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2019 елда Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районында 
балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыру турында

2019 елда балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыру вчен кирэкле шартлар тудыру 
Бэм балаларны яклау елкэсендэ дэулэт сэясэтен гамэлгэ ашыру максатларында, 
Татарстан республикасы Министрлар Кабинетыныц “2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасында яшьлэр сэясэтен, физик культура Ьэм спортны устеру” дэулэт 
программасын раслау турында 2014 ел, 7 февраль, 73 нче карары белэн расланган 
“2014 -  2021 елларга Татарстан Республикасында яшьлэр сэясэтен, физик культура 
йэм спортны устеру дэулэт программасына узгэрешлэр керту хакында” 2018 ел, 19 
ноябрь, 1006 санлы карары, "2018 елга Татарстан Республикасында балалар Ьэм 
яшьлэр ялын оештыру буенча дэулэт хезмэте курсэтугэ норматив чыгымнарны 
раслау турында”, 04.09.2018 ел, 748 нче санлы карары, «Балалар Ьэм яшьлэр ялын 
оештыру турында», 31.03.2016 ел, № 191 санлы карары, «Балалар Ьэм яшьлэр ялын 
Ьэм аларны савыктыруны оештыру буенча дэулэт хезмэте курсэту сыйфаты 
стандартын раслау турында "2015 ел, 3 март, 130 нчы карары нигезендэ Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. 2019 елда Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районында 
балалар йэм яшьлэр ялын оештыру программасын расларга (1 № лы кушымта);

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районында 2019 елга 
балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыру буенча район ведомствоара комиссиясе составын 
(килешу буенча) расларга (2 нче кушымта);

3. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы жцрле узидарэ 
органнарына, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыныц МКУ “Мэгариф булегенэ”, Татарстан Республикасы Хезмэт, халыкны 
эш белэн тээмин иту Ьэм социаль яклау министрлыгыныц Мамадыш муниципаль 
районы буенча булегенэ, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы 
башкарма комитетыныц “Яшьлэр эшлэре Ьэм спорт булегенэ, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы структур булекчэлэренэ 
тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:

балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру системасын саклау буенча чаралар 
курергэ;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «Татарстан 
Республикасында халыкныц аерым категориялэренэ акчалата тулэулэр, пособиелэр,
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субсидиялэр h9M стипендиялэр биру тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау 
хакында »" 2004 елнын, 17 декабрендэге 542 санлы карары белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ балага айлык пособие алучы булып торучы Татарстан Республикасында 
билгелэнгэн яшэу минимумы кулэменнэн тубэн булган гаилэлэрдэге балаларнын, 
ялын оештыруны тээмин итэргэ; социаль реабилитациялэугэ мохтая^ балигъ 
булмаганнар ечен махсуслаштырылган оешмаларда тэрбиялэнучелэр ялын 
оештыру, балигъ булмаганннар эшлэре Ьэм аларнын, хокукларын яклау 
комиссиялэрендэ Ьэм эчке эшлэр органнарыныц балигъ булмаганннар эшлэре 
булекчэлэрендэ исэптэ торучы , кузэтучесез Ьэм сукбай балалар ечен ял 
оешмаларында урыннар булеп биру, Татарстан Республикасы Эчке эшлэр 
органнары Ьэм балигъ булмаганнар эшлэре буенча комиссиялэр юлламасы буенча, 
ятим балалар, ата-ана тэрбиясеннэн мэхрум калган балалар, инвалид балалар, аз 
керемле, куп балалы Ьэм тулы булмаган гаилэлэрдэн балалар, качаклар Ьэм мэдбури 
кученучелэр Гаилэлэреннэн балалар, коралсыз конфликтларда зыян кургэн хэрби 
хезмэткэрлэр гаилэлэреннэн булган балалар, аларга тицлэштерелгэн Ьэм Ьенэри 
эзлэу-коткару формированиелэренец коткаручылары балалары ялын оештыру; 
социаль-куркыныч хэлдэ булган гаилэлэрдэге балаларныц ялын оештыру ечен 
шартлар тудыруны тээмин иту;

ял оешмаларын азык-телек товарлары, яцшэк-ядимеш продукциясе, дару 
препаратлары, шул исэптэн витаминлы, медицина жцЬазлары Ьэм янгынга каршы 
куркынычсызлык Ьэм суда коткару чаралары белэн тээмин итэргэ;

