
 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл 

җирлеге торак пунктларының территорияләрен санитар-экологик чистарту буенча 
икеайлык үткәрү турында 

 
    Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл җирлеге торак пунктларының 
территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен оештыру һәм 
халыкның экологик иминлегенә җавап бирүче аларның торышын тәртипкә китерү 
өчен, 
 

Карар бирәм: 
 

    1. 2020 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр Түбән Ослан авыл җирлеге торак 
пунктларының территорияләрен чистарту буенча санитар-экологик икеайлык (алга 
таба икеайлык) игълан итәргә. 
    2. 2020 елның 1 апреленнән 31 маена кадәрге чорга Түбән Ослан авыл 
җирлегенең төзекләндерү комитеты составын расларга. (1 кушымта) 
    3. Төзекләндерү буенча чаралар планын 2020 елның 1 апреленнән 31 маена 
кадәр расларга (2  кушымта). 
    4. Түбән Ослан авыл җирлеге территориясендә урнашкан предприятие, оешма 
һәм учреждение җитәкчеләренә, милек формасына карамастан, тирә-як 
территорияне санитар чистарту эшен оештырырга тәкъдим итәргә. 
    5. Урыннарда агач һәм куаклар утырту, биналарның фасадларын ремонтлау 
эшен оештырырга. 
    6. Нинди хокукка карамастан, авыл җирлеге территориясендә күчемсез милек 
булган гражданнарга йорт яны территорияләрен санитар чистарту буенча эш 
үткәрергә тәкъдим итәргә. 
    7. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында халыкка игълан 
итәргә, Югары Ослан муниципаль районының мәгълүмат сайтында урнаштырырга. 
    8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 
 
 

 
Югары Ослан муниципаль районы  
Түбән Ослан авыл җирлеге башлыгы                                                А.З.Шайдуллин 
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Түбән Ослан авыл җирлеге  

                                                                                               Башкарма комитетының  
2020 елның 25 мартындагы   

                                                                                           21 номерлы карарына    
1 кушымта 

 
Түбән Ослан авыл җирлеге төзекләндерү буенча 

комитет составы 
 
    1. Шайдуллин Айдар Закиевич -    Түбән Ослан авыл җирлеге башлыгы 
    2. Чемоданова Лилия Васильевна- Түбән Ослан авыл җирлеге Башкарма 
комитеты сәркатибе 
   3. Шарафутдинов Рамиль Тахирович – Түбән Ослан 1 сайлау округы депутаты     
   4. Галеев Эльс Султанович -   Түбән Ослан 5 сайлау округы депутаты     
                                              
 
 
 
 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы  
Түбән Ослан авыл җирлеге башлыгы                                                А.З.Шайдуллин 
 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 

 

 

 
 



Түбән Ослан авыл җирлеге  
                                                                                               Башкарма комитетының  

2020 елның 25 мартындагы   
                                                                                           21 номерлы карарына    

2 кушымта 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Түбән Ослан авыл 
җирлеге торак пунктларының территорияләрен санитар чистарту буенча чаралар 

планы 
 

№ Чараның исеме Үткәрү 
вакыты 

Җаваплылар 

1. Гражданнар җыелышы, авыл җирлеге 
Советының төзекләндерү мәсьәләсе 
буенча утырыш үткәрү 

08.04.2020 Авыл җирлеге 
башлыгы, җирлек 
халкы 

2. Каты көнкүреш калдыклары өчен дача 
хуҗалыклары белән килешүләр төзү.  
Юл буе полосаларын җыештыру 
бердәм санитар көнен билгеләргә-
чәршәмбе 

01.05.2020 
елдан 
 
01.04. дән 
31.05.2020 
елга кадәр  

Авыл җирлеге 
башлыгы, учреждение, 
оешма җитәкчеләре 
  

3. Сәүдә нокталары территорияләрендә 
санитар нормаларның үтәлешен даими 
рәвештә тикшереп торуны оештырырга  

даими Авыл җирлеге 
башлыгы 

4. Юл буе полосаларын җыештыру һәм 
торак пунктлар эчендә баганалар 
агарту 

20.04. дән 
25.04.2020 
елга кадәр 

Авыл җирлеге 
башлыгы, учреждение, 
оешма җитәкчеләре 

5. Авыл җирлеге территориясендә 
урнашкан учреждениеләр, оешмалар 
биналарының фасадларын ремонтлау 

01.05. дан 
31.05.2020 
елга кадәр 

учреждение, 
оешма җитәкчеләре 

6. Түбән Ослан авылында һәйкәлләрне 
төзекләндерү 
Чәчәкләр утырту. 

1 май 2020 

елга кадәр 
Башкарма комитет һәм 
мәдәният 
хезмәткәрләре 

7. Авыл җирлеге территориясендә 
урнашкан зиратларны төзекләндерү 

01.05. дан 
31.05.2020 
елга кадәр 

Авыл җирлеге 
башлыгы, учреждение, 
оешма җитәкчеләре,, 
җирлек халкы  

8. Авыл җирлеге торак пунктларында 
яшел үсентеләр утырту. Клумбаларда 
чәчәкләр утырту. 

01.05. дан 
31.05.2020 
елга кадәр 

Авыл җирлеге 
башлыгы, учреждение, 
оешма җитәкчеләре, 
җирлек халкы 

9. Суэтем башняларын төзекләндерү 01.04. 
дән31.05.2020 
елга кадәр 

Авыл җирлеге 
башлыгы 

10. Җирлек эчендәге юлларны ремонтлау 
(грейдерлау, чокыр ремонты) 

15.04. по 
31.05.2020 
елга кадәр 

Авыл җирлеге 
башлыгы, оешма 
җитәкчеләре 

Югары Ослан муниципаль районы  
Түбән Ослан авыл җирлеге башлыгы                                                А.З.Шайдуллин 
 


