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Баланны авылы 25 гыйнвар 2019 ел

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Баланлы авыл жирлеге Башкарма 
комитетыньщ 2019 елга эш планын раслау турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында " 2003 
елньщ 6 октябрендэге 131 - ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Татарстан Республикасы Меслим 
муниципаль районы Баланлы авыл жирлеге Уставыныц 32 статьясы нигезендэ Баланлы авыл жирлеге 
Советы КАРАР ИТТЕ:



Раслыйм

Баланлы авыл жирлеге башлыгы 

И.И.Исламова

2 0 19 елга ПЕРСПЕКТИВАЛЫ ЭШ ПЛАНЫ

Баланлы авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе



МАРТ-2019 ел
1 Тематик кичэ оештыру. Халыкара 

наркомания йэм наркобизнеска карты 
керэш кененэ багышланган 
китапханэдэ кургэзмэлэр

1-8.03.2019 ел Китапхэнэ

2 8-Март Халыкара хатын-кызлар кененэ 
багышланган «Ягез эле кызлар» куцел 
ачу конкурсы.

7-8.03.2019 ел Клублар

3 Март балалар бакчасында «Нэуруз» 
бэйрэмен уткэру елеш буенча директор 
урынбасары. Китапханэ медире. д / сад

Март Тэрбия биру эшлэре буенча 
урынбасары, балар бакчасы 
медире

4 Волейбол буенча турнир уздыру Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе. 
Хужалык житэкчесе

АПРЕЛЬ-2019 ел
1 «Колу коне» нэ багышланган чаралар 01.04.2019 ел Клублар
2 Эйлэнэ-тирэне чистарту буенча омэлэр 

оештыру
Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе

3 Язгы кыр эшлэрен вакытында " 
агитбригадалар» чыгышларын оештыру

Ай эчендэ Клуб медире, китапханэ

4 Хэрби хезмэткэ чакырылучыларныц 
ата-аналарыныц «хэрби хезмэткэ 
чакырылучылар кене» ндэ агымда 
катнашуын оештыру

Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе

5 Бюджет оешмалары ай дэвамында Беек 
Ватан сугышына Жицунец 72 еллыгын 
бэйрэм итугэ эзерлек

Ай эчендэ Баланлы авыл жирлеге

‘Пай -2019 ел
1 «Яз Ьэм хезмэт» Ьэм «1941-1945 

еллардагы Беек Ватан сугышында 
Жиду кененэ багышланган чаралар 
уткэру» '

01-09.05.19г
Башкарма комитет житэкчесе, 
Авыл жирлеге житэкчелэре \ 
оешма житэкчелэре.

2 « Беек Ватан сугышында Жи нунен 74 
еллыгына» багышланган митинг уткэру

08.05.2019г Башкарма комитет житэкчесе, 
оешма житэкчелэре

о3 Язгы кыр эшлэрен оештыру Бэм уздыру В теч. месяца
4 Г азета-журналларга язылу мэсьэлэсе 

буенча халык арасында анлату- 
агитация эше уткэру.

В теч. месяца Почта медире, Башкарма комитет 
житэкчесе, оешма житэкчелэре

5 «Яз кене» нэ багышланган авыл 
жирлеге яшьлэре ечен кунел ачу кичэсе

01.05.2019г Клуб медире

6 " Сабантуй» бэйрэмен уткэругэ эзерлек. Айнын икенче 
яртысында

Клублар Башкарма комитет 
житэкчесе, оешма житэкчелэре, 
депутатлар.

Безне яшеллэндеру эшен оештыру. Ай эчендэ Баланлы авыл жирлеге пунктлары 
Башкарма комитет житэкчесе, 
оешма житэкчелэре

ИЮНЬ-2019 ел.
1 «Балаларны яклау кененэ» 

багышланган чаралар
01.06.2019г Балалар бакчасы житэкчелэре



2 Халыкны Ьэм учреждениелэр 
хезмэткэрлэрен азык эзерлэугэ 
мобилизациялэу.

Кирэгенчэ Башкарма комитет житэкчесе, 
оешма житэкчелэре. зоотехник

3 «Сабантуй-2019» милли бэйрэмен 
эзерлэу Ьэм уздыру.