балалар ял иту оешмаларында Ьэм оештырылган ял урыннарында, хокук тэртибе, 
санитар-экологик Ьэм янгын куркынычсызлыгы, суда куркынычсызлык 
кагыйдэлэре, балалар сэламэтлеген саклауга Ьэм тээмин итугэ юнэлдерелгэн 
санитар - эпидемиологик чаралар комплексын эшлэуне Ьэм уздыруны тээмин 
итэргэ;

барлык тер ял оешмаларында бэхетсезлек очракларыннан балалар Ьэм яшьлэрне 
иминиятлэштеруне оештыруны тэкъдим итэргэ;

барлык хезмэткэрлэрнец билгелэнгэн тэртиптэ янгын сундеру-техник 
программалар буенча балаларныц ялын оештыру оешмалары яцггэкчелэрен Ьэм 
педагогик составын укытуны Ьэм аларныц еллык аттестация уткэруне оештыруны 
тэкъдим итэргэ.

Дэулэт санитар эпидемиология кузэтчелеген гамэлгэ ашырырга вэкалэтле 
орган биргэн гамэлдэге санитар нормаларга Ьэм кагыйдэлэргэ туры килуен раслый 
торган документ булганда, шулай ук янгын куркынычсызлыгын бозуларны бетеру 
буенча курсэтмэ тулы кулэмдэ утэлгэндэ балаларныц ял оешмалары ачылуны 
тээмин итэргэ, лагерьларныц матди-техник торышын ныгытуга юнэлтелгэн 
биремнэр Ьэм санитар законнарны бозуларны бетеру буенча курсэтмэлэр бируне;

барлык корылмаларны дератизацион эшкэрту, шул исэптэн, файдаланылмый 
торган территориялэрне , балаларныц ял иту оешмалары тирэсендэ 500 метр 
радиуста ачылганчы 35-40 кон эчендэ, ачылырга ядиде кон кала, Ьэм сменалар 
арасында , Ьэр дератизацион эшкэртудэн соц 30 кеннэн соц;

ачылганчы 20-25 кон кала балаларныц ял иту оешмалары территориялэрен Ьэм 
50 метр зонаны талпанга каршы эшкэрту, эшкэрту нэтижрлелеген 3-5 кон арасында 
ике тапкыр тикшеру уткэреп билгелэргэ. Ьэм Ьэр уткэрелгэн эшкэртудэн соц 15-20 
кеннэн соц;
ял итуне оештырылган кампания барышында Ьэм кирэк булганда урманны чистарту



/  буенча техник чараларны уткэру (тубэн усуче Ьэм коры агач ботакларын, куакларны 
/ кису, яшьусмерлэрне кису, улэн чабу, чыгару ял иту оешмалары территориясеннэн 

коры валежник Ьэм чуп-чар чыгару), лагерь тирэли 500 метр радиуста коры чуп- 
чардан чистарту, дератизация Ьэм талпанга карты  эшкэрту.

4. Балалар Ьэм яшьлэрнец ял иткэн очен ата-аналар тулэве кулэмен билгелэу 
тэртибен билгелэргэ:

лагерьларда балалар Ьэм яшьлэрнец ял иткэн очен ата-аналар тулэве кулэме ялны 
оештыруга норматив чыгымнарныц 15 % ы кулэмендэ билгелэнэ, лэкин ял 
торлэренэ бэйле рэвештэ юлламаныц фактик бэясенец 50 % тан артмаска тиеш;

ял оешмаларында балалар Ьэм яшьлэрнец ял иткэн очен ата-аналар тулэве 
районга узэклэштереп, республикадан министрлык аша квота белэн бирелэ торган 
юлламалар буенча тубэндэге категориялэрдэн алынмый:

ж;ан башына уртача керем яшэу минимумыннан тубэнрэк булган гаилэлэрдэге 
тэрбиялэнуче балалардан;

социаль реабилитациялэугэ мохтаж, балигъ булмаганнар очен 
махсуслаштырылган оешмаларда тэрбиялэнучелэрдэн;

социаль куркыныч хэлдэ булган гаилэлэрдэ тэрбиялэнуче балалар; 
ятим балалар Ьэм ата - ана каравыннан мэхрум калган балалар очей оешмаларда 
тэрбиялэнучелэрдэн;

