылыгы» 

12.  Сәүдә нокталары һәм җәмәгать 
туклануы объектларында, бигрәк тә юл 
буе полосаларында урнашкан 
территорияләрдә санитар нормаларның 
үтәлешен тикшерүне оештырырга һәм 
системалы рәвештә башкарырга. 

даими Район  Башкарма комитеты, 
Башкарма комитетның 
икътисад бүлеге, Югары 
Ослан районындагы 
«Роспотребнадзор» ТО ТУ, 
«Дәүләт янгын күзәтчелеге» 
бүлеге,  Югары Ослан 
районы буенча ТР ГХМ ГО 
вәкаләтләрен тормышка 
ашыру бүлеге 

13.  Торак пунктларда калдыкларны җыю 
һәм чыгару буенча административ 
контроль системасын булдыру һ. б. 

декада саен  «Дәүләт янгын күзәтчелеге» 
бүлеге, ГБУ «Идел буе 
урманы», ГБУ «Идел буе 
урманчылыгы», авыл 
җирлекләре Башкарма 
комитетлары, тышкы 
төзекләндерү кагыйдәләрен 
бозу беркетмәләре төзүгә 
вәкаләтле вазыйфаи затлар 

14.  Укучыларны районда санитар-экологик 
хәлне яхшырту буенча конкрет эшкә 
җәлеп итәргә. 

даими  «Мәгариф бүлеге» МКУ, 
мәктәп директорлары 

15.  Районда экологик хәл турында халыкка 
һәм җәмәгатьчелеккә мәгълүмат бирүне 
тәэмин итү 

даими  «Волжская Новь» район 
газетасы редакциясе 

16.  Авыл җирлеге территориясендә урман 
посадкаларына окультуривание үткәрү 

2020 елның 
31 маена 

кадәр 

ГБУ «Идел буе урманы», ГБУ 
«Идел буе урманчылыгы», 

17.  Иске агачларны кисү, коймаларны 
ремонтлау һәм буяу. 

2020 елның 
31маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре һәм оешма 
һәм предприятие 
җитәкчеләре 

18.  Чәчәк түтәлләре ясау һәм  
төзекләндерү, газон үләннәре, агачлар, 
куаклар утырту  

2020 елның 
31 маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре һәм оешма 
һәм предприятие, мәктәпләр 
һәм мәктәпкәчә 
учреждениеләр җитәкчеләре. 

19.  Каты көнкүреш калдыклары җыюның 
барлык мәйданчыкларын төзекләндерү, 
керү юлларын ремонтлау, өстәмә 
контейнерлар урнаштыру 

2020 елның 
15 маена 

кадәр. 

«Управдом» идарәче 
компаниясе» ҖЧҖ, авыл 
җирлекләре 
 



   

20.  Санкцияләнмәгән чүплекләрне ачыклау 
һәм аларны бетерү 

2020 елның 
15 маена 

кадәр 

«Управдом» идарәче 
компаниясе» ҖЧҖ, авыл 
җирлекләре 

21.  Зиратларны төзекләндерү, коймаларны 
ремонтлау. 

2020 елның 
31 маена 

кадәр 

 Авыл җирлекләре Башкарма 
комитетлары 

22.  Чишмәләрне төзекләндерү һәм карап 
тоту 

2020 елның 
20 маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре Башкарма 
комитетлары 

23.  Урамнарны грейдерлау, юл кырыйларын 
һәм юл буе полосаларын чабу 

2020 елның 
20 маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре Башкарма 
комитетлары, 
«Татавтодор» АҖ Апас 
филиалы Югары Ослан 
участогы 

24.  Торак пунктларда җәяүлеләр 
күперләрен ремонтлау 

2020 елның 
31маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре Башкарма 
комитетлары 

25.  Муниципаль районның балалар 
мәйданчыкларын ремонтлау 

2020 елның 
31маена 

кадәр 

Авыл җирлекләре Башкарма 
комитетлары һәм 
беркетелгән оешмалар. 

 
 
 
Башкарма комитет эшләре белән  
идарә итүче                                                 А.К. Мингазова 

 

 

 

 

 

  



   

                                                                            Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                            Башкарма комитеты җитәкчесенең 
                                                                            2020 елның 4 мартындагы  
                                                                            157 номерлы карарына  

                                3 кушымта 
 

 
Югары Ослан муниципаль районы авыл җирлекләре Башкарма комитетларының күзәтчелек органы эше турында 

2020 елның «___» __________  мәгълүмат 

 

Ф.И.О., җитәкче имзасы   ____________________________________________________________ 

Искәрмә: Үсә барган нәтиҗә белән мәгълүматны атна саен чәршәмбедә тәкъдим итәргә.  

 
Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче                                                      А.К.Мингазова 
 

Т.б. 
№  

Муници
паль 

берәмл
ек 

исеме 

Тәртип бозулар 
ачыкланган 

Калдыкларны 
санкциясез 
урнаштыру 
урыннары 

ачыкланган 

Калдыкларны 
санкцияләнмәгән 

урнаштыру 
урыннары 
бетерелде 

Административ хокук бозулар 
турында Россия Федерациясе 
Кодексы (административ 
хокук бозулар турында 
Татарстан Республикасы 
Кодексы) буенча беркетмәләр 
төзелде, данә. 

Административ 
җаваплылыкка тартылды 

Штра
ф 
салы
нган, 
мең 
сум 

Штраф 
түләттере
лде, мең 
сум 

барлыг
ы 

шулард
ан  

бетере
лде 

саны, 
данә. 

мәйд
аны, 
кв.м 

күләм
е, куб. 

м 

саны, 
данә. 

мәйд
аны, 
кв.м 

күлә
ме, 
куб. 
м 

барл
ыгы 

юридик 
зат 

вазифа
и 
затлар 

граж-
дан 

барл
ыгы 

юридик 
зат 

вазифа
и 
затлар 

граж-
дан 

                    

                    



   

                                                                          Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                          Башкарма комитеты җитәкчесенең 
                                                                          2020 елның 4 мартындагы  
                                                                          157 номерлы карарына  

                                4 кушымта 
 

Югары Ослан муниципаль районы авыл җирлекләре Башкарма комитетларының санитар-экологик икеайлык эшләренең барышы 
турында 2020 елның «___» __________  мәгълүмат 

 

Т.б. 

№  

Муниципаль 

берәмлек исеме 

Чыгарылган каты 

көнкүреш калдыклары 

күләме, куб метр. 

Җәлеп ителгән 

махсус 

автотранспорт, 

берәмлек 

Җәлеп ителгән 

халык, кеше 

Агачлар 

утыртылд

ы, данә 

Куаклар 

утыртылды, 

данә 

барлыгы шул 

исәптән, 

полигонна

рга 

        

        

        

 

 Ф.И.О., җитәкче имзасы   ____________________________________________________________ 

 

 Искәрмә: Үсә барган нәтиҗә белән мәгълүматны 2020 елның  8, 22 апрелдә, 6,20 һәм 27 маенда тапшырырга. 

 
 
 
Башкарма комитет эшләре белән идарә итүче                                       А.К.Мингазова 


