
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге торак пунктларының территорияләрен санитар-экологик чистарту буенча 

икеайлык үткәрү турында 

 Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы торак 
пунктлары территорияләрен төзекләндерү һәм санитар-экологик чистарту буенча 
икеайлык үткәрү турында» 2020 елның 4 мартындагы   157 номерлы карарын үтәү 
йөзеннән, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский 
авыл җирлеге торак пунктлары территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту 
эшләрен оештыру һәм аларны халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик 
иминлегенә туры килә торган халәткә китерү өчен, Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл җирлеге Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 
 

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге торак пунктлары территорияләрен төзекләндерү һәм чистарту буенча 
санитар-экологик икеайлык (алга таба - икеайлык) 2020   елның 1   апреленнән 31   
маена кадәр игълан итергә. 
   2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге территориясен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен координацияләү 
һәм оештыру буенча эшче төркем төзергә (1 кушымта). 
   3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлегендә икеайлык чорында санитар-экологик хәлне яхшырту буенча чаралар 
планын раслау (2 Кушымта) 
   4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.                
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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге территориясен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен координацияләү 

һәм оештыру буенча эшче төркем составы 
 
Эшче төркем җитәкчесе:  
Азизов Шамиль Рамисович   - Татарстан Республикасы  

Югары Ослан муниципаль районының  
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы                                           

  
Эшче төркем әгъзалары:  
Янгуразова Альфира Рашитовна  - Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Октябрьский авыл 
җирлеге Башкарма комитеты секретаре 

Гадельшин Ильгизар Анварович  - 7 номерлы Матюшино сайлау округы буенча 
Октябрьский авыл җирлеге Советы депутаты 

Лутфуллин Масгут Гилемханович  - 2 номерлы Октябрьский сайлау округы 
буенча Октябрьский авыл җирлеге Советы 
депутаты 

Мухамадеева Юлия Валерьевна  - Югары Ослан муниципаль районы ҮКС  МБУ 
2 номерлы Октябрьский авыл мәдәният йорты 
филиалы мөдире 

Назаров Артур Сергеевич  - «Октябрьский урта гомуми белем бирү 
мәктәбе» муниципаль бюджет гомуми белем 
бирү учреждениесе директоры 
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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Октябрьский авыл 

җирлегендә 2020 елның 1 апреленнән 31 майга кадәр ике айлык вакытында санитар-
экологик хәлне яхшырту буенча чаралар планы 

Чаралар исеме Үткәрү датасы Җаваплылар 

Авыл җирлеге территориясендә 
рөхсәтсез калдыклар ташлау 
урыннарын ачыклау һәм бетерү. 

даими Авыл җирлеге 
башлыгы 

Авыл җирлеге территориясендә 
урнашкан предприятиеләр һәм 
учреждениеләр территорияләрен, 
милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, 
төзекләндерү һәм санитар чистарту 
эшләрен оештыру. 

13.04.2020 
елдан   

27.04.2020 
елга кадәр 

Оешма һәм 
учреждение 
җитәкчеләре 

Федераль һәм республика 
әһәмиятендәге автомобиль юллары 
читендәге чүп-чарны җыю. 

01.04.2020 
15.04.2020 
29.04.2020 
13.05.2020 
27.05.2020 

 

Авыл җирлеге 
башлыгы, "Лукойл" 

АЗС җитәкчесе 

Халык катнашында авыл җирлегенең 
торак пунктлары зиратларын чистарту 
буенча шимбә өмәләрен оештыру һәм 
уздыру. 

17-18 апрель 
2020 ел 

Авыл җирлеге 
башлыгы, авыл 
җирлеге Советы 

депутатлары 

Бөек ватан сугышында  катнашучылар  
һәйкәлләре территорияләрен 
төзекләндерү (косметик ремонт, 
территорияне яшелләндерү). 

20.04.2020-
30.04.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы, авыл 

җирлеге мәдәният 
учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Ключищи, Матюшино торак 
пунктларында Идел елгасы яр буе 
линиясен чисталыкта тоту. 

22.04.2020-
23.04.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы, авыл 

җирлеге мәдәният 
учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Авыл җирлеге территориясен 
яшелләндерү - "Хәтер бакчасы" 
акциясендә катнашу. 

24.04.2020 авыл җирлеге Советы 
депутатлары 

Гомуми белем бирү учреждениеләре 
укучыларын җәлеп итеп, торак пунктлар 
чикләрендә өмәләр оештыру. 

25.04.2020 Авыл җирлеге 
башлыгы, гомуми 

белем бирү 
учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Авыл җирлегенең муниципаль даими Авыл җирлеге 



милкендәге хосусый сектордагы 
йортларның һәм торак фондының 
фасадларын ремонтлау. 

Советының 
депутатлар корпусы, 

халык 

Авыл җирлеге территориясендә 
федераль һәм республика 
әһәмиятендәге трассалар буйлап 
баганаларны  буяу. 

04.05.2020-
06.05.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы, авыл 

җирлеге мәдәният 
учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Авыл җирлеге территориясендә торак 
пунктлар эчендәге баганаларны буяу. 

07.05.2020-
08.05.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы, авыл 

җирлеге мәдәният 
учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Авыл җирлеге чишмәләрен 
төзекләндерү. 

10.05.2020-
20.05.2020 

Авыл җирлеге 
Советының 

депутатлар корпусы, 
халык 

Урам яктырткычларын ремонтлау һәм 
алмаштыру. 

кирәк булган 
саен 

Авыл җирлеге 
башлыгы 

Авыл эчендәге юлларны төзекләндерү 
(грейдерлау, вак таш салу). 

03.05.2020-
25.05.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы 

Авыл җирлеге территориясен 
төзекләндерү кагыйдәләренең 
үтәлешен тикшереп торуны көчәйтү, 
административ хокук бозу турында 
беркетмәләр төзү 

Икеайлык 
үткәрү 

чорында 

Авыл җирлеге 
башлыгы 

Ключищи һәм Матюшино торак 
пунктларында ККК туплау 
мәйданчыкларын (урыннарын) 
төзекләндерү. 

27.04.2020-
30.04.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы, Ключищи 

һәм Матюшино торак 
пунктлары халкы 

Район территориясен төзекләндерүне 
һәм санитар чистартуны 
координацияләү һәм оештыру буенча 
районның оператив штабына 
калдыкларны рөхсәтсез урнаштыру 
урыннары саны, аларны бетерү һәм 
төзелгән административ 
беркетмәләрнең саны турында 
мәгълүмат җибәрү. 

Икеайлык 
чорында атна 

саен 

Авыл җирлеге 
башлыгы 

Югары Ослан муниципаль районы 
территориясен төзекләндерү һәм 
санитар чистарту эшләрен 
координацияләү һәм оештыру буенча 
оператив штабына авыл җирлеге 
территориясендә санитар-экологик 
икеайлык үткәрүнең барышы турында 
мәгълүматны юллау. 

08.04.2020 
22.04.2020 
06.05.2020 
20.05.2020 
27.05.2020 

Авыл җирлеге 
башлыгы 

Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районының  
Октябрьский авыл җирлеге башлыгы                                          Ш.Р. Азизов 