хроник авырулары булган балаларны, шул исэптэн ата-аналарныц берсен (яки 
законлы вэкиллэрен) озата бару белэн дэ);

профилактик учетта торучы балалар;
республика, ботенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар Ьэм олимпиадалар 

призер лары Ьэм жццучелэр;
Татарстан Республикасыныц халыкара Ьэм тобэкара килешулэрен гамэлгэ 

ашыру кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан Ьэм ерак чит иллэрдэн 
ж;ибэрелэ торган балалар Ьэм яшьлэр; 

инвалид балалар;
хезмэт Ьэм ял лагерьларына жцбэрелэ торган балалар.

5. Мамадыш узэк район хастаханэсенэ тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ: 
лагерьларны гамэлгэ куючыларныц гаризалары нигезендэ контракт нигезендэ

медицина кадрлары белэн тээмин иту;
каникул вакытында тулэу алмыйча вакытлыча эшкэ урнашканда балигъ 

булмаган балаларга медицина тикшерулэре оештыруны тээмин итэргэ;
“Мэж;бури башлангыч Ьэм периодик медицина тикшерулэре (тикшерулэр) 

уткэрелэ торган зарарлы Ьэм (яки) куркыныч ж;итештеру факторлары Ьэм эшлэренец 
исемлеген Ьэм авыр эшлэрдэ Ьэм зарарлы Ьэм (яки) куркыныч хезмэт шартлары 
белэн эшлэуче хезмэткэрлэрнец мэж;бури башлангыч Ьэм периодик медицина 
тикшерулэрен (тикшерулэрен) уткэру тэртибен раслау турында» Россия 
Федерациясе сэламэтлек саклау Ьэм социаль усеш Министрлыгыныц 12.04.2011 ел, 
302-н санлы приказы нигезендэ балаларныц ял иту оешмаларына жцбэрелуче 
персоналныц тулэусез медицина тикшерулэре утуен тээмин итэргэ;

балигъ булмаганнар арасында алкоголизм, наркомания, токсикомания 
профилактикасы буенча мэгълумати-агарту чаралары уткэру;

ялны оештыру эшенэ юнэлдерелгэн персоналны сезонлы карау кысаларында 
бушлай флюорография тикшеруен тээмин итэргэ.

6. «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена Ьэм эпидемиология узэге»
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федераль бюджет сэламэтлек саклау учреждениесенец Саба, Кукмара филиалы 
Мамадыш булегенэ Тэкъдим Итэргэ, Мамадыш районнарында тулэу алмыйча 
тубэндэгелэрне уздыруны тээмин итуне тэкъдим итэргэ:

ял итуне оештыруныц гамэлдэге санитар нормаларга Ьэм кагыйдэлэргэ туры 
килу-килмэугэ санитар-эпидемиологик экспертиза;

ачылыр алдыннан балаларнын, ялын оештыру оешмаларына ждбэрелуче 
персоналны гигиена буенча уку уздыру, профилактикмедицина тикшерулэре 
уткэру;

укудан буш Ьэм каникул вакытында балигъ булмаганнарны вакытлыча эшкэ 
урнаштыру алдыннан медицина тикшерулэре уздырырга;

кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек 
буенча федераль хезмэтнец Татарстан Республикасы (Татарстан) Ьэм аныц 
курсэтмэсе нигезендэ сэламэтлэндеру оешмасы ачылыр алдыннан дератизация Ьэм 
акарицид эшкэртунец нэтащэлелеген контрольдэ тоту.

7. Кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек 
федераль хезмэтенец Татарстан Республикасы Саба, Мамадыш, Кукмара районнары 
буенча идарэсе территориаль органын тэкъдим итэргэ:

ял оешмаларында санитар-гигиена Ьэм эпидемиягэ каршы чараларныц утэлешен 
контрольдэ тотуны тээмин итэргэ;

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма хакимияте 
органнарына балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча ведомствоара 
комиссиянец чираттагы утырышта оешмаларныц капиталь Ьэм косметик ремонт 
буенча планнарын утэу мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэрне ж;ибэрергэ Ьэм эдаваплы 
вазыйфаи затларны тыцларга;

