
 

СОВЕТ ТЛЯКЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН 

 

 

КАРАР                                                                                             РЕШЕНИЕ 

 

От     «17» января  2018 года                                                              № 1    

 

 

 План  работы Совета  Тлякеевского сельского поселения  

Актанышского муниципального района на 2019 год 

 

       Заслушав и обсудив информацию  главы сельского поселения  

Р.Р.Миннеханова  о плане  работы Совета Тлякеевского сельского поселения  

Актанышского муниципального района на 2019 год, Совет Тлякеевского 

сельского поселения  Актанышского муниципального района РЕШИЛ: 

   

1. Принять прилагаемый план работы Совета Тлякеевского сельского 

поселения  Актанышского муниципального района на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Совета  Тлякеевского 

 сельского поселения :                                                            Р.Р.Миннеханов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     РАСЛАНДЫ: 

   Телэкэй авыл жирлеге Советы 

утырышында  

Беркетмэ № 1 

«17» января  2019 ел 

Телэкэй авыл жирлеге башлыгы: 

____________Р.Р.Миннеханов 

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Телэкэй авыл жирлеге Советынын  

2019 ел очен 

 

ЭШ   ПЛАНЫ 

 

 

№ Башкарыласы эшлэр Вакыты Жаваплы 

1. Авыл жирлегенен эшчэнлеген план 

нигезендэ Россия Федерациясе хэм 

Татарстан Республикасы Законнарына 

нигезлэнеп тозулэрен хэм эш 

оештыруын  тээмин иту. 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 

2. Авыл жирлегендэ утырышлар планы 

хэм тематикасын булдыру, уткэру, 

карарларын гражданнарга житкеру, 

сайтларга урнаштыру 

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. Актаныш муниципаль район Советы, 

Башкарма комитеты уткэрэ торган 

атналык эшне планлаштыру, 

кинэшмэлэрендэ катнашу 

Ел дэвамында 

хэр атнанын 

шимбэ коне 

Авыл жирлеге 

Башлыгы 

6. Гражданнардан кергэн хатлар хэм 

морэжэгатьлэрне ойрэну, 

канэгатьлэндеру, хэл иту юнэлешендэ 

эш алып бару 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

7. Хэр авыл жирлегендэ янгынга каршы 

беренче корэш чараларын булдыру: 

1)авылда янгынга каршы корэш 

комиссиясен оештыру, анын нэтижэле 

эшчэнлеген тээмин иту; 

2) су алу урыннарын койлэу; 

 

 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

8. Жирлектэ мэдэният хезмэте курсэту 

очен момкинлеклэр тудыру, халыкнын 

мэдэният чараларында катнашуын 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

 



тээмин иту 

9. Физкультура-спорт белэн шогыльлэну 

очен момкинлеклэр тудыру, 

ярышларда катнашу хэм авыл 

халкынын ГТО нормаларын 

тапшыруын тээмин иту,  анын 

нэтижэлелегенэ ирешу 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

10. Авыл жирлеге территориясендэ 

урнашкан учреждениялэрнен электр 

энергиясенэ хэм газ ягулыгына 

каралган бюджет чыгымнарынын 

тотылышына контроль 

Ел дэвамында Авыл жирлеге  

 

11 Гражданнарга элемтэ, сэудэ-конкуреш 

хезмэте курсэту очен шартлар тудыру 

Хэр квартал 

саен 

Авыл жирлеге Советы 

12 Жирлектэге авыллар арасындагы, 

шулай ук авыл эчендэге  юл 

кырларынын чисталыгын, юлларнын 

тозеклеген тээмин иту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

13.  Су чыганакларынын, колонкаларнын 

тозеклеге, чисталыгын булдыру  

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

14 Аз керемле, мохтаж гаилэлэр, 

инвалидлар, ветераннар, тыл 

ветераннары белэн эш оештыру 

Ел дэвамында Авыл жирлеге  

Советы 

15 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 жирлеклэренен 

чигендэге капкаларын янарту, 

тозеклэндеру) 

2 квартал Авыл жирлеге 

Советы 

16. Авыл жирлегендэ эйлэнэ-тирэне 

чистарту буенча чисталык икеайлыгы  

уткэру, авылларны карап чыгу хэм  

йомгак ясап, жинучелэрне Сабантуйда 

булэклэу 

Май-июнь  

авыл жирлеге 

Советы 

17 Жинунен 74 еллыгын  бэйрэм иту 

максатыннан   чаралар планын 

булдыру. Авыл жирлегендэге 

хэйкэллэрне карау, яннарына чэчэклэр 

утырту. 

