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Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының «2017-2020 елларга Азнакай 
муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» 
муниципаль программасы турында 2016 елның 
30 ноябрендҽге 347 номерлы карары белҽн 
расланган «2017 – 2020 елларга Азнакай 
муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» 
муниципаль программасына үзгҽрешлҽр кертү 
хакында» 
 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2017-202020 елларга 
Азнакай муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» муниципаль программасы 
турында «2016 елның 30 ноябрендҽге 347 номерлы карары белҽн расланган «2017-
2020 елларга Азнакай муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» муниципаль 
программасын финанслауны тҿгҽллҽштерү максатларында карар бирәм: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2017 – 2020 елларга 
Азнакай муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» муниципаль программасы 
турында «2015 елның 14 декабрендҽге 347 номерлы карары белҽн расланган «2017 – 
2020 елларга Азнакай муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» муниципаль 
программасына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

Исемендҽге «2017-2020» саннарын " «2017-2021»санына алмаштырырга. 
1.1. "2017 – 2021 елларга Азнакай муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» 

программасы паспортын (алга таба – Программа) ҽлеге карар кушымтасы нигезендҽ 
яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

2. "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽдҽният идарҽсе» 
муниципаль казна учреждениесенҽ ҽлеге программаны гамҽлгҽ ашыруны 
координациялҽүне гамҽлгҽ ашырырга. 

3. «Азнакай муниципаль районының Финанс-бюджет палатасы» муниципаль 
казна учреждениесе ел саен чираттагы финанс елына Азнакай муниципаль районы 
бюджетын формалаштырганда ҽлеге максатларга Азнакай муниципаль районы 
бюджетыннан һҽм муниципаль берҽмлеклҽр бюджетларыннан җибҽрелҽ торган 
программа чараларын тормышка ашыруга акча каралырга тиеш. 

4. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 
порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
«идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында Азнакай муниципаль 
районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация челтҽрендҽ 
түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 
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5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай муниципаль районы 
башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Д. Р. 
Гыйлҽҗевка йҿклҽргҽ. 

 
 

Җитҽкче                                                                                       А.Х.Шҽзмсетдинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению  
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района  
от «____»______________2018 №_____  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

"2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында мәдәниятне үстерү» 

Муниципаль программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Азнакай шҽһҽре 
2018 ел 



 ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның исеме 2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 

мҽдҽниятне үстерү «муниципаль программасы» 

Программа эшлҽү ҿчен 

нигез 

Мҽдҽният турында Россия Федерациясе законнары 

нигезлҽре; 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 

131-ФЗ номерлы Россия Федерациясе Федераль законы»; 

"Китапханҽ эше турында «29.12.1994 ел, № 78-ФЗ Россия 

Федерациясе Федераль законы»; 

«Россия Федерациясе Музей фонды һҽм Россия 

Федерациясендҽ музейлар турында "1996 елның 26 

маендагы 54-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия 

Федерациясе Музей фонды һҽм Россия Федерациясендҽ 

музейлар турында" Федераль законга үзгҽрешлҽр кертү 

хакында " 2016 елның 3 июлендҽге 357-ФЗ номерлы 

Федераль закон (соңгы редакция); 

Мҽдҽният турында «1998 елның 3 июлендҽге 1705 номерлы 

Татарстан Республикасы законы»; 

Китапханҽлҽр һҽм китапханҽ эше турында " 1998 елның 21 

октябрендҽге 1818 номерлы Татарстан Республикасы 

законы»; 

"Россия Федерациясендҽ Архив эше турында" 2004 елның 

22 октябрендҽге 125-ФЗ номерлы Федераль закон" 

Муниципаль заказчы - 

координаторы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе» 

Программаны Эшлҽүче МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе» 

Программаның тҿп 

максаты 

Азнакай муниципаль районы халкының мҽдҽният, сҽнгать, 

халыкка кино хезмҽте күрсҽтү һҽм архив эше ҿлкҽсендҽге 

агымдагы ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү һҽм яңа 

ихтыяҗларын формалаштыру. 

Программаның 

Бурычлары 

1. Азнакай муниципаль районы халкының мҽдҽни мирасын 

саклау, торгызу һҽм популярлаштыру ҿчен халык иҗатына 

ярдҽм итү ҿчен оптималь шартлар тудыру. 

2. Мҽдҽният һҽм сҽнгать ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ матди 

ярдҽм күрсҽтүнең яңа формаларын кертү. 

3. Яңа перспективалы проектларны гамҽлгҽ ашыру максаты 

белҽн күренекле иҗат коллективларына ярдҽм итү ҿчен 

грантлар системасын гамҽлгҽ кертү. 

4. Мҽдҽният учреждениелҽре товарларының һҽм хезмҽт 

күрсҽтүлҽренең күптҿрлелеген һҽм үтемлелеген тҽэмин итү, 

шулай ук мҽдҽни эшчҽнлек рҽвешлҽре, халыкка сҽнгати 

белем бирү мҿмкинлеклҽрен киңҽйтү. 

5. Кадрлар ҽзерлҽү системасын камиллҽштерү. 

6. Халыкка китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне оештыру, 

китапханҽ фондларының сакланышын тҽэмин итү һҽм 

туплау, китапханҽлҽрне мҽгълүматлаштыру. 



7. Район халкын ял итү һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте 

белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыру. 

8. Музей эшен үстерү. 

9. Укучыларның иҗади башлангычын, музыкаль, 

хореография һҽм сҽнгать сҽлҽтлҽрен үстерү; сҽлҽтле 

балалар һҽм яшьлҽрнең потенциаль сҽлҽтлҽрен үстерү һҽм 

гамҽлгҽ ашыру ҿчен оптималь шартлар тудыру. 

10. Халыкка кино хезмҽте күрсҽтү буенча учреждениенең 

тотрыклы үсешенҽ ирешү. 

11. Архив эшен үстерү. 

Гамҽлгҽ ашыру вакыты 2017 – 2021 

Ярдҽмче Программалар 

Исемлеге 

1. 2017-2021 елларга музей эшен үстерү " ярдҽмче 

программасы"; 

2. 2017-2021 елларга китапханҽ эшен үстерү " ярдҽмче 

программасы "; 

3.2017-2021 елларга клуб, концерт оешмалары һҽм башкару 

сҽнгатен үстерү " ярдҽмче программасы "; 

4. 2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 

халыкка кино хезмҽте күрсҽтүне саклау һҽм үстерү " 

ярдҽмче программасы"; 

5.2017-2021 елларга архив эшен үстерү " ярдҽмче 

программасы"; 

6. "2017-2021 елларга тармакның муниципаль идарҽ 

системасын үстерү "ярдҽмче программасы. 

Программаны 

башкаручылар да 

башкарганнар 

Азнакай муниципаль районы «район-шҽһҽр Мҽдҽният 

сарае» муниципаль бюджет учреждениесе, Азнакай 

муниципаль районы «мҽдҽни үзҽге» муниципаль бюджет 

учреждениесе, Азнакай муниципаль районы 

"Үзҽклҽштерелгҽн китапханҽлҽр системасы» муниципаль 

бюджет учреждениесе, Азнакай муниципаль районы» 

Азнакай туган якны ҿйрҽнү музее" муниципаль бюджет 

учреждениесе, Азнакай муниципаль районы «Халыкка кино 

хезмҽте күрсҽтү» муниципаль бюджет учреждениесе, 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архив 

бүлеге 

Чыганаклар финанслау 

программасы 

Программаның бюджет ассигнованиелҽре күлҽме Азнакай 

районы бюджеты хисабына 480 116,36 мең сум тҽшкил 

итҽчҽк 

2017 ел -125 433,76, шул исептен МБ -115 281,78 меп сум; 

ВБ-409,87 меп сум; БР -2 722,11 меп сум; ФБ-20,00 меп сум. 

2018 ел-118113,69 сум, шул исептен МБ – 115618,69 меп 

сум; ВБ – 2125,00 меп сум; БР – 350,00 меп сум; ФБ-20,00 

меп сум. 

2019 ел -133 251,09, шул исептен МБ -131 497,30 меп сум; 

ВБ -1383,79 меп сум; БР – 350,00 меп сум; ФБ-20,00 меп 

сум. 

2020 ел – 117933,09, шул исептен МБ – 115438,09 меп сум; 

ВБ – 2125,00 меп сум; БР – 350,00 меп сум; ФБ-20,00 меп 

сум. 



2021 ел – 117933,09 сум, шул исептен МБ – 115438,09 меп 

сум; ВБ – 2125,00 меп сум; БР – 350,00 меп сум; ФБ-20,00 

меп сум. 

Бюджет тарафыннан финанслау күлҽмен киметкҽндҽ 

заказчы программа чараларын билгелҽнгҽн срокларда 

гамҽлгҽ ашыру ҿчен бюджеттан тыш чыганаклардан җҽлеп 

итү буенча ҿстҽмҽ чаралар эшли. 

Финанслау булмаган очракта программа чараларына 

тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ. 

Программаны тормышка 

ашыруның кҿтелгҽн соңгы 

нҽтиҗҽлҽре 

Чараларны тормышка ашыру 2021 елга ирешергҽ 

мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- музейның тҿп фонды предметларының дҽүлҽт хисабына 

һҽм саклауга куелган мҿнҽсҽбҽтлҽре ел ахырына 102,8 

процентка кадҽр артты; 

- музей предметларының гомуми саныннан актив рҽвештҽ 

файдаланылучы чагыштырма авырлыгын саклап калу-39,7 

процентка кадҽр; 

- хисап чорында музейга керү саны белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрне 

100 процентка кадҽр саклап калу; 

- электрон каталогка кертелгҽн музей предметлары санын 

музей предметларының гомуми санына 100 процентка кадҽр 

арттыру; 

- экскурсия хезмҽте күрсҽтүне 7 процентка кадҽр арттыру; 

- укыган лекциялҽр санын 23 берҽмлеккҽ кадҽр арттыру; 

- үткҽрелгҽн массакүлҽм чаралар санын 60 берҽмлеккҽ 

кадҽр арттыру 

- халыкны китапханҽ хезмҽте белҽн тҽэмин итү 38,3 

процентка кадҽр арттырыла;  

- район китапханҽлҽренең җыелма фондында яңа 

кертемнҽр ҿлешен 3,8 процентка кадҽр саклап калу; 

- 33 берҽмлеккҽ үзҽклҽштерелгҽн язылу атамаларының 

санын саклап калу; 

- Татарстан Республикасы китапханҽлҽренең җыелма 

электрон каталогында язмалар санын 23 388 меңгҽ кадҽр 

арттыру; 

- булдырылган модель китапханҽлҽрнең саны 0 берҽмлеккҽ 

кадҽр артты; 

- ел саен үткҽрелгҽн район һҽм шҽһҽр китапханҽ чаралары 

саны 1200 берҽмлеккҽ кадҽр артты;  

- йҿрешне 8 процентка кадҽр саклап калу; 

- массакүлҽм чараларда 16,2 мең кешегҽ кадҽр кеше йҿрүне 

арттыру, 

- халыкны клуб оешмалары белҽн тҽэмин итүне 27 

процентка кадҽр саклап калу; 

-район, республика, тҿбҽк, бҿтенроссия һҽм халыкара 

фестивальлҽрдҽ һҽм конкурсларда катнашу нҽтиҗҽлелеген 

75 призлы урынга кадҽр арттыру; 

- халык коллективларының тотрыклылыгын саклау 100%; 

- клуб формированиелҽренең санын 654 берҽмлеккҽ кадҽр 



арттыру; 

- түлҽүле нигездҽ мҽдҽни-массакүлҽм чаралар санын 1201 

берҽмлеккҽ кадҽр арттыру, 

- мҽдҽни-массакүлҽм чаралар санын 14 073 берҽмлеккҽ 

кадҽр арттыру, 

- түлҽүле нигездҽ мҽдҽни-массакүлҽм чараларга йҿрүлҽр 

санын 42072 кешегҽ кадҽр арттыру; 

- залның тулылыгын 33 процентка кадҽр саклап калу; 

- кино хезмҽте күрсҽтү белҽн халыкны тҽэмин итүне 8,1 

процентка кадҽр саклап калу; 

- гомуми показлар (киносеанслар) санын 413 берҽмлеккҽ 

кадҽр арттыру; 

- балалар ҿчен показлар (киносеанслар) санын 316 

берҽмлеккҽ кадҽр арттыру. 

- тармак белгечлҽренең гомуми саныннан ел дҽвамында 

квалификацияне арттырган һҽм һҿнҽри яктан яңадан 

ҽзерлҽнүне узган белгечлҽр ҿлешен 9 процентка кадҽр 

арттыру; 

- мҽдҽният, сҽнгать һҽм киновидео хезмҽт күрсҽтү 

учреждениелҽре һҽм хезмҽткҽрлҽренҽ бирелҽ торган 

грантлар санын саклап калу. 

