
ТР Алабуга муниципаль районы Илмәт 

 авыл җирлеге  башлыгының  

2016 елда башкарылган эше турында отчет. 

 

Хөрмәтле Геннадий Егорович!  

Хөрмәтле депутатлар, авылдашлар, чакырылган  җитәкчеләр! 

 

 

 Слайд 1,2,3,4,5 

 

Районыбыз үзәгеннән 45 чакрым ераклыкта урнашкан матур 

табигатьле Илмәт авыл җирлеге   Илмәт, Ядегәр, Көек авылларын 

берләштерә. Авыл жирлеге биләмәләре 364 га тәшкил итә. Авыл 

жирлегендә 7 депутат сайланган. 

 

  Ел дәвамында 115 кешегә белешмә  бирелгән. Гражданлык 

хәле актларын теркәү - 8,   

 7  есе дә  үлү очрагы, 1 се туу. 

                                                                               Слайд 6,7,8 

2016 ел эчендә 27 сессия уздырылды. Аларда 42  сорау 

каралды: болар - Уставка үзгәрешләр кертү, бюджетка үзгәрешләр 

кертү,2017 елның бюджеты һәм башкалар. 

Җирлек башлыгы шәхси сораулар буенча гражданнарны 

даими рәвештә кабул итә. Аларның гозерләрен депутатлар белән 

тыгыз хезмәттәшлектә хәл итәргә тырышабыз. Шундый кабул 

итүләр депутатларыбыз катнашында да үтә. 

 

 

                        Слайд9  

         2017 елның 1 гыйнварына авылда барлыгы 341кеше яши, 

шуларның Илмэттэ-303, Ядегәрдә-31,    Көектә-7.  Йорт саны – 135, 

шул исәптән Илмәт авылында-111 , Ядегәрдә – 18, Көектә- 6 

 

 

      Хезмәткә сәләтле яшьтә - 135 кеше, авылның 30 кешесе “Яңа 

Юраш АФ” ҖЧҖдә эшли, 23 кеше бюджет өлкәсендә хезмәт куя, 

башка төрле өлкәдә хезмәт башкаручылар– 79 кеше.  



     Җирлектә - 122 пенсионер,  һәм 18 тыл ветераны яши. 

 

Халыкның тормыш дәрәҗәсен hәм сыйфатын күтәрү җирле 

үзидарә эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген билгеләүче төп күрсәткеч 

булды hәм булып кала бирә.Федераль, республика, муниципаль 

программалар безнең өчен бу эштә зур ярдәмгә әйләнде.Шуларның 

нәтиҗәсе буларак, авылларыбыз күзгә күренеп үзгәрә, биредә гомер 

итү көннән-көн уңайлыракка әйләнә бара. 

Слайд10,11,12,13 

 

Илмәт авылында яңа ФАП ачылу  шуның бер мисалы. Бу 

искиткеч матур вакыйга Илмәтлеләр өчен чын бәйрәмгә 

әйләнде.Бүгенге көндә уңайлыклары заманча таләпләргә җавап 

бирүче бу бина авылыбызга ямь биреп тора.  

Слайд14,15 

Шулай ук юлларны тәртипкә китерү максатыннан гамәлгә 

кертелгән  республика программасында катнашып Илмәт 

авылының Яр буе урамы тулысынча вак таш белән түшәлде. 

Слайд16 

  Соңгы елларда районыбыз авылларында бәрәкәтлерәк 

яктырткычлар урнаштыру программасы эшләп килә. Шул уңайдан 

безнең җирлектә дә 8 яктырткыч ,1 щиток урнаштырылды, 210 метр 

чыбык сузылды. 

Слайд17 

Авылыбызның төзеклеге, матурлыгы өчен үз көчебез белән ел саен 

нәрсә булса да эшлибез, төзекләндерәбез  билгеле , әмма өстәмә 

финанс мөмкинлекләре кирәк. “1 гә 4” нисбәтендә уртак 

финанслауны күздә тоткан республика программасына керү өчен, 

быелгысы елны да 2 җирле референдум үткәрелде.Ноябрьдә 

уздырылган референдум 2017 елда башкарылачак эшләр өчен 

уздырылды. 

