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К А Р А Р  №2

Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы һәм 
Башкарма комитетының 2019 елга ниятләнелә торган төп чаралар планын

раслау турында

Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл җирлеге башлыгы 
Игошева Л.А.. мәгълүматын тыңлап, фикер алышканнан сон, Татарстан 
Республикасы Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл җирлеге 
муниципаль берәмлеге Уставының 33 нче маддәсе нигезендә Мөслим 
муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы КАРАР БИРӘ:

1. Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы 
тарафыннан 2019 елга ниятләнгән төп чаралар планын расларга (1 нче кушымта).

2. Даими комиссияләргә 2019 елга Мөслим муниципаль районы Мәллә- 
Тамак авыл җирлеге Советы тарафыннан ниятләнгән төп чаралар планында 
каралган мәсьәләләрне вакытында әзерләүне тәэмин итәргә.

3. 2019 елга Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл җирлеге 
башкарма комитеты тарафыннан ниятләнгән төп чаралар планын расларга (2 нче 
кушымта).

4. Әлеге карарның үтәлеше өчен җаваплылыкны Мәллә-Тамак авыл 
җирлеге башлыгына йөкләргә.

Мәллә-Тамак авылы 04 февраль, 2019 ел

Мәллә-Тамак авыл җирлеге Сове . Л.А.Игошева

mailto:Mtamak.Mus@tatar.ru
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ТӨП ЧАРАЛАР

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы 
Мэллэ-Тамак авыл җирлеге советы утырышлары 

2019 ел өчен

I. МӘЛЛӘ-ТАМАК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ УТЫРЫШЛАРЫ

Гыйнвар - февраль

1. 2018 елда ТР Мөслим муниципаль районының Мэллә-Тамак авыл җирлеге 
бюджеты үтәлеше һәм Мәллә-Тамак авыл җирлегенең төгәлләштерелгән бюджетына 
үзгәрешләр кертү турында.
2. Мәллә-Тамак авыл җирлеге башлыгының 2018 ел өчен эшләнгән эшләре турында 
отчеты.

Март -  апрель

1. "Россия Федерациясе гражданнарының 2006 елның 2 маендагы Мөслим 
муниципаль районы Мәллә-Тамак Советында 2018 елда кабул ителгән 59 -  ФЗ номерлы 
мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында «РФ Законын үтәү барышы хакында.
2. Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш 
турында мәгълүматы.
3. 2018 елда башкарылган эшләр турында бюджет оешмалаоы җитәкчеләренең 
хисабы.

Май -июнь

1. Мәллә-Тамак авыл җирлеге территориясендә хокук тәртибен ныгыту буенча даими 
комиссияләр һәм иҗтимагый оешмалар эше
2. Мәллә-Тамак авыл җирлегендә гражданнар җыеннары үткәрү турында
3. Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш 
турында мәгълүматы
4. Мәллә-Тамак авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип 
кагыйдәләре үтәлеше турында.

Июль-август

1. Мәллә-Тамак авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 1 яртыеллыгында үтәлеше 
турында.
2. Бюджет учреждениеләрен яңа ягу сезонына әзерләүнең барышы турында.
3. Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш 
турында мәгълүматы.

Сентябрь -  октябрь

1. Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Мәллә-Тамак авыл 
җирлеге бюджеты проекты турында (1 укылышта))
2. 2019-2020 еллар ягулык чорына бюджет оешмаларының әзерлеге турында
3. Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш 
турында мәгълүматы

Ноябрь -  декабрь

1. Мәллә-Тамак авыл җирлеге бюджетының 2019 елның 11 аенда үтәлеше турында .
2. 2020 елга Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы билгеләгән төп чараларны раслау 
турында.
3. Мәллә-Тамак авыл җирлегенең 2020 елга бюджеты турында (II укылышта))
4. Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советы депутатларының сайлау округларындагы эш 
турында мәгълүматы
5. 2019 елга йомгак ясау.



