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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09 января 2019 г.                                                                                  № 1 

  

 

 

«О плане работы Старосафаровского  сельского исполнительного 

комитета на 2019 год» 

 

 

Исполнительный комитет Старосафаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Исполнительного комитета 

Старосафаровского сельского поселения Актанышского муниципального 

района Республики Татарстан на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Старосафаровского сельского поселения:                           Г.З.Сайфутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 

 к постановлению  

от «09» января 2019 года                                                                                        
 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

   Иске Сэфэр авыл жирлеге  башкарма комитетынын  

   2019 елга планлаштырылган гомуми  чаралар  планы 

№ Башкарыласы эшлэр Вакыты Жаваплы 

1. Авыл жир                                                              

леге башкарма комитетынын  

эшчэнлеген план нигезендэ Россия 

Федерациясе хэм Татарстан 

Республикасы Законнарына 

нигезлэнеп тозергэ хэм эш   

оештырырга. 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

2. Башкарма комитетнын  утырышлар 

планы хэм тематикасын булдыру, 

уткэру, карарларын гражданнарга 

житкеру 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

3.  Жирлекнен  бюджет утэлешен, 

жирле салымнар жыйналышын 

контрольдэ тоту 

Хэр квартал 

саен 

Башкарма 

комитет 

4. Жирлектэ гражданнарнын шэхси 

хужалыкларында житештерелгэн 

продукциялэрен сату очен шартлар 

тудыру 

Хэр квартал 

саен 

Башкарма 

комитет 

5. Авыл жирлеге  Советы,  Башкарма 

комитеты  тарафыннан  атналык 

эшне планлаштыру кинэшмэлэре  

уткэру. 

Ел дэвамында 

хэр атнанын 

душэмбе  коне 

Башкарма 

комитет 

6. Гражданнардан кергэн хатлар хэм 

морэжэгатьлэрне ойрэну, 

канэгатьлэндеру, хэл иту 

юнэлешендэ эш алып бару 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

7. Жирлектэ мэдэният хезмэте 

курсэту очен момкинлеклэр 

тудыру, халыкнын мэдэният 

чараларында катнашуын тээмин 

иту 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет  

Р.А.Мухамадиев 

8. Физкультура-спорт белэн 

шогыльлэну очен момкинлеклэр 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 



тудыру, ярышларда катнашу хэм 

анын нэтижэлелегенэ ирешу 

9.  Жирлектэ урнашкан 

учреждениялэрнен электр 

энергиясенэ хэм газ ягулыгына 

каралган бюджет чыгымнарынын 

тотылышына контроль 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

10. Гражданнарга элемтэ, сэудэ-

конкуреш хезмэте курсэту очен 

шартлар тудыру 

Хэр квартал 

саен 

Башкарма 

комитет 

11.  Авыллар арасындагы, шулай ук 

авыл эчендэге  юл кырларынын 

чисталыгын, юлларнын тозеклеген 

тээмин иту 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

12. Халыкны су белэн тээмин итуне 

лицензияле оешмага  тапшыру,  су 

чыганакларынын, колонкаларнын 

тозеклеген, чисталыгын тэемин 

иту. 

Ел дэвамында  Башкарма 

комитет 

13. Аз керемле, мохтаж гаилэлэр, 

инвалидлар, ветераннар белэн эш 

оештыру 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

14. Агач утырту, жирлекне 

яшеллэндеру, тозеклэндеру, 

чистарту хэм гражданнарга ял иту 

очен шартлар тудыру (1-2 нче май 

зияратны чистарту, тозеклэндеру 

коннэре,Сабантуй урыннарын 

карау, тозеклэндеру, авыл жирлеге 

чигендэге капкаларны янарту, 

тозеклэндеру) 

2 квартал Башкарма 

комитет 

15. Авыл жирлеклегендэ эйлэнэ-тирэне 

чистарту буенча чисталык ике 

айлыгы уткэру, жирлеккэ караган 

авылларны , шэхси хужалыкларны  

карап чыгу хэм  йомгак ясап, 

жинучелэрне авыл Сабантуенда 

булэклэу 

Май-июнь Башкарма 

комитет 

16.  Боек Жинунен 72 еллыгын  бэйрэм 

итугэ  багышланган чаралар 

планын булдыру.  Хэйкэллэрне 

карау, яннарына чэчэклэр утырту 

9 нчы майга 

кадэр 

Башкарма 

комитет Шаиянов 

Р.И.–ветераннар 

Советы рэисе ( 

килешу буенча) 

17. Урып-жыю чорына агитация-масса 

эшлэрен жанландыру, ындыр 

Июль-

сентябрь 

Башкарма 

комитет. 



табакларында сменалы эш 

оештыру, кешелэр белэн тээмин 

иту, ашханэлэрдэ тиешле дэрэжэдэ 

эш оештыру 

18. Жирлектэге оешмаларда хэм шэхси 

хужалыкларда чэчэклэр устеру 

буенча конкурс игълан иту, нэтижэ 

ясау 

Май-август Башкарма 

комитет 

19. Кышкы ягу сезонына  жирлектэ  

урнашкан социаль объектларны  

эзерлэу. 

Сентябрь-

октябрь 

Башкарма 

комитет 

20.  Яна елга эзерлек, Яна ел 

чараларында катнашу 

декабрь Башкарма 

комитет Харунов 

И.Х. 

21.  Жирлектэ Яна елга социаль 

объектларнын бизэлеше, кар 

сыннары ясау буенча конкурс 

игълан иту хэм ана йомгак ясау 

декабрь Башкарма 

комитет Харунов 

И.Х. 

22. Аз керемле гаилэлэрне торак белэн 

тээмин иту юнэлешендэ эш 

оештыру, авыл жирлеклэре очен 

эшлэуче дэулэт прораммаларынын 

шартларын халыкка анлату 

Ел дэвамында  

Башкарма 

комитет 

23. Районда эшлэп килуче 

административ комиссиягэ 

документлар эзерлэп, карауга алып 

тошу 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

24. Гражданнар оборонасы буенча 

чаралар планын булдыру хэм 

халыкны гадэттэн тыш  хэллэрдэн 

саклау 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

25.  Жирлектэ янгынга каршы беренче 

корэш чараларын булдыру: 

1)авылда янгынга каршы корэш 

комиссиясен оештыру, анын 

нэтижэле эшчэнлеген тээмин иту; 

2) су алу урыннарын койлэу; 

3)запас ягулык; 

4)машинанын тозеклеген тээмин 

иту 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

26. Авыл жирлегендэ  жинаятьчелеккэ 

каршы корэш алып бару. 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет 

 Хакимуллин Р.Р.-

(килешу буенча).  

27. Сайлау комиссиясенен эшен Август-  Башкарма 



оештыру. сентябрь комитет 
  
 

         Башкарма комитет житэкчесе                               Г.З.Сайфутдинова 
 


