
СОВЕТ КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

                                             РЕШЕНИЕ 

 

«10»  января  2018 года                                                        № 1          
 

 

 

 

          СОВЕТ КУЗЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

 

 

 1.Принять план работы Совета Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района на 2018 год. 

 

 2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Кузякинского сельского поселения                                       Р.Ф.Галимянова



Кужэкэ авыл жирлеге Советы 

утырышында расланды  

10 январь 2018ел № 1 

                      Кужэкэ авыл жирлеге Советынын 2018 елга планлаштырылган гомуми  

 чаралар планы 

Башкарыласы эшлэр Вакыты Жаваплы 

   

Авыл жирлеге Советынын 

эшчэнлеген план 

нигезендэ,Россия Федерациясе 

хэм Татарстан Республикасы 

Законнарына нигезлэнеп алып 

барырга 

Ел дэвамында  Авыл жирлеге 

башлыгы,депутатлар 

Авыл жирлегндэ утырышлар 

планы хэм тематкасы 

булдыру,уткэру,карарларын 

гражданнарга житкеру 

Ел дэвамында Авыл жирлеге башлыгы 

Авыл жирлеге Советынын 

эшчэнлеге турында отчет кую 

1 квартал Авыл жирлеге башлыгы 

Авыл жирлеге бюджетын 

раслау,утэлешен ,жирле салымнар 

жыйналышын контрольдэ тоту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге башлыгы 

Жирлектэге авыллар 

арасындагы,шулай ук авыл 

эчендэге 

юлларнын,посадкаларнын 

чисталыгын.тозеклеген тээмин 

иту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге 

Советы,депутатлар 

Гражданнарга 

элемтэ,сэудэ,медицина хезмэте 

курсэту очен шартлар тудыру 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 

Авыл жирлеклэрендэ эйлэнэ- 

тирэне чистарту буенча чисталык 

ай ярымлыгы уткэру,авылларны 

карап чыгу хэм йомгак 

ясап,жинучелэрне булэклэу 

Май- июнь Авыл жирлеге Советы 

Жину бэйрэменэ багышланган 

чаралар планын 

булдыру,жирлектэге хэйкэлне 

карау,яннарына чэчэклэр утырту 

9 майга кадэр Авыл жирлеге 

Советы,ветераннар Советы 

Терлек азыгы хэзерлэу,урып-жыю 

чорына агитация-масса эшлэрен 

жанландыру,ындыр табакларында 

график нигезендэ эш 

оештыру,омэлэр уткэру 

Июль-август Авыл жирлеге Советы 

Авыл жирлегендэ,оешмаларда 

хэм шэхси хужалыкларда 

чэчэклэр устеру буенча конкурс 

игълан иту,нэтижэ ясау 

Май-август Авыл жирлеге Советы 

Кышкы ягулык сезонына эзерлек 

йозеннэн авыл жирлеге 

территориясендэ урнашкан 

Сентябрь-октябрь Авыл  жирлеге Советы 



социаль объектларны карап 

чыгу,утырышка куеп тикшеру 

Авыл жирлеге Советы бюджетын 

формалаштыру.раслау 

Ноябрь- декабрь Авыл жирлеге Советы 

Гражданнар оборонасы буенча 

чаралар планын булдыру хэм 

халыкны гадэттэн тыш хэллэрдэн 

саклау 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 

Авыл жирлегендэ янгынга каршы 

беренче корэш чараларын 

булдыру: 

1.авылда янгынга каршы корэш 

комиссиясен оештыру,анын 

нэтижэле эшчэнлеген тээмин иту; 

2.су алу урыннырын койлэу; 

3.машинанын тозеклеген тээмин 

иту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 

Жирлектэ 

жинаятьчелеккэ,эчучелеккэ,эхлак- 

сызлыкка каршы ныклы корэш 

алып бару. 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 

 

 

 

Кужэкэ авыл жирлеге башлыгы                                        Р.Ф.Галимянова 

 