- муниципаль мҽдҽният оешмалары уздыра торган түлҽүле 

мҽдҽни-ял чараларында катнашучы халыкның чагыштырма 

авырлыгын саклап калу ; : 

театр-тамаша учреждениелҽре, концерт оешмалары-66,4 

процент дҽрҽҗҽсендҽ, 

- ведомство карамагындагы учреждениелҽр тарафыннан 

түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн керемнҽр күлҽмнҽренең план 

күрсҽткечлҽрен 100 процентка үтҽү; 

- ведомство карамагындагы предприятиелҽр (оешмалар) 

хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакын түлҽү буенча кичектерелгҽн 

бурыч суммасы 0 мең сум тҽшкил итҽ; 

-Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры, Татарстан Республикасы 

Президенты Аппараты Җитҽкчесе, Татарстан Республикасы 

Премьер-министры урынбасарларының күрсҽтелгҽн затлар 

ҿчен үтҽлеш вакыты 100 процент дҽрҽҗҽсендҽ билгелҽнгҽн 

йҿклҽмҽлҽрнең гомуми күлҽмендҽ Азнакай муниципаль 

районы башкарма органы тарафыннан башкарылган 

ҿлешен саклап калу; 

- архив документларын даими саклауны тҽэмин итүче 

норматив шартларның архив бүлеге биналарының туры 

килү дҽрҽҗҽсен 95 процентка кадҽр арттыру;  

- архив бүлеге тарафыннан билгелҽнгҽн вакытта үтҽлгҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽрнең гомуми күлҽмен 98,4 процентка кадҽр 

арттыру. 

 
I. проблемалар Характеристика, аны хәл итүгә юнәлдерелгән программа 
Азнакай муниципаль районы халкының тормыш сыйфатын күтҽрү мҽсьҽлҽлҽрен 

хҽл итүдҽ мҽдҽниятнең ролен һҽм ҽһҽмиятен заманча аңлау район халкының мҽдҽни 



кыйммҽтлҽргҽ, иҗат һҽм мҽдҽният учреждениелҽреннҽн файдалануга хокукларын 
тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыру юлы белҽн Азнакай муниципаль районының бҿтен 
территориясендҽ бердҽм мҽдҽни киңлекне саклау һҽм үстерү, җирле халык 
традициялҽрен саклау кирҽклеген билгели. 

"Азнакай муниципаль районында мҽдҽниятне үстерү» муниципаль программасы 
аналитик материаллардан, чаралар системаларыннан гыйбарҽт уртача стратегик план 
булып тора, Азнакай муниципаль районының мҽдҽният тармагы максатларын һҽм 
бурычларын билгели. Программа Азнакай муниципаль районының мҽдҽният ҿлкҽсен 
үстерү, аны оптимизациялҽү һҽм модернизациялҽү, иҗади һҽм технологик 
камиллҽштерү, Азнакай муниципаль районында яшҽүчелҽрнең ял вакытын тҽэмин 
итүдҽ мҽдҽният һҽм сҽнгатьнең ролен арттыру юнҽлешендҽ тормышка ашыруны күздҽ 
тота. 

Программаның концептуаль нигезлҽмҽлҽре Азнакай муниципаль районы 
тарафыннан алынган бюджет акчаларын тотуны оптимизациялҽүгҽ, ҿстенлекле 
бурычларны хҽл итүгҽ ресурсларны туплауга юнҽлдерелгҽн курсны исҽпкҽ алалар.  

Программа мҽдҽният учреждениелҽренең ведомство ярдҽмче программаларын 
булдыру ҿчен нигез һҽм гамҽли инструмент булып тора, шулай ук 2017 – 2021 елда 
дҽүлҽт ярдҽменҽ дҽгъва итүче район бюджетыннан финанслана торган мҽдҽният 
учреждениелҽренең планнарын һҽм аерым проектларын эшлҽү ҿчен тҿп база 
документы булып тора. Ул Азнакай муниципаль районының мҽдҽният ҿлкҽсен динамик 
үстерү һҽм ҽлеге ҿлкҽдҽ Азнакай муниципаль районы башкарма хакимияте 
органнарының, район территориясендҽ мҽдҽни эшчҽнлек алып баручы 
учреждениелҽрнең бергҽ катнашуына нигез салуга юнҽлдерелгҽн. 

Программа алдагы комплекслы программаларны гамҽлгҽ ашыру тҽҗрибҽсен 
исҽпкҽ ала, башкаланың Мҽдҽният ҿлкҽсендҽге тҿп проблемаларны билгели һҽм 
аларны хҽл итү юлларын билгели.  

Тармак учреждениелҽре тарафыннан Ярдҽмче программа чаралары системасын 
үтҽү халыкның тҿрле социаль тҿркемнҽрен мҽдҽнияткҽ җҽлеп итүдҽ аерым уңышларга 
ирешергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Бүгенге кҿндҽ муниципаль бюджет мҽдҽният учреждениелҽре кҿндҽшлеккҽ 
сҽлҽтле һҽм халык сорауларына тулы күлҽмдҽ җавап бирергҽ тиеш.  

Азнакай муниципаль районының мҽдҽният учреждениелҽре эшчҽнлеге соңгы 
елларда мҽдҽни эшчҽнлекнең социаль нҽтиҗҽлелеген арттыруга, халыкка мҽдҽни 
хезмҽтлҽрдҽн файдалану дҽрҽҗҽсен арттыруга юнҽлдерелгҽн. 

Азнакай муниципаль районында 87 мҽдҽният учреждениесе эшли, шулардан 49 
мҽдҽни-ял итү тибындагы учреждение, 33 китапханҽ, Азнакай туган якны ҿйрҽнү музее, 
3 балаларга сҽнгать-эстетик юнҽлешле ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесе, халыкка 
кино хезмҽте күрсҽтү учреждениесе эшли. 

654 клуб оешмасы үз эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыра, аларда 16 957 кеше йҿри.  
Гомуми сандагы 152се-Үзешчҽн халык иҗатын формалаштыру,шул исҽптҽн 58е-

14 яшькҽ кадҽрге балалар ҿчен 965 кеше, 11е-15тҽн 24 яшькҽ кадҽрле яшьлҽр ҿчен 
187 кеше. 

«Халык " исеменҽ ия 17 Үзешчҽн халык иҗаты коллективы эшли.  
Халыкның клуб учреждениелҽре белҽн тҽэмин ителеше нормативларга туры 

китереп 169 % тҽшкил итҽ. Клуб учреждениелҽрен заманча җиһазлар белҽн тҽэмин итү 
проблемасы кискен тора. 

 Бигрҽк тҽ авыл җирлегендҽ мҽдҽни-ял итү тибындагы учреждениелҽрнең матди-
техник базасының торышы халыкның мҽдҽни ихтыяҗлары һҽм аларны 
канҽгатьлҽндерү мҿмкинлеклҽре арасында аерма сизелерлек арта. Мҽдҽният - ял итү 
тибындагы 49 учреждениенең 15е капиталь ремонт талҽп итҽ, бу 31,9% тҽшкил итҽ. 
Нигездҽ, учреждениелҽргҽ түбҽндҽге ремонт талҽп ителҽ: түбҽне алыштыру; агач 
эшлҽнмҽлҽрен (тҽрҽзҽлҽр, ишеклҽр) алыштыру; эчке биналарны ремонтлау; бинаның 
фасадларын ремонтлау. 

Районның авыл клуб учреждениелҽрендҽ барлыгы 41 газ казаны, 1 электр 
казаны (Ирекле авыл мҽдҽният йортында) бар, ҽ 2017 елда Октябрь Бүлҽк авылы 
җылылык полосы тоташтырылды. Баланлы Бүлҽк авыл мҽдҽният йортында җылылык 
системасы юк, шуңа бҽйле рҽвештҽ ҽлеге клуб учреждениесе җылыту сезонында 



җылылык пушкасы белҽн җылытыла. 
Болар барысы бергҽ район мҽдҽниятен үстерүдҽ программа методын куллану 

кирҽклеген, аның үсеш ҿстенлеклҽрен, шулай ук бюджет финанславы ҿстенлеклҽрен 
сайлау, федераль, республика һҽм башка чыганаклардан җҽлеп итү каналларын 
киңҽйтү. 

Азнакай муниципаль районында китапханҽлҽр белҽн тҽэмин ителеш 100 % 
тҽшкил итҽ. Бер укучыга китап белҽн тҽэмин ителеш-13 (китап); уку һҽм йҿреш 
күрсҽткечлҽре-17,6 һҽм 8,3. Китапханҽ белгечлҽре белҽн тҽэмин ителеш – 50%. 
Китапханҽлҽрнең гомуми фонды 304 814 басма тҽшкил итҽ.  

Хҽзерге вакытта җҽмгыять китапханҽлҽрдҽн традицион технологиялҽр үзгҽрүен, 
хезмҽт күрсҽтүнең яңа формаларын, китапханҽлҽрнең бер-берсе, хакимият органнары, 
тҿрле социаль тҿркемнҽр белҽн хезмҽттҽшлегенең башка принципларын эзлҽүне һҽм 
гамҽлгҽ кертүне талҽп итҽ. Кулланучылар тарафыннан күрсҽтелҽ торган мҽгълүмати-
коммуникацион технологиялҽр, продуктлар һҽм хезмҽтлҽр куллану, корпоратив 
хезмҽттҽшлек һҽм электрон ресурсларга керү мҿмкинлеген оештыру китапханҽлҽрнең 
эшчҽнлеге индикаторы булып тора. 

Соңгы вакытта авылны социаль һҽм мҽдҽни үстерү проблемаларына зур 
игътибар бирелҽ. Китапханҽлҽргҽ карата түбҽндҽге уңай моментларны билгелҽп 
үтҽргҽ мҿмкин: Татарстан Республикасы һҽм Россия Федерациясе бюджетлары 
хисабына китап фондларын тулыландыру, модель китапханҽлҽр булдыру, 
китапханҽлҽрне Татарстан Республикасы Телекоммуникациялҽренең дҽүлҽт 
интеграциялҽнгҽн челтҽренҽ тоташтыру. 

Музейлар белҽн тҽэмин ителеш 100% тҽшкил итҽ. Аларда экспонатлар саны-7 
671 данҽ. Музей фондларын саклау һҽм арттыру, музей процессларын 
модернизациялҽү, музей коллекциялҽрен исҽпкҽ алу, саклау һҽм популярлаштыру 
ҿлкҽсендҽ яңа мҽгълүмати технологиялҽр куллану музей эшчҽнлегенең ҿстенлекле 
юнҽлешлҽренең берсе булып тора. Фонд коллекциялҽренең сакланышын һҽм 
куркынычсызлыгын тҽэмин итү, экспонатларны саклау ҿчен тиешле шартлар тудыру 
зур ҽһҽмияткҽ ия. 

Азнакай муниципаль районының «халыкка кино күрсҽтү» муниципаль бюджет 
учреждениесе кино күрсҽтү буенча хезмҽт күрсҽтҽ һҽм районның барлык халкын 
колачлый. Ҽлеге учреждениедҽ 3 D форматында күрсҽтү мҿмкинлеге булган 1 күчмҽ 
киноустановка (видеопроектор) бар. 

2016 елда Азнакай муниципаль районының «халыкка кино хезмҽте күрсҽтү " 
муниципаль бюджет учреждениесе Россия Федерациясе торак пунктларында халык 
саны 500 меңгҽ кадҽр булган милли фильмнар күрсҽтү ҿчен шартлар тудыру 
максатыннан чаралар алу ҿчен «кино фонды грантын отты. 2017 елда кергҽн акчага 3D 
форматында фильмнар күрсҽтү ҿчен яңа кино җиһазлары сатып алынган. 

Мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре кадрларын яшҽртү проблемасы елдан-ел актуальлеген 
югалтмый. Мҽдҽният тармагының заманча үсеше кадрлар сҽясҽтеннҽн башка мҿмкин 
түгел, ҽ мҽдҽният учреждениелҽренең эш күрсҽткечлҽрен яхшырту күбесенчҽ аларның 
кадрлар составына һҽм хезмҽткҽрлҽрнең һҿнҽри-шҽхси сыйфатларына бҽйле. 

Җҽмгыятьне мҽгълүматлаштыру, яңа технологиялҽр кертү, җирле үзидарҽ 
реформалары, мҽдҽният һҽм сҽнгать учреждениелҽре функциялҽрен киңҽйтү яңа 
социаль-икътисади шартларда кадрлар ҽзерлҽү сыйфатына аерым талҽплҽр куя. 
Компьютер технологиялҽренҽ ия булган югары профессиональлеккҽ, киң даирҽгҽ ия 
булган яңа типтагы белгечлҽргҽ ихтыяҗ арта. Бүгенге кҿндҽ мҽдҽният һҽм сҽнгать 
учреждениелҽрендҽ кадрлар белҽн бҽйле вҽзгыятьне анализлау учреждениенең 
белгечлҽр җитмҽвен күрсҽтҽ. Тармакны кадрлар белҽн тҽэмин итү мҽсьҽлҽлҽрен хҽл 
итүдҽ комплекслы хҽл итүне талҽп итҽ торган проблемалар кала: кадрлар алышынуны, 
кадрлар картаюын, авыл учреждениелҽрендҽ квалификацияле белгечлҽр җитмҽүне. 