Мэллэ-Тамак авыл җирлеге башка

РАСЛЫЙМ: 
җирлеге башлыгы 

Л.А.Игошева.

тының 2019 ел өчен
планы

№ ЧАРА Үткәрелү
вакыты

Җ аваплы  кеш е

Я Н В А Р Ь

1 Яңа ел бәйрәм көннәрендә халыкның ялын 
оештыру (махсус план буенча) 1-08

Клуб мөдире

2 Раштуа бәйрәме уңаеннан халык белән бәйрәм 
чараларын оештыру» 07.01.

Клуб мөдире

3 Иске Яңа елның иске стиль буенча очрашуы 13 январь Клуб мөдире
Ф Е В Р А Л Ь

1 Мәллә-Тамак авыл җирлеге Советының 
чираттагы сессиясе," Башкарма комитет эше 
турында хисап»

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе

2 Район үзешчән сәнгать смотрында катнашу Ай
дәвамында

Клуб мөдире

3 2019 елгы 29 нчы Кышкы спартакиадада 
катнашу өчен авыл җирлеге халкын оештыру

График
буенча

Башкарма комитет 
җитәкчесе

4 Халыкның кышкы спорт бәйрәмнәрендә 
катнашуын тәэмин итү

Кышкы
чорда

Башкарма комитет 
җитәкчесе

5 Ватанны саклаучылар көненә багышланган 
чаралар-«Ягез әле егетләр " кичәсе»

23 Клуб мөдире

М А Р Т

1 Тематик кичәләр оештыру. Халыкара 
наркомания һәм наркобизнес белән көрәш 
көненә багышланган китапханәдә күргәзмәләр

1-8 Китпаханә мөдире

2 8-Март Халыкара хатын-кызлар көненә 
багышланган «Ягез әле кызлар» күңел ачу 
конкурсы

7-8 Клуб мөдире

4 Мәктәптә, балалар бакчасында «Нәүрүз " 
бәйрәме үткәрү

21-23 Балалар бакчасы мөдире

А П Р Е Л Ь

1 Көлке көненә багышланган чаралар» 01.04. Клуб мөдире
2 Китапханәдә "Бөек Ватан сугышында Җиңүгә" 

багышланган кичә оештыру һәм үткәрү»
Ай
дәвамында

Китапханә мөдире

3 Авыл җирлеге территорияләрен санитар 
чистарту буенча өмәләр үткәрү

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре

4 Хәрби хезмәткә чакырылучыларның ата- 
аналарының «хәрби хезмәткә чакырылучылар 
көне " үткәрүдә катнашуын оештыру»

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе

5 Бөек Ватан сугышында " Җиңү көне» н үткәрүгә 
әзерлек

Ай
дәвамында

Авыл җирлеге, бюджет 
оешмалары



М А Й
1 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында 

Җиңү көненә багышланган чаралар үткәрү» 01-09
Авыл җирлеге башкарма 
комитеты җитәкчесе, авыл 
җирлеге башлыгы, оешма 
җитәкчеләре

2 Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 74 еллыгына 
багышланган митинг»

08.05 Авыл җирлеге башкарма 
комитеты җитәкчесе, авыл 
җирлеге башлыгы, оешма 
җитәкчеләре

3 Авыл җирлеге территорияләрен санитар 
чистарту буенча өмәләр үткәрү

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре

4 Газета-журналларга язылу мәсьәләсе буенча 
халык арасында аңлату-агитация эше үткәрү

Ай
дәвамында

Элемтә бүлеге җитәкчесе, 
Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре

5 Авыл җирлеге яшьләре өчен “яз көне” нә 
багышланган күңел ачу кичәсе»

01 Клуб мөдире

6 “Сабантуй " бәйрәмен үткәрүгә әзерлек» Айның
икенче
яртысында

Клуб мөдире, Башкарма 
комитет җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре, депутатлар

