
Масадинский сельский исполнительный комитет 

Актанышского муниципального района РТ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 14.01. 2019 года                                                                                       № 2 

 
                     О плане работы  Масадинского сельского  Исполнительного комитета 

          Актанышского муниципального района на 2019 год. 

 

 
 

    Заслушав и обсудив информацию секретаря исполнительного комитета о плане работ 

Масадинского сельского исполнительного комитета на 2019 год 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить  прилагаемый план работы Масадинского сельского исполнительного 

комитета на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Масадинского сельского поселения                                    Ф.Р.Мингазетдинова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мэсэде авыл башкарма комитетынын 2019 елга 

гомуми  чаралар  п л а н ы. 

 

 

№ Башкарыласы эшлэр Вакыты Жаваплы 

 

1. Мэсэде авыл жирлегенен эшчэнлеген 

Россия Федерациясе хэм Татарстан 

Республикасы Законнарына  нигезлэнеп    

оештыруны тээмин иту. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

Советы 

2. Башкарма комитетнын утырышлар 

планын булдыру,  карарларын 

гражданнарга житкеру. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

советы 

3. Авыл жирлеге бюджеты утэлешен, жирле 

салымнар жыйналышын контрольдэ тоту. 

Хэр квартал 

саен 

Авыл жирлеге 

башлыгы 

4. Жирлектэ гражданнарнын шэхси 

хужалыкларында житештерелгэн 

продукциялэрен сату очен шартлар 

тудыру. 

Хэр квартал 

саен 

Авыл жирлеге 

башлыгы 

5. Гражданнардан кергэн хатлар хэм 

морэжэгатьлэрне ойрэну, хэл иту 

юнэлешендэ эш алып бару. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

Советы, 

башкарма 

комитеты 

6. Жирлектэ мэдэният хезмэте курсэту очен 

момкинлеклэр тудыру, халыкнын 

мэдэният чараларында катнашуын тээмин 

иту. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

Советы, 

башкарма 

комитеты 

 

7. Физкультура-спорт белэн шогыллэну очен 

момкинлеклэр тудыру, ярышларда 

катнашу хэм анын нэтижэлелегенэ ирешу. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

Советы, 

башкарма 

комитеты 

8. Авыл жирлеге территориясендэ урнашкан 

учреждениялэрнен электр энергиясенэ хэм 

газ ягулыгына каралган бюджет 

чыгымнарынын тотылышына контроль 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

башкарма 

комитеты 

9 Гражданнарга элемтэ, сэудэ-конкуреш 

хезмэте курсэту очен шартлар тудыру. 

Хэр квартал 

саен 

Авыл жирлеге 

советы,б/к 

10. Жирлектэге авыл арасындагы, шулай ук 

авыл эчендэге юлларнын чисталыгын, 

тозеклеген тээмин иту. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

Советы,башкар

ма комитеты 

11. Су чыганакларынын, колонкаларнын 

тозеклеген, чисталыгын контрольдэ тоту. 

2 квартал Авыл жирлеге 

Советы, 



башкарма 

комитеты 

12. Аз керемле, мохтаж гаилэлэр, инвалидлар, 

ветераннар белэн эш оештыру. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

башкарма 

комитеты 

13. Агач утырту, жирлекне яшеллэндеру, 

тозеклэндеру, чистарту хэм гражданнарга 

ял иту очен шартлар тудыру ( 1-2 май 

зияратны чистарту, тозеклэндеру коннэре, 

Сабантуй урынын яхшырту, карау, 

тозеклэндеру, авыл жирлеклэренен 

чигендэге капкаларын янарту, 

тозеклэндеру) 

2 квартал Авыл жирлеге 

советы 

14. Авыл жирлегендэ эйлэнэ-тирэне чистарту 

буенча чисталык икеайлыгы уткэру, 

авылларны карап чыгу хэм йомгак  ясап, 

жинучелэрне билгелэу. 

Май-июнь Авыл жирлеге 

Советы 

15. Жину бэйрэменэ багышланган чаралар 

планын булдыру. Авыл жирлеклэрендэге 

хэйкэллэрне карау, яннарына чэчэклэр 

утырту. 

9 нчы майга 

кадэр 

Авыл жирлеге 

Советы, 

башкарма 

комитеты 

16. Авыл жирлеклэрендэ, оешмаларда хэм 

шэхси хужалыкларда чэчэклэр устеру 

буенча конкурс игълан иту, нэтижэ ясау. 

Май-август Авыл жирлеге 

Советы 

17. Кышкы ягулык сезонына эзерлек йозеннэн 

авыл жирлеге территориясендэ урнашкан 

социаль объектларны карап чыгу, 

объектларнын торышы буенча утырыш 

уткэру. 

сентябрь Авыл 

жирлегендэ 

тозелгэн 

комиссия. 

18. Яна елга эзерлек, Яна ел чараларында 

катнашу. 

декабрь Авыл жирлеге 

Советы 

19. Авыл жирлегендэ Яна елга социаль 

объектларнын, хужалыкларнын бизэлеше, 

кар сыннары ясау буенча конкурс игълан 

иту хэм ана йомгак ясау. 

декабрь Авыл жирлеге 

Советы 

20. Жирлектэ компьютерда база булдыру. Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

Советы,б/к 

21. Гражданнар оборонасы буенча чаралар 

планын булдыру хэм халыкны гадэттэн 

тыш хэллэрдэн саклау. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

советы, 

башкарма 

комитеты 

22. Авыл жирлегендэ янгынга каршы беренче 

корэш чараларын булдыру: 

1) авылда янгынга каршы корэш 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

советы, 

башкарма 



комиссиясен оештыру, анын 

нэтижэле эшчэнлеген тээмин иту, 

       2)су алу урыннарын койлэу 

комитеты 

23. Актаныш муниципаль районынын 

эчучелеккэ каршы тозелгэн комплекслы 

программасынын утэлешен тээмин иту. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

советы, 

башкарма 

комитеты 

24. Авыл жирлеге бюджетын формалаштыру, 

раслау 

декабрь Авыл жирлеге 

советы 

25. Районда эшлэп килуче административ 

комиссиягэ документлар эзерлэп тапшыру. 

Ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге 

советы, 

башкарма 

комитеты 

26 Актаныш муниципаль район Советы, 

Башкарма комитеты уткэрэ торган 

атналык эшне планлаштыру 

кинэшмэлэрендэ катнашу. 

Ел 

дэвамында, 

хэр атнанын 

шимбэ 

конендэ 

Авыл жирлеге 

башлыгы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


