
 

 

 

 



 

 

 

 



Түбән Табын авыл җирлеге авылларында   

АВЫЛ ҖЫЕННАРЫ 

 

 №             Эчтәлек Көне  Җаваплы 

кешеләр 

 

1 – КВАРТАЛ 

 

1 Түбән Табын авыл җирлеге башлыгының 2018 елда халык 

алдында башкарылган эшләре турында отчеты 

 

04.02.2019 

Авыл җирлеге 

башлыгы 

2 Язгы ташуга каршы чаралар кабул итү Март Авыл җирлеге 

башлыгы 

3 Үзара салым җыю барышы турында  

 

Март Авыл җирлеге 

башлыгы 

 

2 – КВАРТАЛ 

 

1 Кӛтүлеккә шәхси мал чыгару Май Авыл җирлеге 

башлыгы 

2 Халык тарафыннан янгынга каршы чаралар турында  Май Авыл җирлеге 

башлыгы 

4 Җирлек урамнарында һәм ишегалларында чисталык һәм 

тәртип турында 

Май Авыл җирлеге 

башлыгы 

 

  3 – КВАРТАЛ 

 

1 Су белән тәэмин итү. План буенча ремонт Август Авыл җирлеге 

башлыгы 

2 Сайлауларга әзерлек      Август

  

Авыл җирлеге 

башлыгы 

3 Тӛрлесеннән 

 

Сентябрь Авыл җирлеге 

башлыгы 

 

4 – КВАРТАЛ 

 

1 Җирле референдумга әзерлек һәм үткәрү турында Октябрь Авыл җирлеге 

башлыгы 

2 Яңа елга әзерлек Ноябрь Авыл җирлеге 

башлыгы 

3 Ел нәтиҗәләре Декабрь  Авыл җирлеге 

башлыгы 

  

 

Тӛрлесеннән 

 

Декабрь  Авыл җирлеге 

башлыгы 

 

 

 

 

 



Түбән Табын авыл җирлегенең 2019 нчы елга төп чаралар планы 

Совет утырышлары 

 

Гыйнвар - февраль 

1. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Түбән Табын авыл җирлегенең 2018 елгы бюджеты үтәлеше 

һәм Түбән Табын авыл җирлегенең тӛгәлләштерелгән бюджетына үзгәрешләр кертү турында 

2. Түбән Табын авыл җирлеге башлыгының 2018 нче елда башкарылган эшләр турында отчеты  

 

Март – апрель 

1. "Россия Федерациясе гражданнарының 2006 елның 2 маендагы 59 – ФЗ номерлы Мӛслим муниципаль районы Түбән 

Табын Советында 2018 елда мӛрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында «РФ Законын үтәү барышы хакында 

2. Түбән Табын авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш турында мәгълүматы 

3. 2018 елгы эш турында бюджет оешмалары җитәкчеләренең хисабы  

4. Материаллар әзерләү һәм декларация тапшыру 

 

Май –июнь 

1. Түбән Табын авыл җирлеге территориясендә хокук тәртибен ныгыту буенча даими комиссияләр һәм иҗтимагый 

оешмалар эше 

2. Түбән Табын авыл җирлегендә гражданнар җыеннарын үткәрү турында 

3. Түбән Табын авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш турында мәгълүматы 

4. Түбән Табын авыл җирлеге территориясендә тӛзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләрен үтәү барышы турында 

 

Июль – август 

1. Түбән Табын авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 1 яртыеллыгында үтәлеше турында 

2. Бюджет учреждениеләрен яңа ягу сезонына әзерләүнең барышы турында 

3. Түбән Табын авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш турында мәгълүматы 

 

Сентябрь – октябрь 

1. Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Түбән Табын авыл җирлегенең 2020 елга бюджет проекты 

турында (1 укылышта)) 

2. 2019-2020 еллар җылылык сезонына бюджет оешмаларының әзерлеге турында. 