Слайд 18 

Шуңа күрә дә 2016 нчы елгы салым акчасына тулы мәгьлүмәт 

биреп үтәсем килә. Халыктан җыелган акчабыз 56200 сум булса, 



республикабыз шуның өстенә тагын 224800 сум өсти. Нәтиҗәдә бу 

сумма 281000 сум тәшкил итә.  

Слайд 19,20,21 

Шушы салым акчасыа иң мөhим эшләребезнең берсе –асфальт 

юлларыбыз тәртипкә китерелде. 182500 сумга Илмәт авылының 

Тау башы урамының асфальт юлы , Сәйдәш урамында урнашкан 

күпер өстендәге асфальт юл төзекләндерелде.Күп чыгым сорый 

торган бу эш вакытында башкарылды. 

Слайд22 

98500 сумга Ядегәр авылындагы су башнясы койма белән 

әйләндереп алынды. 

Шулай ук җирле бюджет чыгымнарына эшләнелгән эшләргә 

тукталып үтәсем килә. 

Слайд23,24 

Авылыбыз башында матур итеп стела урнаштырылды. 

Су белән тәэмин итү системасына схема ясалды. Илмәт авылының 

су скважинасыың Санитар саклау зонасына проект эшләтелде. Яңа 

җиткереләчәк МФЦ җире рәсмиләштерелде. Шушы җиргә 

топосъемка ясалды. 

Көнкүрешнең каты калдыкларын, чүп-чарны чыгару белән 

“Мехуборка” кампаниясе шөгыльләнә. Җирлектә 10 контейнер 

урнаштырылган. Бер ел эчендә 595 кубометр чүп чыгарылды.  

Слайд25 

   Юлларны кыш көне кардан арындыруга фермер башлыгы 

Ашрафзянов белән килешү төзелгән. Җирлектәге hәр авылыбызның 

урамнары киң, чиста итеп вакытында ачыла. 

 

Ике авылның да зиратларында чистарту эшләре башкарылды. 



Игелекле эшләр 

Слайд26,27,28 

Ядегәр авылының су башнясы янында депутатыбыз Гайнутдинов 

Раиф Мулланур улы җитәкчелегендә зур эшләр башкарылды.      

Слайд ,29,30                      

  Авылда яшәүчеләр дә, шәhәр халкы кебек үк, матур итеп ял итүгә 

hәм күңел ачуга лаек. Ләкин бу күңеллелекне тормышка ашыру 

өчен читтән ярдәм көтеп утыруның урынсыз икәнлелеген 

Илмәтлеләр инде күптән аңлады.Мәдәният артында катырылган боз 

да, ясалган тавыбыз да балаларыбызның гына түгел, әти-

әниләребезнең дә яраткан урынына әверелде. 

Шушы ясалган тавыбызның спонсоры депутатыбыз крестьян 

фермер хуҗалыгының башлыгы Ашрафзянов Илфат Эдуард улы. 

Тауны ясаучы уңган егетләребез -Валеевлар гаиләсенә,Ахметшин 

Ренатка, Мингалеев Рамилләргә зур рәхмәт.  

Слайд 31,32 

Ә бу эшләр барысы да авылдашларыбызның, депутатлар 

корпусының уртак хезмәт җимеше. Җирлекләрдә үзәк яңа ел 

чыршысын иң  матур бизәү буенча  конкурсында катнашырга 

уйладык.Чын әкият иленә алып керүче кардан ясалган сыннар 

белән бизәлгән бәйрәм мәйданыннан тыш, авылдагы күп кенә 

утарларда да кар сыннары куелды.Урамнарыбызда бәйрәм төсен 

бирүче утларның җемелдәп януы авылыбызны тагын да матурлады. 

Күп көч таләп итүче бу эшне югары дәрәҗәдә башкарып чыктык. 

Шуңа да шушы сыннар ясауда көчен куйган авылдашларыма зур 

рәхмәт белдерәм. 