Билгелҽнгҽн проблемаларны хҽл итү программа-максатчан ысул белҽн 
тормышка ашырылырга мҿмкин, ул эш нҽтиҗҽлҽрен фаразларга һҽм бҽялҽргҽ, финанс 
ресурсларын нҽтиҗҽле тотарга һҽм тҿрле мҽдҽният учреждениелҽре эшчҽнлеген 
җайга салырга мҿмкинлек бирҽ. Шул ук вакытта Программа комплекслы проектларга 
һҽм чараларга юнҽлдерелгҽн, аларны программалаштырылмаган ысуллар белҽн 
тормышка ашыру мҿмкин түгел. Проблеманы хҽл итүнең программа ысулы 



билгелҽнгҽн конкрет бурычларны хҽл итү аша куелган максатларга ирешүгҽ 
юнҽлдерелгҽн мҽдҽният ҿлкҽсендҽге чараларны гамҽлгҽ ашыруга комплекслы якын 
килүне күздҽ тота. Бу озак сроклы чорга мҽдҽният ҿлкҽсен үстерү стратегиясен тҿзергҽ 
һҽм бер үк вакытта тактик карарлар кулланырга мҿмкинлек бирҽ. 

Программа Азнакай муниципаль районының мҽдҽният ҿлкҽсендҽ булган 
проблемаларны хҽл итүгҽ һҽм бүгенге этапта булган ҿстенлеклҽргҽ ирешүгҽ 
юнҽлдерелгҽн. Базар мҿнҽсҽбҽтлҽре шартларында мҽдҽниятнең оештыру-икътисади 
яшҽешенең катгый шартлары, бюджет акчаларын нҽтиҗҽле һҽм максатчан файдалану 
зарурилыгы ҽлеге ҿлкҽдҽ программа-максатчан якын килүне куллана. 

Программа мҽдҽният тармагын эзлекле рҽвештҽ үзгҽртеп коруга юнҽлдерелгҽн, 
бу тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

Азнакай муниципаль районы составына керүче җирлеклҽрне ял һҽм мҽдҽният 
оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин итү ҿчен шартлар тудыру; 

Азнакай муниципаль районы составына керүче җирлеклҽрдҽ җирле традицион 
халык иҗатын үстерү ҿчен шартлар тудыру; 

мҽдҽният үсеше һҽм гражданнарның мҽдҽни тормышта тҿрле яклап катнашуы 
ҿчен шартлар тудыру; 

мҽдҽни мирасны саклау, сҽнгать кыйммҽтлҽренең үтемлелеген тҽэмин итү; 
мҽдҽният үсешенең ҿстенлекле юнҽлешлҽренҽ бюджет һҽм бюджеттан тыш 

акчаларны туплау; 
Татарстан халкының гореф-гадҽтлҽрен саклау һҽм үстерү, мҽдҽни 

кыйммҽтлҽргҽ һҽм мҽгълүмати ресурсларга керү шартларын яхшырту; 
яшьлҽрне халык мҽдҽнияте традициялҽренҽ җҽлеп итү, талантларны һҽм 

талантларны барлау һҽм аларга ярдҽм итү; 
тарихи-мҽдҽни мирасны, милли, җирле гореф-гадҽтлҽрне, йолаларны һҽм 

фольклорны саклау һҽм баету; 
гамҽлдҽге милли сҽнҽгатькҽ һҽм һҿнҽрлҽргҽ карата эшчҽнлекнең инновацион 

формаларын кертү. 
Мҽдҽният сҽясҽте ҿлкҽсендҽ яңа бурычлар куелган ҿстенлеклҽргҽ тҿзҽтмҽлҽр 

кертүне һҽм акцизларны алга таба тупланган потенциалны үстерүгҽ күчерүне талҽп 
итҽ. Шул ук вакытта мҽдҽният иҗтимагый тормышның барлык ҿлкҽлҽренҽ йогынты 
ясый торган рухи кыйммҽтлҽрнең тулы бер системасы буларак карала. 

II. Программаның максаты һәм бурычлары. Аны гамәлгә ашыру вакыты һәм 
этаплары.  

Программаның тҿп максаты-Азнакай муниципаль районы халкының мҽдҽният, 
сҽнгать, халыкка киновидео хезмҽт күрсҽтү һҽм архив эше ҿлкҽсендҽге агымдагы 
ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү һҽм яңа ихтыяҗларын формалаштыру. 

Программа түбҽндҽге бурычларны хҽл итүне күздҽ тота: 
1. Иҗат ҿчен уңай шартлар тудыру, хезмҽткҽрлҽрнең иҗтимагый ҽһҽмиятен һҽм 

социаль статусын күтҽрү, иҗади хезмҽтнең җҽлеп итүчҽнлеген һҽм матди тҽэмин 
ителешен арттыру. 

2. Азнакай муниципаль районы халкының матди булмаган мҽдҽни мирасын 
саклау, торгызу һҽм популярлаштыру ҿчен халык иҗатына ярдҽм итү ҿчен оптималь 
шартлар тудыру. 

3. Мҽдҽният һҽм сҽнгать ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽренҽ матди ярдҽм күрсҽтүнең яңа 
формаларын кертү. 

4. Яңа перспективалы проектларны гамҽлгҽ ашыру максаты белҽн күренекле 
иҗат коллективларына ярдҽм итү ҿчен грантлар системасын гамҽлгҽ кертү. 

5. Мҽдҽният учреждениелҽре товарларының һҽм хезмҽт күрсҽтүлҽренең 
күптҿрлелеген һҽм үтемлелеген тҽэмин итү, шулай ук мҽдҽни эшчҽнлек рҽвешлҽре, 
халыкка сҽнгати белем бирү мҿмкинлеклҽрен киңҽйтү. 

6. Кадрлар ҽзерлҽү системасын камиллҽштерү. 
7. Гражданнарга аларның мҽгълүматка һҽм белемнҽренҽ ирекле үтеп керүгҽ 

конституцион хокукларын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҽ ала торган Китапханҽ хезмҽте 
күрсҽтү системасын үстерү. 

8. Район халкын ял итү һҽм мҽдҽният оешмалары хезмҽте белҽн тҽэмин итү 



ҿчен шартлар тудыру. 
9. Музей эшен үстерү. 
10. Укучыларның иҗади башлангычын, музыкаль, хореография һҽм сҽнгать 

сҽлҽтлҽрен үстерү; сҽлҽтле балалар һҽм яшьлҽрнең потенциаль сҽлҽтлҽрен үстерү 
һҽм гамҽлгҽ ашыру ҿчен оптималь шартлар тудыру. 

11. Халыкка кино хезмҽте күрсҽтү буенча учреждениенең тотрыклы үсешенҽ 
ирешү. 

12. Архив эшен үстерү. 
Программаның максатлары һҽм бурычлары мҽдҽният ҿлкҽсендҽ республика 

максатчан программасының максатларына һҽм бурычларына туры килҽ, аның 
кысаларында Программа чараларын һҽм аның ярдҽмче программаларын финанслауга 
республика бюджетыннан субсидиялҽр җҽлеп ителергҽ мҿмкин. 

Программаның максат һҽм бурычларын кую заманча чынбарлыкны исҽпкҽ ала 
һҽм халыкның, балаларга, яшүсмерлҽргҽ, яшьлҽргҽ, ҿлкҽн яшьтҽге кешелҽргҽ, аларга 
мҽдҽният ҿлкҽсендҽ кирҽкле хезмҽтлҽр җыелмасын тҽэмин итү ҿчен, йомшак якланган 
катламнарга мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның тҿп нҽтиҗҽсе-мҽдҽният ҿлкҽсендҽ куелган 
максатларга ирешү. 

Программа 2017-2021 елда тормышка ашырыла. 
III. Программа чаралары исемлеге 

Программаның максатларына ирешү һҽм бурычларын хҽл итү, программа 
концепциясендҽ билгелҽнгҽн юнҽлешлҽр нигезендҽ, Азнакай муниципаль районының 
мҽдҽният ҿлкҽсе алдында торган проблемаларны анализлауны исҽпкҽ алып, 
ресурсларның сроклары, башкаручылары һҽм чаралар нҽтиҗҽлҽре буенча үзара 
бҽйлҽнгҽн комплексның уртак үтҽлеше юлы белҽн тормышка ашырыла. Финанслау 
күлҽме түбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча исҽплҽнгҽн: 

программа буенча эшчҽнлекне оештыру-методик һҽм мҽгълүмати яктан тҽэмин 
итү; 

законнар һҽм башка норматив хокукый актларны гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итү; 
учреждениелҽр һҽм оешмалар эшчҽнлеген координациялҽү зарури; 
массакүлҽм мҽгълүмат чараларын, программаны тормышка ашыруда иҗтимагый 

оешмаларның потенциалын куллану; 
кадрлар белҽн тҽэмин итү; 
иҗтимагый һҽм дҽүлҽт оешмаларының социаль программаларын һҽм 

проектларын тормышка ашыру; 
Азнакай муниципаль районында балалар иҗат коллективларына ярдҽм; 

балигъ булмаганнарның күзҽтүчесезлеген һҽм хокук бозуларын профилактикалау; 
Азнакай муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽренең матди-техник базасын 
ремонтлау һҽм ныгыту. 

IV. Программаны тормышка ашыру барышын финанслау һәм контрольдә 
тотуны оештыру тәртибе 

Программа һҽм ярдҽмче программалар буенча максатчан күрсҽткечлҽр һҽм 
чыгымнар, программаны һҽм аның ярдҽмче программаларын гамҽлгҽ ашыру 
механизмы, башкаручыларның составы аныклаучы «Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының мҽдҽният Идарҽсе» МКУ программаның һҽм аның 
Подпрограммаларының үтҽлешен гомуми контрольдҽ тота, программаны һҽм аның 
ярдҽмче программаларын үтҽү буенча бер ел эчендҽ башкарылган эшлҽрнең барышы 
һҽм финанс чараларын куллануның нҽтиҗҽлелеге турында хҽбҽр итҽ. 

V. программаны тормышка ашыру нәтиҗәлелеген бәяләү 
Программаны һҽм аның ярдҽмче программаларын гамҽли гамҽлгҽ ашыруны 

тҽэмин итҽргҽ тиеш: 
заманча мҽдҽният һҽм сҽнгатьнең барлык тҿрлҽре һҽм жанрлары үсешенҽ 

ярдҽм итү; 
халыкның барлык катламнарыннан да илебез һҽм дҿнья мҽдҽнияте 

кыйммҽтлҽренҽ киң файдалану ҿчен уңай шартлар тудыру; 
районның барлык иҗат коллективлары эше ҿчен мҽдҽният учреждениелҽренең 

матди-техник базасын ныгыту һҽм камиллҽштерү; 



халыкта актив тормыш позициясе формалаштыру һҽм шҽһҽр һҽм районның 
иҗтимагый-сҽяси тормышында катнашырга ҽзер булу; 

интеллектуаль, ҽхлакый һҽм иҗат потенциалын арттыру, милли үзаңны, 
яшьлҽрнең гражданлык һҽм патриотлыгын үстерү; 

шҽһҽр һҽм район халкына мҽгълүмати хезмҽт күрсҽтүне киңҽйтү; 
иҗади коллективларның һҽм үзешчҽн берлҽшмҽлҽрнең тотрыклы эшен тҽэмин итү, 
халык үзешчҽн сҽнгать иҗатының барлык тҿрлҽренҽ дҽ ярдҽм күрсҽтү. 

Нҽтиҗҽлелек күрсҽткечлҽре: 
халык арасында социаль-тискҽре күренешлҽрнең кимүе; 
балаларның тормыш сыйфатын һҽм сҽламҽтлеген яхшырту; 
социаль хезмҽтлҽрнең сыйфатын һҽм үтемлелеген арттыру. 
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"2017-2021 елларга музей эшен үстерү "(алга таба - 
Ярдҽмче программа-1)) 

Подпрограмма 
муниципаль заказчысы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программаны 
Эшлҽүче 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче программаның 
тҿп максаты 

Азнакай муниципаль районының " Азнакай туган якны 
ҿйрҽнү музее» муниципаль бюджет учреждениесе үсеше 
җҽмгыять үсешенең мҿһим ресурсы буларак социаль-
мҽдҽни функциялҽрне гамҽлгҽ ашыру ҿчен 

Ярдҽмче Программаның 
Бурычлары 

1. Музей фондын саклау, ҿйрҽнү һҽм комплектлау. 

