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Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы Ьзм 
Башкарма комитетыньщ 2019 елга ниятлэнелэ торган теп чаралар планын

раслау турында

Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлеге башлыгы 
Маннапова 3. М. мэгълуматын тыцлап, фикер алышканнан сон, Татарстан 
Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлеге ■- 

муниципаль берэмлеге Уставыныц 33 нче маддэсе нигезендэ Меслим 
муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы КАР АР БИРО:

1. Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы 
тарафыннан 2019 елга ниятлэнгэн теп чаралар планын расларга (1 нче кушымта).

2. Даими комиссиялэргэ 2019 елга Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш 
авыл жирлеге Советы тарафыннан ниятлэнгэн теп чаралар планында каралган 
мэсьэлэлэрне вакытында эзерлэуне тээмин итэргэ.

3. 2019 елга Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл жирлеге 
башкарма комитеты тарафыннан ниятлэнгэн теп чаралар планын расларга (2 нче

4. Олеге карарныц утэлеше ечен жаваплылыкны Вэрэшбаш авыл жирлеге

Вэрэшбаш авылы 28 гыйнвар, 2019 ел

кушымта).

башлыгына йеклэргэ.

Вэрэшбаш авыл жирлеге Сове З.М.Маннапова



Меслим муниципаль районы 
Вэрэшбаш авыл жирлеге 
Башкарма комитеты житэкчесенец 
28.01.2019 ел, 2 нче санлы 
карарына 1нчекушымта

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 
жирлеге Советында 2019 елга ниятлэнгэн Т0П  ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

. Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы утырышлары

Гыйнвар - февраль

1. Вэрэшбаш авыл жирлеге башлыгыньщ 2018 елда башкарылган эшлэр 
турында отчеты;

2. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 
жирлегенец 2018 елда бюджет утэлеше Ьэм Вэрэшбаш авыл жирлегенен 
тегэллэштерелгэн бюджетына узгэрешлэр керту турында;

3. 2019 елга теп чаралар планын раслау турында;
4. “Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 

жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында ( 1 укылыш);

5. "Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 
Жирлеге” муниципаль берэмлеге Уставына узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр 
керту турында (II укылыш);

6. Муниципаль берэмлек Советы, депутатларыныц сайлау округларындагы 
эшлэре буенча мэгълуматлары

Март -  апрель

1. 2019 елгы язгы ташу чорында биналарныц, куперлэрнец йэм башка 
корылмаларныц сакланышын тээмин иту турында ;

2. Вэрэшбаш авыл жирлеге территориясендэ хокук тэртибен ныгыту буенча 
даими комиссиялэр Ьэм ижтимагый оешмалар эше;

3. Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы депутатларыныц сайлау округларындагы 
эшлэре турында мэгълуматлары.

Май -июнь

1. Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы депутатларыныц сайлау округларындаг г 
эшлэре турында мэгълуматы



2. Вэрэшбаш авыл лщрлеге территориясендэ тезеклэндеру, чисталык Иэм 
тэртип кагыйдэлэре утэлеше турында;

3. 2019 елда балалар Ьэм яшьлэрнец ялын, сэламэт яшэу рэвешен, 
мэшгульлеген оештыру турында.

Июль-август

1. Вэрэшбаш авыл лщрлегенен; 2019 елньщ 1 яртыеллыгында бюджет 
утэлеше турында;

2. Бюджет учреждениелэрен ян,а ягу сезонына эзерлэунен барышы
турында;

3. Вэрэшбаш авыл ящрлеге Советы депутатларыньщ сайлау
округларындагы эшчэнлеге турында мэгълумат.

щ

Сентябрь -  октябрь

1. Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 
ж;ирлегенен 2020 елга бюджет проекты турында;

2. 2019-2020 еллар ягулык чорына бюджет оешмаларынын эзерлег
турында;

3. Вэрэшбаш авыл ящрлеге Советы депутатларыньщ сайлау
округларындагы эшчэнлеге турында мэгълуматы.

Ноябрь -  декабрь

1. Вэрэшбаш авыл ящрлеге бюджетыньщ 2019 елньщ 11 аенда утэлеше 
турында;

2. 2020 елга Вэрэшбаш авыл ж;ирлеге Советы билгелэгэн теп чараларны 
раслау турында;

3. Вэрэшбаш авыл ж;ирлегенен 2020 елга Иэм 2021 Ьэм 2022 еллар план 
чорына бюджеты турында.(1 укылыш);

4. Вэрэшбаш авыл ящрлегенец 2020 елга йэм 2021 Ьэм 2022 еллар план 
чорына бюджеты турында.(2 укылыш);

5. Вэрэшбаш авыл ящрлеге Советы депутатларыньщ сайлау 
округларындагы эшлэре турында мэгълуматы 
2019 елга йомгак ясау.6 .



