
                                                                    

 

 

 

ТЛЯКЕЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» января  2019 года                                                                                   № 4 

 

 

Об утверждении плана работы 

 

1. Утвердить прилагаемый плана работы на  2019 год  (приложение) 

2.   Контроль  за  исполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Тлякеевского 

сельского исполнительного комитета :                           Р.Р.Миннеханов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Приложение 

                                                                                                         

                                                                                                   Постановлением руководителя 

                                                                                               Тлякеевского сельского поселения 

                                                                                                от   «17» января  2019 г.    №4 

 

        Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

        Телэкэй авыл жирлеге башкарма комитетынын 2019 ел очен 

 

                   ПЕРЕСПЕКТИВ  ЭШ  ПЛАНЫ  

 

№         Эшлэнэчэк эш торе Утэу вакыты Утэудэ жаваплы 

1                       2           3            4 

1.  Телэкэй  авыл жирлеге башкарма 

комитетынын 2019 ел очен эш 

планын раслау. 

     Февраль  Башкарма комитет 

2.      Ел дэвамында Башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре, 

мэктэп дирекциясе 

(килешу буенча) 

3.  Жирлектэ узэшчэн сэнгать 

коллективлары чыгышына 

эзерлек 

     февраль Башкарма комитет 

4.  Бэлигъ булмаган балалар белэн 

эшлэу комиссиясе эшчэнлеге  

    даими Башкарма комитет 

5.  Жирлектэ 8 март бэйрэме уткэру 

турында 

   март Башкарма комитет 

6.  Жирлектэ 

яшеллэндеру,тозеклэндеру хэм 

санитар –чистарту икеайлыгы 

уткэру турында. 

  апрель Башкарма комитет 

7.  Боек Жинунен 74 еллыгын 

билгелэп уту  

 Апрель,май Башкарма комитет 

8.  Хатын-кызлар Советы, «Ак 

калфак» эшчэнлегенен торышы 

  даими Башкарма комитет 

9.  Жирлектэ 

яшеллэндеру,тозеклэндеру хэм  

чанитар-чистарту икеайлыгына 

нэтижэ ясау 

  май Башкарма комитет 

10.  Милли бэйрэм Сабантуй уздыру 

турында 

  май Башкарма комитет 

11.  Укучы яшьусмерлэрнен жэйге 

ялларын оештыру турында 

  май Башкарма комитет, 

Мэктэп дирекциясе 

(килешу буенча) 

12.  Урып-жыю чорына оешма 

эшчелэре эшчэнлеген оештыру 

  июнь Башкарма комитет 

13.  Авыл жирлегендэге 

оешмаларнын кышка эзерлеге 

турында 

  июль Башкарма комитет 

14.  Авыл жирлегендэ янгынга каршы   август Башкарма комитет 



корэш чаралары турында 

15.  Жирлектэ олкэннэр унконлеге 

уздыру турында 

  сентябрь Башкарма комитет 

16.  Жирлектэ яшьлэр белэн 

эшлэу,физкультура-

спорт,мэдэният чаралары 

уткэрунен торышы турында 

  сентябрь Башкарма комитет 

17.  Татулык хэм килешу конен 

билгелэп утугэ хэзерлек 

  октябрь Башкарма комитет 

18.  2019 ел  очен тозелгэн  бюджетка  

узгэрешлэр керту турында  

  Ел дэвамында Башкарма комитет, 

 