3. Түбән Табын авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш турында мәгълүматы 

 

Ноябрь – декабрь 

1. Түбән Табын авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 11 аенда үтәлеше турында 

2. Түбән Табын авыл җирлеге Советы тарафыннан 2020 елга билгеләнгән тӛп чараларны раслау турында 

3. Түбән Табын авыл җирлегенең 2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына бюджеты турында (икенче 

укылышта) 

4. Түбән Табын авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш турында мәгълүматы 

5. 2019 елга йомгак ясау 

 

 

ІІ. Оештыру чаралары 

1. Түбән Табын авыл җирлеге Советы карарларының, гражданнарның шикаятьләрен, мӛрәҗәгатьләрен һәм гаризаларын 

вакытында карап тикшерү буенча кабул ителгән карарлар, югары хакимият органнары карарлары үтәлешен 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру 

2. Түбән Табын авыл җирлеге Советының, Түбән Табын авыл җирлеге Советы депутатларының җирлек халкы алдында 

отчетларын оештыру 

3. Бюджет оешмалары җитәкчеләре белән тӛрле мәсьәләләр буенча киңәшмә. 

4. Даими комиссия әгъзаларын Совет утырышына һәм үз карарларына тӛп мәсьәләләр әзерләүгә җәлеп итү 

 

 

ІІІ. Түбән Табын авыл җирлеге Советының даими комиссияләрендә  

карау өчен кертелә торган мәсьәләләр  

Бюджет-финанс мәсьәләләре, авыл хуҗалыгы һәм төзелеш мәсьәләләре буенча даими комиссия 

1.2018 елга Түбән Табын авыл җирлегенең тәгаенләнгән бюджетына үзгәрешләр кертү турында 

2.Түбән Табын авыл җирлегенең 2019 елга бюджеты турында 

 

Мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау,  яшьләр эшләре, социаль мәсьәләләр, законлылык һәм хокук 

тәртибе буенча даими комиссия 

1.Даими комиссиянең перспектив эш планы турында 

2.Халыкның ялын оештыру буенча мәдәни учреждениеләр (мәдәният йорты, китапханә) эше турында. 

3.Түбән Табын авыл җирлегендә Экология елын үткәрү барышы турында 

4.Мәктәп, мәдәният йорты кышкы җылыту сезонына әзерлек барышы турында 

5.Мәгариф учреждениеләренең (мәктәпләрнең, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең) яңа уку елына әзерлеге 

турында 

 

ІV.  Даими комиссияләр эшчәнлеген координацияләү 

1.Агымдагы елга план тӛзүдә ярдәм күрсәтү 



2.Утырышларда, җыелышларда, гражданнар җыеннарында әйтелгән Совет карарларының үтәлеше, тәнкыйть 

күрсәтмәләре, сайлаучылар, депутатлар тәкъдимнәрен контрольдә тоту 

 

V. Депутатлар белән эшләү 

1.Үз округларындагы депутатларның сайлаучылар алдында хисаплары 

2.Совет утырышында депутат вазыйфаларын башкару турында депутатлар хәбәрләрен тыңлау 

 

 

 

 
Түбән Табын авыл җирлеге Башкарма комитетының 

 2019 нчы елга эш планы 

 № ЧАРАЛАР КӨН ҖАВАПЛЫЛЫК 

ГЫЙНВАР 

 1 Яңа ел бәйрәм кӛннәрендә халыкның ялын оештыру 

(махсус план буенча) 

 

01-08.01. 

2019г. 

Китапханә мӛдире, клуб мӛдирләре, 

Башкарма комитет, мәктәпләр 

2 ДНД эшен оешыру 

 

29.12.2018-

08.01.2019г. 

ДНД, мәктәпләр әгъзалары 

3 Иске Яңа елның иске стиль буенча очрашуы 

 

