
 

 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы  

Канаш авыл җирлеге торак пунктлары территорияләрен төзекләндерү һәм  

санитар-экологик чистарту буенча икеайлык үткәрү турында 

 

Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлегенең торак пунктлары 

территорияләрен төзекләндерү һәм санитар чистарту эшләрен оештыру һәм 

халыкның экологик иминлегенә җавап бирә торган хәлгә китерү өчен, Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 

2020 елның 4 мартындагы  157 карарын үтәү йөзеннән, 

КАРАР БИРӘМ: 

 

   1. 2020 елның 1 апреленнән 31 маена кадәр Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районының Канаш авыл җирлеге торак пунктларын төзекләндерү һәм 

санитар-экологик чистарту икеайлыгы игълан итәргә (алга таба - икеайлык). 

    2. 2019 елга Канаш авыл җирлеген төзекләндерү комитеты составын расларга (1 

кушымта). 

    3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Канаш авыл 

җирлеге территориясендә 2020 елның 1 апреленнән 31 майга кадәрге чорда 

икеайлык кысаларында санитар-экологик хәлне яхшыртуга юнәлдерелгән чаралар 

планын расларга (2 кушымта). 

    4. Канаш авыл җирлеге территориясендә урнашкан предприятие, оешма һәм 

учреждениеләр җитәкчеләренә, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, үз тирәсендәге 

территорияләрне санитар чистарту эшен оештырырга, каты көнкүреш калдыкларын 

полигонга һәм чүплекләргә чыгару өчен йөк автотранспорты бүлеп бирергә тәкъдим 

итәргә. Урыннарда агач һәм куаклар утырту, фасадларны һәм биналарны ремонтлау 

эшләрен оештырырга. 
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   5. Канаш авыл җирлеге территориясендә күчемсез милеккә ия булган гражданнарга 

карау хокукына бәйсез рәвештә үзләренең йорт яны территорияләрен санитар 

чистарту буенча эш алып барырга тәкъдим итәргә. 

    6. Авыл җирлекләрен тышкы төзекләндерү кагыйдәләрен бозу беркетмәләрен төзү 

буенча эшне активлаштырырга. 

    7. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының мәгълүмат сайтында һәм 

Канаш авыл җирлеге стендларында игълан итәргә. 

    8. Әлеге Карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.  

 

 

 Югары Ослан муниципаль районы 

 Канаш авыл җирлеге башлыгы                                                                        Н.Н.Вальков 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Югары Ослан муниципаль районы  
        Канаш авыл җирлеге  
        Башкарма комитетының   
        2020 елның 12 мартындагы 
        8  номерлы карарына  

1 кушымта 
 
 
 
 

Канаш авыл җирлеген төзекләндерү  
комитеты составы 

 
1. Вальков Николай Николаевич – ТР Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл 
җирлеге башлыгы                                                                         
 
2. Степанова Валентина Николаевна – ТР Югары Ослан муниципаль районының 
Канаш авыл җирлеге Башкарма комитеты секретаре 
 
3. Федоров Василий Петрович - Россия МО МВД «Югары Ослан» полиция участковые 
 
4. Валькова Нина Александровна – Канаш ФАП фельдшеры 
 
5. Иванов Владимир Николаевич – 6  номерлы Нижнеозерский сайлау округы 
депутаты  
 
 
 
 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы 
Канаш авыл җирлеге башлыгы                                                                        Н.Н.Вальков   
 
 
 
 
 
 



 
                                                   Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                        Канаш авыл җирлеге  
                                                                                        Башкарма комитетының   

                                                                             2020 елның 12 мартындагы 
                                                                                        8  номерлы карарына  

2 кушымта 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының Канаш авыл җирлеге 

территориясендә 2020 елның 1 апреленнән 31 майга кадәрге чорда  
икеайлык кысаларында санитар-экологик хәлне яхшыртуга юнәлдерелгән  

чаралар планы 

Т.
б.
№  

Чара исеме Үткәрү 
вакыты 

җаваплылар 

1. Территорияләренә якын урнашкан 
санитария зоналарын конкрет җирдән 
файдаланучыларга беркетү 

01.04.2020-
03.04.2020 

Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

2. 
 

Канаш авыл җирлеге 
территориясендә рөхсәтсез чүп-чар 
өемнәрен ачыклау 

01.04.2020-
01.05.2020 

Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

3. Канаш авыл җирлеге 
территориясендә рөхсәтсез чүп-чар 
өемнәрен бетерү 

30.05.2020 
елга кадәр  

Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

4. Җирлек территориясендә халык, 
барлык милек рәвешләрендәге 
оешмалар коллективлары 
катнашында, җирлек территориясен 
төзекләндерү һәм санитар чистарту 
буенча чаралар үткәрү практикасын 
дәвам итәргә. 

даими Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты, 
оешма җитәкчеләре 

5. Бөек Ватан сугышында һәлак булган 
сугышчыларга һәйкәлне 
төзекләндерү 

20.04.2020 -
05.05.2020 

Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

6. Зиратларны төзекләндерү һәм 
җыештыру 

Май Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

7. Чишмәләрне, каптажларны 
төзекләндерү һәм карап тоту 

Май Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

8 Канаш авыл җирлеге торак 
пунктларында һәм парк зонасында 
яшел үсентеләр утыртуны оештыру 

апрель Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

9. Урам яктыртуы (өстәмә яктырткычлар 
урнаштыру, ремонтлау) 

даими Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

10
. 

Клумбалар  ясау һәм ремонтлау, 
чәчәкләр утырту 

30.05.2020 
елга кадәр  

Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты, 
оешма җитәкчеләре 

11
. 

Урамнарны грейдерлау, юл 
кырыйларын һәм юл буйларын чабу 

даими Канаш авыл җирлеге 
Башкарма комитеты 

 


