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Татарстан Республикасы Министрлар 
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март, 191 нче карарына үзгәрешләр 

кертү хакында  

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар һәм яшьләр 

ялын оештыру турында» 2016 ел, 31 март, 191 нче карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

 

2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«социаль хезмәт күрсәтүнең бердәм мәгълүмат системасына (алга таба – 

СХКБМС) халыкка социаль ярдәм чаралары турында мәгълүматны, аерым алганда 

балаларга һәм яшьләргә ял оешмаларында ял итү өчен юлламалар бирү турында 

мәгълүматны тапшыру буенча җаваплы органнарны билгеләүне;»; 

дүртенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның; инвалид балаларның; 

сәламәтлекләре мөмкинлекләре чикләнгән, ягъни физик һәм (яки) психик 

үсешләрендә кимчелекләр булган балаларның; кораллы һәм милләтара 

каршылыклар, экологик һәм техноген фаҗигалар, табигый бәла-казалар корбаннары 

булган балаларның; качаклар һәм мәҗбүри күчеп китүчеләр гаиләләреннән 

балаларның; экстремаль шартларда калган балаларның; көч куллану корбаннары 

булган балаларның; иректән мәхрүм итү рәвешендә тәрбияләү колонияләрендә җәза 

үтүче балаларның; махсус шартларда тәрбияләнүгә, укуга мохтаҗ һәм махсус 

педагогик якын килү таләп ителгән девиант (җәмәгатьчелек өчен куркыныч) 

тәртипле укучылар өчен белем бирү оешмаларындагы балаларның; барлыкка килгән 

шартлар нәтиҗәсендә тереклек эшчәнлекләре объектив бозылган һәм ул шартларны 
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мөстәкыйль яки гаиләсе ярдәмендә җиңеп чыга алмаган балаларның; җан башына 

уртача керемнәре Татарстан Республикасында билгеләнгән яшәү минимумы 

зурлыгыннан түбән булган, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр, 

пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турында нигезләмәне 

раслау хакында» 2004 ел, 12 декабрь, 542 нче карары белән билгеләнгән тәртиптә 

бирелә торган балага айлык пособие алучы гаиләләрдә балаларның; социаль 

тернәкләндерүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсуслашкан оешмаларда 

тәрбияләнүчеләрнең; социаль куркыныч хәлдәге гаиләләрдән балаларның (алга таба 

– авыр тормыш хәлендәге балалар) ялын оештыруны;»; 

бишенче һәм җиденче абзацларны төшереп калдырырга; 

3 пунктта: 

икенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«хроник авырулы, шул исәптән авыр тормыш хәлендәге дүрт яшьтән алып 17 

яшькә кадәрге балаларны «Балалар» юлламасы (озатучысыз) яки «Бала һәм ана» 

юлламасы (ата-анасының/яки законлы вәкиленең берсе озатып барып) буенча 

шифаханәдә дәвалануны оештырырга;»; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«шифаханә-курорт дәвалавына юлламалар алган авыр тормыш хәлендә булган 

балалар турында мәгълүматны СХКБМС тапшыру эшен тәэмин итәргә.»; 

6 пунктта: 

җиденче абзацны  түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

«авыр тормыш хәлендә булган балалар ялын;»; 

сигезенче һәм тугызынчы абзацларны төшереп калдырырга; 

түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы 

ведомствосындагы ял оешмаларында профильле сменаларга юлламалар алган 

балалар турында мәгълүматны СХКБМС тапшыру эшен тәэмин итәргә.»; 

7 пунктта: 

өченче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«авыр тормыш хәлендә булган балалар өчен ял оешмаларына юлламалар 

сатып алуга контрактлар (шартнамәләр), койко-урын өчен норматив чыгымнарны 

арттыру юлы белән аларны ял урынына алып бару һәм алып кайтуны исәпкә алып.»; 

15 пунктта: 

түбәндәге эчтәлекле яңа унберенче абзац өстәргә: 

«юлламалар алган авыр тормыш хәлендә булган балалар, муниципаль һәм 

дәүләт оешмалары хезмәткәрләре балалары һәм коммерциячел һәм коммерциячел 

булмаган оешмалар (муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан тыш) хезмәткәрләре 

