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     Ш´³´р Советыныј  

28/10 нчы Карарына     
кушымта  
11 декабрь, 2018 ел  
 

 
2019 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 2018 елныӊ 11 декабрендǝге «Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2019 елга ³´м 2020, 2021 еллар 

планы чорына бюджеты турында» 28/5 санлы Карарына 

єзг´решл´р кертє хакында  

 

2.  2018 елда Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

єт´леше турында хисап проекты буенча җǝмǝгать тыјлаулары 

хакында  

 

3.  Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ бюджет процессы 

турында Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында  

 

4.   Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге территориясен 

төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ үзгǝрешлǝр кертү турында  
 

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

тукталышы пунктларына исем бирє (исемен алыштыру) турында  

 

6.  2018 елда Башкарма комитет ¡ит´кчесе ³´м Яр Чаллы ш´³´ре 

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

 

7.  2018 елда Контроль-хисап палатасы эшч´нлеге н´ти¢´л´ре 

хакында хисап  
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8.  2018 елда Яр Чаллы ш´³´ре Хакиме эшч´нлеге н´ти¢´л´ре 

хакында хисап  

 

9.  2018 елда Россия Эчке эшл´р министрлыгыныј Яр Чаллы 
ш´³´ре Идар´се бєлекл´ре ³´м бєлекч´л´ренеј оператив-хезм´т 
эшч´нлеге н´тиќ´л´ре турында хисап 

 

II квартал 

10.  2018 елда Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге бюджеты 

єт´леше турында 

 

11.  Ш´³´р Советыныј 2018 елныӊ 11 декабрендǝге «Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2019 елга ³´м 2020, 2021 

еллар планы чорына бюджеты турында» 28/5 санлы Карарына 

єзг´решл´р кертє хакында  

 

12.  Ш´³´р Советыныј «Татарстан Республикасы Яр Чаллы ш´³´ре 

муниципаль бер´млеге Уставына єзг´решл´р кертє турында» 

карар проекты буенча җәмәгать тыңлаулары хакында 

 

13.  Татарстан Республикасы Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлеге 

территориясен төзеклǝндерү Кагыйдǝлǝренǝ үзгǝрешлǝр кертү 
хакында 

14.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенд´ конфессиялар ³´м 

милл´тлǝр арасындагы мїн´с´бǝтл´р турында 

 

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

транспорты тукталышы пунктларына исем бирє (исемен 

алыштыру) турында  

 

III квартал 

16.  Ш´³´р Советыныј 2018 елныӊ 11 декабрендǝге «Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2019 елга ³´м 2020, 2021 

еллар планы чорына бюджеты турында» 28/5 санлы Карарына 

єзг´решл´р кертє хакында  

 

17.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2020 елга ³´м 2021, 

2022 еллар планы чорына бюджет проекты буенча җǝмǝгать 
тыјлаулары турында 
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18.  2020 елга ³´м 2021, 2022 еллар планы чорына 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 їст´м´ 

нормативларына алыштыруны килешє хакында  

 

19.  Яр Чаллы шǝhǝре муниципаль берǝмлегендǝ бюджет процессы 

турында Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр кертү хакында  

20.  Ш´³´р Советыныћ 2016 елныћ 09 ноябренд´ге «¡ир салымы 

турында» 11/6 санлы Карарына єзг´решл´р кертє хакында  

21.  Шǝhǝр Советыныӊ 2015 елныӊ 22 октябрендǝге «Физик затлар 

мїлк´тен´ салым турында» 2/11 санлы Карарына үзгǝрешлǝр 

кертү хакында  

22.  Шǝhǝр Советыныӊ 2014 елныӊ 09 декабрендǝге 35/8 санлы 

Карары белǝн расланган  товарлар, эшл´р, хезм´тл´р кєрс´тєне 
сатып алуны формалаштыру, єт´є ³´м гам´лг´ ашыруны 

контрольд´ тоту т´ртибе турында Нигезнам´гǝ  үзгǝрешлǝр кертү 
хакында 

 

23.  Муниципаль оешмалар җитǝкчелǝре hǝм хезмǝткǝрлǝре хезмǝтенǝ 
түлǝү шартлары турында  

24.   Шǝhǝр Советыныӊ 2018 елныӊ 27 апрелендǝге «Даими рǝвештǝ 
муниципаль вазыйфаларны билǝүче затларныӊ, муниципаль 

хезмǝткǝрлǝрнеӊ hǝм Яр Чаллы шǝhǝре җирле  үзидарǝ органнары 

эшчǝнлеген техник яктан тǝэмин итүче затларныӊ хезмǝтенǝ түлǝү 
системасы турында» 24/6 санлы Карарына үзгǝрешлǝр кертү 
хакында  

 

25.  Яр Чаллы шәһәре муниципаль милегенә ия булу, файдалану, 

идарә итү һәм эш итү тәртибе турында Нигезнамǝгǝ үзгǝрешлǝр 

кертү хакында  

 

26.  Татарстан Республикасы Яр Чаллы  шǝhǝре сайлау комиссиялǝре 

составына өстǝмǝ резерв өчен кандидатуралар буенча тǝкъдимнǝр 

кертү хакында  

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

Уставына єзг´решл´р кертє турында  

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

транспорты тукталышы пунктларына исем бирє (исемен 

алыштыру) турында  

 

IV квартал 

29.  Яр Чаллы ш´³´ренеј 2020-2022 елларга социаль-икътисадый 
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єсеш Фаразы турында  

 

30.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2020 елга ³´м 2021, 

2022 еллар планы чорына бюджеты турында  

 

31.  Ш´³´р Советыныј 2018 елныӊ 11 декабрендǝге «Яр Чаллы 

ш´³´ре муниципаль бер´млегенеӊ 2019 елга ³´м 2020, 2021 

еллар планы чорына бюджеты турында» 28/5 санлы Карарына 

єзг´решл´р кертє хакында  

 

32.  2020 елга Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль милеген 

хосусыйлаштыру Фараз планын (программасын) раслау турында  

 

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

транспорты тукталышы пунктларына исем бирє (исемен 

алыштыру) турында  

 

34.  Яр Чаллы ш´³´ре муниципаль бер´млеге Ш´³´р Советыныј 2020 
елга якынча эш планы турында 

 

 
 
 

  
 


