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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН РАЙОН БАШЛЫГЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
« j? » {Zr 20 /9 г. №

1941-1945 еллардагы Беек Ватан сугышында Ж)щунен 75 еллыгына эзерлек 
Ьэм аны бэйрэм игу кысаларында район конкурелары Ьэм чаралары уткэру

хакында.

Яшь буында натр и от и к хислэр формалаштыру, актив гражданлык 
позициясе тэрбиялэу, халкыбызныц героик уткэненэ карата ихтирамлы 
менэсэбэт тэрбиялэу, Беек Ватан сугышы турында хэтерне саклау, яна 
талантларны Ьэм талантларны ачыклау Ьэм 1941-1945 еллардагы Беек Ватан 
сугышында Жицунец 75 еллыгын эзерлэу Ьэм бэйрэм игу буенча оештыру 
комитеты ныц уртак утырышы карары, Балтач муниципаль районы Уставынын 
7, 69 ст. нигезендэ Балтач муниципаль районы башлыгы карар бирэ:

1. 2019 елныц февраленнэн 2020 елныц апреленэ кадэр Балтач
муниципаль районында 1941-1945 еллардагы Беек Ватан сугышында Жицунец 
75 еллыгына эзерлек Ьэм бэйрэм игу кысаларында район конкурелары Ьэм 
чараларын уткэрергэ.

2. 1941-1945 еллар Беек Ватан сугышында Жицунец 75 еллыгын
эзерлэу Ьэм бэйрэм игу кысаларында, 1 нче кушымта нигезендэ, район 
конкурсларын Ьэм чараларын оештыру буенча эшче теркем составын расларга.

3. Район конкурелары Ьэм чаралары нигезлэмэлэрен расларга: 
«Победный май» район хореография бэйгесе (2 нче кушымта

нигезендэ);
«Мэцгелек ул Сезнец батырлык!» стендларын бизэу Ьэм яцартуга 

район бэйгесе (3 нче кушымта нигезендэ);
- Муниципаль берэмлеклэр ар ас ыида район конкурсы)

«Ьэйкэл булып кайтты Батырлар!» Ьэйкэллэрне тезеклэндеру район 
бэйгесе (4 нче кушымта нигезендэ);

-«Хэтер яши, хэтер мэцгелек» музыкаль композициялэр бэйгесе ( 5 нче 
кушымта нигезендэ).

4. Тэкъдим игу:
4.1 авыл хуж;алыгы предприятиелэре, оешмалары житэкчелэренэ
Балтач муниципаль районы учреждениелэре Ьэм учреждениелэре район 

чараларына эзерлек Ьэм аны уткэру эшен оепггыруда катнаша.



4.2 «Татмедиа» ААЖ филиалы «Хезмэт» газетасы редакциясенэ (Зэкиев В. 
М.) Ьзм «Кайтаваз» жирле радиотапшрулар редакциясенэ (Маннапова Г. С.) 
1941-1945 еллар Беек Ватан сугышында Жицунец 75 еллыгына эзерлек Ьэм 
бэйрэм иту кысаларында район конкурелары Ьэм чаралары уткэрунец барышын 
яктыртырга.

4.3 Балтач муниципаль районыныц финанс-бюджет палатасы (Ильясов Р. 
М.) чираттагы финанс елына район бюджетыида каралган акчалар чиклэрендэ 
район конкурсларына Ьэм чараларына йомгак ясау чыгымнарын финансларга.

5 . Балтач районы башкарма комитетына 1941-1945 еллардагы Беек Ватан 
сугышында Жицунец 75 еллыгына эзерлек Ьэм бэйрэм иту кысаларында район 
конкурсларын Ьэм чараларын эзерлэуне Ьэм бэйрэм итуне оештырырга.

6 . Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Балтач муниципаль 
районы башлыгы урынбасары Н.Н. Сабиржановка йеклэргэ.

Балтач муниципаль 
район башлыгы Р.Р.Нотфуллин



Балтач муниципаль 
район башлыгыныц

Карарына №2 кушымта

“51^ицу мае " Дип исемлзнгэн район бию бэйгесен уткэру нигезлэмэсе

1. Бэйгенец бурычлары.

