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Авыл җирлеге территорияләрен санитар чистарту 

буенча ӛмәләр үткәрү 
Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе, рук. 

хоз-ва 

4 Газета-журналларга язылу мәсьәләсе буенча халык 

арасында аңлату-агитация эше үткәрү 
Ай дәвамында Зав.почтой, Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

җитәкчесе, руководители 

учреждений 

5 Авыл җирлеге яшьләре ӛчен " яз кӛне «нә 

багышланган күңел ачу кичәсе 

01.05. 2019 г авыл мәдәният йорты 

директоры 

6 Саба-Туй  бәйрәмен үткәрүгә әзерлек Во 2-ой 

половине м-ца 

авыл мәдәният йорты 

директоры, Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

җитәкчесе, руководители 

учреждений, депутаты 

7 Шуган авыл җирлеге торак пунктларын 

яшелләндерү эшләрен оештыру 

 

Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе, 

руководители учреждений, 

население 

         ИЮНЬ – 2019 г.   

1 Халыкара балаларны яклау кӛненә багышланган 

чаралар 

01.06. 2019 г Руководители  детских 

учреждений, СДК 

2 2019 елда  Сабантуй милли бәйрәмен әзерләү һәм 

үткәрү 

по графику Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе. 

Руководители СП 

руководители бюджетных 

учреждений,зав.клубом 

3 2019-2020 елларда җылыту сезонына әзерлек 

буенча чаралар планы 

Ай дәвамында Руководитель исполкома, 

руководители учреждений 

  ИЮЛЬ – 2019 г   

1 Территорияне тӛзекләндерүгә халыкны һәм 

учреждениеләр хезмәткәрләрен мобилизацияләү 
Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

2 Бюджет оешмаларын 2019-2020 елгы җылыту 

сезонына әзерләү 
Ай дәвамында Руководители учреждений 

  АВГУСТ – 2019  г   

4 Баланы мәктәпкә җыярга ярдәм ит  акциясендә 

катнашу 

Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

5 Зиратны чистарту буенча ӛмәләр үткәрү Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе, 

депутаты 

  СЕНТЯБРЬ – 2019 г   

1 Рус Шуган тӛп гомуми белем бирү мәктәбендә 

Белем кӛне 

01.09. 2019 г Директор  школы 

2 Бюджет оешмаларын җылыту сезонына әзерләү һәм 

газны тоташтыру. 
Ай дәвамында Руководители 

организаций.  Авыл 

җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

3 Җир һәм милек салымын җыю эшен оештыру Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

4 Ӛлкәннәр кӛне  бәйрәмен үткәрүгә әзерлек 01.10. 2019 г. Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе 

  ОКТЯБРЬ – 2019 г   

1 Ӛлкәннәр кӛне 01.10. 2019 г Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе,  

СДК, депутаты 

2 2019-2020 елгы җылылык сезонына әзерлек буенча 

чаралар тәмамлану 
Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе,  

руководители  учреждений 



3 Кӛзге бал (уеннар, конкурслар, КВН) Ай дәвамында авыл мәдәният йорты 

директоры 

  НОЯБРЬ – 2019  года   

1 Үзара салым мәсьәләсе буенча җирле референдум 

оештыру һәм үткәрү 
Ай дәвамында Руководитель СП,  УИК 

2 Әниләр кӛненә багышланган чаралар  әниләр һәм 

балалар катнашында конкурс 
Ай дәвамында авыл мәдәният йорты 

директоры, 

зав.библиотекой 

  ДЕКАБРЬ – 2019  года   

1 Инвалидлар декадасы. Инвалидлар кӛненә 

багышланган чаралар 

1-10.12. 2019 г. Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе,  

депутаты СП 

2 Яңа ел бәйрәмен үткәрү ӛчен мәйдан һәм залны 

рәсмиләштерү 

С 20.12. 2019 г  авыл мәдәният йорты 

директоры, руководитель 

исполкома 

3 2020 елга подписка мәсьәләсе буенча халык 

арасында аңлату-агитация эше үткәрү 

В теч. месяца Зав.почтой   Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

җитәкчесе руководители 

организаций 

4  Шуган авыл җирлеге башкарма комитетының 2020 

елга эш планын тӛзү 

До 31.12. 2019 г Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе,  

секретарь    исполкома 

5 Бюджет сессиясен үткәрү Ай дәвамында Авыл җирлеге башкарма 

комитеты җитәкчесе,  

Бухгалтер  исполкома 

6 Бала-маскарад үткәрү 31.12. 2019 г авыл мәдәният йорты 

директоры, Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

җитәкчесе.  Руководители 

СП  

 