 Тыл ветераннарынын  исемлеген 

барлау. 

 

9 нчы майга 

кадэр, ел 

дэвамында 

Авыл жирлеге  

Советы 

18 Урып-жыю чорына агитация-масса 

эшлэрен жанландыру, ындыр 

табакларында сменалы эш оештыру, 

кешелэр белэн тээмин итудэ ярдэм иту 

Июль-август Авыл жирлеге  

Советы 

19. Авыл жирлегендэ, оешмаларда хэм 

шэхси хужалыкларда чэчэклэр устеру 

буенча конкурс игълан иту, нэтижэ 

Май-август  

авыл жирлеге 

Советы 



ясау 

20 Кышкы ягулык сезонына эзерлек 

йозеннэн авыл жирлеге 

территориясендэ урнашкан социаль 

объектларны  карап чыгу, тозеклеген 

булдыру  

Сентябрь-

октябрь 

 

авыл жирлеге 

Советы 

21. Авыл жирлеге Советы утырышында 

бюджет формалаштыру, раслау, 

узгэрешлэр керту 

Ел дэвамында  Авыл жирлеге Советы 

22.  Яна елга эзерлек, Яна ел чараларында 

катнашу 

декабрь Авыл жирлеге 

Советы 

23. Авыл жирлегендэ Яна елга социаль 

объектларнын бизэлеше буенча 

конкурс игълан иту хэм ана йомгак 

ясау 

декабрь  

авыл жирлеге Советы 

24. Авыл жирлеклэре белэн уздырыласы 

кинэшмэлэрдэ , семинарларда 

катнашу, аерым жирлеклэрнен эш 

тэжрибэлэрен  ойрэну  

 

Ел дэвамында  

 авыл жирлеге Советы,  

 

25. Аз керемле гаилэлэрне торак белэн 

тээмин иту юнэлешендэ эш оештыру, 

авыл жирлеклэре очен эшлэуче 

социаль ипотека прораммасынын, 

гаилэ фермалары тозу,  ЛПХ 

кредитлары, торле субсидиялэр буенча 

халыкка анлату 

Ел дэвамында Авыл жирлеге 

Советы 

26. Районда эшлэп килуче административ 

комиссиягэ документлар эзерлэп, 

карауга алып тошу 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы,  

 

27 Сертификатсыз хэм лицензиясез 

спиртлы эчемлеклэр сатуны бетеруне 

тээмин иту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге 

Башлыгы, участок 

инспекторы (килешу 

буенча) 

28 Авыл жирлеклэрендэ булган жэмэгать 

милкенэ сак караш булдыру, 

контрольдэ тоту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге 

Башлыгы, участок 

инспекторы(килешу 

буенча) 

29 Жирлектэге халыкнын жэмэгать 

эшлэрендэ катнашуына контроль 

Ел дэвамында Авыл жирлеге 

Башлыгы 

30 Жирлеккэ кайткан, киткэн кешелэр 

турында мэгълумат алу хэм 

контрольлек иту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы, 

паспорт-виза булекчэсе 

белэн эшлэуче(килешу 

буенча) 

31 Жирлектэ ялгыз яшэуче олкэннэргэ, 

опекадагы балаларга, ветераннар 

тормышына контроль хэм ярдэм 

Ел дэвамында Авыл жирлеге  

Советы 

32 Авыл жирлеге территориясендэ 

эшлэуче учреждениялэргэ контроль, 

ярдэм иту 

Ел дэвамында Авыл жирлеге 

Башлыгы 

33 Жирлектэ куренгэн хужасыз этлэр, 

кыргый жэнлеклэргэ чара куру хэм 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 



контрольлек иту 

34 Жирлектэге санитария-эпидемиология 

торышын контрольдэ тоту буенча эш 

алып бару (йогышлы авыруларга 

каршы прививкалар, профилактик 

чаралар уткэру) 

Ел дэвамында Авыл жирлеге Советы 

35 Жирлектэге терлеклэрнен 

сакланышын тээмин иту. Котыру 

авыруына каршы профилактик 

чаралар куллану. Хужасыз этлэр, 

песилэрне юк иту. Дунгыз 

асраучыларны кисэтеп тору. 

Ел дэвамында Авыл жирлеге советы, 

ветучасток (килешу 

буенча) 

 

 

 