Слайд 33,34 

Үз техникалары белән зур эшләребезне башкаручы депутатларыбыз  

Ашрафзянов  Илфат, Ахметшин Ренат , Галлямов Зөлфәт, 

авылдашларыбыз Валеев Илдус, Шакиров Алмаз, Гайнутдинов 



Назир, Шакирзянов Мисгать, Мирхайдаров Рамил, Хөсәенова 

Гөлчәчәккә, мәңгелек йортыбыз зиратыбызны тәртиптә тотучы 

Габдельбәр абый, имамнарыбыз Вәлиҗан абыйга, Бәгдәнур абыйга, 

Ядегәр авылындагы су белән тәэмин итеп торучы  Каримуллина 

Нәсимә апага  рәхмәтебез зур. 

Слайд35 

      Ә авылдашыбыз Ранас Хайруллин җирлеккә ярдәм итүен быел 

да дәвам итә.  Җиңел машинасына кар чистарту өчен махсус 

җайланма ясап, урамнарны чистартырга  ярдәм итә. 

Слайд36,37 

Тиеш булмаган чүплекләрдән арынырга ярдәм итүчеләр шактый. 

Культура өлкәсендә , балалар бакчасында эшләүчеләр 

авылыбызның санитарына әйләнде.  

Слайд,38,39,40 

                                 Номинацияләр                                        

Җирлектә эшләп килүче номинацияләр саны арта бара. 

Җирлектәге “Иң матур өй” номинациясендә Гайнетдиновлар hәм 

Галлямовлар гаиләсе җиңеп чыкса, “иң тәртипле хуҗалык” 

номинациясенә Садыков Мулланур абый гаиләсе ия булды. “Иң 

үрнәк әти” исеменә Мирхайдаров Рамил, “Иң изге кеше” исеменә 

Шакиров Алмаз лаек булды. “Иң уңган гаилә” номинациясенә ия 

булган Валеевлар гаиләсенә тиңнәр булмады. 

Слайд,41,42,43 

                         

Безнең уңышлар 

Ел дәвамында үткәрелә торган традицион республика, муниципаль 

конкурсларында катнашып җиңүчеләребезне зур горурлык хисе 

белән ассызыклап үтәсем килә.Татарстан Республикасы 

Муниципаль берәмлекләре Советы үткәрә торган республика 

конкурсында катнашып “Муниципаль идарә өлкәсенең иң яхшы 



хезмәткәре” номинациясендә Илмәт авыл җирлеге башлыгы Рәхмәт 

хаты белән бүләкләнде.Шулай ук Илмәт авыл җирлеге яхшы 

күрсәткечләре өчен Татарстан Республика  көне уңаеннан 

муниципаль берәмлекләре арасында уздырылган республика смотр-

конкурсында Диплом белән бүләкләнә. Яңа Шевроле Нива 

машинасына лаек булды. 

Слайд,44,45,46                         

Илмәт мәдәният йорты Мамадыш шәhәрендә уздырылган “Татар 

фольклоры фестивале “Иске Казан түгәрәк уены” зональный 

конкурсында катнашып Казан шәhәренә юллама алды. 

Шулай ук Илмәт мәдәният йорты эчендә эшләп килә торган 

“Сердәш” фольклор ансамбле Биектау районында уздырылган 

“Татар  фольклоры” фестивалендә 2 нче дәрәҗә лауреат исеменә 

лаек булды. 

Илмәт мәдәният йортыбыз “ Яши авылым” смотр конкурсында  7 

меңлек сертификат белән бүләкләнде.Шул акчага татар милли 

костюмнары тегелде. 

 Бу уңышлар Мәдәният йорты директоры Тухбатуллина Фәүзия 

Мидхәт кызының hәм авылыбыз үзешчәннәренең уртак хезмәт 

җимеше. 

