
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНДЕЛЕЕВСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БӘЗӘКӘ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

КАРАР 

 

2020 елның 18 мартыннан                                                                                        №20 

Бәзәкә авыл җирлеге территориясендәтөзекләндерү,  

Яшелләндерү һәм санитар тәртип урнаштыру буенча язгы 

ике айлыкны оештыру һәм үткәрү турында 

Тиешле санитар тәртипне тәэминитү, торак пунктларның территорияләрен төзекләндерү 

буенча кичектергесе зэшләр башкару һәм Бәзәкә авыл җирлегендә имин санитар-

эпидемиологик хәл булдыру максатларында, Бәзәкә авыл җирлеге башкарма комитеты 

 

 КАРАР БИРӘ: 

1. 01.04.2020 елдан 31.05.2020 елга кадәр Бәзәкә авыл җирлеге территориясен 

төзекләндерү, яшелләндерү, санитария торышын яхшырту буенча язгы икеайлык 

үткәрергә. 

2. Расларга: 

2.1.Бәзәкә авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, яшелләндерү һәм санитар 

тәртип урнаштыру буенча язгы ике айлыкны оештыру һәм үткәрү комиссиясе составын 

расларга (1 нче кушымта). 

2.2.Бәзәкә авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, яшелләндерүһәм санитар 

тәртип урнаштыру буенча язгы ике айлыкны оештыру һәм үткәрү буенча 2020 елга 

чаралар планын расларга(2 нчекушымта) 

3. Әлеге карарны махсус мәгълүмат стендларында халыкка җиткерергә һәм Менделеевск 

муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга 

4. Әлеге карар рәсми басылып чыккан вакыттан үз көченә керә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 

 

 

 

Бәзәкә авыл җирлеге башлыгы                                                                И.И.Кәшәфетдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 нче кушымта 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы 

Бәзәкәавылҗирлеге 

Башкармакомитетының 

2020 елның 18мартындагы 

20 номерлы карарына 

 

 

 

Бәзәкәавылҗирлегетерриториясендәтөзекләндерү, яшелләндерүһәм санитар 

тәртипурнаштырубуенчаязгыикеайлыкныоештыруһәмүткәрү 

комиссиясе составы 

 

Кәшәфетдинов И.И.        Глава Бизякинского сельского поселения 

 

Шакирова Г.Ш.                секретарь Исполнительного 

                                            комитета Бизякинского сельского поселения 

 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

  

Набиева А.Н.               Бәзәкәуртагомумибелембирүмәктәбе директоры (килешүбуенча) 

 

Галимова С.Ф.             "Ләйсән" балалар бакчасы мөдире Бәзәкә авылы (килешүбуенча) 

Ахмастинова Л.Н.       "Ләйсән" балалар бакчасы мөдире урынбасары Сәйтәк авылы (килешү 

буенча) 

 

Мусина Р.Ф                  почта бүлеге мөдире (килешү буенча) 

 

Хикматова Г.К.            ФАП мөдире Бәзәкә авылы (килешү буенча) 

Батталова Г                  ФАП мөдире Татар Тәкәше (килешүбуенча) 

Галузо  Т.В.                   ФАП мөдире Ык Тамагы (килешүбуенча) 

 

Башарова Ф.З.             китапханә мөдиреБәзәкә авылы (килешүбуенча) 

Данилова Л.Г.             китапханә мөдиреСәйтәк авылы (килешүбуенча) 

 

Гумерова Г.З.              авылмәдәниятйорты директоры     Бәзәкә авылы (килешү буенча)   

Мусина А.З.               авылмәдәниятйорты директоры Татар Тәкәше авылы (килешүбуенча)   

Гизатуллина Я.            авылмәдәниятйорты директоры  Сәйтәк авылы (килешү буенча)  

 

Садриев М.Ф.              "Кама" колхозы ҖЧҖ директоры (килешүбуенча) 

 

Нагимов С.А.                 Татарстан Республикасыбуенча Россия Эчкеэшләр  министрлыгының  

                                         Менделеевск районындагы участок полиция хезмәткәре 

(килешүбуенча) 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы 

Бәзәкәавылҗирлеге 

Башкармакомитетының 

2020 елның 18мартындагы 

   20 номерлы карарына 

 

Бәзәкәавылҗирлегетерриториясендәтөзекләндерү, яшелләндерүһәм санитар 

тәртипурнаштырубуенчаязгыикеайлыкныоештыруһәмүткәрүбуенча 2020 елгачаралар планы 

 

№ Чараларисеме Үтәүвакы

ты 

Җаваплы 

I. Оештыручаралары 

1. Бәзәкәавылҗирлегетерриториясендәтөзекләндерү, 

яшелләндерүһәм санитар 

тәртипурнаштырубуенчаикеайлыкныоештыруһәмүт

кәрүмәсьәләләребуенчабарлыкмилекформасындагы

учреждениеләр, 

оешмаларҗитәкчеләребеләнкиңәшмәүткәрү. 