II. Оештыру чаралары

1. Югары хакимият органнары карарлары, Вэрэшбаш авыл ж;ирлеге 
Советы карарлары, гражданнардан кергэн шикаятьлэрне, 
мерэжэгатьлэрне Ьэм гаризаларны вакытында карап тикшеру буенча 
контрольне гамэлгэ ашыру.
2. Вэрэшбаш авыл ж;ирлеге Советыныц, Вэрэшбаш авыл ж;ирлеге 
Советы депутатларыныц халык алдында отчетларын оештыру.
3. Бюджет оешмалары ж;итэкчелэре белэн терле мэсьэлэлэр буенча 
кицэшмэлэр уздыру.
4. Даими комиссия эгъзаларын Совет утырышына теп мэсьэлэлэр 
эзерлэугэ ж;элеп иту.

III. Вэрэшбаш авыл жирлеге Советы даими комиссиялэре каравына
куела торган мэсьэлэлэр

Бюджет-финанс .авыл хужалыгы кзм твзелеш мэсъдлэлэре буенча даими 
комиссия.

1. Бюджет утэлеше турында, 2018 елга Вэрэшбаш авыл жирлегенец 
тегэллэштерелгэн бюджетына узгэрешлэр керту турында.

2. Вэрэшбаш авыл ж;ирлегенец 2020 елга Ьэм 2021 и 2022 еллар план 
чорына бюджеты турында.

Мэгариф, мэдэният. яилълэр эшлэре, сэламэтлек саклау, социалъ мэсъэлэлдр, 
законлылык Ьэм хокук тэртибе буенча даими комиссия.

1. Даими комиссиянец перспектив эш планы турында.
2. Халыкныц ялын оештыру буенча мэдэни учреждениелэр 

(мэдэният йорты, китапханэ) эше турында.
3. Мэктэп, мэдэният йортларын кышкы ягулык сезонына эзерлэунец 

барышы турында.
4. Мэгариф учреждениелэренец яца уку елына эзерлеге турында.

IV. Даими комиссиялэр эшчэнлеген координациялэу.

1. Агымдагы елга эш планы тозудэ ярдэм курсэту.

2. Утырышларда, ж;ыелышларда,халык ж;ыеннарында, сайлаучылар, 
депутатлар тарафыннан эйтелгэн тэнкыйть курсэтмэлэрнец, тэкъдимнэрнен, 
утэлешен контрольдэ тоту.



Вэрэшбаш авыл жирлегендэ ХАЛЫК Ж^ЫЕННАРЫ

№ Кен тэртибе Уткэру
вакыты

Ж^аваплы

1 -  КВАРТАЛ

Вэрэшбаш авыл жирлеге 
башлыгыньщ 2018 елда башкарылган 
эшлэре турында отчеты.

График
нигезендэ

Авыл жирлеге 
башлыгы

Авыл жирлеге территориясендэ 
оператив хэллэр турында

гыйнвар Авыл жирлеге 
башлыгы

Ж^ирлек гражданнарыннан узара 
салым жыю барышы турында

февраль Авыл жирлеге 
башлыгы

2019 елгы язгы ташу чорында 
биналарньщ, куперлэрнец Ьэм башка 
корылмаларныц сакланышын тээмин 
игу турында

март Авыл жирлеге 
башлыгы

2 -  КВАРТАЛ
Шэхси хужалыктагы малларны 
кетулеклэргэ чыгару

Май Авыл жирлеге 
башлыгы

Янгын куркынычсызлыгы турында Май Авыл жирлеге 
башлыгы

Авылларны тезеклэндеру Ьэм санитар 
чистарту турында.

Май Авыл жирлеге 
башлыгы

3 -  КВАРТАЛ
Халыкны эчэр су белэн тээмин иту Август Авыл жирлеге 

башлыгы

Терле мэсьэлэлэр Август Авыл жирлеге 
башлыгы

4 -  КВАРТАЛ
Узара салым акчасына башкарылган 
эшлэр турында хисап

октябрь Авыл жирлеге 
башлыгы

Вэрэшбаш авыл жирлеге 
территориясендэ террорчылык 
актларын кисэту Ьэм жэмэгать 
куркынычсызлыгын кечэйту 
чаралары турында

декабрь Авыл жирлеге 
башлыгы



Меслим муниципаль районы 
Вэрэшбаш авыл жирлеге 
Башкарма комитеты житэкчесенен 
28.01.2019 ел, 2 нче санлы 
карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы Вэрэшбаш авыл 
жирлеге башкарма комитетыныц 2019 елга ниятлэнгэн Т 0П  ЧАРАЛАР

ПЛАНЫ

№ Эш тере Вакыты Жаваплылар

1. Вэрэшбаш авыл жирлеге башкарма 
комитеты житэкчесенец 2018 ел даты 
эшчэнлеге турында хисабы

гыйнвар Башкарма
комитет
житэкчесе

2. Башкарма комитетныц 2019 елга эш планын 
раслау

гыйнвар Башкарма
комитет
житэкчесе

3. 2019 ел ечен хисапларны эзерлэу йэм 
тапшыру

График
нигезендэ

зам.руководителя 
исполкома

4. Авыл жирлеклэре арасында узучы XXIX 
кышкы спартакиадада катнашу

февраль-
март

Башкарма
комитет
житэкчесе

5. Авыл жирлеклэре арасында узучы узешчэн 
сэнгать смотр - конкурсына эзерлек Ьэм 
катнашу

