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КАРАР 

17 январ 2020ел                                                                                     №1 

 

 

 

Иске Айман авыл җирлеге Советының эш планын кабул итү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Айман авыл 

җирлеге Советы карар итте: 

 

1. Иске Айман авыл җирлеге Советының 2020 елга эш планын кушымта 

нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

Иске Айман авыл 

җирлеге башлыгы:                              

 

М.Р.Ахметханов 
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Приложение к решению Совета 

Староаймановского сельского поселения  

                                                                                                        от 17.01.2020г. 

 

Иске Айман авыл жирлеге буенча 2020 елга планлаштырылган 

гомуми чаралар планы 

 

№ Башкарыласы эшлэр Вакыты 

1. Авыл жирлегенен эшчэнлеген план 

нигезендэ Россия Федерациясе хэм 

Татарстан Республикасы Законнарына 

нигезлэнеп тозу хэм эш оештыру. 

Ел дэвамында 

2. Авыл жирлегендэ утырышлар планы хэм 

тематикасын булдыру, уткэру, карарларны 

гражданнарга житкеру 

Ел дэвамында 

3. Авыл жирлегенен бюджеты утэлешен, 

жирле салымнар жыйналышын контрольдэ 

тоту 

Хэр квартал саен 

4  “Иске Айман авыл жирлеге Советынын 

2020  ел  хэм планлы чор 2021, 2022 нче 

еллар  бюджетына” узгэрешлэр хэм 

остэмэлэр керту. 

Хэр квартал саен 

5 Иске Айман авыл жирлеге Советынын 

карарларын кабул иту хэм аерым 

карарларына узгэрешлэр керту, яки Россия 

Федерациясе хэм Татарстан Республикасы 

Законнарына узгэрешлэр керу сэбэпле 

карарларны гамэлдэн чыккан дип тану. 

Хэр квартал саен 

6 Жирлектэ гражданнарнын шэхси 

хужалыкларында житештерелгэн 

продукциялэрен сату очен шартлар тудыру 

Хэр квартал саен 

7 Актаныш муниципаль район Советы, 

Башкарма комитеты уткэрэ торган атналык 

эшне планлаштыру кинэшмэлэрендэ 

катнашу 

Ел дэвамында хэр 

атнанын шимбэ 

коне 

8 2020 нче елда узачак  Татарстан 

Республикасы Президентын , авыл җирлеге 

Советына депутатлар сайлауларын уткэру. 

март 



9 2021 нче елга узарасалым кулэмен билгелэу 

хэм жирле референдум уткэру. 

4квартал 

10 Гражданнардан кергэн хатлар хэм 

морэжэгатьлэрне ойрэну, канэгатьлэндеру, 

хэл иту юнэлешендэ эш алып бару 

Ел дэвамында 

11 Авыл жирлеге Советы утырышларында 

бюджет формалаштыру, раслау 

Ноябрь-декабрь 

 


