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     Ш´³´р Советыныј  
4/15 нче Карарына     
кушымта  
17 декабрь, 2015 ел  
 

 
2016 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 

 Ш´³´р Советыныј якынча 
 ЭШ ПЛАНЫ 

 

№ 
 

Сорау исеме 
 

I квартал 

1.  Ш´³´р Советыныј «2016 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 

бер´млеге бюджеты турында» Карарына єзг´решл´р кертє 

хакында  

 

2.  2015 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

єт´леше турында хисап проекты буенча гавами тыјлаулар 

хакында  

 

3.  Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 

Уставына єзг´решл´р кертє турында  

 

4.  «2030 елга кад´р Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенећ 

социаль-икътисадый єсеш стратегиясе» проекты буенча гавами 

тыћлаулар турында  

 

5.  Яр Чаллы ш´³´ренеј Генераль планына єзг´решл´р кертє 

турында 

 

6.  Ш´³´р Советыныћ 2007 елныћ 25 октябренд´ге «Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млегенеј ¢ирд´н файдалану ³´м т¿зелеш 

алып бару кагыйд´л´рен раслау турында» 26/4 санлы Карарына 

єзг´решл´р кертє хакында  

 

7.  Кайбер урамнарга, тыкрыкларга ³´м ш´³´р ќ´м´гать транспорты 

тукталышы пунктларына исем бирє (исемен алыштыру) турында 

 

8.  2015 елда Башкарма комитет ¡ит´кчесе ³´м Яр Чаллы ш´³´ре 

Башкарма комитеты эшч´нлеге н´ти¢´л´ре хакында хисап  

 

9.  2015 елда Контроль-хисап палатасы эшч´нлеге н´ти¢´л´ре 
хакында хисап 



 

10.  2015 елда Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме эшч´нлеге н´ти¢´л´ре 

хакында хисап  

 

11.  2015 ел ¿чен Россия Эчке эшл´р министрлыгыныј Яр Чаллы 
ш´³´ре буенча Идар´се бєлекл´ре ³´м бєлекч´л´ренеј оператив-
хезм´т эшч´нлеге н´тиќ´л´ре турында хисап 

 

12.  Татарстан Республикасы Д´єл´т Советына «Татарастан 
Республикасы ¡ир кодексына єзг´решл´р кертє турында» закон 
проектын кертє хакында 

II квартал 

13.  2015 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

єт´леше турында 

 

14.  Ш´³´р Советыныј «2016 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 

бер´млеге бюджеты турында» Карарына єзг´решл´р кертє 

хакында 

 

15.  «2030 елга кад´р Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенећ 

социаль-икътисадый єсеш стратегиясе»н раслау турында  

 

16.  Ш´³´р Советыныћ 2012 елныћ 20 сентябренд´ге 21/8 санлы 

Карары бел´н расланган Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге 

территориясен т¿зекл´ндерє Кагыйд´л´рен´ єзг´решл´р кертє 

турында 

 

17.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенд´ конфессиара ³´м 

милл´тара м¿н´с´б´тл´р торышы хакында  

 

18.  Кайбер урамнарга, тыкрыкларга ³´м ш´³´р ќ´м´гать транспорты 

тукталышы пунктларына исем бирє (исемен алмаштыру) турында 

 

III квартал 

19.  Ш´³´р Советыныј «2016 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль 

бер´млеге бюджеты турында» Карарына єзг´решл´р кертє 

хакында  

 

20.  2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

проекты буенча гавами тыјлаулар турында  

 



 

21.  Ш´³´р Советыныћ 2007 елныћ 25 октябренд´ге «Хезм´тк´ 

тœл´œнеј яја системасы кертелг´н муниципаль учреждениел´р 

ќит´кчел´ре Ÿ´м хезм´тк´рл´ре šчен хезм´тк´ тœл´œ шартларын 

билгел´œ турында» 39/8 санлы Карарына єзг´решл´р кертє 

хакында  

 

22.  Кайбер урамнарга, тыкрыкларга ³´м ш´³´р ќ´м´гать транспорты 

тукталышы пунктларына исем бирє (исемен алмаштыру) турында  

 

23.  Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре участок сайлау 

комиссиял´ре составлары резервына ¿ст´м´ терк´є ¿чен 

кандидатуралар буенча т´къдимн´р кертє турында 

 

IV квартал 

24.  2017-2019 елларга Яр Чаллы ш´³´ренеј социаль-икътисадый 

єсеш фаразы турында  

 

25.  2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

турында  

 

26.   «2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

турында» Ш´³´р Советы Карарына єзг´решл´р кертє хакында  

 

27.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджет т´эмин 

ителешен тигезл´єг´ дотацияне физик затларныј керемн´рен´ 

салымнан Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджетына 

тєл´єл´рнеј ¿ст´м´ нормативларына алыштыруны килешє 

хакында 

 

28.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенд´ бюджет процессы 

турында Нигезнам´г´ єзг´решл´р кертє хакында 

 

29.  2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген 

хосусыйлаштыру Фараз планын (программасын) раслау турында  

 

30.  Кайбер урамнарга, тыкрыкларга ³´м ш´³´р ќ´м´гать транспорты 

тукталышы пунктларына исем бирє (исемен алыштыру) турында  

 

31.  2017 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Ш´³´р 
Советыныј якынча эш планы турында 
 

 