февраль-
март

Башкарма
комитет
житэкчесе

6. Бюджет учреждениелэрендэ электр 
энергиясе, газ куллануны контрольдэ тоту

даими Башкарма
комитет
житэкчесе, оешма 
житэкчелэре

7. Ватанны саклаучылар коненэ багышланган 
чаралар

20.02-23.02 Клуб медирлэре

8. 8 Март Халыкара хатын-кызлар коненэ 
багышланган чаралар

01.03-10.03 Клуб, мэктэп 
директорлары

9. Узара салым акчаларын жыю 01.04.201га
кадэр

Башкарма
комитет

10. 1 Май бэйрэменэ багышланган бэйрэм 
чаралары

28.04-01.05 Директора СДК

11. 1941 - 1945 еллардагы Боек Ватан 
сугышында Жицунец 74 -еллыгы унаеннан 
тантаналы чаралар уткэру, сугыш 
ветераннарын, тыл хезмэтчэннэрен (кирэк 
булганда ©йлэренэ барып) котлау

май Башкарма
комитет
житэкчесе

12. Исламов И. 3. крестьян-фермер хужалыгына 
йэм «Август-Муслюм» агрофирмасына язгы

май-август Башкарма
комитет



кыр эшлэрен уткэрудэ Ьэм урып-жыю 
чорында ярдэм курсэту

житэкчесе

13. Балаларныц ж;эйге ялын Ьэм хезмэтен 
оештыру

июнь-
август

Белем биру 
оешмалары 
житэкчелэре

14. Авыл жирлеге территориялэрен жыештыру 
буенча ©мэлэр оештыру.

май-октябрь Башкарма
комитет
житэкчесе, оешма |j 
житэкчелэре

15. Вэрэшбаш авыл жирлеге территориясен 
тезеклэндеру Ьэм яшеллэндеру эшлэрен 
оештыру

май-октябрь Башкарма
комитет
житэкчесе, оешма 
житэкчелэре

16. “Сабантуй” милли бэйрэмен оештыру Ьэм 
уткэру

«

июнь Башкарма
комитет"
житэкчесе, оешма 
житэкчелэре

17. Авыл хужалыгы формированиялэренэ терлек 
азыгы эзерлэудэ ярдэм иту

июнь-июль Башкарма
комитет , 1 
житэкчесе

18. ЖДр салымын йэм физик затларныц милкенэ 
салымны жыюны оештыру. Бурычлылар 
белэн эш.

Ел
дэвамында

Башкарма
комитет

19. Балигъ булмаганнар арасында хокук 
бозуларны, эчкечелекне кисэту буенча 
профилактик эш

даими полициянен 
участок вэкиле, 
мэктэп.клуб 
директорлары, 
ДНД

20. Жфтлыту сезонына эзерлек июль-
сентябрь

Оешма
житэкчелэре

21. Республика коненэ багышланган бэйрэм 
чаралары уткэру

30.08 Башкарма
комитет
житэкчесе

22. Ындыр табакларына эшлэу ©чен Халыкны 
йэм учреждениелэр хезмэткэрлэрен 
мобилизациялэу

Август-
сентябрь

Башкарма
комитет
житэкчесе. оешма 
житэкчелэре

23. Белем коненэ багышланган чаралар 01.09 Мэктэп
директорлары

24. Элкэннэр коненэ багышланган чаралар 
уткэру. Ялгыз, аз керемле гражданнарга бару

1-10.10 Башкарма
комитет
житэкчесе ,1|

25. Энилэр коненэ багышланган чара . Энилэр 
Ьэм балалар катнашында конкурс

ноябрь Клуб, китапханэ 4 
медирлэре

26. Инвалидлар декадасын уткэру 1-10
декабря

Башкарма
комитет
житэкчесе
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27. Сугыш Ьэм хезмэт ветераннарына Ьэрьяклап 
ярдэм курсэту. Пенсионерлар Ьэм 
ветераннар проблемаларын хэл итудэ 
катнашу

Ел
дэвамында

Башкарма 
комитет, 
житэкчесе

28. Халык жыеннары уткэру Ел
дэвамында

Башкарма
комитет
житэкчесе

29. Хэйрия акциялэрендэ катнашу Уздырылган
саен

Башкарма
комитет
житэкчесе

30. Районара узучы семинарларда, 
кицэшмэлэрдэ катнашу

Ел
дэвамында

Башкарма
комитет
житэкчесе Л

31. Дирлек территориясендэ беренчел янгын 
куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту 
буенча эш ,

Ел
дэвамында

Башкарма
комитет
житэкчесе

32. Хокук бозуларны профилактикалау , торак 
пунктларнын,, асоциаль гаилэлэрнец янгынга 
каршы торышын тикшеру буенча рейдлар 
уткэру.

даими Башкарма
комитет
житэкчесе

33. Ян,а елга эзерлек. Кар сыннары конкурсы. декабрь Оешма
житэкчелэре

•* —  ц

Маннапова 3. М.
Вэрэшбаш
Башкарма
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