Гамҽлгҽ ашыру вакыты 2017-2021 

Ярдҽмче программаны 
гамҽлгҽ ашыруның 
кҿтелгҽн соңгы 
нҽтиҗҽлҽре - 1 

Ярдҽмче программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 2017-2021 

елга кадҽр артачак: 

- музейның тҿп фонды предметларының дҽүлҽт хисабына 

һҽм саклауга куелган мҿнҽсҽбҽтлҽре ел ахырына 102,8 

процентка кадҽр артты; 

- музей предметларының гомуми саныннан актив рҽвештҽ 

файдаланылучы чагыштырма авырлыгын саклап калу-39,7 

процентка кадҽр; 

- хисап чорында музейга керү саны белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрне 

100 процентка кадҽр саклап калу; 

- электрон каталогка кертелгҽн музей предметлары санын 

музей предметларының гомуми санына 100 процентка кадҽр 

арттыру; 

- экскурсия хезмҽте күрсҽтүне 7 процентка кадҽр арттыру; 



- укыган лекциялҽр санын 23 берҽмлеккҽ кадҽр арттыру; 

- үткҽрелгҽн массакүлҽм чаралар санын 60 берҽмлеккҽ 

кадҽр арттыру 

 
 
 

I. Ярдәмче программа-1 гамәлгә ашыру өлкәсенең гомуми 
характеристикасы, шул исәптән ул юнәлдерелгән проблемалар 

Азнакай муниципаль районының «Азнакай туган якны ҿйрҽнү музее» муниципаль 
бюджет учреждениесе (алга таба - музей), эчке потенциалны кулланып һҽм тарихи 
тҽҗрибҽне трансли, тҿбҽкнең табигый-мҽдҽни мохитен үзлҽштерүдҽ актив катнаша. 
Бу-җирле халыкның тарихи истҽлеген саклауга, аны үзенҽ җҽлеп итүгҽ йогынты ясаучы 
коммуникация мҽйданчыгы. Шуңа күрҽ музей территориянең үзенчҽлекле маркеры 
ролен уйный, аның уникальлеген һҽм Россия мҽдҽниятенҽ һҽм цивилизациясенҽ ия 
булуын билгелҽп үтҽ. 

Музей белгечлҽре тҿп максатны үтҽп, күргҽзмҽ һҽм мҽдҽни–белем бирү, фҽнни-
тикшеренү, фҽнни - белем бирү, фонд эше белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

2016 елда 102 предмет җыелган, алар КАМИСКА комплекслы 
автоматлаштырылган музей Мҽгълүмат Системасына кертелгҽн. Мҽдҽни 
кыйммҽтлҽрнең сакланышын һҽм сакланышын тҽэмин итү ҿчен техник чараларны, шул 
исҽптҽн электрон чараларны гамҽлгҽ кертү һҽм куллану, чагыштыру уңышлы үткҽрүнең 
тҿп факторы - Татарстан Республикасы Музей фонды торышын контрольдҽ тотуның 
мҿһим инструменты булып тора. 

2015 ел нҽтиҗҽлҽре буенча фҽннҽрнең гомуми саны 7246 берҽмлек тҽшкил итҽ. 
Аларның предметлары: тҿп фонд – 6203, фҽнни-ярдҽмче фонд – 1043. 

Учреждениенең тҿп эше экскурсиялҽр һҽм чаралар үткҽрүдҽн, вакытлыча һҽм 
даими күргҽзмҽлҽр оештырудан гыйбарҽт. 

Музейга килүчелҽрнең тҿп тҿркемнҽре-гаилҽ аудиториясе, балалар аудиториясе, 
яшьлҽр, ташламалы категория (пенсионерлар, инвалидлар һ.б.). 

Музей эшчҽнлеге проблемалары хҽл ителергҽ тиешле: 
Музей фондын реставрациялҽү, консервациялҽү җитҽрлек түгел; 
музейның матди-техник базасы җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ үсми; 
музей сак-янгын сигнализациялҽре, махсуслаштырылган күргҽзмҽ һҽм фонд 

җиһазлары белҽн тҽэмин ителмҽгҽн; 
мҽдҽни-белем бирү, фҽнни-агарту максатларында барлык музей фондын актив 

кулланмау; 
музейны мҽгълүматлаштыру җитҽрлек түгел; 
музейның фҽнни кадрлар белҽн тҽэмин ителешенҽ кытлык музей фондын фҽнни 

ҿйрҽнү, фҽнни каталоглар, җыентыклар һҽм башка басмалар аша аны 
популярлаштыру буенча музейларның актив эшлҽмҽвенҽ китерҽ.; 

инфраструктураны Начар үстерү аркасында Мҽдҽни туризмның җитҽрлек 
булмавы. 

II. Ярдәмче программа-1 максаты, бурычлары, ахыргы нәтиҗәләрне 
тасвирлау һәм аны гамәлгә ашыру сроклары 

 
Ярдҽмче программа-1 максаты-үзлҽре тарафыннан социаль-мҽдҽни 

функциялҽрне гамҽлгҽ ашыру һҽм җҽмгыять үсешенең мҿһим ресурсы буларак 
музейны комплекслы үстерү. 

Ҽлеге максатка ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк: 
1. Музей фондын саклау, ҿйрҽнү һҽм комплектлау. 
2. Музей тарафыннан мҽдҽни һҽм фҽнни-агарту, белем бирү эшчҽнлеген 

гамҽлгҽ ашыру. 
3. Музейны мҽгълүматлаштыру. 
Ярдҽмче программа чаралары киселешендҽ тҿп максатлар, бурычлар, шулай ук 

финанслау күлҽмнҽре аңа кушымтада тҽкъдим ителде. 
 



Ахыргы нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары, 

берәмлек үлчәү 

2016 

ел 

2017 

ел 

2017 

ел(факт) 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

Музейның тҿп фонды 

предметларының дҽүлҽт 

исҽбенҽ куелган һҽм 

саклауга ел ахырына 

мҿнҽсҽбҽте, % 

102,4 102,5 103 102,6 103 103 103 

Музей предметларының 

тҿп фонд 

предметларының гомуми 

санына актив рҽвештҽ 

җҽлеп ителгҽн 

чагыштырма авырлыгы, 

% 

39,1 39,5 48 39,5 48 48 48 

Хисап чорында музейга 

керү санының алдагы 

чорга мҿнҽсҽбҽте, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Электрон каталогка 

кертелгҽн музей 

предметлары саны музей 

предметларының гомуми 

санына, % 

41,5 80 80 100 80 80 80 

Экскурсия хезмҽте 
күрсҽтү, % 

4,5 4,6 9 4,7 9 9 9 

Уку лекциялҽре саны, 
берҽмлек 

21 21 22 22 22 22 22 

Үткҽрелгҽн музей 
массакүлҽм чаралары 
саны, берҽмлек 

54 55 79 56 79 79 79 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру вакыты-2017-2021 еллар. 
III. Ярдәмче программа-1 социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү 
Ярдҽмче программа-1 тормышка ашыру районның музей ҿлкҽсендҽ булган 

барлык ресурслар белҽн нҽтиҗҽле идарҽ итүгҽ ярдҽм итҽчҽк (мҽдҽни-тарихи, кадрлар, 
матди-техник), бу исҽ музей тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең сыйфатын 
яхшыртырга мҿмкинлек бирҽчҽк. Болар барысы да, тулаем алганда, районның мҽдҽни 
мирасын популярлаштыру юлы белҽн, Азнакай муниципаль районының җҽлеп итүчҽн 
образын формалаштыра.



 “2017-2021 елларга музей эше үсеше" 
ярдҽмче программасына кушымта 

"2017-2021 елларга музей эшен үстерү" ярдәмче программасы 
 

№ Эшлҽрнең эчтҽлеге Үтҽү 

вакыты 

Финансла

у 

чыганакл

ары 

Финанслау ихтыяҗы, сумнарда 

2017  2018 2019 2020 2021 

План Факт 

1 Хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм хезмҽт 
ҿчен түлҽү хисаплау  
 

2017-

2021 

МБ 1747642,39 1 732 

073,20 

2 154 

706,67 

2 522 898,8

4 

2 522 898,8

4 

2 522 898,8

4 

ВБ 32 500,00 84 497,30 32 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 

2 Биналарны, мҿлкҽтне карап 
тоту, матди запасларның 
бҽясен арттыру 
 

2017-

2021 

МБ 898 913,47 1 313 

326,80 

907 075,31 1 235 601,1

6 

1 235 601,1

6 

1 235 601,1

6 

ВБ 32 500,00 31 712,96 32 500,00 67 500,00 67 500,00 67 500,00 

4 Семинарларда, киңҽшмҽлҽрдҽ, 
конференциялҽрдҽ катнашу 
чыгымнары, квалификация 
күтҽрү курсларында, һҿнҽри 
белем бирү, мҽгариф 
хезмҽтлҽре ҿчен чыгымнар 

2017-

2021 

МБ 42 400,00 42 400,00 42 400,00 42 400,00 42 400,00 42 400,00 

5 Вакытлы матбугатка язылу 2017-

2021 

МБ 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

    Барлыг

ы 

МБ 2 698 

955,86 

3 097 800,0

0 

3 114 

181,98 

3 810 

900,00 

3 878 

800,00 

3 878 

800,00 

ВБ 65 000,00 116 210,26 65 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 

 



 
"2017-2021 елларга китапханә эшен үстерү" Ярдәмче программа 

Ярдәмче программа  Паспорты 

Ярдҽмче программа исеме "2017-2021 елларга китапханҽ эшен үстерү "(алга таба - 
Ярдҽмче программа-2) 

Ярдҽмче программа -2 
муниципаль заказчысы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программа-2 
Эшлҽүче 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программа-2 
Максаты 

Гражданнарга мҽгълүмат һҽм белемгҽ ирекле үтеп керү 
хокукын гамҽлгҽ ашыра ала торган Китапханҽ хезмҽте 
күрсҽтү системасын үстерү, шулай ук китапханҽлҽрдҽ 
саклана торган милли мҽдҽни мирасны саклап калу 

Ярдҽмче Программа -2 
Бурычлары 

1. Китапханҽ хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽле системасын 

тҽэмин итү. 

2. Китапханҽ фондларын актуальлҽштерү һҽм саклауны 

тҽэмин итү. 

3. Китапханҽ челтҽренең бердҽм мҽгълүмат системасын 

үстерү. 

4. Һҽркем ҿчен мҿмкин булган китапханҽлҽр эшчҽнлеген 

модернизациялҽү һҽм һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

китапханҽлҽрнең матди-техник базасын ныгыту, аларның 

нҽтиҗҽле эшчҽнлеге, файдаланучыларның куркынычсыз һҽм 

уңайлы булуы ҿчен. 

5. Китапханҽлҽрнең укуларны алга этҽрү буенча мҽдҽни-

агарту эшчҽнлеген киңҽйтү. 

6. Ҿзлексез һҿнҽри белем бирү һҽм квалификация күтҽрү 

системасын үстерү 

Ярдҽмче программа-2 
гамҽлгҽ ашыру вакыты 

2017-2021 

Ярдҽмче программа-2 
максатларын һҽм 
бурычларын гамҽлгҽ 
ашыруның кҿтелгҽн соңгы 
нҽтиҗҽлҽре 

3 ярдҽмче программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 2021 елга 

ирешергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- халыкны китапханҽ хезмҽте белҽн тҽэмин итү 38,3 

процентка кадҽр арттырыла;  

- район китапханҽлҽренең җыелма фондында яңа кертемнҽр 

ҿлешен 3,8 процентка кадҽр саклап калу; 

- 33 берҽмлеккҽ үзҽклҽштерелгҽн язылу атамаларының 

санын саклап калу; 

- Татарстан Республикасы китапханҽлҽренең җыелма 

электрон каталогында язмалар санын 23 388 меңгҽ кадҽр 

арттыру; 

- булдырылган модель китапханҽлҽрнең саны 0 берҽмлеккҽ 

кадҽр артты; 

- ел саен үткҽрелгҽн район һҽм шҽһҽр китапханҽ чаралары 

саны 1200 берҽмлеккҽ кадҽр артты;  

- йҿрешне 8 процентка кадҽр саклап калу; 

- массакүлҽм чараларда 16,2 мең кешегҽ кадҽр кеше йҿрүне 

арттыру. 

 
 
 



I. Ярдәмче программа -2  гамәлгә ашыру өлкәсенең гомуми 
характеристикасы, шул исәптән ул юнәлдерелгән проблемалар 

Һҽркем ҿчен мҿмкин булган китапханҽлҽр бердҽм мҽгълүмати һҽм мҽдҽни 
киңлекне булдыруда һҽм гражданнарның мҽгълүмат һҽм мҽдҽни кыйммҽтлҽргҽ 
конституцион хокукларын гамҽлгҽ ашыруда тҿп звено булып тора. 

Азнакай муниципаль районында 33  китапханҽ эшли. 
Барлык тҿр һҽм типтагы китапханҽлҽрнең үзара хезмҽттҽшлегенең тҿп 

юнҽлешлҽре булып китапханҽара абонемент, фҽнни-методик тҽэмин итү, уртак 
программаларны тормышка ашыруда катнашу (укырга ярдҽм итү һҽм 
пропагандалау, корпоратив мҽгълүмат системалары булдыру һ.б.) тора. 

Район халкына ачык китапханҽлҽр тарафыннан күрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽр 
муниципаль социаль-икътисадый сҽясҽтнең мҿһим факторы булып тора, 
гражданнарның белем алуга һҽм мҽдҽни үсешенҽ ярдҽм итҽ, районның һҽр 
кешесенҽ мҽгълүмат алу мҿмкинлеген тҽэмин итҽ. 

Хҽзерге вакытта китапханҽ тармагында актуаль проблемалар булып тора: 
1. Китапханҽлҽр фондларын сыйфатлы яңартуның акрын темплары: 

актуаль тармак ҽдҽбиятына, балалар ҽдҽбиятына ихтыяҗ бар, фондларның 
яңаруын арттырырга кирҽк.  

2. Китапханҽлҽрнең Начар материаль-техник базасы-заманча китапханҽ 
җиһазлары, транспорт чаралары, фондларның сакланышын һҽм иминлеген 
тҽэмин итү чаралары булмау. 

