
 КУЗЯКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
 

 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

09 января 2019 г                                                                              № 1 

 

 

 

Об утверждении плана работы  Кузякинского сельского исполнительного комитета  

    Актанышского муниципального района Республики Татрстан 

 

 

 

1.Утвердить план работы  Кузякинского сельского исполнительного комитета 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета                                          Мусин И.Н.



                                                                                                                                  Приложение 

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН: 
                                                                                                     Постановлением руководителя 

                                                                                                     Кузякинского сельского посе- 

                                                                                                     ления  

  от  09 января  2019 г. № 1 

 

     Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Кужэкэ авыл жирлеге   

                       башкарма комитетынын 2019 ел очен переспектив 

                                                         эш планы 

 

 

  

№               Эшлэнэчэк  эш торе Утэу вакыты Утэудэ жаваплы 

1                         2        3            4 

1 Кужэкэ авыл жирлеге башкарма 

комитетынын 2019 ел очен эш планын 

раслау 

январь Башкарма комитет 

2. Жирлектэ узешчэн сэнгать коллективлары 

чыгышын булдыру 

февраль Башкарма комитет 

3.  Жирлектэ 8 март бэйрэме уткэру турында Март    Башкарма комитет 

4. Жирлектэ яшеллэндеру,тозеклэндеру хэм 

санитар-чистарту икеайлыгы уткэру 

апрель Башкарма комитет 

5. Хатын-кызлар советынын эше турында апрель Башкарма комитет 

6. Боек Жинунен 77 еллыгын билгелэп уту май Башкарма комитет 

7. Жирлектэ яшеллэндеру, тозеклэндеру хэм 

санитар-чистарту икеайлыгына йомгак ясау 

май Башкарма комитет 

8. Татар халкынын милли бэйрэме Сабантуйга 

хэзерлек хэм аны уткэру 

июнь Башкарма комитет 

9. Укучы яшьусмерлэрнен жэйге ялларын 

оештыру 

июнь Мэктэп дирекциясе 

(килешу 

буенча),башкарма 

комитет 

10. Урып-жыю чорында оешмаларнын 

эшчэнлеген планлаштыру 

июнь Башкарма комитет 

11 Авыл жирлегендэге социаль объектларнын 

кышка хэзерлеге турында 

июль Башкарма комитет 

12. Авыл жирлегендэ янгынга каршы корэш 

чараларынын утэлеше турында 

август Башкарма комитет 

13. Жирлектэ олкэннэр коне уздыру сентябрь Башкарма комитет 

14. Жирлектэ яшьлэр белэн эшлэу, 

физкультура-спорт,мэдэният чаралары 

уткэрунен торышы турында 

сентябрь Башкарма комитет 

15. Жирлектэ гражданнарнын шэхси 

хужалыкларында житештерелгэн 

продукциялэрен сату очен шартлар тудыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

16. Гражданнардан кергэн хатлар хэм 

морэжэгатьлэрне ойрэну,канэгатьлэндеру, 

хэл иту юнэлешендэ эш алып бару 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

17. Жирлектэ мэдэният хезмэте курсэту очен 

момкинлеклэр тудыру, ярышларда катнашу 

хэм анын нэтижэлелегенэ ирешу 

Ел дэвамында Бшкарма комитет 



18. Авыл жирлеге территориясендэ урнашкан 

учреждениелэрнен электр энергиясенэ хэм 

газ ягулыгына каралган бюджет 

чыгымнарынын  тотылышына контроль 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

19 Гражданнарга элемтэ, сэудэ-конкуреш 

хезмэте курсэту очен шартлар тудыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

20 Жирлектэге авыллар арасындагы,шулай ук 

авыл эчендэге юлларнын 

чисталыгын,тозеклеген тээмин иту 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

21. Халыкны су белэн тээмин иту, су 

чыганакларынын, колонкаларнын тозеклеге, 

чисталыгын булдыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

22.  Аз керемле, мохтаж гаилэлэр, инвалидлар, 

ветераннар белэн эш оештыру 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

25 Жирлекне яшеллэндеру, тозеклэндеру, 

чистарту хэм гражданнарга ял иту очен 

шартлар тудыру (1,2,3 нче май- 

зияратларны чистарту, тозеклэндеру 

коннэре, Сабантуй урыннарын карау, 

тозеклэндеру, авыл жирлеклэренен 

чигендэге капкаларын янарту, 

тозеклэндеру) 

 

2 квартал Башкарма комитеты 

26. Жину бэйрэменэ багышланган чаралар 

планын булдыру. Жирлектэге хэйкэл, 

обелискларны карау, яннарына чэчэклэр 

утырту 

9 нчы майга 

кадэр 

Мэктэп дирекциясе 

(килешу буенча) 

башкарма комитет, 

мэдэният 

хезмэткэрлэре(килешу 

буенча) 

27 Олкэннэр конен билгелэп утуне оештыру октябрь Башкарма комитет 

28 Инвалидлар унконлеген уткэру декабрь Башкарма комитет 

29 Яна елга хэзерлек ,яна ел чараларында 

катнашу 

декабрь Башкарма 

комитет,мэдэният 

хезмэткэрлэре 

(килешу буенча) 

30 Билгелэнгэн хэм расланган ярыш 

номинациялэре буенча авыл жирлеклэренен 

эшчэнлегенэ йомгагы буенча жирлек 

эшчэнлегенэ анализ ясау 

Хэр квартал 

саен 

Башкарма комитет 

31 Жирлектэ яшэгэн халык турында 

компьютерда базаны янарту 

 1 июльгэ 

кадэр 

Башкарма комитет 

32. Жирлектэ бэлигь булмаган балалар белэн 

эшлэу комиссиясе, хатын-кызлар 

Советы,ветераннар Советы, инвалидлар  

оешмасынын эше 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

33 Гражданнар оборонасы буенча чаралар 

планын булдыру хэм халыкны гадэттэн тыш 

хэллэрдэн саклау 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

34 Жирлектэ янгынга каршы беренче корэш 

чараларын булдыру: 1) авылда янгынга 

каршы корэш комиссиясен оештыру, анын 

нэтижэле эшчэнлеген тээмин иту                                                           

Ел дэвамында Башкарма комитет 



35 Физкультура хэм спортны устеру, яшьлэр 

арасында ярышлар уткэру , ярышларга 

йомгак ясау 

Ел дэвамында Башкарма комитет 

 

 

 

 

 

Кужэкэ авыл жирлеге башкарма комитеты 

житэкчесе                                                                                Мусин И.Н. 

 