балалары, мәгариф оешмалары оештырган көндезге лагерьларда һәм хезмәт һәм ял 

лагерьларында ял иткән балалар турында мәгълүматны СХКБМС тапшыру эшен 

тәэмин итәргә.»; 

әлеге карар белән расланган Балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында 

нигезләмәдә: 

3.2 пунктта: 
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тугызынчы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргәи: 

«авыр тормыш хәлендә булган балалар;»; 

унынчы – унөченче абзацлары төшереп калдырырга; 

4.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.2. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслана торган физкультура-массакүләм 

чаралар; иҗади сәләтле балалар һәм волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

оешмалары активы әгъзалары, өстәмә гомуми белем бирү программаларын өйрәнүче 

укучылар өчен шәһәр яны ял лагерьларында, палаткалы төрдәге лагерьларда, шул 

исәптән Кара диңгез ярында профильле сменалар; авыр тормыш хәлендә булган 

балалар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары әгъзалары, 7 яшьтән 30 

яшькәчә (кертеп) халыкара, төбәкара, республика спорт чаралары җиңүчеләре, 

шулай ук Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрен 

тормышка ашыру кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан, якын һәм 

ерак чит илләрдән җибәрелгән балалар һәм яшьләр ялын һәм тернәкләндерү 

дәвалавын; балансларында лагерьлар булган оешмалар хезмәткәрләре балалары 

ялын; республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар 

җиңүчеләре һәм призерлары өчен  Кара диңгез ярында шәһәр чите лагерьларында 

сменалар, профилактик исәптә торучы балалар өчен профильле сменалар һәм 

яшүсмерләрне хәрби-патриотик тәрбияләүгә юнәлтелгән сменалар оештыручы 

булып тора.»; 

4.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  

«4.5. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы шифаханә-

курорт оешмаларында хроник авырулары булган, шул исәптән ата-анасының берсе 

(яки законлы вәкиле) озатуында, шул исәптән авыр тормыш хәлендә булган балалар 

өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслана торган сменаларны 

оештыручы булып тора.»; 

5.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«5.4. Авыр тормыш хәлендә булган балалар, ятим балалар һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балалар өчен оешмаларда тәрбияләнүчеләр, хроник 

авырулары булган балалар, шул исәптән ата-анасының берсе (яки законлы вәкиле) 

озатуында, профилактик исәптә торучы балалар, республика, бөтенроссия, халыкара 

конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары, Татарстан 

Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрен тормышка ашыру 

кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан, якын һәм ерак чит илләрдән 

хезмәт һәм ял лагерьларына җибәрелгән балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән финанслана.»; 

6.3 пунктта «җан башына уртача керемнәре яшәү минимумыннан түбән булган 

гаиләләрдән балаларны, социаль тернәкләндерүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен 

махсуслаштырылган оешмаларда тәрбияләнүчеләрне, социаль куркыныч хәлдә 

булган гаиләләрдән балаларны» сүзләрен « авыр тормыш хәлендә булган  балалар» 

сүзләренә алмаштырырга; 

XII бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
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«XII. Авыр тормыш хәлендә булган балалар ялын оештыру 

тәртибе 

 

12.1. Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 

башкарма комитетлары билгеләгән җаваплы үтәүчеләр авыр тормыш хәлендә булган 

балалар өчен юлламалар алуга ата-аналары (яки аларның законлы вәкилләре) биргән 

гаризаларны кабул итүне гамәлгә ашыра.  

12.2. Алынган гаризалар нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль 

районнары һәм шәһәр округлары башкарма комитетлары балалар исемлекләрен 

формалаштыра һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгына тапшыра. 

12.3. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгы ай саен Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм 

спорт министрлыгына, Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр 

округлары башкарма комитетларына җан башына уртача керемнәре Татарстан 

Республикасында билгеләнгән яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләр 

арасыннан балага айлык пособие билгеләнгән балалар, социаль тернәкләндерүгә 

мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсуслашкан оешмаларда тәрбияләнүчеләр һәм 

социаль куркыныч хәлдәге гаиләләрдән балалар реестрын тапшыра.  

12.4. Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары 

башкарма комитетлары, Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 

итү һәм социаль яклау министрлыгы биргән мәгълүматтан файдаланып, 

исемлекләрдә күрсәтелгән балаларның булу-булмавын раслыйлар һәм ял 

оешмаларына җибәрелә торган балаларның җыелма исемлеген төзиләр.  