ай башында Авыл жирлеге башкарма 
комитеты житэкчесе. Авыл 
жирлеге житэкчелэре бюджет 
оешмалары житэкчелэре. 
Китапханэ медире, клублар

4 2019-2020 ел жылыту сезонына эзерлек 
буенча чаралар планы Башкарма 
комитет житэкчесе, учреждениелэр 
житэкчелэре

Ай эчендэ

5 2019-2020 ел жылылык сезонына 
котельныйларны эзерлэу буенча эш.

Ай эчендэ газ хужалыгы ечен жаваплы

Июль - 2019 ел
1 Кирэк булган унышны (ындыр табагын) 

жыеп алуга халыкны Ьэм оешма 
хезмэткэрлэрен мобилизациялэу

Кирэгенчэ Башкарма комитеты житэкчесе

2 Бюджет оешмаларын 2019-2020 ел 
>кылылык сезонына эзерлэу.

Ай дэвамында Оешма житэкчелэре

АЕ5ГУСТ-2019 ел
1 Авыл басуларында агитбригадалар эше. Ай эчендэ Клублар
2 Ындыр табакларына эшлэу очей 

Халыкны Ьэм учреждениелэр 
хезмэткэрлэрен мобилизациялэу.

Кирэгенчэ Район башкарма комитеты 
житэкчесе, оешма житэкчелэре

3 " Физкультурачылар кене» бэйрэменэ 
эзерлек Ьэм аны уткэру

Ачыклана вакыты Башкарма комитет житэкчесе, * 
мэктэп физрукы

4 жир кишэрлеклэре ечен вакытында 
аренда тулэвен контрольдэ тоту.

Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе

Сентябрь - 2019 ел
1 Баланлы Ьэм Шуганка теп гомуми 

белем биру мэктэбендэ Белем кене .
01.09.2019г Мэктэп директорлары

2 Топка бюджет оешмаларын ягулык 
сезонына эзерлэу Ьэм газны ягулык 
чорына тоташтыру.

Ай эчендэ Авыл жирлеге башкарма 
комитеты житэкчесе.

3 Дир Ьэм милек салымын жыю эшен 
оештыру

Башкарма комитет секретаре

4 «Олкэннэр кене» бэйрэмен уткэругэ 
эзерлек

01.10.2019 ел Баланлы авыл жирлеге 
житэкчелэре, Башкарма комитет 
житэкчесе

ОКТЯБРЬ-2019 ел
1 Олкэн яшьтэге кешелэрне, олылау 01.10.2019г Башкарма комитет житэкчесе, 

оешма житэкчелэре



2 2019-2020 елларда жылыту сезонына 
эзерлек буенча чаралар тэмамлану.

Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе, 
оешма житэкчелэре

3 Кезге бал (уеннар, конкурслар, КВН). Ай эчендэ Клублар
Ноябрь-2019 ел

1 Энилэр кененэ " багышланган чара 
кысаларында энилэр Ьэм балалар 
катнашуында ел саен уткэрелэ торган 
конкурс.

Ай эчендэ Клуб, медире, китапханэ

Декабрь - 2019 ел
1 Инвалидлар ункенлеге. Инвалидлар 

кененэ багышланган чаралар
1-10.12.19 ел Башкарма комитет житэкчесе, 

авыл жирлеге депутатлары.

2 Авыл жирлеклэре арасында узешчэн 
театр коллективлары конкурсында 
катнашу ечен эзерлек.

Ай эчендэ Клублар

-> Рэсмилэштеру мэйданы , Яна ел 
бэйрэме уткэру очен зал

20.12.19-31.12.19
ел

Клублар Башкарма комитет 
житэкчесе

4 2019 елга язылу мэсьэлэсе буенча 
халык арасында ацлату-агитация эше 
уткэру.

Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе, 
оешма житэкчелэре

5 2019 елга Баланлы авыл жирлеге 
башкарма комитетыныц эш планын 
тезу

31.12.2019 елга 
кадэр

Башкарма комитет житэкчесе 
Башкарма комитет секретаре

6 Бюджет сессиясен уткэру. Ай эчендэ Башкарма комитет житэкчесе. 
Башкарма комитет бухгалтеры

7 Бал-маскарад уткэру 31.12.2019г Башкарма комитет житэкчесе. 
Авыл жирлеге житэкчелэре

Баланлы авыл жир л ere 

Башкарма Комитет Ждтэкчесе:

S.