балаларныц Ьэм яшьлэрнец ялын оештыруны тикшеруне оештырырга Ьэм 
климат узенчэлеклэрен исэпкэ алып, оешмаларны 2018 елныц апрель-май 
айларында кабул итуне тэмамларга;
ял оешмаларыныц балаларны Ьэм яшьлэрне кабул итугэ эзерлеген бэялэгэндэ, 
балаларны Ьэм яшьлэрне урнаштыру шартларын тээмин итугэ,туклануны 
оештыруга (азык-телек ризыкларыныц эзерлегенэ, азык-телек продуктлары белэн 
тээмин итугэ килешулэр булуга), рекреацион зоналарныц эзерлегенэ Ьэм пляж 
территориялэрен карап тотуга, янгынга каршы эшкэртулэрнец кулэменэ Ьэм 
сыйфатына , талпанга каршы эшкэртулэргэ аерым игътибар бирергэ.

8 ур  г т х м  каршындагы ТР Эзлэу-коткару хезмэте Мамадыш шэЬэренец эзлэу- 
коткару отрядына тэкъдим итэргэ:

су объектларын килешу нигезендэ тикшеру Ьэм су объекты акваториялэрен 
чистарту белэн оешмаларда Ьэм куплэп ял иту урыннарында оештырылган коену 
урыннарын техник тикшеруне тээмин итэргэ;

массакулэм коену урыннарында суда куркынычсызлыкны тээмин иту; 
палаткалы лагерьларда катнашучыларга инструктаж уткэруне тээмин итэргэ; 
«Яттть гвардия»палаткалы лагере йезу вакытында контроль Ьэм озата баруны 

тээмин итэргэ.
9. Мамадыш районы дэулэт янгын кузэтчелеге булегенэ ял иту оешмаларында 

Ьэм массакулэм ял иту урыннарында куркынычсызлык чаралары турында янгын 
талэплэрен утэуне кузэтуне тэкъдим итэргэ.

10. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыныц МКУ “Мэгариф булегенэ” тубэндэгелэрне тээмин итэргэ:

7/



профильле палаткалы лагерьларда балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыруны;
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы гомуми бел ем биру 

мэктэплэре укучыларыныц кендезге ял Ьэм хезмэт лагерьларында ял итуен;
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы бел ем биру 

оешмаларында белем алучы ятим балалар ялын оештыруны;
балаларныц ялын оештыру очен эшкэ жцбэрелгэн мэгариф системасы 

хезмэткэрлэренэ топ эш урыны буенча хезмэт хакын саклап калуны;
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц «Балалар Ьэм 

яшусмерлэр йорты " естэмэ белем биру муниципаль бюджет учреждениесенец 
туризм- тебэкне ейрэну тугэрэклэренец Ьэм спорт секциялэренец эшен оештыруны;

ишегалды лагерьларыныц эшен оештыруны.
11. Татарстан Республикасы социаль яклау Министрлыгыныц Мамадыш 

муниципаль районы буенча социаль яклау булегенэ тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:
балалар Ьэм яшьлэрнец ял иту оешмаларында аз керемле, куп балалы Ьэм тулы 

булмаган гаилэлэрдэн булган балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыру;
ялны оештыруга жцбэрелгэн социаль яклау органнары хезмэткэрлэренэ теп эш 

урыны буенча хезмэт хакын саклауны тээмин итэргэ.
12. ТР Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц " Яшьлэр эшлэре 

Ьэм спорт булеге» муниципаль учреждениесенэ тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц 

балаларныц “Кама” ял - сэламэтлэндеру лагеренда балаларныц Ьэм яшьлэрнец ялын 
оештыруны;

профильле палаткалы лагерьларда балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыруны тээмин 
итэргэ;

ведомство буйсынуындагы учреждениелэр хезмэткэрлэрен ялны оештыруга, теп 
эш урыны буенча хезмэт хакын саклап калуны тээмин итэргэ;

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
" Хыял”балалар Ьэм яшусмерлэр клубы базасында балалар мэйданчыгы эшен 
оештыруны.

13. Мамадыш районыныц “Халыкны эш белэн тээмин иту узэге» дэулэт казна 
учреждениесенэ каникул вакыты чыгымнарны финанслауныц булеп бирелгэн 
кулэме чиклэрендэ ж;эйге чорда балигъ булмаганнарны вакытлыча эшкэ урнаштыру 
турында тэкъдим итэргэ.

