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“2019-2020 елларга Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль берәмлегендә 

социаль юнәлешле коммерциячел булмаган 

оешмаларга ярдәм күрсәтү” максатчан 

программасын раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы муниципаль 

берәмлеге территориясендә эшчәнлек башкаручы Социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлегенә ярдәм итү максатларында 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. “2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

берәмлегендә социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм 

күрсәтү” максатчан программасын (1 нче кушымта) расларга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                         М. Х. Хәбибуллова 
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2018 елның 28 сентябрендәге 

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

841 номерлы карарына 

1 номерлы кушымта 

 

“2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

берәмлегендә социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм 

күрсәтү” максатчан программасы 

 

1. Программа паспорты 

1.Программаның 

исеме 

 

 

“2018-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль берәмлегендә социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм күрсәтү” 

максатчан программасы (алга таба Программа) 

2. Программаны 

эшкәртү нигезләре 

 

 

1. Россия Федерациясе Бюджет кодексы 179 маддәсе; 

2. 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы Федераль закон”; 

3. 1996 елның 12 гыйнварындагы 7-ФЗ номерлы                  

“Коммерцияле булмаган оешмалар турында”гы Федераль 

закон”; 

4. 1995 елның 19 маендагы 82-ФЗ номерлы “Иҗтимагый 

берләшмәләр турында”гы Федераль закон”; 

5. 2010 елның 24 мартындагы 40 ФЗ номерлы “Социаль 

юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм итү 

мәсьәләсе буенча Россия Федерациясенең аерым закон 

актларына үзгәрешләр кертү турында”гы Федераль закон”; 

6. 1995 елның 11 августындагы 135-ФЗ номерлы “Хәйрия 

эшчәнлеге һәм хәйрия оешмалары турында”гы Федераль 

закон” 

3. Программаны 

эшләүче һәм 

координаторы 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

3.Программаның 

максаты 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы районы муниципаль 

берәмлеге территориясендә эшчәнлек алып баручы 

социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар (алга 

таба коммерциячел булмаган оешмалар) эшчәнлегенә 

ярдәм күрсәтү. 

5. Программаның 

бурычлары 

-коммерциячел булмаган оешмаларга финанс, мөлкәт, 

мәгълүмати, консультацион ярдәм күрсәтү механизмнарын 

үстерү; 

-җирле үзидарә органнары һәм халык арасында даими 

эшли торган хезмәттәшлек системасын булдыру; 



 

3 

 

 

- муниципаль берәмлек халкына коммерциячел булмаган 

оешмалар тарафыннан күрсәтелә торган социаль 

хезмәтләр өлкәсен үстерү өчен шартлар тудыру; 

-коммерциячел булмаган оешмалар хезмәткәрләрен һәм 

ирекле ярдәмчеләрне яңадан әзерләү һәм укыту; 

муниципаль берәмлектә хәйрия эшчәнлеген һәм иреклеләр 

хәрәкәтен бүләкләү һәм стимуллаштыру. 

6. Программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары 

 

2019- 2020 еллар 

7. Программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Программаны тормышка ашыру өчен барлыгы 379,0 мең 

сум планлаштырыла.  Шул исәптән район бюджеты 

акчалары: 

2019 ел-177,0 мең сум 

2020 ел-202,0 мең сум 

8. Нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре 

 

 

 

 

-юридик зат статусына ия булган коммерциячел булмаган 

оешмалар санын арттыру; 

муниципаль берәмлектә уздырылган иҗтимагый акцияләр 

һәм чаралар санын арттыру; 

социаль проектлар район һәм край бәйгеләрендә 

катнашкан һәм грант алган коммерциячел булмаган 

оешмалар санын арттыру; 

халыкка күрсәтелә торган социаль хезмәтләрнең санын һәм 

сыйфатын арттыру; 

муниципаль берәмлек буенча хәйрия эшчәнлеге күләмен 

арттыру. 
 

2. Проблеманың характеристикасы һәм программа методлары белән 

аның мөһимлеген нигезләү карарлары 

 

Гражданлык җәмгыяте үз мәнфәгатьләренең һәм максатларының уртаклыгын 

аңлау нигезендә берләшергә омтылучы һәм үз проблемаларын гына түгел, башка 

кешеләрнең проблемаларын да мөстәкыйль хәл итә алырлык территория халкының 

ирекле үзоешуы нәтиҗәсе буларак барлыкка килә. 