Милли гореф-гадэтлэрне саклау, хореография коллективлары 
репертуарында милли хореография сэнгате казанышларын пропагандалау, 
татар халык Ьэм милли хореографиясен алга таба устеру;
- Хореография коллективлары репертуарыныц сэнгать дэрэж;эсен Ьэм 
катнашучыларныц башкару осталыгын кутэру;
- Узешчэн коллективларньщ матди-техник базасын ныгыту;
- Актив ия^ади тормышка терле яшьтэге кешелэр категориясенэ тарту;
- Сугыш еллары биюлэрен торгызу.

2. Бэйгене уткэру тэртибе Ьэм шартлары.

1. Бэйгенен, I туры Балтач муниципаль районы клуб учреждениелэре, балалар 
бакчалары, жцрлек территориясендэ урнашкан мэктэплэрне ж;элеп иту белэн, 
2019 елныц февраленнэн 2019 елныц апреленэ кадэр клуб 
учреждениелэрендэ график нигезендэ конкурслар, смотрлар, отчет 
концертлары рэвешендэ уткэрелэ;
2. Конкурс тубэндэге яшь торкемнэре, номинациялэр Ьэм формалар буенча 
уткэрелэ:

Катнашучыларныц яшь торкемнэре:

Кече теркем: 5-9 яшь
Урта теркем: 10-13 яшь янгусмерлэр теркеме: 14-17 яшь 
0лкэн теркем: 18 яшь Ьэм елкэнрэк 
Катнаш теркем

Номинациялэр:
Халык биюе
Халык-Стильле бию
Фольклор биюе
Балалар сюжет биюе
Тарихи-кенкуреш биюе характерлы бию



Классик бию 
Бальный биюе 
Эстрада биюе

Формасы:
Соло-озынлыгы 2,5 мин. артык тугел.
Миниатюра (Зтэн 5кэ кадэр башкаручы) - 4 мин. Дуэт - озынлыгы 3,5 мин. 
Ансамбль (6 башкаручыдан йэм аннан да кубрэк) - 5 мин.

3. Чыгышны бэялэу критерийлары.

* хореография урнэклэренец чынлыгы;
* хореография коллективы яки аерым башкаручы репертуарыныц узенчэлеге, 
оригинальлеге;
* башкару осталыгы дэрэж;эсе (техника, выразительность, эмоциональлек);
* бию композициясе (драматургия, хореография рэсем, лексика);
* сэхнэ костюмнары;
* сэхнэ культурасы;
* музыкаль ярашлылык.

4. Финал 2019 елныц апрелендэ Мэдэният Узэгендэ зона турлары 
нэтижэлэре буенча иц яхшы дип табылган коллективларны Ьэм аерым 
башкаручыларны чакырып уздырыла.

Бэйгене уздыру графигы

№ Уткэру вакыты Я^ирлеклэр исемлеге Даваплы

1 08.02.2019 Карадуган авыл жирлеге 
Кече Лызи авыл жирлеге 
Шубан авыл жирлеге 
Балтач шэйэр ж;ирлеге

Кече Лызи авыл 
мэдэният йорты

2 15.02.2019 Сосна авыл жцрлеге 
Урта Кошкэт авыл яцфлеге 
Югары Субаш авл жцрлеге 
Яцгул авыл ж;ирлеге

Тунтэр авыл 
мэдэният йорты

3 22.02.2019 Чепья авыл ясцрлеге 
Куныр авыл яс;ирлеге 
Пыжмара авыл ж;ирлеге

Чепья авыл 
мэдэният йорты

4 01.03.2019 Шецшецэр авыл жирлеге 
Борнак авыл ж;ирлеге

Салавыч авыл 
мэдэният йорты



Смэел авыл жирлеге 
Ненэгэр авл жирлеге

5 07.03.2019 Борбаш авыл жирлеге 
Норма авыл жирлеге 
Салавыч авыл жирлеге

Норма авыл 
мэдэният йорты

Конкурс hop номинациядэ Ьэм яшь категориясендэ 3 дэрэжэдэге Лауреат 
Ьэм Дипломант дипломы, кыйммэтле булэклэр Ьэм махсус булэклэр 
тапшыру белэн тэмамлана.