МКУ "Мэгариф булеге» белэн берлектэ 14-18 яшьлек балигъ булмаган 
гражданнарга уку Ьэм каникул вакытында эшкэ урнашу момкинлеге турында 
мэгълумат биру эшен оештырырга;

балигъ булмаганнар эшлэре буенча булекчэдэ исэптэ торучы балигъ булмаган 
балаларны вакытлыча эшкэ урнаштыру эшен оештырырга.

14. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц» МКУ “Мэдэният булегенэ":
балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыруда кучмэ китапханэлэр эшен оештыру; 
ж;эйге каникуллар вакытында музейда балаларны Ьэм яшьлэрне бушлай карау 
момкинлеген булдырырга Ьэм билгеле бер кен билгелэргэ.

15. Мамадыш муниципаль районыныц финанс-бюджет палатасына элеге карар 
белэн расланган 2019 елда Мамадыш муниципаль районында “2019 елда Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районында балалар Ьэм яшьлэр ялын оештыру 
программасын гамэлгэ ашыру очен акчалар булеп бируне тээмин итэргэ.



16. Коммерцияле Ьэм коммерцияле булмаган оешмаларга (федераль 
буйсынудагы оешмаларны да кертеп) шэЬэр читендэге лагерьда уз оешмалары 
хезмэткэрлэре балалары ечен смена ечен тиешле финанс елына балалар Ьэм 
яшьлэрнец ялын оештыруга норматив чыгымнарныц 42,5% кулэмендэ юлламалар 
финанслануны тээмин итэргэ тэкъдим итэргэ.

17. Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Мамадыш муниципаль районы буенча 
булегенэ тэкъдим итэргэ:

«Кама», «Надежда» балалар сэламэтлэндеру лагерьларында тэулек буе 
территориялэрне саклауны, жрмэгать тэртибен Ьэм иминлекне булдыруны тээмин 
итэргэ;

балаларны лагерьга алый бару Ьэм алый кайту вакытында транспорт чараларын 
озата баруны оештыруны тээмин итэргэ;

Россия Федерациясе Хезмэт кодексыныц 331 нче маддэсе нигезендэ балаларныц 
ялын оештыруда эшлэуче затларга педагогии эшчэнлек белэн шегыльлэнугэ 
каршылыклар булу (булмау) буенча беренчел тикшерулэр уткэруне;

МКУ «Мэгариф булеге» белэн берлектэ балаларныц юл-транспорт 
травматизмын кисэту Ьэм ж;эйге каникуллар вакытында урамда балаларныц имин 
булу очен шартлар тудыру чараларын тормышка ашырырга;

массакулэм коену урыннарында коену сезоны дэвамында жэмэгать тэртибен 
саклауны тээмин итэргэ;

массакулэм коену урыннарында Кече суднолар прокаты, гидроцикллар Ьэм ял 
итучелэр тормышы Ьэм сэламэтлеге ечен куркыныч тудыручы башка техник 
чараларны прокатка бируне Ьэм спиртлы эчемлеклэр сатуны тыярга.

18. Мамадыш районыныц А А Д “Татавтодр” филиалына Мамадыш муниципаль 
районы башкарма комитетыныц баларныц “Кама” ял-сэламэтлэндеру лагерена 
илтуче юлны даими рэвештэ тигезлэп торуны тэкъдим итэргэ.

19. “Татмедиа” ААЖ  ̂ филиалына “2019 елда балаларныц Ьэм яшьлэрнец ялын 
оештыру” программасыныц утэлеше турында даими рэвештэ “Нократ” район 
газетасында, “Нократ дулкыннары” радиостанциясендэ, социаль челтэрлэрдэ 
яктыртылуны тээмин итэргэ.

20. 2019 елда балаларныц Ьэм яшьлэрнец ялын оештыруда катнашучы оешма 
ж;итэкчелэренэ 2019 елныц июненнэн алып сентябренец Ьэр айныц 5 кененэ кадэр 
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
"Яшьлэр эшлэре Ьэм спорт булеге» муниципаль учреждениесенэ балаларныц Ьэм 
яшьлэрнец ялын оештыру турында мэгълумат тапшырырыга тэкъдим итэргэ.21. 
Элеге карарныц утэлешен уз контролемэ алам.

Ж^итэкче И.М.Дэрж;еманов