24.03.20

20 ел 

 

Комиссия рәисе 

2. Авылҗирлегетерриторияләрен участок 

чикләрентөгәлбилгеләүчеучреждениеләргәберкетүһ

әм санитария торышы, 

төзекләндерүһәмяшелләндерүөченҗаваплызатларн

ыбилгеләү 

24.03.20

20 ел 

 

Комиссия рәисе, 

учреждениеләрҗитәкчеләр

е 

3. Эшкәяраклыпенсионерларныңһәмэшләмәүчегражда

ннарныңикеайлыгындаиреклерәвештәкатнашуыное

штыру 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия әгъзалары 

4. Икеайлыктакатнашучыларныкирәклехуҗалык 

инвентаре беләнтәэминитү 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия рәисе 

5. Икеайлыкчорындачүпчыгаруөчентехниканыбүлепби

рүһәмаларны бюджет оешмаларынабүлү 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия рәисе 

6. Санкцияләнмәгәнчүплекләрбарлыккакилүнеһәмчүп-

чаряндыруныкисәтүмаксатларындапатрульлекитүне

оештыру 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия әгъзалары 

7. Авыллардаяшәүчеләрнеңишегалдытерриторияләрен

чистартудакатнашуынтәэминитү(халыккамөрәҗәгат

ьләрнетарату, торак активы, 

ветераннарбеләнэшалып бару һ.б. 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия әгъзалары 

II. Төзекләндерүбуенчачаралар 

8. Авыл советы 

территориясендәурнашканһәйкәлләрнетиешлехәл

гәкитерү 

Апрель-май Комиссия әгъзалары 

9 Язгыагачһәмкуакларутырту. 

Чәчәкләрнеяңартугакерешергә. 

Май  Авылҗирлегетерриторияс

ендәурнашканбарлыкоеш

малар (килешүбуенча) 

10. Җәмәгать транспорты Икеайлыкдә Комиссия рәисе 



тукталышларыныңбулуынаһәмаларныңторышына 

ревизия үткәрү 

вамында 

11. Янгынгидрантларынтөзекләндерү Икеайлыкдә

вамында 

Комиссия рәисе 

12. авылҗирлегендәзиратларнычистарту Икеайлыкдә

вамында 

Комиссия әгъзалары 

13. Урамнардачүп-чар 

өемнәретерриторияләренәзерләүһәмурнаштыру 

Икеайлыкдә

вамында 

Комиссия рәисе 

14. Һәйкәлләртерриторияләрен санитар 

чистартуныоештыру 

Апрель-май Комиссия әгъзалары 

15. Санкцияләнмәгәнчүплекләрнеачыклауһәмаларны 

юкка чыгару 

Икеайлыкдә

вамында 

Комиссия әгъзалары 

16. Күзәтүчесезхайваннарныңсанынкиметүбуенчачар

алар 

Икеайлыкдә

вамында 

Комиссия әгъзалары 

 Үзтерриторияләречикләрендәшәхсийортхуҗалык

ларыишегалларытерриторияләренчүп-

чарданарындыру 

Май  Йортхуҗалыкларыхуҗала

ры 

III. Яшелләндерүбуенчачаралар 

17. Авария хәлендәгеһәмкорыганагачларданарыну, 

корыганагачларныңтамырларынһәм кәүсәләрен 

алып ату. Урамнардаагачларны санитар кисү 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия рәисе, Комиссия 

әгъзалары 

18. Урман утыртукөне  

апрель  

Комиссия рәисе 

19. Мәдәниятйорты, мәйдан, хоккей корты 

территориясендәагачһәмкуакларутырту. 

Апрель-

май 

Комиссия әгъзалары 

20. Учреждение 

территориясендәклумбаларәзерләүһәмчәчәкләрутыр

ту 

Май Комиссия әгъзалары 

IV. Икеайлыкүткәрүнеконтрольдәтоту, учреждениеләрнеңэш-гамәлләренкоординацияләү, 

халыккамәгълүматбирүбуенчачаралар 

21. Министрлыккарамагындагытерриторияләрдә 

санитар чистартуэшләреноештырубеләнбердәм 

санитар көн – шимбәөмәләреүткәрү 

атнасаен Комиссия әгъзалары 

22. Икеайлыккаәзерлекнеһәманыүткәрүнекоординациял

әүһәмконтрольдәтоту 

Икеайлы

кдәвамын

да 

Комиссия әгъзалары 

23. Йомгакясау Май Комиссия рәисе 

 