Тел. (8-84368) 2-45-46, 2-60-82 
Факс: (8-84368) 2-60-82 
Эл.почта: Baltasi.Kultura@tatar.ru

mailto:Baltasi.Kultura@tatar.ru


Балтач муниципаль 
район башлыгыныц 

£?, 2018 ел. 
Карарьша №3 кушымта

"Мэцгелек ул Сезнец батырлык” дип исемлэнгэн стендларны яцарту 
буенча район бэйгесе нигезлэмэсе

Узып баручы йэр ел безне Беек Ватан сугышы вакыйгаларыннан ерагайта. 
Ел саен шул дэйшэтле сугыш елларыныц шайитлары сирэгэя бара. Кайгылы 
исемлек ел саен тулылана. Шул куркыныч чорньщ тере шайиты китэ, узе 
белэн хэтер китэ, тарихныц кабатланмас Ьэм мейим нечкэлеклэре китэ. Шуца 
курэ буген сугышчыларныц Ьэм тыл хезмэтчэннэренец фотосурэтлэрдэ 
сурэтлэнгэн йезлэрен ж;ыю йэм Саклап калу бик мейим.

Бэйгенен максаты йэм бурычлары :

- Яктаншарыбыз-сугыш ветераннары йэм тыл хезмэтчэннэре батырлыгын 
мэцгелэштеру, аларныц жццугэ керткэн батырлыкларын мэцгелэштеру, 
ветераннар йэм яшьлэр арасында элемтэлэрне ныгыту;
- Совет Ватаны ечен сугышларда йэлак булганнарга мэхэббэт, хермэт йэм 
якты хэтер формалаштыру;
- Уз Ватаньщны, Совет Армиясенэ мэхэббэт йэм хермэтне якларга эзер 
тэрбиялэу;

Тарихи хэтер нигезендэ буыннар алмашлыгын формалаштыру, 
халкыбызныц героик уткэне мисалларында;
- Шэхеснец актив гражданлык позициясе тэрбиялэу;
- Гражданнарныц югары патриотик ацын, уз Ватаныца тугрылык хислэрен 
формалаштыру, уз илен; ечен горурлык хисе;
- Ждмгыять йэм шэхеснец социаль эйэмиятле кыйммэтлэрен формалаштыру 
йэм устеру;

Бэйгенен шартлары:

Стендларда совет халкы тарафыннан Беек Ватан сугышы елларында 
фронтта йэм тылда курсэткэн геройлык, техник казанышлар йэм Беек Ватан 
сугышында Ждну барлыкка килгэн шартлар темасы ачылырга тиеш.

Балтач узэк китапханэсенец Балтач филиалы-йэр авыл китапханэсе Беек 
Ж^ицунец 75 еллыгына багышланган мэгълумати-иллюстратив стенд эзерли 
яки яцарта. Аларда сугышныц теп этаплары яктыртыла, Ватан хакына 
батырлыкларын данлаган геройларныц фоторэсемнэре, мэгълумат бирелэ. 
Сугыш ветераннарыныц йэм тыл хезмэтчэннэренец шэхси архивларыннан 
документлар тапшырырга кирэк.



Бэйге 2019 елныц гыйнварыннан 2020 елныц апреленэ кадэр уткэрелэ.

Бэйгегэ йомгак ясау йэм жицучелэрне булэклэу

Бэйгене оештыру комиссиясе нэтиж;элэре нигезендэ бэйгедэ жцнучелэр 
дипломнар, Рэхмэт хатлары йэм истэлекле булэклэр белэн булэклэнэ.

Бэйгене уткэру вакыты:



Балтач муниципаль 
район башлыгыныц 
N M  2018 ел
Карарьша №4 кушымта

1941-1945 еллардагы Беек Ватан сугышында Я^ицунец 75 еллыгын 
каршылап «Хэтер яши, хэтер мэцгелек» дип исемлэнгэн нэфис суз 
осталары Ьэм эдэби-музыкаль композициялэр бэйгесе нигезлэмэсе

Гомуми нигезлэмэлэр.