7 Яшелләндерү эшләрен оештыру. Мәллә-Тамак 
авыл җирлеге торак пунктлары

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре

И Ю Н Ь
1 Халыкара балаларны яклау көненә багышланган 

чаралар»
01.06 Балалар оешмалары 

җитәкчеләре

3 2019 елгы «Сабантуй " милли бәйрәменә әзерлек 
һәм аны уздыру

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре, бюджет 
оешмалары, Клуб мөдире

4 2019-2020 елгы җылыту сезонына әзерлек буенча 
чаралар планы

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре, бюджет 
оешмалары, Клуб мөдире

5 2019-2020 елгы җылыту сезонына 
котельныйларны әзерләү буенча эш

Ай
дәвамында

Оешма җитәкчеләре

И Ю Л Ь
1 Үзара салым акчаларын җыю буенча халык 

белән эшләү
даими бюджет оешмалары

2 Территорияне төзекләндерүгә халыкны һәм 
учреждениеләр хезмәткәрләрен мобилизацияләү

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җит, кчесе

А В Г У С Т
1 Зиарат территориясен җыештыру буенча өмәләр 

үткәрү
Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе

2 “Баланы мәктәпкә җыярга ярдәм ит " акциясендә 
катнашу

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе

3 Җир кишәрлекләре өчен аренда түләвен 
вакытында кертүне контрольдә тоту

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе

С Е Н Т Я Б Р Ь
1 Мәллә-Тамак урта мәктәбендә Белем көне 01.09 Мәктәп директоры



2 Бюджет оешмаларын ягулык сезонына әзерләү 
һәм газны тоташтыру.

Ай
дәвамында

бюджет оешмалары 
Башкарма комитет 
җитәкчесе

3 Җир һәм милек салымын җыю эшен оештыру Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе

4

t

“Өлкәннәр көне " бәйрәмен үткәрүгә әзерлек 01-10 Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре

О К Т Я Б Р Ь
1 Өлкәннәр көне 01.10 Башкарма комитет 

җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре, бюджет 
оешмалары

2 2019-2020 елгы җылылык сезонына әзерлек 
буенча чаралар тәмамлану

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, бюджет 
оешмалары

3 Көзге бал (уеннар, конкурслар, КВН) Ай
дәвамында

Клуб мөдире

Н О Я Б Р Ь
1 Әниләр көненә багышланган чаралар " әниләр 

һәм балалар катнашында конкурс.
Ай
дәвамында

Клуб мөдире китапханә 
мөдире

2 Үзара салым мәсьәләсе буенча җирле 
референдум оештыру һәм үткәрү

Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе, сайлау 
комиссиясе

Д Е К  А Б Р ] Ь
1 Инвалидлар декадасы. Инвалидлар көненә 

багышланган чаралар
1-10 Башкарма комитет 

җитәкчесе, җирлек 
депутатлары

2 Авыл җирлекләре арасында үзешчән театр 
коллективлары конкурсында катнашуга әзерлек

Ай
дәвамында

Клуб мөдире

3 Яңа ел бәйрәмен үткәрү өчен мәйдан һәм залны 
рәсмиләштерү

20
декабрьдән 
31 нә кадәр

Клу^ мөдире, Башкарма 
комитет җитәкчесе

4 2019 елга язылу мәсьәләсе буенча халык 
арасында аңлату-агитация эше үткәрү

Ай
дәвамында

Элемтә бүлеге җитәкчесе 
Башкарма комитет 
җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре

5 Мәллә-Тамак авыл җирлеге башкарма 
комитетының 2020 елга эш планын төзү

31 нә кадәр Башкарма комитет 
җитәкчесе

6 Бюджет сессиясен үткәрү Ай
дәвамында

Башкарма комитет 
җитәкчесе һәм бухгалтер

7 Яңа ел кичәсе үткәрү 31 Клуб мөдире, Башкарма 
комитет җитәкчесе, оешма 
җитәкчеләре