3. Китапханҽ кадрларына кытлык проблемасы саклана.  

Һҿнҽри белем бирү системасын үстерү, шул исҽптҽн заманча укыту методларын 
үстерү, эш рҽвешлҽрен - "түгҽрҽк ҿстҽллҽр", проблемалы семинарлар, һҿнҽри 
осталык конкурслары, тренинглар, эшлекле уеннар һҽм башкалар куллану 
китапханҽ хезмҽткҽрлҽренең кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсенҽ ярдҽм итҽчҽк. 

II. Ярдәмче программа-2 максаты, бурычлары, аны гамәлгә ашыруның 
ахыргы нәтиҗәләрен һәм срокларын тасвирлау 

Китапханҽ эшен үстерү һҽм республика халкына китапханҽ-мҽгълүмат 
хезмҽте күрсҽтү ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасы Хҿкүмҽте сҽясҽтенең 
ҿстенлеклҽре "китапханҽлҽр һҽм китапханҽ эше турында" 1998 елның 21 
октябрендҽге 1818 номерлы Татарстан Республикасы Законында билгелҽнгҽн, 
"Россия мҽдҽнияте (2012-2018 еллар)"федераль максатчан программасы 
концепциясе белҽн билгелҽнгҽн Россия Федерациясе дҽүлҽт мҽдҽни сҽясҽтенең 
ҿстенлеклҽренҽ туры килҽ. 

Ярдҽмче программаның максаты-3-гражданнарга мҽгълүмат һҽм белемгҽ 
ирекле үтеп керүне тҽэмин итҽ ала торган Китапханҽ хезмҽте күрсҽтү системасын 
үстерү, китапханҽлҽрдҽ саклана торган милли мҽдҽни мирасны саклап калу. 

Куелган максатларга ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычларны хҽл итү күздҽ 
тотыла: 

1. Китапханҽ хезмҽте күрсҽтүнең нҽтиҗҽле системасын тҽэмин итү; 
 
2. Китапханҽ фондларын актуальлҽштерү һҽм саклауны тҽэмин итү; 
3. Һҽркем ҿчен мҿмкин булган китапханҽлҽр эшчҽнлеген модернизациялҽү 

һҽм һҽркем ҿчен мҿмкин булган китапханҽлҽрнең матди-техник базасын ныгыту, 
аларның нҽтиҗҽле эшчҽнлеге, файдаланучыларның куркынычсыз һҽм уңайлы 
булуы ҿчен; 

4. Китапханҽлҽрнең китап укуны алга этҽрү буенча мҽдҽни-агарту 
эшчҽнлеген киңҽйтү; 

5. Ҿзлексез һҿнҽри белем бирү һҽм квалификация күтҽрү системасын 
үстерү. 

Ярдҽмче программа чаралары киселешендҽ тҿп максатлар, бурычлар, 
шулай ук финанслау күлҽмнҽре аңа Кушымтада тҽкъдим ителде. 

Ахыргы нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары, үляәү 

2016 

ел 

2017 

ел 

2017 

ел(фа

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

202

1 ел 



берәмлеге (бәя) кт) 

Китапханҽ хезмҽте күрсҽтү белҽн 
халыкны колачлау, % 

37,8 38,1 37,7 38,2 38,0 38,0 38,0 

Район китапханҽлҽренең җыелма 
фондында яңа кертемнҽр ҿлеше, 
% 

3,8 3,8 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 

Үзҽклҽштерелгҽн матбугатка 
язылу атамалары, берҽмлеклҽр 
саны 

33 33 27 33 28 30 33 

Татарстан Республикасы 
китапханҽлҽренең җыелма 
электрон каталогында язмалар 
саны, берҽмлек 

24 508 25608 19388 26 558 22788 2278

8 

233

88 

Яңа тҿзелгҽн модель 
китапханҽлҽр, берҽмлеклҽр саны 

0 0 0 1 0 1 1 

Ел саен үткҽрелҽ торган район 
һҽм шҽһҽр китапханҽ чаралары, 
берҽмлеклҽр саны 

845 847 1188 850 1195 1195 120

0 

Массакүлҽм китапханҽ 
чараларына йҿрүлҽр саны 

16 200 16 203 17416 16 205 18100 1811

0 

181

20 

Китапханҽлҽргҽ йҿреш (хисап 
чорында укучыларның гомуми 
санына карата мҿнҽсҽбҽте) 

8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 

 
Ярдҽмче программа-2 гамҽлгҽ ашыру вакыты-2017-2021 еллар. 

III. Ярдәмче программа -2 икътисадый һәм социаль нәтиҗәлелеген бәяләү 
Ярдҽмче программа-2 гамҽлгҽ ашыруның кҿтелгҽн тҿп нҽтиҗҽлҽре: 
китапханҽ фондының оптималь моделен булдыру һҽркем ҿчен мҿмкин булган 

китапханҽлҽр фондларын туплауны тҽэмин итү мҽгълүматларның тҿрле чыганакларында 
документлар белҽн тҽэмин итү һҽм фондларның сыйфат характеристикаларын яхшырту 
аша китапханҽ фондының оптималь моделен булдыру;  

китапханҽлҽр фондларының яңаруын арттыру; 
китапханҽлҽрнең мҽгълүмати һҽм белем бирү эшчҽнлеген активлаштыру, 

укучыларга хезмҽт күрсҽтү юнҽлешлҽрен һҽм формаларын киңҽйтү; 
халыкка мҽгълүмати һҽм китапханҽ хезмҽте күрсҽтүне яхшырту, Интернет 

челтҽренҽ керү мҿмкинлеклҽрен киңҽйтү. 
Ярдҽмче программа-2 тормышка ашыруның тҿп социаль нҽтиҗҽсе-халыкның барлык 

социаль тҿркемнҽре ҿчен дҽ китапханҽлҽрнең һҽркем ҿчен мҿмкин булуын тҽэмин итү, 
китапханҽлҽрнең заманча үсешенҽ ярдҽм итү, китапханҽчелҽргҽ эшлҽү ҿчен уңайлы 
шартлар тудыру һҽм китапханҽлҽрдҽн файдаланучыларга хезмҽт күрсҽтү сыйфатын 
күтҽрү, китапханҽлҽрнең җҽмгыятьтҽ абруен һҽм ролен арттыру, китапханҽлҽрнең уку һҽм 
китапларны алга этҽрү буенча мҽдҽни-агарту эшчҽнлеген киңҽйтү, китапханҽлҽрнең ялын 
оештыру һҽм халыкның барлык категориялҽрен укуга җҽлеп итү буенча эшен 
камиллҽштерү, китапханҽ эше ҿлкҽсендҽ бюджет акчаларын тотуны оптимальлҽштерү. 

 



“2017-2021 елларга китапханҽ эше үсеше» 
ярдҽмче программасына кушымта 

“2017-2021 елларга китапханә эшен үсеше" 

ярдәмче программасы 

 

 № Эшлҽрнең эчтҽлеге Финанс
лау 
чыганак
ларын 
үтҽү 
сроклар
ы 

Финанс
лау 
чыганак
ларын 
үтҽү 
сроклар
ы 

Финанслау ихтыяҗы, сумнарда 

2017 2018 2019 2020 2021 

План Факт 

1 Хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм 
хезмҽт ҿчен түлҽү 
хисаплау  
 

2017-

2021 

МБ 13 148 

776,17 

17 135 288,9

2 

16 970 

897,17 

20 484 698,7

4 

20 484 698,7

4 

20 484 698,7

4 

ВБ 205 100,00 38785,00 205 100,00 10 865,00 10 865,00 10 865,00 

2 Биналарны, мҿлкҽтне 
карап тоту, матди 
запасларның бҽясен 
арттыру 
 

2017-

2021 

МБ 1 341 707,01 932 414,35 1 362 771,45 1 284 901,26 1 410 301,26 1 640 801,26 

ВБ 44 929,00 192 666,03 44 929,00 10 865,00 10 865,00 10 865,00 

3 Семинарларда, 
киңҽшмҽлҽрдҽ, 
конференциялҽрдҽ 
катнашу чыгымнары, 
квалификация күтҽрү 
курсларында, һҿнҽри 
белем бирү, мҽгариф 
хезмҽтлҽре ҿчен 
чыгымнар 
 

2017-

2021 

МБ 30 500,00 31 159,60 30 500,00 43 200,00 43 200,00 43 200,00 

ВБ 9 800,00 41 044,00 9 800,00    

4 Китапханҽлҽргҽ вакытлы 
матбугатка 
үзҽклҽштерелгҽн язылу 
оештыру 

2017-

2021 
МБ 

550 000,00 549 703,82 550 000,00    

5 Азнакай муниципаль 
районы 

2017-

2021 

МБ 100 000,00 200 000,00 100 000,00  100 000,00 150 000,00 



китапханҽлҽренең китап 
фондларын туплау, шул 
исҽптҽн журнал һҽм (яки) 
аларга яздыру ҿчен дҽ. 
 

2017-

2021 

ФБ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 31 900,00 31 900,00 31 900,00 

6 Һҽркем ҿчен мҿмкин 
булган китапханҽлҽр 
ҿчен компьютер 
җиһазлары һҽм 
оргтехника сатып алу, 
яңарту 

2017-

2021 

ВБ 20 171,00 72 575,00 20 171,00    

    Барлыг

ы 

МБ 15 170 

983,18 

19 043 566,6

9 

19 014 

168,61 

21 812 800,0

0 

22 038 200,0

0 

22 318 700,0

0 

ВБ 280 000,00 345 070,03 280 000,00 21 730,00 21 730,00 21 730,00 

ФБ 20 000,00 20 000,00 20 000,00 21 730,00 21 730,00 21 730,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Подпрограмма 
"2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районының клуб, концерт оешмаларын һәм 

башкару сәнгатен үстерү" ярдәмче программа 

Ярдәмче программаның Паспорты  

Ярдҽмче программаның 

Исеме 

"2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районының клуб, концерт 

оешмаларын һҽм башкару сҽнгатен үстерү "(алга таба - 3 ярдҽмче 

программа) 

Ярдҽмче программа-3 
муниципаль заказчысы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программа-3 
Эшлҽүч 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программа-3 
Максатлары 

Азнакай муниципаль районының халык иҗатына ярдҽм итү, матди 
булмаган мҽдҽни мирасын саклау, торгызу һҽм популярлаштыру, 
аларның мҽдҽни тҽңгҽллеге һҽм этномҽдҽни үсеше факторы, 
мҽдҽният һҽм рухи үсеш ҿлкҽлҽрендҽ иҗтимагый ихтыяҗны 
тҽэмин итү ҿчен оптималь шартлар тудыру. 

Ярдҽмче Программа-3 
Бурычлары 

1. Азнакай муниципаль районында яшҽүчелҽрнең иҗади 

потенциалын формалаштыру һҽм активлаштыру, иҗади 

сҽлҽтлҽрне тормышка ашыру ҿчен шартлар тудыру. 

2. Азнакай муниципаль районының матди булмаган мҽдҽни мирас 

үрнҽклҽрен саклау һҽм популярлаштыру. 

3. Традицион халык мҽдҽниятен, матди булмаган мҽдҽни мирасны 

ҿйрҽнү һҽм аңа ярдҽм итү, халык иҗатына ярдҽм итү. 

Ярдҽмче программа-3 

гамҽлгҽ ашыру вакыты 

2017-2021 

Ярдҽмче программа-3 

максатларын һҽм 

бурычларын гамҽлгҽ 

ашыруның кҿтелгҽн 

соңгы нҽтиҗҽлҽре 

2 Ярдҽмче программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 2021 елга 

ирешергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- халыкны клуб оешмалары белҽн тҽэмин итүне 27 процентка 

кадҽр саклап калу; 

-район, республика, тҿбҽк, бҿтенроссия һҽм халыкара 

фестивальлҽрдҽ һҽм конкурсларда катнашу нҽтиҗҽлелеген 75 

призлы урынга кадҽр арттыру; 

- халык коллективларының тотрыклылыгын саклау 100%; 

- клуб формированиелҽренең санын 654 берҽмлеккҽ кадҽр 

арттыру; 

- түлҽүле нигездҽ мҽдҽни-массакүлҽм чаралар санын 1120 

берҽмлеккҽ кадҽр арттыру, 

- мҽдҽни-массакүлҽм чаралар санын 14073 берҽмлеккҽ кадҽр 

арттыру; 

- түлҽүле нигездҽ мҽдҽни-массакүлҽм чараларга йҿрүлҽр санын 

42072 кешегҽ кадҽр арттыру. 