Бэйге 2020 елныц февраленнэн 2020 елныц апреленэ кадэр уткэрелэ. 
Бэйгедэ Балтач районы оешмалары Ьэм учреждениелэре, авыл мэдэният 

йортлары, авыл клублары, мэгариф учреждениелэре катнаша.
Бэйгенец репертуары тематикага туры килергэ йэм Беек Ватан сугышы, 

Ж^ицу бэйрэме турындагы драма спектакльлэреннэн езеклэрне уз эченэ 
алырга тиеш. Композициялэрдэ кулланыла торган музыкаль материал 
сэнгать эчтэлеген йэм башкарылучы эдэби эсэрнец образын максималь ачу 
максатында сайлап алына.

Композициялэрне тавыш белэн бизэу музыка коралларында утэлергэ 
мемкин; фонограмма да кулланылырга мемкин. Театральлэштерелгэн 
куелышлар рэвешендэ чыгышлар хуплана, шулай ук ж;ирле материаллардан 
йэм мэгълуматлардан файдалану хуплана.

Шэхси чыгышныц нэфис сузлэре вакыты 3 минуттан артмаска тиеш, э 
теркем белэн чыгыш ясау вакыты -  5 минуттан артмаска тиеш. 
Композициянец чыгышыныц озынлыгы-7-10 минуттан артык тугел.

Бэйге чыгышыныц музыкаль бизэлеше жанр юнэлешенэ туры килергэ 
тиеш, CD-R, CD-RW, CD -  носитель яки флеш-карталарда сыйфатлы минус 
фонограммалары белэн инструменталь ансамбльлэр башкарылырга мемкин.

Нэфис суз номинациялэре:
- аерым башкаручы;
- теркем чыгышы;

Эдэби-музыкаль композиция (тема, сюжет, музыкаль, яктылык бизэлеше, 
сэхнэ костюмнары)

Бэялэу критерийлары

- башкару йэм актерлык осталыгы дэрэжрсе;
- репертуарныц тематикага туры килуе;
- утэлешнец чагылышы, аристилыгы;
- композициянец режиссурасы, музыкаль материал сайлау;
- сэхнэ куренеше йэм башкару культурасы



Бэйгене уткэру графигы

№ Уткэру вакыты Катнашучылар исемлеге Я^аваплы

1 22.02.2020 Дет. Сад №1 
Дет. Сад №2 
Дет. Сад №3 
Дет. Сад №4 
Дет. Сад №5 

Балтач урта белем биру мэктэбе 
Балтач гимназиясе

Балтач 
Мэдэният Узэге

2 29.02.2020 Соц. яклау булеге 
Яшьлэр Ьэм спорт булеге 
Балтач узэк хастахэнэсе

Балтач 
Мэдэният Узэге

3 06.03.2020 Карадуган авыл жирлеге 
Шубан авыл жирлеге 

Кече Лызи авыл жирлеге 
Сосна авыл жирлеге

Сосна авыл 
мэдэният йорты

4 13.03.2020 Тюнтэр авыл жирлеге 
Субаш авыл жирлеге 
Чепья авыл жирлеге

Чепья авыл 
мэдэният йорты

20.03.2020 Пыжмара авыл жирлеге 
Куныр авыл жирлеге 

Ненэгэр авыл жирлеге

Пыжмара авыл 
мэдэният йорты

5 27.03.2020 Смэел авыл жирлеге 
Шецшецэр авыл жирлеге 

Яцгул авыл жирлеге 
Борнак авыл жирлеге

Смэел авыл 
мэдэният йорты

6 03.04.2020 Салавыч авыл жирлеге 
Норма авыл жирлеге 

Борбаш авыл жирлеге 
Балтач шэЬэр жирлеге

Борбаш авыл 
мэдэният йорты

Булэклэу

Катнашучыларны булэклэу конкурс тэмамланганнан сон; жюри карары 
нигезендэ уткэрелэ. Конкурста беренче, икенче Ьэм еченче урыннарны алган 
катнашучылар жицуче була. Ж^ицучелэр дипломнар белэн булэклэнэлэр Ьэм 
2020 елныц 9 маенда 1941-1945 еллардагы Беек Ватан сугышында Жицунец 
75 еллыгын бэйрэм итудэ катнашачаклар

Тел. (8-84368) 2-45-46, 2-60-82



Балтач муниципаль 
район башлыгыныц 

: 2018 ел
Карарына №4 кушымта

'Ъэйкэл булып кайтты Батырлар!» дип исемлэнгэн муниципаль 
берэмлеклэр арасында район бэйгесе нигезлэмэсе

Теп тешенчэлэр.