Слайд,47,48 

                          

Илмәт авылы китапханә мөдире Ахметшина Гөлнара Рәшит кызы 

Алабуга шәhәрендә уздырылган Мәдәният хезмәткәрләре көнендә 

югары күрсәткечләре өчен Мактау кәгазе белән бүләкләнде. Шулай 

ук Илмәт китапханәсе республикабыз тарафыннан уздырылган “ Иң 

яхшы авыл китапханәсе” конкурсында җиңеп 100 меңлек грант 

белән бүләкләнде. Шул грант суммасына китапханәгә принтер, 

ноутбук, проектор, экран алынды. 

   Слайд,49,50 



              .   Илмәтебездә әле абзар тутырып мал асраучылар да, кош-

корт тотучылар да җитәрлек. 135 хуҗалыгында  181 баш мөгезле-

эре терлек,     176 баш сарык, 6 ат, 1500 баш кош-корт асрала.  

 

     Авылда халыктан сөт җыю ел  әйләнәсендә   оештырылган,  аны 

Хафизов Илдар тормышка ашыра һәм җыелган сөт  “Алабуга сөте”  

комбинатына тапшырыла. Сөт бәясе бүгене көндә 19сум 50 тиен 

тәшкил итә. 

Слайд,,51,52 

.  

2016 елга бюджетның  керем өлеше план буенча 2194,3 мең сум 

каралган булса, аның үтәлеше – 2242,1мең сум ,  ягъни бу  - 102,2% 

дигән сүз. 

  

(мең 

сумнарда) 

(мең 

сумнарда) үтәлеш 

Керем һәм чыгымнар исеме 

2016 елга 

план 

 

  2016 

елда 

үтәлеш 

%  

Физик затлар кеременә салым 6,0 9.2 153,3 

Физик затлар милкенә салым 20,0 25,1 125,5 

Җир салымы 176,0 211,3 120,0 

Бердәм авыл хуҗалыгы салымы 

 

3,0 

 

4.4 146.7 

Хөкүмәт пошлинасы 8,0 10.8 135,0 

САЛЫМ КЕРЕМНӘРЕ 

ЙОМГАГЫ 
213,0 260,8 122,4 

Гражданнарның үзара 

салымыннан алынган акча 
56.2 56.2 100,0 

Салым булмаган керемнәр 

йомгагы 
56.2 56.2 100,0 



САЛЫМ ҺӘМ САЛЫМ 

БУЛМАГАН КЕРЕМНӘР  

ЙОМГАГЫ 

269,2 317,0 117,8 

Бушлай килгән, түләү таләп итми 

торган керемнәр, шул исәптән 

барысы 

1925,1 1925,1 100 

Бюджет тәэмин итүен тигезләүгә 

җирлек бюджетына ярдәмнәр 
1040,9 1040,9 100,0 

Гражданлык хәле актларындәүләт 

теркәвенә җирлек бюджетын 

субвенцияләү 

1.4 1.4 100,0 

Хәрби комиссариатлар булмаган 

территорияләрдә башлангыч 

хәрби учетны тормышка ашыруга 

җирлек бюджетынсубвенцияләү 

64,8 64,8 100,0 

Башка дәрәҗәдәге хакимият 

органнары тарафыннан кабул 

ителгән карарлар нәтиҗәсендә 

килеп туган өстәмә чыгымнарны 

кайтару өчен җирлек бюджетына 

тапшырылучы бюджетара 

трансфертлар 

 

 

 

 

818,0 

 

 

 

818,0 100,0 

БАРЛЫК КЕРЕМНӘР 2194,3 2242,1 102,2 

 

 

   

 

Слайд53 

Бюджетның  чыгым  өлеше план буенча 2 241,0 мең сум каралган, 

үтәлеше 2219,8 мең сум  тәшкил итә ,  ягъни  ул 99,1% гамәлгә 

ашырылган дигән сүз. 