Бүген җәмгыять икътисади проблемаларны гына түгел, ә мөһим социаль-

мәдәни проблемаларны да хәл итү кыенлыгына юлыкты. Социаль өлкә тармагына 

өстәмә финанс чараларын җәлеп итү бурычларын хәл итәргә сәләтле 

институтларның берсе булып, шулай ук икътисад ресурсларын бүлүне 

оптимальләштерүгә ярдәм итү тора, ул шулай ук “икътисадның өченче секторы” 

дип атала (беренче сектордан - дәүләт учреждениеләреннән аермалы буларак һәм 

икенче сектордан - эшкуарлык өлкәсе бизнес-предприятиеләреннән аермалы 

буларак). 
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Шуңа бәйле рәвештә коммерциячел булмаган хуҗалыкларны үстерү социаль 

өлкәне саклап калу һәм халыкны социаль яклауны тәэмин итү эшендә аеруча 

актуаль. 

Икътисадның коммерциячел булмаган секторының аеруча роле аның 

оешмасының демократия принципларын практикада тормышка ашыру ниятеннән 

башка гражданлык җәмгыяте үзәгенә әверелүе белән аңлатыла.  Коммерциячел 

булмаган оешмалар аша район җәмәгатьчелеге әгъзалары ирекле инициатива 

күрсәтү мөмкинлеге алалар, бу сизелерлек икътисади нәтиҗә генә түгел, ә социаль 

файда да бирә. Иҗтимагый структураларга ия булган потенциалны һәм энергияне 

куллану районның социаль, сәяси һәм икътисадый өлкәләренең алга таба үсешен 

тәэмин итәчәк. 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы  Федераль закон нигезендә 

социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, хәйрия эшчәнлегенә һәм 

ирекле ярдәм күрсәтүгә җирле әһәмияткә ия мәсьәләләр кертелде. 

2018 елның 1 гыйнварына Кама Тамагы районы территориясендә 

гражданнарның төрле категорияләре белән эш алып баручы һәм халыкка төрле 

социаль хезмәтләр күрсәтүче 30 дан артык коммерциячел булмаган оешма эшли. 

Түбәндә Кама Тамагы районы муниципаль берәмлеге территориясендә 

эшчәнлек башкаручы коммерцияле булмаган оешмалар буенча мәгълүматлар 

китерелде (1 нче таблица). 

 

1 нче таблица 

Кама Тамагы районы муниципаль берәмлеге территориясендә эшчәнлек 

алып баручы коммерциячел булмаган оешмалар буенча мәгълүматлар 

 2018 елның  

гыйнварына 

Ветераннар, пенсионерлар берләшмәләре 2 

Яшьләр, спорт берләшмәләре 1 

Профсоюз берләшмәләре 1 

Дини оешмалар 33 

 

Бүгенге көндә коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге социаль 

характердагы бик тар мәсьәләләргә кагыла һәм гражданлык инициативаларының 

мөмкинлекләре тормышка ашкан дип атап булмый. 

Муниципаль берәмлектә коммерциячел булмаган сектор үсешенең йомшак 

яклары булып түбәндәгеләр тора: 

3. халыкның түбән гражданлык активлыгы; 

4. халыкның иҗтимагый активлыгының аерым төрләре үсеше тигез түгел; 

5. җирле үзидарә органнарының һәм халыкның нәтиҗәле хезмәттәшлеге 

системасының булмавы; 

6. коммерцияле булмаган оешма җитәкчеләрендә менеджмент һәм эш башкару 

өлкәсендә профессиональ һәм махсус белем җитмәү һәм, нәтиҗә буларак, аларның 

эшчәнлегендә системалылык булмау, планлаштыруның түбән дәрәҗәсе һәм үз 

эшчәнлекләрендә программа алымын куллана белмәү; 
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7. массакүләм мәгълүмат чаралары белән эшләүгә әзер булмавы, җәмгыятьнең 

коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүнең түбән 

дәрәҗәсе; 

8. коммерцияле булмаган оешмаларның чикләнгән кеше, финанс, техник 

ресурслары; 

9. оешмаларның аерымлыгы, муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә җайга 

салынган эчке элемтәләр булмау. 

Программа граждан җәмгыятен үстерүгә, гражданлык активлыгы һәм 

шәһәрлеләрнең ирекле инициативалары өчен хокукый, икътисадый һәм оештыру 

шартларын булдыруга юнәлдерелгән коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм 

чаралары системасын билгели. 

 

3. Программаның максатлары һәм бурычлары 

 

Программаның максаты булып түбәндәге тора: 

Коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлегенә ярдәм итү. 