- Беек Ватан сугышы Ьэйкэллэрен Ьэм обелискларын саклау, 
реставрациялэу, карап тоту, файдалану буенча иц яхшы муниципаль 
берэмлеклэрне ачыклау.

Бэйгене уткэру максатлары:

- жцрле узидарэ органнарыныц, жэмэгатьчелекнец, жирлек халкыныц 
Ьэйкэллэрне саклауда кызыксынуын арттыру;
- 1941-1945 еллардагы Беек Ватан сугышы тарихы белэн бэйле мэдэни 
мираска ихтирамлы менэсэбэт формалаштыру, гражданлык Ьэм 
патриотлыкны устеру;

Бэйгенен бурычлары:

- Боек Ватан сугышы Ьэйкэллэренец сакланышын, тезеклэндерелуен, 
эчтэлеген, кулланылышын тээмин иту;
- патриотик, эхлакый тэрбиядэ хэрби тарих Ьэйкэллэрен куллану, Ватан 
азатлыгы Ьэм бэйсезлеге ечен Ьэлак булган ватандашларыбызныц хэтерен 
саклап калу;
- Ьэр кешегэ тарихны саклауга, усеп килуче буынга патриотик тэрбия биругэ 
мемкинлек биру аша жэмэгатьчелек Ьэм жирлек халкыныц активлыгын 
арттыру.

Бэйгенен теп шартлары:

- Ьэйкэл янындагы аерым территориялэрне тезеклэндеру; Ьэйкэллэрне 
тиешле хэлгэ китеру;

аларны ремонтлау, тезеклэндеру, территориялэрне тезеклэндеру, 
предприятиелэр, оешмалар, хужалыклар, уку йортлары тарафыннан даими 
тэртиптэ тоту буенча белешмэлеклэргэ шефлык иту;
- Ьэйкэллэрне ремонтлау, реставрациялэу, тезеклэндеру, территориялэрне 
яшеллэндеру эшлэрен оештыру;



- Ьэйкэллэрне тэрбия максатларында куллану (сугыш ветераннары Ьэм Ьэлак 
булганнарньщ гаилэлэре белэн эцгэмэлэр, очрашулар уткэру).

Уткэру вакыты:

Конкурс 2019 елныц апреленнэн 2020 елныц апреленэ кадэр уткэрелэ. 
Конкурс уткэру очен комиссия тозелэ, ул катнашучыларга смотр-конкурс 
шартларын житкерэ, аныц уткэрелуен контрольдэ тота, смотр-конкурс 
нэтиждлэрен гомумилэштерэ Ьэм Балтач муниципаль районы башлыгына 
конкурста жицучелэргэ булэклэр биру буенча тэкъдимнэр кертэ.

Бэйгене уткэру шартлары:

Бэйге авыл жирлеклэре арасында, мэдэният учреждениелэре 
хезмэткэрлэре, мэгариф учреждениелэре хезмэткэрлэре, авыл хужалыгы 
предприятиелэре вэкиллэре катнашында уткэрелэ.

Ьэйкэллэрне ремонтлау Ьэм тезеклэндеру буенча чаралар:
- Беек Ватан сугышы елларында Ьэлак булган сугышчыларныц каберлэрен, 
стел, обелискларны, туганнар каберлэрен тезеклэндеру;
- Ьэйкэллэрне ремонтлау яки реставрациялэу;
- коймаларны ремонтлау яки алыштыру;
- территорияне яшеллэндеру (агачлар Ьэм куаклар утырту, чэчэк тутэллэре 
ясау).
- ветераннар исемлеген яцарту.

Булэклэу.

- Бэйгедэ жицучелэрне булэклэу 9 май кжицучелэр район башлыгыныц 
Рэхмэт хатлары Ьэм кыйммэтле булэклэр белэн булэклэнэчэк;
- Конкурсныц барышы жирле район «Хезмэт» газетасында Ьэм Балтач 
муниципаль районыныц рэсми сайтында яктыртылачак.