 



 

 

                                                          

ЧЫГЫМНАР        

Бүлекләр    

Гомумдәүләт мәсьәләләре 1 259,9 1 245,0 98,8 

Милли оборона (Хәрби учет) 

 

64,8 

 

64,8 

 

100,0 

 

Милли экономика 318,6 318,6 100,0 

Юл хуҗалыгы 291,0 291,0 100,0 

Милли экономикада төрле 

өлкәдәге сораулар 
27,6 27,6 100,0 

Торак-коммуналь хуҗалыгы,  шул 

исәптән: 
597,7 591,4 98,9 

  Коммуналь хуҗалык 253.7 253,7 100,0 

Төзекләндерү, шул исәптән: 344,0 337,7 98,2 

- урамнарны яктыру һәм 

урамнарны яктыртуга техник 

хезмәт күрсәтү 

151,3 145,0 95,8 

- зиратларны тәртиптә тоту 12,1 12,1 100,0 

- төзекләндерү буенча башка 

чаралар  
180,6 180,6 100,0 

БАРЛЫК ЧЫГЫМ 2 241,0 2 219,8 99,1 

 

 

                                                                          

 

 

 



 

 

 

 

Слайд54,55,56 

         

         Илмәт авыл хуҗалыгындагы җитештерүчеләр белән 

таныштырып үтәм.  

Авыл хуҗалыгы җирләрен Ябык акционерлык җәмгыяте “Яңа 

Юраш” агрофирмасы эшкәртә.. Хуҗалык игенчелек, терлекчелек 

белән шөгыльләнә. Хуҗалыкның чәчүлек мәйданнары Илмәт 

җирлегендә  – 1900га 

  Илмәт җирлегенең 5 фермасында 700 баш мөгезле эре терлек 

санала.Шунсы куанычлы узган елда җирлектә 2 ферма 

төзекләндерелде. Шунлыктан авылыбызның 30 кешесенә эш урыны 

булдырылды. Авылыбыздагы тырыш, хезмәт яратучы 

кешеләребезгә ел да Яңа ел бәйрәмендә Яңа Юраш Агрофирмасы 

директоры Сабирзянов Халил Нуретдинович үзенең истәлекле 

бүләкләрен тапшыра. 

  Слайд 57 

КФХ Шакирзянов 12 пай җирләре эшкәртә.Шулай ук игенчелек, 

терлекчелек белән шөгылләнә.Абзар тутырып мөгезле терлек 

үрчетүче бу хуҗалык чын тырыш хуҗалыклардан санала. 

. 

 

Слайд58 

Илмәт җирлегендә яшәүче “КФХ Ашрафзянов” 702 га җир эшкәртә.  

Узган елны Т-150 , МТЗ-82 тракторлары сатып алды. Хәзерге көндә 

җир эшкәртү өчен барлык техникасы да бар.Иген төрләреннән 

бодай, арпа үрчетә. Хуҗалыкта ат,мөгезле эре терлек, каз, үрдәкләр 

күп итеп үрчетелә.Умартачылык белән шөгыльләнә. Хуҗалык 

башлыгы Илфат Эдуард улы җирлектә уздырылган җәмәгать 

эшләрендә актив катнашуы белән аерылып тора. 

 

 



Слайд59,60,61,62,63,64,65,66 

Җирлектәге  бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә тукталып үтәбез. 

Авыл мәдәният йортында  татар халкының гореф-гадәтләрен  

саклау ниятеннән  Каз өмәсе, аулак өй бәйрәмнәре уздырыла. 

hәрвакыт бәйгеләрдә мәдәният йортында эшләп килүче «Сердәш» 

ансамбле чыгыш ясый. Бу ансамбльдәге өлкән яшьтәге апаларга 

рәхмәтебез зур. Ветераннарны хөрмәт итәбез дигән тематик 

кичәләр, төрле уеннар ,конкурслар белән үрелеп бара  торган яңа ел 

бәйрәмнәре бик күңелле уза. “Тау ачу” бәйрәме истә калырлык 

булып уздырылды. Урам мичендә пешерелгән коймактан авыл 

халкы, күрше җирлекләрдән килгән кунаклар гына түгел, 

Казаныбыз кунаклары да авыз итте.   

 

Слайд67,68,69,70 ,71,72,73                       

Китапханәдә төрле юнәлешләр буенча актив эш алып барыла. 