13.01.2019г. Китапханә мӛдире, клублар, 

Башкарма комитет 

4 2019 елга Район соц бүлеге ӛчен тӛрле категория 

гаиләләрнең мәгълүматлар базасын формалаштыру   

ай барышында Башкарма комитет 

5 2019 елга электр энергиясен куллану ӛчен лимитны тӛзү 

буенча документлар әзерләү  

ай барышында Башкарма комитет, бухгалтерия 

Ф Е В Р А Л Ь 

1 Түбән Табын авыл җирлеге Советының чираттагы 

сессиясе, Башкарма комитетның эше турында хисап 

ай барышында Башкарма комитет 

2 2019 елгы 29 нчы кышкы спартакиадада катнашу ӛчен 

авыл халкын оештыру 

ай барышында Башкарма комитет, мәктәпләр 

3 Районның спорт-кышкы бәйрәмнәрендә халыкның 

катнашу 

 кышкы айлар Башкарма комитет 

4 “Ватанны саклаучылар кӛненә” багышланган  чаралар 23.02. клуб мӛдирләре 

5 Авыл җирлеге оешмаларының барлык җитәкчеләре 

катнашында авыл җыеннары 

ай барышында Башкарма комитет 

МАРТ 

1 Тематик кичәләр оештыру. Китапханәләрдә наркомания 

һәм наркобизнес белән кӛрәш кӛненә багышланган 

күргәзмәләр 

01-08.03. китапханә мӛдире 

2 8 Март-Халыкара хатын-кызлар кӛненә багышланган  

“Ягез әле, кызлар!" күңел ачу бәйгесе  

06-08.03. 

 

клуб мӛдирләре 

3 Мәктәптә, балалар бакчасында “Нәүрүз” бәйрәме үткәрү Март китапханә мӛдире, клуб мӛдире, 

тәрбия эшләре буенча урынбасар, 

балалар бакчасы мӛдире 

АПРЕЛЬ 

1 Кӛлке кӛненә багышланган чаралар 01.04.2019г. клуб мӛдире 

2 Китапханәдә Бӛек Җиңүгә багышланган кичә оештыру һәм 

үткәрү 

ай барышында китапханә мӛдире,  тәрбия эшләре 

буенча урынбасар 

3 Хәрби хезмәткә чакырылучыларның ата-аналары белән  

чаралар оештыру. "Хәрби хезмәткә чакырылучылар кӛне» 

ай барышында Башкарма комитет 

4 Бӛек Җиңү кӛнен үткәрүгә әзерлек 

 

ай барышында Башкарма комитет, бюджет 

оешмалары  

5 Авыл җирлеге территориясендә Чисталык 2-айлыгында 

катнашу һәм үткәрү 

һәрдаим Башкарма комитет 

МАЙ 

1 «Яз һәм хезмәт» һәм 1941-1945 еллардагы Бӛек Җиңү 

кӛненә багышланган чаралар үткәрү 

 

01-09.05. 

Башкарма комитет, «Табын» 

бүлекчәсе җитәкчесе, учреждениеләр 

җитәкчеләре 

2 «Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 74 еллыгы» митинг 

үткәрү 

08.05. Башкарма комитет, учреждениеләр 

җитәкчеләре 

3 Язгы кыр эшләрен оештыру һәм үткәрү Ай барышында Башкарма комитет, «Табын» 



бүлекчәсе җитәкчесе, учреждениеләр 

җитәкчеләре 

4 Газета-журналларга язылу мәсьәләсе буенча халык 

арасында аңлату-агитация эше үткәрү 

Ай барышында почта мӛдире, Башкарма комитет, 

учреждениеләр җитәкчеләре 

5 Авыл җирлеге яшьләре ӛчен яз кӛненә багышланган күңел 

ачу кичәсе 

01.05. клуб мӛдирләре 

6 “Сабантуй " бәйрәмен үткәрүгә әзерлек май клуб мӛдирләре,  

Башкарма комитет, бюджет 

учреждениеләр җитәкчеләре, 

депутатлар 

7 Җирлектә  яшелләндерү эшләрен оештыру.  Ай барышында Башкарма комитет, бюджет 

учреждениеләр җитәкчеләре 

8 Ифтар ашлары үткәрү Ай барышында Башкарма комитет, имам-хатыйблар, 

бюджет учреждениеләре 

җитәкчеләре, «Табын» бүлекчәсе 

җитәкчесе, клуб мӛдирләре 

ИЮНЬ 

1 Халыкара балаларны яклау кӛненә багышланган чаралар 01.06. балалар оешмалары җитәкчеләре 

2 «Сабантуй» милли бәйрәмен уздыру  ай башында Башкарма комитет, бюджет 

учреждениеләре җитәкчеләре, 

«Табын» бүлекчәсе җитәкчесе, клуб 

мӛдирләре 

3 2019-2020 елларда җылыту сезонына әзерлек буенча 

чаралар планы 

ай барышында Башкарма комитет, бюджет 

учреждениеләре җитәкчеләре 

4 2019-2020 елгы җылыту сезонына котельныйларны 

әзерләү буенча эш 

ай барышында җылылык эшен оештыру буенча 

җаваплылар 

5 Ураза бәйрәмен оештыру һәм үткәрү 04.06.-05.06. Башкарма комитет, имам-хатыйблар, 