12.5. Авыр тормыш хәлендә булган балалар ялын оештыру планын Татарстан 

Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы формалаштыра һәм анда 

балаларның әлеге категорияләре җибәрелә торган республика лагерьлары исемнәре, 

урыннар саны һәм андагы сменалар, шәһәр чите лагерьларына гамәлдәге законнар 

нигезендә үткәрелә торган ачык конкурс нәтиҗәләре буенча сатып алына торган 

юлламалар саны турында мәгълүмат була.  

12.6. Балалар ялын оештыру планы Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгы боерыгы белән раслана.»; 

15.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«15.2. Шифаханә-курорт ялы оешмаларында сменаларны оештырганда хроник 

авырулары булган һәм тернәкләндерү дәвалавына һәм (яки) тернәкләндерүгә мохтаҗ 

дүрт яшьтән мәктәпкәчә яшьтәге балаларның һәм 30 яшькә кадәр яшьләрнең, шул 

исәптән ата-анасының берсе (яки законлы вәкиле) озатуында, авыр тормыш хәлендә 

булган балаларны да кертеп, медицина оешмалары күрсәтмәләре һәм (яки) 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы тапшырган мәгълүмат буенча һәм үзләренә үзләре хезмәт күрсәтергә 

сәләтле, озатусыз, ял оешмасына юллама бирү өлешендә социаль хезмәт күрсәтү 

алудан баш тартмаган инвалид балаларның, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
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оешмалары әгъзаларының,  халыкара, төбәкара, республика спорт чаралары 

җиңүчеләренең, шулай ук Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара 

килешүләрен тормышка ашыру кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан, 

якын һәм ерак чит илләрдән җибәрелгән балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

рөхсәт ителә.»; 

әлеге карар белән расланган Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия составында: 

составтан Э.Н.Фаттаховны чыгарырга; 

Кондратьев Андрей Станиславович вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Бердәм Россия» бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге 

башкарма комитеты җитәкчесе, комиссия рәисе урынбасары (килешү буенча)»; 

Бариев Марат Мансур улы вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«җиденче чакырылыш Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дәүләт 

Думасы депутаты»; 

Патяшина Марина Александровна вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек 

буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсе 

җитәкчесе – Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча баш дәүләт санитария 

табибы (килешү буенча)»; 

Сергеев Сергей Валентинович вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр 

һәм табигать бәла-казалары нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча баш идарәсе башлыгы урынбасары – күзәтчелек эшчәнлеге 

һәм профилактик эш идарәсе башлыгы (килешү буенча)»; 

«Ветров Геннадий Евгеньевич» сүзләрен «Ветров Евгений Геннадьевич» 

сүзләренә алмаштырырга; 

әлеге карар белән расланган Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия составына кертергә: 

 

 

Борһанов Рәфис  

Тимерхан улын  

Татарстан Республикасы Премьер-министры 

урынбасарын  – Татарстан Республикасы мәгариф һәм 

фән министрын, комиссия рәисе урынбасарын  

 

Абдреева Юлия  

Ивановнаны 

 

Татарстан Республикасы хезмәт, эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министры урынбасарын  

Циома Владимир  

Николаевичны  

Россия Федерациясе Тикшерү комитетының Татарстан 

Республикасы буенча тикшерү идарәсе җитәкче 

урынбасарын (килешү буенча) 
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Венедиктов Юрий  

Владимировичны  

Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, 

гадәттән тыш хәлләр һәм табигать бәла-казалары 

нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча баш идарәсе су объектларында 

кешеләр иминлеге бүлеге башлыгын – Татарстан 

Республикасы кечкенә суднолар буенча баш дәүләт 

инспекторын (килешү буенча) 

 

Ганибаев Рифат 

Шаһит улын 

«Бөтенроссия инвалидлар җәмгыяте» татар республика 

оешмасы рәисен (килешү буенча)  

 

Исмәгыйлова Эльвира 

Мәхмүд кызын 

«Татмедиа» акционерлык җәмгыяте генераль 

директорының гомуми мәсьәләләр буенча урынбасарын  

 

Насыйбуллин Илһам 

Әдип уылн 

Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр министры урынбасарын – 

«Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы каршындагы 

Татарстан Республикасы эзләү-коткару хезмәте» дәүләт 

казна учреждениесе башлыгын (килешү буенча). 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


