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Карар 

 

2020 елның 28 гыйнваре                         83-2 номерлы 

 

Урта Йорткүл авыл җирлегенең  2019 елга                                                                       

перспектив эш планын раслау турында 

 

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы    

 Карар итте: 

 

1. Урта Йорткүл авыл җирлегенең 2020 елга перспектив эш планын расларга. (Эш 

планы кушымта итеп бирелә.) 

 

2.Әлеге карар кабул ителгән вакыттан үз көченә керә. 

 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам 

 

 

 

 

 



 

 

                                                 Урта  Йорткүл Советы утырышында 

                              Расланган  2020 елның 28 гыйнваре                                                

83-2 номерлы карары нигезендә                                                  

                                                 Урта Йорткүл авыл җирлеге башлыгы                                                                                                                                                 

                                                    _____________Г. Р. Кәримуллина. 

 

№,   чаралар исеме,  үткәрү вакыты,  җаваплыбашкаручы 

 

1.Гражданнар җыенын түбәндәге мәсьәләләр буенча әзерләргә һәм 

үткәрергә: гражданнар җыенын әзерләү һәм үткәрү 

 

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының 2019 елда башкарылган эшләр һәм 

2020елга бурычлар турында хисабы.   –гыйнвар ае, - Җирлек башлыгы 

Авыл җирлеге территориясендә төзекләндерү һәм санитар-экологик хәл турында. 

Терлекләрне җәйге көтүлеккә чыгару-  апрель ае,  - Җирлек башлыгы 

Әйләнә-тирә мохитне саклау һәм янгын куркынычсызлыгы турында. авыл җирлеге 

территориясендә. Апрель-май айлары, - Җирлек башлыгы 

Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә гражданнарның үзара салым 

акчаларын кертү һәм куллану мәсьәләсе буенча җыен үткәрү турында Ноябрь  ае, 

- Җирлек башлыгы. 

 

 

№,  сораулар исеме, үтәлешвакыты, җаваплыбашкаручы 

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы утырышын әзерләү һәм үткәрү 

1. Урта Йорткүл авыл җирлегенең 2019 елдагы эше һәм 2020 елга бурычлар 

турында хисап. Февраль ае- җирлек башлыгы 

2. Урта Йорткүл авыл җирлегенең 2020 елга эш планын раслау -гыйнвар ае, 

җирлек башлыгы  

3. Авыл җирлеге территориясендә халыкны һәм терлекләрне исәпкә алу. айга 1 

тапкыр, авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары 



4. 2019 ел өчен авыл җирлеге бюджеты үтәлеше турында мәгълүмат. Март ае, 

авыл җирлеге башлыгы 

5. Кар чистарту һәм юлларны чистарту эшләрен үткәрү. гыйнвар-март айлары, 

ноябрь-декабрь айлары, Авыл җирлеге башлыгы 

6. Авыл җирлеге территориясендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү 

буенча чаралар үткәрү. Янгын куркынычсызлыгы буенча памятка тарату. ел 

дәвамында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен аңлату буенча имин булмаган 

һәм күп балалы гаиләләр һәм ялгыз яшәүче пенсионерларның ишегалларын 

үткәрү -Авыл җирлеге башлыгы, авыл җирлеге башкарма комитеты 

хезмәткәрләре, Совет депутатлары-ел буе  

7. Авыл җирлеге башкарма комитеты сайтын тулыландыру буенча эшне даими 

рәвештә алып бару- авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары  

8. Даими рәвештә Коррупциягә каршы тору буенча эш алып бару - авыл җирлеге 

башкарма комитеты хезмәткәрләре  

9. Шәхси сораулар буенча гражданнарны кабул итү, гражданнар мөрәҗәгатьләре 

белән эшләү- график нигезендә авыл җирлеге башлыгы, авыл җирлеге башкарма 

комитеты хезмәткәрләре  

10. «кышны озату»,Изге Валентин көне ,Ватанны саклаучылар көне, 8 Март-

Халыкара хатын-кызлар көне үткәрү. Февраль -март авыл җирлеге башлыгы, авыл 

мәдәният йорты директоры 

11. санитар-экологик хәлне яхшырту буенча күрелә торган чаралар һәм торышы 

турында. Җирлек территориясен җыештыру буенча санитар-экологик икеайлык 

үткәрү. Апрель-май авыл җирлеге башлыгы, хуҗалык, учреждение җитәкчеләре 

(килешү буенча) 

