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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Балалар һәм яшьләр 

ялын оештыру турында» 2016 ел, 31 

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 (Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2017 ел, 25 декабрь, 1031 нче карары 

белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«палаткалы төрдәге туристлар лагерьларын оештырганда хәрәкәт маршрутын 

һәм хәрәкәт юлында тукталышлар пунктларын Кулланучылар хокукларын яклау һәм 

кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан 

Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенең территориаль органы белән 

килештерү; 

палаткалы төрдәге лагерьларның, шул исәптән хәрәкәттәге, урнашу урыны, 

аларның туристлык маршрутлары, контроль пунктлар һәм аларны узу вакытлары, 

төркем составы турында «Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы эшләре 

һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы каршындагы Татарстан Республикасы эзләү-

коткару хезмәте» дәүләт казна учреждениесенә хәбәр итү.»; 

әлеге карар белән расланган Балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында 

нигезләмәдә: 

1.3 пунктта «, агымдагы елның апреленнән киләсе елның мартына кадәр, 

мартны кертеп» сүзләрен төшереп калдырырга; 

2.3 пунктка түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
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«Озынлыгы 7 көн булган 3 һәм 4 көнлек ике этапта профильле смена оештыру 

мөмкин.»; 

2.4 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Палаткалы төрдәге лагерьлардан читтә үткәрелә торган автоном шартларда 

кимендә 7 көн озынлыкта табигый мохиттә тормышка ашырыла торган оешкан 

төркемнәр өчен походлар, экспедицияләр оештыру әлеге Нигезләмә белән 

регламентланмый.»; 

9.2 пунктта «законнар нигезендә үткәрелә торган ачык конкурс йомгаклары 

буенча» сүзләрен « дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә контракт системасы турында Россия 

Федерациясе законнары нигезендә» сүзләренә алмаштырырга; 

14.4 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14.4. Профильле сменаның һәр катнашучысы өчен җыелма исемлектә 

түбәндәгеләр күрсәтелә: 

профильле сменада катнашучы баланың фамилиясе, исеме, әтисе исеме; 

әти-әнисе (законлы вәкиле) фамилиясе, исеме, әтисе исеме; 

туган көне, баланың җенесе; 

туган урыны һәм яшәү урыны буенча теркәлү урыны; 

сменада катнашучы йөри торган балаларга өстәмә белем бирү оешмасы, 

җәмәгать оешмасы, яшьләр җәмәгать оешмасы исеме (булса); 

баланың уңышлары яки җәмәгать оешмалары яки берләшмәләре тәкъдимнәре 

исемлеге (гариза биргән көнгә кадәрге биш ел өчен икедән алып бишкәчә санда 

(дипломнар, грамоталар һ.б.ш.); 

бала укый торган сыйныф.»; 

14.7 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Балаларның профильле сменаларда, шул исәптән палаткалы төрдәге 

лагерьларда булуы Россия Федерациясе законнары һәм балаларның әти-әниләре 

(законлы вәкилләре) белән төзегән шартнамә нигезендә җайга салына. Урнаштыру, 

уңайлаштыру, карап тоту эшне оештыру шартлары санитария-эпидемиология 

кагыйдәләренә һәм гигиена нормативларына, янгынга каршы һәм террорчылыкка 

каршы куркынычсызлык таләпләренә ярашлы булырга тиеш.»; 

әлеге карар белән расланган Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия составында: 

комиссия составыннан В.Г.Шәйхразиевны, А.Ә.Нәзировны, М.З.Шакировны, 

Р.И.Замановны, Т.П.Водопьянованы, А.Ю.Лапаеваны  чыгарырга; 

комиссия составына түбәндәгеләрне кертергә: 

 

Фазлыева Ләйлә 

Ринат кызын  

Татарстан Республикасы Премьер-министры 

урынбасарын, комиссия рәисен  

 

Евсеева Анна 

Юрьевнаны 

«Балалар һәм яшүсмерләр ялын, аларны савыктыруны 

һәм эш белән тәэмин итүне оештыру буенча «Җәй» 

республика үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенең 

мәгълүмат-методика бүлеге мөдирен, комиссия 
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сәркатибен 

 

Выборнов Андрей 

Андреевичны 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

Аппаратының югары, урта һөнәр белеме бирү һәм фән 

бүлеге башлыгы урынбасарын  

 

Гобәйдуллин Әгъзам 

Самат улын   
«Татарстан Республикасының Муниципаль берәмлекләр 

советы» ассоциациясе рәисен (килешү буенча) 

 

Кузюров Равил 

Афраим улын 

Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министрын. 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