 

Максатка ирешү түбәндәге бурычларны хәл итү юлы белән мөмкин: 

-коммерциячел булмаган оешмаларга финанс, мөлкәт, мәгълүмати, 

консультацион ярдәм күрсәтү механизмнарын үстерү; 

-җирле үзидарә органнары һәм халык арасында даими эшли торган 

хезмәттәшлек системасын булдыру; 

-муниципаль берәмлек халкына коммерциячел булмаган оешмалар 

тарафыннан күрсәтелә торган социаль хезмәтләр өлкәсен үстерү өчен шартлар 

тудыру; 

-коммерциячел булмаган оешмалар хезмәткәрләрен һәм ирекле ярдәмче 

кешеләрне яңадан әзерләү һәм укыту; 

-муниципаль берәмлектә хәйрия эшчәнлеген һәм иреклеләр хәрәкәтен 

бүләкләү һәм стимуллаштыру. 

 

4.Программаны тормышка ашыру нәтиҗәлелеге критерийлары 

 

Программаны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге муниципаль дәрәҗәдә 

халыкның гражданлык активлыгы торышын характерлаучы сыйфатлы һәм күләмле 

күрсәткечләре буенча бәяләнә. 

Чараларны тормышка ашыру нәтиҗәсендә түбәндәгеләр көтелә: 

- юридик зат статусына ия булган коммерциячел булмаган оешмалар санын 

арттыру, 

- муниципаль берәмлектә уздырылган Иҗтимагый акцияләр һәм чаралар 

санын арттыру, 

социаль проектларның район һәм край бәйгеләрендә катнашкан һәм грант 

алган коммерциячел булмаган оешмалар санын арттыру, 

- халыкка күрсәтелә торган социаль хезмәтләрнең санын һәм сыйфатын 

арттыру. 

- муниципаль берәмлек буенча хәйрия эшчәнлеге күләмен арттыру. 
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Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген бәяләү 

критерийларының планы параметрлары динамикасы 

  

Бәяләү критерийлары 

 

 

Үлчәү 

берәмлеге 

Единицы 

измерения 

 

Программаны 

тормышка 

ашыру 

башлануга 

максатчан 

күрсәткечнең 

әһәмияте 

 

Программаны 

тормышка 

ашыру 

тәмамланганнан 

соң максатчан 

күрсәткечнең 

әһәмияте 

юридик зат статусына ия 

булган коммерциячел 

булмаган оешмалар санын 

арттыру 

берәмлеге 33 

 

 

 

33 

 

 

 

 муниципаль берәмлектә 

уздырылган Иҗтимагый 

акцияләр һәм чаралар 

санын арттыру 

берәмлеге 200 250 

район һәм край социаль 

проектларында катнашкан 

һәм грантлар алган 

коммерциячел булмаган 

оешмалар санын арттыру 

берәмлеге 0 5 
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5. Программа чаралары исемлеге 

№ 

т/б 
Чаралар исемлеге 

Район бюджеты чыгымнары 

суммасы, мең сум 

2019 ел 2020 ел 

1 2 3 

 

4 

 

1. Коммерциячел булмаган оешмалар   

хезмәткәрләрен һәм ирекле кешеләрне 

әзерләү, яңадан әзерләү һәм аларның 

квалификациясен күтәрү өлкәсендә ярдәм 

итү 

1,0 1,0 

1.2. Социаль проектлар конкурсы: гаризадан алып 

хисапка кадәр 

1,0 1,0 

2. Хәйрия һәм иреклелек эшчәнлеген 

стимуллаштыру 
21,0 21,0 

2.1. “Яхшылык эшләргә ашык”  хәйрия акциясе 10,0 10,0 

2.2. Ерак авылларда төрле яшьтәге һәвәскәрләр 

берләшмәләре оештыру һәм эшчәнлеге 

10,0 10,0 

2.3. Хәйрия һәм иреклеләр эшчәнлегенә йомгак ясау 1,0 

 

1,0 

 

3. Социаль хезмәт күрсәтү өлкәсен үстерү 20,0 20,0 

3.1. Коммерциячел булмаган оешмалар арасында 

социаль проектлар бәйгесе 

15,0 15,0 

3.2. Районның коммерциячел булмаган оешмалары 

һәм муниципаль учреждениеләре арасында 

социаль партнерлык проектлары  бәйгесе 

5,0 5,0 
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4. Коммерциячел булмаган оешмаларга 

аларның эшчәнлеген оештыруга субсидияләр 

бирү 

15,0 20,0 

5. Коммерциячел булмаган оешмаларга мөлкәт 

ярдәме күрсәтү (коммерциячел булмаган 

оешмалар эшчәнлеге өчен бүлмәләр бирү) 

120,0 140,0 

6. Коммерциячел булмаган оешмаларга 

консультация ярдәме 
0,0 0,0 

 Барлыгы 177,0 202,0 

 

 

 

 

 

 