бюджет учреждениеләре 

җитәкчеләре, «Табын» бүлекчәсе 

җитәкчесе, клуб мӛдирләре  

ИЮЛЬ 

1 Авыл халкын һәм учреждение хезмәткәрләрен урып-җыю 

ӛчен мобилизацияләү (ашлык ындыр табагы)) 

ай барышында Башкарма комитет 

2 Бюджет оешмаларын 2019-2020 елгы җылыту сезонына 

әзерләү 

ай барышында Башкарма комитет, бюджет 

учреждениеләре җитәкчеләре 

АВГУСТ 

1 Зират территориясен җыештыру буенча ӛмәләр үткәрү ай барышында Башкарма комитет 

2 Ындыр табакларына эшләү ӛчен Халыкны һәм 

учреждениеләр хезмәткәрләрен мобилизацияләү 

ай барышында Башкарма комитет, бюджет 

учреждениеләре җитәкчеләре 

3 Халык арасында» физкультурачылар кӛне " бәйрәмен 

әзерләү һәм үткәрү  

 Башкарма комитет, мәктәпнең 

физк.укытучысы 

4 Җир кишәрлекләре ӛчен аренда түләвен вакытында кертү 

контрольдә тоту 

ай барышында Башкарма комитет 

5 Корбан бәйрәменә әзерлек. Корбан бәйрәмендә катнашу 

һәм үткәрү 

11-15.08. Башкарма комитет, имам-хатыйблар, 

бюджет учреждениеләре 

җитәкчеләре, «Табын» бүлекчәсе 

җитәкчесе, клуб мӛдирләре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Түбән Табын тӛп гомуми белем бирү мәктәбендә Белем 

кӛне 

02.09. мәктәп директоры 

2 Бюджет оешмаларын ягулык сезонына әзерләү һәм газны 

ягулык белән тәэмин итү 

ай барышында учреждениеләре җитәкчеләре 

3 Җир һәм милек салымын җыю эшен оештыру ай барышында Башкарма комитет 

4 Ӛлкәннәр декадасына әзерлек 01-10.10. «Табын» бүлекчәсе җитәкчесе, 

Башкарма комитет 

ОКТЯБРЬ  

1 Ӛлкәннәр кӛне 

 

01-10.10. «Табын» бүлекчәсе җитәкчесе, 

Башкарма комитет, учреждениеләр 

җитәкчеләре 

2 2019-2020 елгы җылылык сезонына әзерлек буенча 

чаралар тәмамлану 

ай барышында учреждениеләр җитәкчеләре 

3 Кӛзге бал (уеннар, конкурслар, КВН) ай барышында клуб мӛдирләре, мәктәпләр 

НОЯБРЬ 

1 Әниләр кӛненә багышланган чара. Әниләр һәм балалар 

катнашында конкурс. 

ай барышында  клуб мӛдирләре, мәктәпләр, 

китапханә мӛдирләре 

ДЕКАБРЬ 



1 Инвалидлар декадасы. Инвалидлар кӛненә багышланган 

чаралар 

01-10.12. клуб мӛдирләре, мәктәпләр, 

китапханә мӛдирләре, Башкарма 

комитет, депутатлар 

2 Театр коллективлары үзешчәннәре конкурсында катнашуга 

әзерлек  

ай барышында клуб мӛдирләре 

3 Яңа ел бәйрәмен үткәрү ӛчен мәйдан һәм залны 

рәсмиләштерү 

20.12.- 31.12. клуб мӛдирләре, мәктәпләр, 

китапханә мӛдирләре, Башкарма 

комитет, депутатлар 

4 2019 елга язылу мәсьәләсе буенча халык арасында аңлату-

агитация эше үткәрү 

ай барышында  бюджет учреждениеләре 

җитәкчеләре, почта бүлекчәсе 

5  Түбән Табын авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 

елга эш планын тӛзү 

ай барышында  

6 Бюджет сессиясен үткәрү ай барышында Башкарма комитет 

7 Балмаскарад Үткәрү 30 - 31.12. «Табын» бүлекчәсе җитәкчесе, 

Башкарма комитет, клуб мӛдирләре 

8 ДНД оешмасы 29.12.2019-

08.01.2020 

ДНД членнары, мәктәпләр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