Хәзер китапханә фондында 11991 китап исәпләнә.  Яңа китаплар ел 

дәвамында кайтарыла.Монда язучыларга багышланган китап 

күргәзмәләре, әдәби-музыкаль кичәләр, табышмаклар кичәсе,дәрес-

викториналар, балалар белән  тематик бәйрәмнәр оешкан төстә  

уздырыла. “Авылым истәлекләре” дип аталган музей белән 

авылыбыз кунакларына  очрашулар еш оештырыла .  

Слайд74,75,76 

 

 Илмәт балалар бакчасында бүгенге көндә 8 бала тәрбияләнә. 

2015 елны бакчада зур ремонт эшләре башкарылды. Түбәне ябарга 

материал алынды. 2017 елны бакчаның түбәсе алышынып, 

тәрәзәләр алмашынса тәрбиячеләр генә түгел, нәни дусларыбыз да 

бик шат булырлар иде.Балалар бакчасында күңелле бәйрәмнәр үтә. 

Яна ел бәйрәмнәре  оешкан төстә үтеп китте. Кар сыннары ясалды. 

Тәрбиячеләр балаларнын дөрес туклану режимына, 

сәламәтлекләрен ныгытуга, әти-әнилэр белән күнелле чаралар 

уздыруга зур игътибар бирәләр. Бакчабыз  күп төрле уенчыклар 

белән тәэмин ителде.. 

Авылыбызда балалар бакчасына йөрмәүче 3 нәни дусларыбыз үсеп 

килә.  

 

 



       

 

 

 

Слайд77 

                                                                           

Җирлектәге яңа фельдшер-акушерлык бүлеге 

авылдашларыбызга сәламәтлекләрен кайгырту өстендә ныклы эш 

алып бара. Ел дәвамында 1870 кешегә медицина ярдәме , ашыгыч 

ярдәм чакыруы буенча авыруларга өйдә 98 кешегә ярдәм 

күрсәтелгән.  

 

Слайд78,79 

  

Җирлектә ике кибет хезмәт күрсәтә: аның берсе – райпоныкы, 

икенчесе -  “Алсу”кибете.Бу кибетләр җирле халыкны азык-төлек 

һәм көндәлек кирәк-ярак товарлары белән өзеклексез тәэмин 

итәләр. Райпо автолавкасы атнага ике тапкыр ике авылыбызны, 

Ядегәр hәм Көек авылларын кирәк-ярак товарлары белән тәэмин 

итә.   

Бүгенге көндә райпо кибетенә ремонт таләп ителә.. 

Слайд80 

 

 Илмәт авылы җирлегеннән Иске Юраш мәктәбендә 17 бала 

белем ала. Балаларны мәктәпкә автобус йөртә.Уңайлыклары 

,матурлыгы hәм тиешенчә ныклы белем бирү учагы булган Иске 

Юраш мәктәбен әти-әниләребез югары бәяли. Әлеге коллективны 

җитәкләүче Гиззатуллин Илсур Ленур улы белән тыгыз элемтәдә 

яшибез. Авылыбызның 4 укытучысы шушы мәктәптә эшли. Бу 

укытучылар үзләренең төп эшеннән тыш җирлектәге 

проблемаларыбызны хәл итүдә күп көч куялар. Шуңа да зур рәхмәт 

аларга. 

Слайд81,82,83 



2016 ел җирлегебез истәлекле даталарга бай ел булды.  

17 декабрьдә җирлегебездә Әмир мәчетебезнең  20 еллыгы 

уңаеннан үткәрелгән дини бәйрәмебез шулай ук зур вакыйга 

буларак истә калды. Бу көнне  мәчетебез авылдашларыбызны гына 

түгел, ә зур кунакларны да кабул итте. Районыбызның төп имам 

мөхтәсибе Хәлим хәзрәт hәм башка җирлекләрдән килгән 

имамнарыбыз мәчетебезнең түрендә урын алды. Әмир 

мәчетебезнең яшәп килүенә битараф булмаган, спонсорлык ярдәм 

күрсәткән авылдашларыбызга., депутатыбыз Равил Галиәхмәт 

улына, җирлек башлыгына Хәлим хәзрәт hәм имамыбыз Вәлиҗан 

абый тарафыннан Рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр 

тапшырылды. 