19.  Яна елга хэзерлек хэм анны 

уткэру турында 

  декабрь Башкарма комитет 

20.  Жирлектэ гражданнарнын шэхси 

хужалыкларында житештерелгэн 

продукциялэрен сату очен 

шартлар тудыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

21.  Гражданнардан кергэн хатлар 

хэм морэжэгатьлэрне 

ойрэну,канэгатьлэндеру, унай 

якка хэл иту юнэлешендэ эш 

оештыру. 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

22.  Физкультурав-спорт белэн 

шогельлэну очен шартлар 

булдыру,ярышларда катнашу хэм 

нэтижэлелегенэ ируше. 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

23.  Авыл жирлегендэ урнашкан 

учреждениелэрнен электр 

энергиясенэ хэм газ ягулыгына 

каралган бюджет чыгымнарынын 

тотылышына контрольлек иту 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

24.  Гражданнарга элемтэ,сэудэ-

конкуреш хезмэте курсэту очен 

шартлар булдыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

25.  Жирлектэге авыл 

арасындагы,авыл эчендэге 

юлларнын тозеклеген булдыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

26.  Халыкны су белэн тээмин иту,су 

чыганакларынын,колонкаларнын 

тозеклеген,чисталыгын булдыру 

Ел  дэвамында Башкарма комитет 

27.  Аз керемле,мохтаж 

гаилэлэр,инвалидлар,ветераннар 

белэн эш оештыру. 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

28.  Жину бэйрэменэ багышланган 

чаралар планын 

булдыру,Жирлектэге 

хэйкэллэрне,обелискларны 

карау,яннарына чэчэклэр утырту. 

9 майга кадэр Мэктэп 

дирекциясе(килешу 

буенча),башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре 

29.  Гражданнар оборонасы буенча 

чаралар планы булдыру хэм 

халыкны гадэттэн тыш хэллэрдэн 

саклау 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

30.  Терроризм хэм экстримизмга Ел дэвамында Башкарма комитет, 



каршы корэш чаралары булдыру авыл сайлау 

комиссиясе 

31.  Инвалидлар унконлеге уздыру 

турында 

декабрь Башкарма комитет, 

Инвалидлар 

оешмасы 

32.  Яна елга хэзерлек,Яна ел 

чараларында катнашу 

декабрь Башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре 

 

Телэкэй авыл жирлеге 

башкарма комитет житэкчесе:                                  Р.Р.Миннеханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                ПРПОЕКТ 

 

ТЛЯКЕЕВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_____»_______                                                                                         №  

 

 

Об утверждении плана работы 

 

1. Утвердить прилагаемый плана работы на  2019 год  (приложение) 

2.   Контроль  за  исполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Тлякеевского 

сельского исполнительного комитета :                           Р.Р.Миннеханов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Приложение 

                                                                                                         

                                                                                                   Постановлением руководителя 

                                                                                               Тлякеевского сельского поселения 

                                                                                                от   «____»_________    №_____ 

 

        Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы 

        Телэкэй авыл жирлеге башкарма комитетынын 2019 ел очен 

 

                   ПЕРЕСПЕКТИВ  ЭШ  ПЛАНЫ  

 

 
№         Эшлэнэчэк эш торе Утэу вакыты Утэудэ жаваплы 

1                       2           3            4 

1.  Телэкэй  авыл жирлеге башкарма 

комитетынын 2019 ел очен эш 

планын раслау. 

     Февраль  Башкарма комитет 

2.  Татарстанда эшчелэр 

профессиясе, Рэсэйдэ театр елы 

унаеннан   чаралар уздыру 

Ел дэвамында Башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре, 

мэктэп дирекциясе 

(килешу буенча) 

3.  Жирлектэ узэшчэн сэнгать 

коллективлары чыгышына 

эзерлек 

     февраль Башкарма комитет 

4.  Бэлигъ булмаган балалар белэн 

эшлэу комиссиясе эшчэнлеге  

    даими Башкарма комитет 

5.  Жирлектэ 8 март бэйрэме уткэру 

турында 

   март Башкарма комитет 

6.  Жирлектэ 

яшеллэндеру,тозеклэндеру хэм 

санитар –чистарту икеайлыгы 

уткэру турында. 

  апрель Башкарма комитет 

7.  Боек Жинунен 74 еллыгын 

билгелэп уту  

 Апрель,май Башкарма комитет 

8.  Хатын-кызлар Советы, «Ак 

калфак» эшчэнлегенен торышы 

  даими Башкарма комитет 

9.  Жирлектэ 

яшеллэндеру,тозеклэндеру хэм  

чанитар-чистарту икеайлыгына 

нэтижэ ясау 

  май Башкарма комитет 

10.  Милли бэйрэм Сабантуй уздыру 

турында 

  май Башкарма комитет 

11.  Укучы яшьусмерлэрнен жэйге 

ялларын оештыру турында 

  май Башкарма комитет, 

Мэктэп дирекциясе 

(килешу буенча) 