 

I. Ярдәмче программа-3 гамәлгә ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы, шул 
исәптән ул юнәлдерелгән проблемалар 

Азнакай муниципаль районының мҽдҽни мирасы Россия Федерациясе һҽм Татарстан 
Республикасы халыклары мирасының һҽм кешелекнең уртак мирасының бер ҿлеше, Россия 
халыкларының һҽм этник тҿркемнҽрнең якынаюы, шулай ук аларның мҽдҽни үзенчҽлеген 
раслау чарасы булып тора. Матди булмаган мҽдҽни мирасны саклау, торгызу һҽм 
популярлаштыру безнең районның социаль, икътисадый, мҽдҽни һҽм сҽяси үсешендҽ мҿһим 



роль уйный. Азнакай муниципаль районында 49 клуб учреждениесе эшли. 
Буыннан-буынга традицион белемнҽр, осталык һҽм күнекмҽлҽр тапшыру нигезендҽ 

кеше җҽмҽгатьчелегенең гамҽли эшчҽнлегенең бҿтен тҽҗрибҽсе ныгытылып кына калмый, ҽ 
иң мҿһим этник идеаллар, ҽхлакый принциплар һҽм ҽхлакый җайланмалар барлыкка килҽ, 
социаль мҿнҽсҽбҽтлҽр нормалары җайга салына (гаилҽ, гомумкешелек, хезмҽт, җенси үсмер), 
ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья белҽн кеше арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽрнең һҽм элемтҽнең тҽртипле 
характерын кабул итҽ. 

Чын, тамырдан үзгҽргҽн шартларда матди булмаган мҽдҽни мирасны саклау һҽм 
торгызу иҗтимагый тормышның барлык ҿлкҽлҽренҽ актив йогынты ясау, бүгенге кҿндҽге иң 
мҿһим проблемаларны хҽл итү сҽлҽтен югалтмый. Мҽдҽни мирас балалар һҽм яшьлҽр 
арасында тискҽре социаль күренешлҽрне кисҽтү һҽм бетерү, шҽхеснең патриотик, гражданлык 
сыйфатларын формалаштыру, толерантлык, рухи һҽм ҽхлакый тҽрбия бирү, Гаилҽ һҽм 
иҗтимагый мҿнҽсҽбҽтлҽрне тотрыкландыру һҽм гармониялҽштерү ҿчен нҽтиҗҽле чара булып 
тора. Шул ук вакытта авыл территориялҽренең социаль һҽм икътисади потенциалын торгызу 
һҽм үстерү, халыкны эш белҽн тҽэмин итүне оештыру, мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн кешелҽрне 
адаптациялҽү кебек җитди проблемалар хҽл ителҽ. 

Мҽдҽният ҿлкҽсендҽ җыелган проблемаларга системалы якын килү җирле үзидарҽ 
органнары, мҽгариф учреждениелҽре һҽм массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн ҽлеге 
структураларның уртак эше максатларында Азнакай муниципаль районының мҽдҽни мирасын 
саклау, торгызу һҽм ҿйрҽнү буенча үзара хезмҽттҽшлекне күздҽ тота, бу уңай җҽмҽгатьчелек 
фикерен эшлҽүгҽ, үсеп килүче буынны тҽрбиялҽүгҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Бүгенге кҿндҽ мҽдҽни мирас объектларын мониторинглау проблемасы аеруча кискен 
тора. Бу, барыннан да элек, таркау арасындагы элемтҽлҽрне югалту процессын кҿчҽйтү белҽн 
бҽйле.  

3 нче ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру Азнакай муниципаль районының социаль-
икътисадый үсешенең ҿстенлекле бурычларына туры килҽчҽк. Россия Федерациясе 
Президентының 2007 елның 26 апрелендҽге Россия Федерациясе Федераль Җыенына 
Юлламасында "бүген Россия халыкларының милли мҽдҽниятен үстерү бик мҿһим, шул 
исҽптҽн фольклор иҗатына ярдҽм итү дҽ", дип билгелҽнгҽн. Ил Президенты шулай ук 
җҽмгыятьтҽ ҽхлакый ориентирларның гомуми системасы булырга тиеш, чҿнки илдҽ туган 
телгҽ, үзенчҽлекле мҽдҽнияткҽ һҽм үзенчҽлекле мҽдҽни кыйммҽтлҽргҽ, ата-бабаларыбыз 
хҽтеренҽ хҿрмҽт саклана. 

3 ярдҽмче программа тиешле проблеманы хҽл итүгҽ комплекслы якын килүне тҽэмин 
итҽ һҽм күздҽ тота: 

тискҽре факторларны һҽм матди булмаган мҽдҽни кыйммҽтлҽргҽ йогынты ясый торган 
глобальлҽшү процессларының тискҽре нҽтиҗҽлҽрен бетерүгҽ юнҽлтелгҽн ашыгыч һҽм 
саклагыч чаралар системасын тормышка ашыру; 

заманча социаль-икътисадый шартларда традицион мҽдҽният ҿчен начар булмаган 
шартларда озак вакытлы тотрыклы мҽдҽни үсеш нигезлҽрен нигезли торган перспектив 
чаралар системасын тормышка ашыру. 

II. Ярдәмче программа-3 максаты, бурычлары, аны гамәлгә ашыруның ахыргы 
нәтиҗәләрен һәм срокларын тасвирлау 

Ярдҽмче программа-3 максаты Азнакай муниципаль районының халык иҗатына ярдҽм 
итү, мҽдҽни идентификация һҽм этномҽдҽни үсеш факторы буларак матди булмаган мҽдҽни 
мирасын саклау, торгызу һҽм популярлаштыру, мҽдҽният һҽм рухи үсеш ҿлкҽлҽрендҽ хезмҽт 
күрсҽтүгҽ иҗтимагый ихтыяҗ булдыру.  

Ярдҽмче программа-3 бурычлары: 
Азнакай муниципаль районында яшҽүчелҽрнең иҗади потенциалын формалаштыру һҽм 

активлаштыру, иҗади сҽлҽтлҽрне тормышка ашыру ҿчен шартлар тудыру; 
традицион халык мҽдҽниятен, матди булмаган мҽдҽни мирасны ҿйрҽнү һҽм аңа ярдҽм 

итү, халык иҗатына ярдҽм итү; 
Азнакай муниципаль районының матди булмаган мҽдҽни мирас үрнҽклҽрен саклау һҽм 

популярлаштыру. 
 

Ярдәмче программа -3 характеристикасы 
Ярдҽмче программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен-3 җирле үзидарҽ органнары, 

мҽгариф учреждениелҽре һҽм массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн халык иҗатына ярдҽм 



итү, ҽлеге структураларның уртак эше максатларында Азнакай муниципаль районының матди 
булмаган мҽдҽни мирасын саклау, торгызу һҽм ҿйрҽнү буенча хезмҽттҽшлек күздҽ тотыла. 

Ярдҽмче программа чаралары комплексы-3 шулай ук күздҽ тотыла: 
Интернет челтҽрендҽ урнаштырылган фольклор, милли, йола һҽм башка мҽдҽни-

массакүлҽм чаралар үткҽрү; 
оештыру-методик эшчҽнлек: 
Азнакай муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽрен методик тҽэмин итүне 

камиллҽштерү; 
мҽдҽният хезмҽткҽрлҽренең һҿнҽри белем дҽрҽҗҽсен системалы күтҽрү; 
тҿрле дҽрҽҗҽдҽге грантлар алуга гаризалар эшлҽү һҽм тапшыру; 
заманча мҽдҽниятне үстерү нигезе буларак мҽдҽни мирасны саклау һҽм аңа ярдҽм итү 

ҿчен муниципаль, республика максатчан программаларын формалаштыруда катнашу; 
фольклор музыка башкару, халык хореографиясе, декоратив-гамҽли сҽнгать буенча 

чаралар оештыру. 
Ярдҽмче программа чаралары киселешендҽ тҿп максатлар, бурычлар, нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү индикаторлары, шулай ук финанслау күлҽмнҽре аңа кушымтада тҽкъдим ителде 

Ахыргы нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары, 

берәмлек үлчәү 

2016 ел 

(бәя) 

2017 

ел 

2017 

ел(факт) 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

Халыкны клуб 
оешмалары белҽн 
колачлау, % 

8,4 8,4 27 8,5 27 27 27 

Район, республика, 
тҿбҽк, бҿтенроссия һҽм 
халыкара 
фестивальлҽрдҽ һҽм 
конкурсларда, 
берҽмлеклҽрдҽге призлы 
урыннарның 
нҽтиҗҽлелеге 

74 74 75 74 75 75 75 

Халык 
коллективларының 
тотрыклылыгы, % 

100 100 100 100 100 100 100 

Клуб оешмалары саны, 
берҽмлеклҽр  

328 329 654 329 654 654 654 

Массакүлҽм мҽдҽни 
чаралар саны, берҽмлек 

8533 8537 14073 8541 14073 14073 14073 

Түлҽүле нигездҽ мҽдҽни-
массакүлҽм чаралар 
саны, берҽмлек 

1115 1115 1201 1115 1201 1201 1201 

Түлҽүле нигездҽ мҽдҽни-
массакүлҽм чараларга 
йҿрүлҽр саны, кеше 

42 057 42 060 42 072 42 063 42 072 42 072 42 
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Ярдҽмче программа-3 гамҽлгҽ ашыру вакыты-2017-2021 еллар. 
III. Ярдәмче программа-3 икътисадый һәм социаль нәтиҗәлелеген бәяләү 
Безнең районның матди булмаган мҽдҽни мирасын саклау проблемасы комплекслы 

характерда, матди булмаган мҽдҽниятне үстерү һҽм ярдҽм күрсҽтү механизмы нигезендҽ хҽл 
ителҽ алмый һҽм ҿстҽмҽ ярдҽм талҽп итҽ. 

Ярдҽмче программа-3  тормышка ашыру, район территориясендҽ яшҽүче халыкның 
социаль-мҽдҽни ихтыяҗларын исҽпкҽ алып, Азнакай муниципаль районының барлык халкы 
ҿчен бердҽм этномҽдҽни киңлекне, тигез мҿмкинлеклҽр һҽм матди булмаган мҽдҽни мирас 
белҽн тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Ярдҽмче программа-3 мҿмкинлек бирҽчҽк: 
Азнакай муниципаль районы масштабында матди булмаган мирасны саклау 

проблемаларын хҽл итү буенча бурычлар, ресурслар һҽм сроклар буенча бҽйле чаралар 
комплексын эшлҽү; 



халык иҗатына, матди булмаган мҽдҽни мираска ярдҽм итү системасын формалаштыру; 
матди булмаган мҽдҽни мирасны саклау ҿлкҽсендҽ ҿстенлекле бурычларны хҽл итү 
максатында бюджет акчаларын максатчан һҽм адреслы тотуны гамҽлгҽ ашыру; 
матди булмаган мҽдҽни мирасны саклау бурычларын хҽл итүдҽ муниципаль, иҗтимагый 

структураларның кҿчлҽрен берлҽштерү; 
Азнакай муниципаль районының мҽдҽни-ял учреждениелҽрендҽ клуб оешмалары санын 

арттыру; 
матди булмаган мҽдҽни мирасны саклау бурычларын хҽл итүгҽ бүлеп бирелҽ торган 

акчаларны тоту нҽтиҗҽлелеген арттыру һҽм аларны максатчан файдалануны тҽэмин итү.



“2017-2021 елларга Азнакай муниципаль 
районының клуб, концерт оешмалары һҽм 
башкару сҽнгатен үстерү " ярдҽмче 
программасына кушымта 

"2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районының клуб, концерт оешмаларын һәм башкару сәнгатен үстерү" ярдәмче 
программа 

№ Эшлҽрнең эчтҽлеге Үтҽү 

вакыты 

Финансл

ау 

чыганакл

ары 

 Финанслау ихтыяҗы, сумнарда 

2017 2018 2019 2020 2021 

План Факт 

1 Хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм 

хезмҽт ҿчен түлҽү 

хисаплау 

2017-

2021 

МБ 
55 096 

977,79 

59 116 716,7

4 

59 853 

056,59 

72 762 089,9

6 

72 762 089,9

6 

72 762 089,96 

ВБ 983 173,71 1 054 871,28 983 173,71 345 230,00 345 230,00 345 230,00 

2 Биналарны, мөлкәтне карап 

тоту, матди запасларның 

бәясен арттыру 

 

2017-

2021 

МБ 
20 436 

262,96 

22 445 249,9

2 

20 823 

728,05 

23 920 579,4

5 

26 121 629,4

5 

26 550 829,45 

ВБ 
323 671,61 1 164 218,36 323 671,61 212 730,00 212 730,00 212 730,00 

3 Семинарларда, 

киңәшмәләрдә, 

конференцияләрдә катнашу 

чыгымнары, квалификация 

күтәрү курсларында, һөнәри 

белем бирү, мәгариф 

хезмәтләре өчен чыгымнар 

 

2017-

2021 

МБ 134 150,00 47 920,00 134 150,00 67 230,59 86 680,59 86 680,59 

ВБ 

13 780,00 1 400,00 13 780,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

4 Вакытлы матбугатка язылу 2017-

2021 
МБ 

36 000,00 33 159,93 36 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 

2017-

2021 
ВБ 

17 409,00 21 633,00 17 409,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 



5 Гомумрайон һҽм шҽһҽр 

мҽдҽни – массакүлҽм 

чараларны оештыру һҽм 

үткҽрү (Ватанны 

саклаучылар кҿне, 

Халыкара хатын-кызлар 

кҿне, мҽдҽният 

хезмҽткҽрлҽре кҿне, 

Җиңү кҿне, Татарстан 

Республикасы кҿне, 

Гаилҽ кҿне, Ҿлкҽннҽр 

кҿне, Ҽнилҽр кҿне, 

Халыкара инвалидлар 

кҿне). Татарстан 

Республикасы 

халыкларының традицион 

мҽдҽниятен торгызу һҽм 

үстерү буенча чаралар 

үткҽрү ("Сабантуй", 

"Нҽүруз", "Масленица", 

"День святых Петра и 

Февроньи", "Рождество" и 

др.). "Чатыр тауда җыен 

"тҿрки халыкларның 

фольклор фестивален 

үткҽрү.Район һҽм шҽһҽр 

үзешчҽн сҽнгать 

смотрларын район 

мҽдҽният 

учреждениелҽре, 

оешмалары һҽм 

предприятиелҽре 

арасында үткҽрү.Район 

балалар фестивальлҽре, 

конкурслар үткҽрү 

("Актүбҽ йолдызлар 

кабыза”, "Танцевальная 

планета им.И.Х. 