Слайд84,85,86,87,88,89,90 

Өлкән буын турында да онытырга ярамый. Без үзебезнең 

өлкәннәребезне бәйрәмнәргә еш дәшәбез.Чәй белән сыйлыйбыз, 

концерт күрсәтәбез-алар рәхмәтле, берничә елга яшәреп киткәндәй 

булалар. Җирлегебездә оештырылган Өлкәннәр көне, Җиңү 

бәйрәмнәре шуның ачык мисалы. Депутатыбыз Равил Гәлиәхмәт 

улы тарафыннан әзерләнгән продуктовый бүләкләрдән  тыл 

ветераннарыбыз ел да сыйлана..  

Слайд91,92 

Сабан туе милли бәйрәмнәребезнең берсе. Дусларның, 

туганнарның очрашу урыны. Шушы күркәм бәйрәмне уздыру күп 

чыгымнар сорый.  Депутатыбыз Равил Галиәхмәт улы бәйрәмнең 

төп спонсоры. Шуңа да авылдашлар исеменнән зур рәхмәт аңа. 

Слайд93,94, 

Яңа ел бәйрәмен барыбыз да зур түземсезлек белән көтәбез. Бу 

бәйрәм сихри дөньяны хәтерләтә. Төрле маскарад костюмнары , 

җырчы дусларыбыз , уеннарда актив катнашучы авылдашлар 

бәйрәмебезгә ямь өстәде.Шушы бәйрәмебезнең спонсоры булган 

Яңа Юраш агрофирмасы директоры Сабирзянов Халил 

Нуретдиновичка рәхмәтебез зур. 

   

2016 елда төп сәяси вакыйга булып Дәүләт думасына 

сайлаулар , җирле референдумнар булып узды.  Илмәт авыл 

җирлегендә сайлаулар югары дәрәҗәдә үтте..  

 



                                                                                             Слайд95 

 

Нәтиҗәдә  2016 елга планнар: 

 

1.  Илмәт авылында МФЦ төзү;   

        2. Илмәт авылындагы Яшьләр урамындагы 100 метрлы юлны 

төзекләндерү. 

        3 Ядегәр авылының Туфан урамындагы 300 м юлга вак таш 

җәйдерү. 

       4. Балалар мәйданчыгы өчен җиhазлар алу. 

       5.Илмәт балалар бакчасының түбәсен ремонтлау. 

       6.Республиканың “Торак пунктларда урам яктырткычларын 

төзекләндерү”программасы буенча авыл урамнарына яктырткычлар 

урнаштыруны дәвам итү. 

       7. Зират территорияләрендә төзекләндерү эшләрен дәвам итү. 

      8. Ядегәр авылының чишмәсе төзекләгдерү. 

Слайд 96 

 Чыгышымны төгәлләп шуны әйтәсем килә.Җирлек башлыгы 

буларак мин үз командама ышанам. Ә команда-авыл советы белән 

башкарма комитет кына түгел, бюджет оешмаларында эшләүчеләр , 

депутатлар корпусы, актив авылдашларым.Шуңа да халык белән 

киңәшләшеп, алар нәтиҗәне күрерлек, үзләре дә бу эшләрдә 

катнашырлык итеп матур эшләр башкару- безнең команданың 

бурычы.  

 Шул эшләребезне башкаруда hәрдаим ярдәм итеп торучы Алабуга 

муниципаль районы башлыгы Емельянов Геннадий Егоровичка 

ышанычыбыз зур. Шуңа да Илмәт халкы исеменнән аңа зур рәхмәт 

белдерәбез. 

Барыгызга да сәламәтлек, зур уңышлар теләп калам. 

Слайд 97 

Игьтибарыгыз өчен, зур рәхмәт Сезгә! 

Слайд 98 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