12.  Урып-жыю чорына оешма 

эшчелэре эшчэнлеген оештыру 

  июнь Башкарма комитет 

13.  Авыл жирлегендэге 

оешмаларнын кышка эзерлеге 

турында 

  июль Башкарма комитет 



14.  Авыл жирлегендэ янгынга каршы 

корэш чаралары турында 

  август Башкарма комитет 

15.  Жирлектэ олкэннэр унконлеге 

уздыру турында 

  сентябрь Башкарма комитет 

16.  Жирлектэ яшьлэр белэн 

эшлэу,физкультура-

спорт,мэдэният чаралары 

уткэрунен торышы турында 

  сентябрь Башкарма комитет 

17.  Татулык хэм килешу конен 

билгелэп утугэ хэзерлек 

  октябрь Башкарма комитет 

18.  2019 ел  очен тозелгэн  бюджетка  

узгэрешлэр керту турында  

  Ел дэвамында Башкарма комитет, 

 

19.  Яна елга хэзерлек хэм анны 

уткэру турында 

  декабрь Башкарма комитет 

20.  Жирлектэ гражданнарнын шэхси 

хужалыкларында житештерелгэн 

продукциялэрен сату очен 

шартлар тудыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

21.  Гражданнардан кергэн хатлар 

хэм морэжэгатьлэрне 

ойрэну,канэгатьлэндеру, унай 

якка хэл иту юнэлешендэ эш 

оештыру. 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

22.  Физкультурав-спорт белэн 

шогельлэну очен шартлар 

булдыру,ярышларда катнашу хэм 

нэтижэлелегенэ ируше. 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

23.  Авыл жирлегендэ урнашкан 

учреждениелэрнен электр 

энергиясенэ хэм газ ягулыгына 

каралган бюджет чыгымнарынын 

тотылышына контрольлек иту 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

24.  Гражданнарга элемтэ,сэудэ-

конкуреш хезмэте курсэту очен 

шартлар булдыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

25.  Жирлектэге авыл 

арасындагы,авыл эчендэге 

юлларнын тозеклеген булдыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

26.  Халыкны су белэн тээмин иту,су 

чыганакларынын,колонкаларнын 

тозеклеген,чисталыгын булдыру 

Ел  дэвамында Башкарма комитет 

27.  Аз керемле,мохтаж 

гаилэлэр,инвалидлар,ветераннар 

белэн эш оештыру. 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

28.  Жину бэйрэменэ багышланган 

чаралар планын 

булдыру,Жирлектэге 

хэйкэллэрне,обелискларны 

карау,яннарына чэчэклэр утырту. 

9 майга кадэр Мэктэп 

дирекциясе(килешу 

буенча),башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре 

29.  Гражданнар оборонасы буенча 

чаралар планы булдыру хэм 

халыкны гадэттэн тыш хэллэрдэн 

саклау 

Ел дэвамында Башкарма комитет 



30.  Терроризм хэм экстримизмга 

каршы корэш чаралары булдыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет, 

авыл сайлау 

комиссиясе 

31.  Инвалидлар унконлеге уздыру 

турында 

декабрь Башкарма комитет, 

Инвалидлар 

оешмасы 

32.  Яна елга хэзерлек,Яна ел 

чараларында катнашу 

декабрь Башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре 

 

Телэкэй авыл жирлеге 

башкарма комитет житэкчесе:                                  Р.Р.Миннеханов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 



                                                  

 

                                                          Прокурору Актанышского района 

                                      Республики Татарстан 

                                                         советнику юстиции  Р.К.Аскарову 

                                             от Тлякеевского сельского  

                                            исполнительного комитета 

 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО. 

 

      Направляем  Вам  проект постановления  Тлякеевского сельского 

исполнительного комитета  Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан «Об утверждении план  работы на 2019 г» для 

проведения правовой экспертизы. 

 

 

 

Приложение  на 3-х листах. 

 

 

 

Руководитель  Тлякеевского  

сельского исполнительного комитета:                             Р.Р.Миннеханов     

 
 

 

 