Манюрова", "Мини-мисс" 

и т.д.). Бҿек татар 

2017-

2021 

МБ 6 046 716,01 6 524 264,41 6 046 716,01 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

2017-

2021 

ВБ 215 715,68 158 948,42 215 715,68 50 000,00 50 000,00 50 000,00 



шагыйре Габдулла 

Тукайның туган кҿненҽ 

багышланган бҽйрҽм 

чаралары, шигърият 

бҽйрҽмнҽре үткҽрү.Авыл 

клуб учреждениелҽре 

арасында "Без сҽламҽт 

яшҽү рҽвеше ҿчен" район 

конкурсы үткҽрү" 

6 Үзешчән иҗат 

коллективларының һәм 

аерым башкаручыларның 

халыкара, бөтенроссия, 

республика, төбәк 

смотрларында, 

фестивальләрдә һәм 

конкурсларда катнашуы 

 

2017-

2021 

МБ 227 946,05 99 500,00 227 946,05 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

2017-

2021 

ВБ 111 250,00 0 111 250,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

7 Россия Федерациясе 

регионнарында " Сабантуй 

"милли бәйрәмен үткәрүдә 

катнашу 

2017-

2021 

РБ 350 000,00 2 722 105,92 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 

    БАРЛЫ

ГЫ 

МБ 81 978 052,80 88 266 811,00 87 121 596,70 97 445 900,00 99 666 400,00 100 095 600,00 

ВБ 1 665 000,00 2 401 071,06 1 665 000,00 690 460,00 690 460,00 690 460,00 

РБ 350 000,00 2 722 105,92 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 



 
"2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында халыкка кино хезмәте 

күрсәтүне саклау һәм үстерү" ярдәмче программа 

Ярдәмче программа паспорты 

Ярдҽмче  программа исеме "2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 

халыкка кино хезмҽте күрсҽтүне саклау һҽм үстерү 

"(алга таба - Ярдҽмче программа-4) 

Ярдҽмче программа-4 
муниципаль заказчысы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче программа-4 
эшлҽүче 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программа-4  
Максаты 

Азнакай муниципаль районында киновидеофильмнар 

күрсҽтү үсеше ҿчен кирҽкле шартлар тудыру 

Ярдҽмче Программа -4 
Бурычлары 

1. Кҿндҽшлекне үстерү һҽм халыкка кино хезмҽте 

күрсҽтү сыйфатын күтҽрү ҿчен уңай шартлар тудыру 

2. Район халкының барлык катламнарыннан заманча 

кино күрсҽтү хезмҽтлҽреннҽн тигез файдалану ҿчен 

шартлар тудыру. 

Ярдҽмче програма-4 гамҽлгҽ 
ашыру вакыты 

2017-2021 

Ярдҽмче программа-4 
максатларын һҽм бурычларын 
гамҽлгҽ ашыруның кҿтелгҽн 
соңгы нҽтиҗҽлҽре 

Ярдҽмче программа-4 чараларын гамҽлгҽ ашыру 2021 

елга тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- залның тулылыгын 33 процентка кадҽр саклап калу; 

- кино хезмҽте күрсҽтү белҽн халыкны тҽэмин итүне 8,1 

процентка кадҽр саклап калу; 

- гомуми показлар (киносеанслар) санын 413 берҽмлеккҽ 

кадҽр арттыру; 

- балалар ҿчен показлар (киносеанслар) санын 316 

берҽмлеккҽ кадҽр арттыру. 

 

I. Ярдәмче программа-4 гамәлгә ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы, 
шул исәптән ул юнәлдерелгән проблемалар 

Азнакай муниципаль районы халкына кино хезмҽте күрсҽтү, халыкның тҿрле 
категориялҽренҽ социаль гарантиялҽнгҽн тҿрлҽргҽ хокук тҽэмин итеп, мҿһим функция 
башкара. 

Азнакай муниципаль районында демографик һҽм географик хҽлнең үзенчҽлеклҽре 
халыкны күчмҽ кино белҽн тҽэмин итүне үстерү кирҽклеген күрсҽтҽ. Күчмҽ хезмҽт 
күрсҽтүнең иң икътисади отышлы ысулларыннан актив файдаланырга кирҽк. 

Азнакай муниципаль районы халкына, шул исҽптҽн балалар һҽм яшьлҽргҽ кино 
хезмҽте күрсҽтү мҽсьҽлҽлҽре белҽн Азнакай муниципаль районының " киновидео хезмҽт 
күрсҽтү» муниципаль бюджет учреждениесе шҿгыльлҽнҽ. 

Азнакай муниципаль районының «халыкка кино күрсҽтү» муниципаль бюджет 
учреждениесе кино күрсҽтү буенча бҿтен районга хезмҽт күрсҽтҽ һҽм үз эченҽ ала. 
Кинофильмнар урыннарга чыгып, авыл клуб учреждениелҽренҽ, мҽктҽплҽргҽ, балалар 
бакчаларына күрсҽтелҽ. 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне экранлаштыру фильмнары аеруча актив кулланыла. Даими 
рҽвештҽ кулланыла торган фильмнар: наркомания, СПИД, юл хҽрҽкҽте иминлеге 
кагыйдҽлҽре буенча, янгын куркынычсызлыгы буенча, тарихи мирас турында фильмнар, 
яшүсмерлҽрне экологик тҽрбиялҽү буенча. 

Мҽктҽп каникуллары вакытында, традицион рҽвештҽ, киномероприятиелҽр 
үткҽрүгҽ зур игътибар бирелҽ, балалар тамашачысын җҽлеп итеп, бик күп балалар 
сҽнгать һҽм мультипликация фильмнары күрсҽтелҽ, шул исҽптҽн хҽйрия сеанслары: 



«Ледниковый период -1,2,3,4», «Иван Царевич һҽм соры бүре», «Короле лев», «РИО», 
«Вольт» мультфильмнары 3Д форматта күрсҽтелҽ. Бу сеансларга инвалид балалар, 
имин булмаган гаилҽ балалары чакырыла. 

 Хҽрби-патриотик юнҽлештҽге фильмнар киноучреждение репертуарында аерым 
урын алып тора, ҽлеге фильмнар булачак солдатны тҽрбиялҽүдҽ-Ватанны саклаучы зур 
роль уйный. Июнь аенда «максат күрҽм» («максат күрҽм») нҽфис фильмының кинопоказы 
булды, анда хҽрби хезмҽткҽ чакырылучыларның "яшь солдат мҽктҽбе" җыеннары узды. 

“Экстремизмга - ЮК!” айлыгы кысаларында “Чужая мать»», «Меня зовут Кхан»кебек 
фильмнар  күрсҽтү. 

Азнакай муниципаль районының «халыкка кино хезмҽте күрсҽтү " муниципаль 
бюджет учреждениесе халыкның мҽдҽни ялын оештыру, шулай ук кино чаралары белҽн 
эстетик, идея-ҽхлакый, патриотик тҽрбия бирү буенча зур эш башкара. 

Хҽл итҽсе проблемалар: 
1. Азнакай муниципаль районында заманча стандартлардан кино хезмҽте күрсҽтү 

сизелерлек артта калды; 
2. Иске кинотехнология җиһазлары; 
3. Югары иҗади буын квалификацияле кадрларга кытлык; 
II. Ярдәмче программа-4 максаты, бурычлары, ахыргы нәтиҗәләрне 

тасвирлау һәм аны гамәлгә ашыру сроклары 
Ярдҽмче программа-4 максаты-Азнакай муниципаль районында халыкка кино 

хезмҽте күрсҽтүне үстерү ҿчен кирҽкле шартлар тудыру. Куелган максатка ирешү ҿчен 
түбҽндҽге бурычларны хҽл итү күздҽ тотыла: 

1. Район халкының барлык катламнарыннан заманча кино күрсҽтү хезмҽтлҽреннҽн 
тигез файдалану ҿчен шартлар тудыру; 

2. Кҿндҽшлекне үстерү һҽм халыкка кино хезмҽте күрсҽтү сыйфатын күтҽрү ҿчен 
уңай шартлар тудыру. 

Ярдҽмче программа чаралары киселешендҽ тҿп максатлар, бурычлар, шулай ук 
финанслау күлҽмнҽре аңа кушымтада тҽкъдим ителде. 

Ахыргы нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары, 

берәмлек үлчәү 

2016 

ел(бәя) 

2017 

ел 

2017 

ел(Факт) 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

Кино хезмҽте күрсҽтү 
белҽн халыкны 
колачлый, % 

7,8 7,8 9 7,9 9 9 9 

Тамашачылар залы тулы, 
%  

30 31 31 32 31 31 31 

12.12.2014 "Бердҽм 
Россия" партиясе рҽисе 
д. Медведевның 
Казандагы җҽмҽгать 
кабул итү бүлмҽсендҽ 
гражданнарны кабул итте 

410 410 603 411 603 603 603 

12.12.2014 " Мҽктҽпкҽ 
җыенырга булыш!" 

313 314 504 314 504 504 504 

Ярдҽмче программа-4 гамҽлгҽ ашыру вакыты-2017-2021 еллар. 

III. Ярдәмче программа-4 социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү 

Ярдҽмче программа -4 гамҽлгҽ ашыру түбҽндҽгелҽргҽ ярдҽм итҽчҽк: 
кҿндҽшлекне үстерү һҽм халыкка кино хезмҽте күрсҽтү сыйфатын күтҽрү ҿчен уңай 
шартлар тудыру; 
район халкы ҿчен заманча техник чаралар нигезендҽ кино күрсҽтү мҿмкинлеген арттыру; 
кино хезмҽте күрсҽтүнең кадрлар потенциалын саклап калу. 
 
 



“Азнакай муниципаль районында 2017-2021  
Халыкка киновидео хезмҽт күрсҽтү үсеше һҽм саклау” 
Ярдҽмче прогрммасына кушымта 

"2017-2021 елга Азнакай муниципаль районында халыкка кино хезмәте күрсәтүне саклау һәм үстерү " ярдәмче программа 

№ Эш эчтҽлеге Үтҽү 

вакыты 

Финансла

у 

чыганакла

ры 

Финанслау ихтыяҗы, сумнарда 

2017 2018 2019 2020 2021 

План Факт 

1 Хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм 
хезмҽт ҿчен түлҽү 
хисаплау  
 

2017-

2021 

МБ 394 439,50 514 906,57 414 161,47 551 370,96 551 370,96 551 370,96 

ВБ 57 500,00 68 286,50 57 500,00 57 500,00 57 500,00  

2 Биналарны, мҿлкҽтне 
карап тоту, матди 
запасларның бҽясен 
арттыру 
 

2017-

2021 

МБ 128 475,38 23 564,00 128475,38 53 629,04 58 729,04 64 129,04 

ВБ 6 352,05 1 030,73 6 352,05 57 500,00 57 500,00 57 500,00 

3 Күрсҽтү ҿчен 
киновидеопродукция 
сатып алу. 

