
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан авыл җирлеге 
торак пунктларының территориялҽрен төзеклҽндерү һҽм санитар-экологик чистарту 

буенча икеайлык үткҽрү турында 

       Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының 2020 елның 4 мартындагы  157 номерлы  карарын үтҽп, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан авыл җирлеге торак пунктлары 
территориялҽрен төзеклҽндерү һҽм санитар чистарту эшлҽрен оештыру һҽм аларны 
халыкның экологик куркынычсызлыгына туры китерү өчен   

Карар бирҽм: 
1. Мҽйдан авыл җирлеге торак пунктлары территориялҽрен төзеклҽндерү һҽм 

санитар-экологик чистарту икеайлыгын 2020 елның 1 апреленнҽн 31 маена кадҽр 
игълан итҽргҽ. 

2. 20120 елга Мҽйдан авыл җирлеген төзеклҽндерү комитеты составын 
расларга (1 кушымта).  

3. 2020 елның 1 апреленнҽн 31 маена кадҽр Мҽйдан авыл җирлеге 
территориясендҽ төзеклҽндерү буенча чаралар планын расларга (2 кушымта). 

4. Мҽйдан авыл җирлеге территориясендҽ урнашкан предприятие, оешма һҽм 
учреждение җитҽкчелҽренҽ, милек формасына карамастан, тирҽ-юньдҽге 
территориялҽрне санитар чистарту эшен оештырырга, икеайлык кысаларында 
оештырылган полигонга һҽм чүплеккҽ каты көнкүреш калдыклары чыгару өчен йөк 
транспорты бүлеп бирергҽ тҽкъдим итҽргҽ. Урыннарда агачлар һҽм куаклар утырту, 
биналарның фасадларын, балалар мҽйданчыкларын ремонтлау эшен оештырырга.  

5. Нинди хокукка карамастан, авыл җирлеге территориясендҽ күчемсез милек 
булган гражданнарга йорт яны территориялҽрен санитар чистарту буенча эш 
үткҽрергҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

6. Мҽйдан авыл җирлеге мҽгълүмат стендларында ҽлеге карарны игълан 
итҽргҽ. 
          7. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
Мҽйдан авыл җирлеге башлыгы                                                                    В.В. Михеев                                                                                        

     24.03.2020г.      №5 



                                                                                          Мҽйдан авыл җирлеге  
                                                                                             Башкарма комитетының  

                                                                                                   2020 елның 24 мартындагы   
                                                                                        5 номерлы  карарына  

1 кушымта  
  
 

 
Мҽйдан авыл җирлеген төзеклҽндерү комитеты составы 

 
   1. Михеев Виктор Викторович – Югары Ослан муниципаль районының Мҽйдан авыл 
җирлеге башлыгы 
   2. Гусева Раиса Владимировна – Югары Ослан муниципаль районы Мҽйдан авыл 
җирлеге Башкарма комитеты сҽркатибе 
   3. Анохина Вера Анатольевна – Мҽйдан мҽдҽният йорты мөдире 
   4. Яманова Наталья Викторовна – 3 номерлы Мҽйдан сайлау округы депутаты 
 
 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
Мҽйдан авыл җирлеге башлыгы                                                                  В.В. Михеев 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Мҽйдан авыл җирлеге  
                                                                                           Башкарма комитетының  

                                                                                                 2020 елның 24 мартындагы   
                                                                                       5 номерлы  карарына  

2 кушымта  
  

Мҽйдан авыл җирлеге территориясендҽ 2020 елга икеайлык барышында 
төзеклҽндерү һҽм санитар чистарту буенча чаралар планы 

 
 

Т.б. 
№  

Чараның исеме Үткҽрү вакыты Җаваплылар 

1 Мҽйдан авыл җирлеге 

территориясен чүп-чардан 

арындыру 

Апрель-май Мҽйдан авыл 
җирлеге Башкарма 
комитеты 

2 Юлларны грейдерлау Май  Мҽйдан авыл 
җирлеге башкарма 
комитеты 

3 Зиратларны чистарту 31.05.2020 елга 
кадҽр 

Мҽйдан авыл 
җирлеге башкарма 
комитеты 

4 Һҽйкҽлне ремонтлау һҽм буяу 08.05.2020 елга 
кадҽр 

Мҽйдан авыл 
җирлеге башкарма 
комитеты 

5 Чиркҽү тирҽсен чүп-чардан 

чистарту 

31.05.2020 елга 
кадҽр 

Мҽйдан авыл 
җирлеге башкарма 
комитеты 

6 Балалар бакчасы территориясен 

һҽм җҽмҽгать урыннарын чүп-

чардан арындыру 

20.04.2020 елдан 
10.05.2020 елга 
кадҽр  

Мҽйдан авыл 
җирлеге башкарма 
комитеты 

7 Мҽйдан подстанциясе 

территориясен чистарту 

Май Мҽйдан авыл 
җирлеге башкарма 
комитеты 

 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
Мҽйдан авыл җирлеге башлыгы                                                             В.В. Михеев 
 

 

 