12. Башкарма комитет хезмәткәрләре һәм Совет депутатлары тарафыннан 

керемнәр, чыгымнар, милек һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләр турында 

белешмәләр бирү һәм тәкъдим ителгән белешмәләрнең дөреслеген тикшерүне 

оештыру Апрель аенда - авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары 

13. гыйнвар-март айларында үзара салым акчаларын вакытында җыюны оештыру 

-авыл җирлеге башлыгы, авыл җирлеге башкарма комитеты хезмәткәрләре  

14. язгы-җәйге чорда Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә янгын 

куркынычсызлыгы турында. Апрель-август авыл җирлеге башлыгы 

15.Җирлек территориясендә урнашкан һәйкәлләрне төзекләндерү буенча  эш. 

Даими рәвештә җирлек башлыгы, авыл җирлеге башкарма комитеты 

хезмәткәрләре 

16 .Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүне оештыру Май авыл 

җирлеге башлыгы оешма җитәкчеләре (килешү буенча) 



17. «балаларны яклау көне», «Сабантуй», «Авыл көне» бәйрәмнәренә 

багышланган чараларны әзерләү һәм үткәрү турында кирәк булган саен җирлек 

башлыгы, учреждение җитәкчеләре (килешү буенча) 

18. каты көнкүреш калдыклары һәм төзелеш материаллары рөхсәтсез 

урнаштыруны гамәлгә ашыручы затларга карата административ җаваплылык 

чараларын куллану буенча рейдлар үткәрү даими җирлек башлыгы, авыл җирлеге 

башкарма комитеты хезмәткәрләре 

19. җирлек территориясендә булган зиратларны җыештыру эшләрен оештыру. 

Май-август авыл җирлеге башлыгы 

20. халыкның ялын оештыру-Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә 

урнашкан мәдәният йортлары, китапханәләр эше. Даими рәвештә авыл җирлеге 

башкарма комитеты, мәдәният йорты, китапханә (килешү буенча) 

21. яшьләр советы эше, яшүсмерләр арасында хокук бозуларны профилактикалау 

һәм яшьләрне сәламәт яшәү рәвешенә тарту турында. Җирлек башлыгы, участок 

вәкаләтле вәкиле(килешү буенча) 

22. октябрь-көзге-кышкы чорда ягулык сезонына әзерлек һәм янгынга каршы 

чаралар оештыру (килешү буенча) авыл җирлеге башлыгы, учреждение 

җитәкчеләре) 

23 .Октябрь көнне өлкәннәр һәм инвалидлар декадасына багышланган чаралар 

оештыру -авыл җирлеге башлыгы, учреждение җитәкчеләре (килешү буенча) 

24. Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының гражданнарның хатлары, 

мөрәҗәгатьләре, гаризалары һәм шикаятьләре буенча эше турында. вакыт буе 

җирлек башлыгы, башкарма комитет секретаре 

25 .җир салымы, мөлкәткә салым, үзара салым җыю буенча мәгълүмат. 4 нче 

квартал җирлек башлыгы,башкарма комитет секретаре 

26 .Ноябрь авыл җирлегендә үзара салым кертү мәсьәләсе буенча җыен үткәрүне 

оештыру 

27 .2021 елга авыл җирлеге бюджетын карау һәм раслау 2020 ел Декабрь -авыл 

җирлеге Советы 

28. Яңа елны Декабрь аенда бәйрәм итүгә багышланган чараларны оештыру һәм 

үткәрү -авыл җирлеге башлыгы, учреждение җитәкчеләре (килешү буенча) 


