
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                с. Старый Куклюк                        КАРАР 

 

№ 34 «10» декабрь 2018 ел 

 

Яңа ел чараларын әзерләү һәм үткәрү турында 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә  

 

 «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» гы 131-ФЗ Федераль законга, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

территориясендә янгынга каршы махсус режим кертү турында " 2014 

елның 9 декабрендәге 965 номерлы карарына, ә шулай ук Яңа ел бәйрәм 

чаралары, гражданнарның гомерен һәм сәламәтлеген, физик һәм юридик 

затлар мөлкәтен, дәүләт һәм муниципаль мөлкәтнең янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү максатларында янгын куркынычсызлыгын, 

«янгын куркынычсызлыгы турында " 1994 елның 21 декабрендәге 69-ФЗ 

номерлы Федераль законның 30 статьясы һәм 1993 елның 18 маендагы 1866-

XXII номерлы «янгын куркынычсызлыгы турында» Татарстан Республикасы 

Законының 25 статьясы нигезендә һәм Иске Күклек авыл җирлегендә Яңа ел 

чараларын әзерләү һәм үткәрү максатларында 

Карар бирәм: 

 1.Раслау: 

           1.1.  Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә иң яхшы Яңа ел бизәлешенә конкурс үткәрү турында 

НИГЕЗЛӘМӘ (1 нче кушымта).  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

СТАРОКУКЛЮКСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНАРЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЛАБУГА  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  ИСКЕ КУКЛЕК  

АВЫЛ  

ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА            

КОМИТЕТЫ 

 

 

 



 1.2. Бәйрәм көннәрендә дежур тору графигы (2 нче кушымта). 

 2. Мәйдан территориясендә авыл мәдәният йорты бинасыннан 250 метр 

ераклыкта урнашкан пиротехника әйберләрен куллану урыны итеп 

билгеләргә. 

 3. Мәдәният һәм мәгариф учреждениеләренә тәкъдим итү: 

3.1. Яңа ел бәйрәм чараларына әзерлек һәм үткәрү чорында янгын 

куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне тәэмин итү.     

3.2. АМР буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге белән Яңа ел чаралары 

үткәрү урыннарының куркынычсызлыгы турында килештерергә.  

3.3. Биналарда ут эффекты булган пиротехника әйберләрен саклауга 

һәм куллануга юл куймаска. 

          3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан 

калдырам. 

 

 

             Җитәкчесе А. Б. Бахметов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 нче кушымта 

 Башкарма комитет карарына 

Иске Күклек авыл җирлеге комитеты  

тоташу ноктасына кадәр уза 

муниципаль районы 

№ 34 «10» декабрь 2018 ел. 

 

ЭШ 

Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә Яңа ел бизәлеше буенча конкурс үткәрү турында 

 

1. Максат һәм бурычлар. 

1.1. Яңа ел бәйрәме атмосферасын булдыру; саф һавада халыкның актив ял 

итүе өчен шартлар тудыру. 

1.2. Халыкның иҗади активлыгын стимуллаштыру. 

 

2. Конкурста катнашучылар.   

2.1. Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә яшәүче халык; 

2.2. Алабуга муниципаль районы Иске Күклек авыл җирлеге 

территориясендә аларның милек формасына бәйсез рәвештә 

предприятие, оешмалар һәм учреждениеләр. 

 

3. Конкурс шартлары. 

3.1. Бәйгене бәяләү критерийлары: 

- оешмалар, учреждениеләр фасадларын бәйрәм плакатлары, якты 

иллюминацияләр белән бизи; 

- торак йортларны иң яхшы Яңа ел бизәлеше;  

- җирле гореф-гадәтләрнең, милли колоритның чагылышы. 

- Яңа ел рәсемнәре, плакатлар, газеталар. 

- Иң яхшы кар фигуралары 

3.2. Конкурс ике номинация буенча үткәрелә: "Торак йортны иң яхшы 

бизәү»," учреждениеләр фасадын иң яхшы бизәү», «иң яхшы Яңа ел 

рәсемнәре, плакатлар, газеталар», «иң матур кар фигурасы"» 

 

4. Конкурсны оештыру һәм үткәрү. 

Конкурс ел саен 20 декабрьдән 30 декабрьгә кадәр үткәрелә. 

Оештыру комитеты: 

1. Иске Күклек авыл җирлеге башлыгы-А. Б. Бахметов 

2. Балалар бакчасы мөдире-Маслова Л. И  

3. Иске Күклек авыл мәдәният йорты директоры-Колчина Т. П. 



4. Авыл җирлеге депутаты-Ямалетдинов И. Ф. 

 

5. Конкурска йомгак ясау. 

Конкурска йомгак 30 декабрьдә оештыру комитеты тарафыннан ясала. 

6. Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү. 
Конкурста җиңүчеләрне бүләкләү Иске Күклек авыл җирлеге 

башлыгының рәхмәт белдерүе юлы белән башкарыла. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 нче кушымта 

 Башкарма комитет карарына 

Иске Күклек авыл җирлеге комитеты  

тоташу ноктасына кадәр уза 

муниципаль районы 

№ 34 «10» декабрь 2018 ел. 

 

Бәйрәм көннәрендә дежур тору графигы 

Иске Күклек авыл җирлеге территориясендә  

(килешү буенча). 

 

№ 

п/п 

             Ф. И. Т. 
 

 

        Дата    Кизү 

сәгатьләре 

  Телефон 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Васильева Л.И 

Спиридонов С.Л 

Бахметов А.Б. 

Колчина Т.П 

Спиридонова Р.Г 

Миннегалиева Л.П. 

Чураева Л.А 

Маслова Л.И 

Паитова А.И  

Бахметова Г.Р 

Спиридонов С.Л. 

29.12.2018 

30.12.2018 

31.12.2018 

01.01.2019 

02.01.2019 

03.01.2019 

04.01.2019 

05.01.2019 

06.01.2019 

07.01.2019 

08.01.2019 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

18.00-09.00 

 

 

7-48-50 

 7-48-86 

8996965358 

7-48-29 

7-48-18 

        8173961358 

7-48-57,89178795917 

7-48-47,89179270978 

89179343101 

7-48-39 

7-48-86 

 

 

 

График белән таныштык:  
__________________ Васильева Л.И 

__________________Спиридонов С.Л 

__________________Бахметов А.Б. 

__________________Колчина Т.П 

__________________Спиридонова Р.Г 

_________________Миннегалиева Л.П. 

__________________Чураева Л.А 

_________________Маслова Л.И 

_________________Паитова А.И  

__________________Бахметова Г.Р 

__________________Спиридонов С.Л                                                   

 

 