2017-

2021 

ВБ 50 747,95 42 427,50 50 747,95 40 250,00 40 250,00 40 250,00 

4 Семинарларда, 
киңҽшмҽлҽрдҽ, 
конференциялҽрдҽ 
катнашу чыгымнары, 
квалификация күтҽрү 
курсларында, һҿнҽри 
белем бирү, мҽгариф 
хезмҽтлҽре ҿчен 
чыгымнар 

2017-

2021 

МБ 2500,00 2 500,00 2500,00 0 0 0 

ВБ 400,00 200,00 400,00 0 0 0 

5 Вакытлы матбугатка 
язылу 

2017-

2021 

МБ 6000,00 0 6000,00 0 0 0 

6 Алынган грант хисабына 
кино җиһазлары сатып 
алу 

2017-

2021 

ВБ 0 4 435 577,3

5 

0 0 0 0 

    ИТОГО МБ 531414,88 540 970,57 551 136,85 605 000,00 610 100,00 615 500,00 



ВБ 115000,00 4 547 522,0

8 

115 000,00 155 250,00 155 250,00 155 250,00 



"2017-2021 елларга архив эшен үстерү" Ярдәмче программа 

Ярдәмче Программа Паспорты 

Ярдҽмче программа Исеме "2017-2021 елларга архив эшен үстерү "(алга таба - Ярдҽмче 
программа-5) 

Ярдҽмче программа-5 
муниципаль заказчысы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архив 
бүлеге 

Ярдҽмче Программа-5 
Эшлҽүче 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архив 
бүлеге 

Ярдҽмче Программан-5 
Максаты 

Гражданнар, җҽмгыять һҽм дҽүлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ Архив 
эше белҽн идарҽ итү 

Ярдҽмче Программа-5 
Бурычлары 

Татарстан Республикасы Архив фонды документларын һҽм 
башка архив документларын саклауны, исҽпкҽ алуны, 
комплектлаштыруны һҽм куллануны тҽэмин итү 

Ярдҽмче программа-5 
гамҽлгҽ ашыру вакыты 

2017-2021 

Ярдҽмче программа-5 
максатларын һҽм 
бурычларын гамҽлгҽ 
ашыруның кҿтелгҽн соңгы 
нҽтиҗҽлҽре 

Ярдҽмче программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 2017-2021 
елга кадҽр артачак: 

 
I. Ярдәмче программа-5 гамәлгә ашыру өлкәсенең гомуми характеристикасы, 

шул исәптән ул юнәлдерелгән проблемалар 
Татарстан Республикасы Архив фонды республика, район халыкларының тарихи-

мҽдҽни мирасының мҿһим ҿлеше булып тора. Бүген бу мирасны саклау, дҽүлҽтчелек 
нигезлҽрен саклау, җҽмгыятьтҽ рухи-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне торгызу, ватанпҽрвҽрлек һҽм 
мҽхҽббҽт формалаштыру, кеше шҽхесенең гармонияле үсеше ҿчен кешелҽргҽ һҽм 
җҽмгыятькҽ кирҽк. Архивлар тарихи чорларның дҽвамчанлыгы, иҗтимагый процессларның 
эволюциясен терки торган мҿһим звено булып тора. 

Архивларда саклана торган документларның сакланышын тҽэмин итү ҿчен саклау 
буенча норматив шартлар, шул исҽптҽн архив бинасында һҽм бүлмҽлҽрендҽ оптималь 
(норматив) режимлар булдыру кирҽк. Норматив режим - янгынга каршы, сак, температура-
дымлылык, яктылык, санитар-гигиена. 

Архивлар янгын куркынычы аеруча зур булган объектлар исҽбенҽ керҽ, чҿнки аларда 
ягулык саклагычларында документлар (кҽгазь, пленкалар) саклана. 

Архивларның иминлегенең, документларны саклауның норматив режимнарын тҽэмин 
итүнең ҽһҽмиятен аңлап, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының архив бүлеге 
бу юнҽлештҽ максатчан эш алып бара. 

2017 елда архив бүлегенҽ ҿстҽмҽ саклану урыны бүлеп бирелгҽн. 2018 елда архив 
бүлегендҽ капиталь ремонт үткҽрелде. Архив фонды документларының сакланышы тҽэмин 
ителгҽн. Архив бүлегенең саклау урыны 70 % ка тутырылган. 

Алга таба янгын һҽм сакчылык куркынычсызлыгын ныгыту талҽп ителҽ. 
Проблемаларның берсе-температура-дымлылык режимын саклау. Аның үтҽлмҽве, 55.6-85 
"документлар кҽгазь саклагычларында. Дҽүлҽт саклау кагыйдҽлҽре. Техник талҽплҽр", 
документларны картайту процессларын тизлҽтҽ. Булган вентиляция системасы ҽлеге 
режимның үтҽлешен тҽэмин итми, аларны ремонтлау зарур. 

Архивларда документларны цифрлы фотматка күчерү күбрҽк тарала, бу яңа 
мҿмкинлеклҽр һҽм документларны яңадан күчерү һҽм мҽгълүматны тҿп нҿсхҽлҽргҽ 
мҿрҽҗҽгать итмичҽ куллану перспективалары бирҽ. Архив бүлегенҽ бу эшне активлаштыру 
ҿчен тиешле техника сатып алырга кирҽк. 

Архив бүлегендҽ 1926 елдан алып безнең кҿнгҽ кадҽр 34705 эш саклана. Фҽнни-
тарихи кыйммҽтлҽрдҽн тыш, архивларда сакланучы документлар бик зур социаль 
ҽһҽмияткҽ ия, чҿнки социаль-хокукый характердагы мҽгълүматны үз эченҽ ала. Архив 
бүлеге хезмҽтлҽреннҽн елына 2 меңнҽн артык кеше файдалана. Норматив режимнарны 



сакламау нҽтиҗҽсендҽ архив документларын югалу нҽтиҗҽсендҽ республика гражданнарын 
хезмҽт стажы, бүлҽклҽү, тернҽклҽндерү турында кирҽкле мҽгълүмат алу мҿмкинлегеннҽн 
мҽхрүм итҽргҽ мҿмкин. 

Хҽзерге вакытта архив бүлегенең актуаль проблемалары булып тора: 
1. Кадрлар кытлыгы проблемасы саклана. 

II. Ярдәмче программа-5 максаты, бурычлары, аны гамәлгә ашыруның ахыргы 
нәтиҗәләрен һәм срокларын тасвирлау 

 Ярдҽмче программа-5 максаты-гражданнар, җҽмгыять һҽм дҽүлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ 
Архив эше белҽн идарҽ итү. Ҽлеге максатны тормышка ашыру Татарстан Республикасы 
Архив фонды документларын һҽм башка архив документларын саклау, исҽпкҽ алу, 
комплектлау һҽм куллану буенча бурычларны хҽл итүне күз алдында тота. 

Ярдҽмче программа-5 чаралары киселешендҽ тҿп максатлар, бурычлар, нҽтиҗҽлҽрне 
бҽялҽү индикаторлары, шулай ук финанслау күлҽмнҽре аңа кушымтада тҽкъдим ителде. 

Ахыргы нәтиҗәләрне 

бәяләү индикаторлары, 

берәмлек үлчәү 

2016 

ел 

(бәя) 

2017 

ел 

2017 

ел(фа

кт) 

2018 ел 2019 

ел 

2020 

ел 

202

1 ел 

Архив бүлеге бинасының 

архив документларын 

даими саклауны тҽэмин 

итүче норматив шартларга 

туры килү дҽрҽҗҽсе, % 

85,7 85,9 85 86,0 95,1 95,2 95,3 

Архив бүлеге тарафыннан 

билгелҽнгҽн вакытта 

башкарылган 

мҿрҽҗҽгатьлҽр ҿлеше бер 

ел эчендҽ кергҽн 

мҿрҽҗҽгатьлҽрнең гомуми 

күлҽмендҽ 

98,3 98,4 90 98,4 98,5 98,6 98,6 

 
Ярдҽмче программа -5 гамҽлгҽ ашыру вакыты -2017-2021 еллар.  

 

III. Ярдәмче программа - 5 ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 
Ярдҽмче программаны финанслау күлҽме-2017-2021 елларга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджеты акчалары исҽбеннҽн: 
 - 2017 елга 1108,4 мең сум; 
 - 2017 елга 1197,5 мең сум (факт); 
 - 2018 елга 1110,4 мең сум; 
 - 2019 елга 1 010,2 мең сум; 
 - 2020 елга 1 010,2 мең сум; 
 - 2021 елга 1 010,2 мең сум. 
IV. Ярдәмче программа -5  социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү 
Архив бүлегендҽ сакланучы Татарстан Республикасы Архив фонды документлары 

1926 елдан алып безнең кҿнгҽ кадҽр вакыт эчендҽ гражданнарның, җҽмгыятьнең һҽм 
дҽүлҽтнең матди һҽм рухи тормышын чагылдыралар һҽм тарихи-мҽдҽни мирасның, 
Республика халыкларының мҽгълүмат һҽм интеллектуаль байлыгының ҽһҽмиятле ҿлеше 
булып торалар. Аларда аның барлыкка килү һҽм үсешенең хокукый һҽм оештыру нигезлҽре 
чагылдырылган, районның дҽүлҽт үсешен тҽэмин итү, барлык дҽүлҽт, муниципаль 
структураларның нҽтиҗҽле эшлҽвен тҽэмин итү ҿчен кирҽкле мҽгълүматлар бар. 

5 ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру дҽүлҽт, муниципаль милек булып торган 
ҽлеге документларның югалу куркынычын киметергҽ, тарихи-документаль мираска һҽм 
районның мҽгълүмат потенциалына зыян китерүне, дҽүлҽт институтлары, мҽдҽният, фҽн 
эшчҽнлеге ҿчен уңай нҽтиҗҽлҽр белҽн булдырмый калырга, гражданнарның мҽгълүмат 
алуга һҽм куллануга конституциячел хокукларын тҽэмин итҽргҽ, шул исҽптҽн аларның 



социаль ярдҽме белҽн бҽйле мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү ҿчен кирҽкле булган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл 
итү ҿчен. Ярдҽмче программаның социаль нҽтиҗҽлҽре исҽбенҽ-5 архив бүлеге 
хезмҽткҽрлҽренең һҽм архив документларын файдаланучыларның куркынычсызлык 
дҽрҽҗҽсен һҽм хезмҽт шартларын яхшыртуны кертергҽ кирҽк. 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыруның иң мҿһим икътисадый нҽтиҗҽлҽре-5 янгын 
чыгу нҽтиҗҽсендҽ мҿлкҽт һҽлаклегеннҽн матди югалтуларны киметү булырга тиеш. Шулай 
ук муниципаль архив биналарының һҽм мҿлкҽтнең янгын куркынычсызлыгы дҽрҽҗҽсен 
күтҽрү дҽ тҽэмин ителҽчҽк. 

5 ярдҽмче программа турыдан-туры муниципаль район башкарма комитетының архив 
бүлеге эшчҽнлегенең стратегик максатына ирешүгҽ юнҽлдерелгҽн (Татарстан Республикасы 
Архив фонды документларын һҽм башка архив документларын гражданнар, җҽмгыять, 
дҽүлҽт мҽнфҽгатьлҽрендҽ саклауны, исҽпкҽ алуны, комплектлауны һҽм куллануны тҽэмин 
итү). 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру-5 мҿмкинлек бирҽчҽк: 
документларны саклау ҿчен оптималь шартлар тудыру; 
күрсҽтелҽ торган дҽүлҽт хезмҽтлҽренең нҽтиҗҽлелеген һҽм сыйфатын арттыру, 

архив документларында булган мҽгълүматка керү мҿмкинлеклҽрен киңҽйтү. 
 



“2017-2021 елларга архив эшен үстерү” 
ярдҽмче программасына кушымта 

2017-2021 елларга архив эшен үстерү " ярдәмче программасы 

№ Эш эчтҽлеге Үтҽү 

вакыты 

Финанслау 

чыганаклар

ы 

Финанслау ихтыяҗы, сум 

2017  2018 2019 2020 2021 

План Факт 

1 Хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм 
хезмҽт ҿчен түлҽү 
хисаплау  

2017-

2021 

МБ 884 432,88 1 012 730,24 884432,88 745 500,00 745 500,00 745 500,00 

2 Биналарны, мҿлкҽтне 
карап тоту, матди 
запасларның бҽясен 
арттыру 

2017-

2021 

МБ 193 967,12 184 774,78 195 967,12 264 700,00 264 700,00 264 700,00 

3 Металл стеллажлар, 
компьютер техникасы 
сатып алу 

2017-

2021 

МБ 30 000,00 0 30000,00 0 0 0 

    ИТОГО МБ 1 108 400,00 1 197 505,02 1 110 400,00 1 010 200,00 1 010 200,00 1 010 200,00 



Подпрограмма 
"2017-2021 елларга тармакның муниципаль идарәсе системасын үстерү» ярдәмче 

программа 

Ярдәмче программа паспорты 

Ярдҽмче программа 

исеме 

"2017-2021 елларга тармакның муниципаль идарҽсе 

системасын үстерү «(алга таба - Ярдҽмче программа-6) 

Ярдҽмче программа-6 

муниципаль заказчысы 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче программа-6 

тҿп тҿзүчесе 

МКУ " Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе» 

Ярдҽмче Программа -6 

Максатлары 

Мҽдҽният, сҽнгать, киновидео хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽсендҽ 

муниципаль сҽясҽтне тормышка ашыруны һҽм 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга салуны тҽэмин итү. 

Ярдҽмче Программа -6 

Бурычлары 

Азнакай муниципаль районында гражданнарның иҗат 

ирегенҽ конституцион хокукларын тормышка ашыру, мҽдҽни 

тормышта катнашу, мҽдҽни кыйммҽтлҽрдҽн файдалану, 

район мҽдҽният сҽясҽтенең ҿстенлеклҽрен билгелҽү, тармак 

үсеше юнҽлешлҽрен эшлҽү ҿчен кирҽкле шартлар тудыру 

Ярдҽмче программа-6 

гамҽлгҽ ашыру вакыты 

2017-2021 

Ярдҽмче программаның 

максатларын һҽм 

бурычларын гамҽлгҽ 

ашыруның кҿтелгҽн 

соңгы нҽтиҗҽлҽре-6 

6 Ярдҽмче программа чараларын гамҽлгҽ ашыру 2021 елга 

ирешергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк: 

муниципаль мҽдҽният оешмалары тарафыннан үткҽрелҽ 

торган түлҽүле мҽдҽни-ял чараларында катнашучы 

халыкның чагыштырма авырлыгын саклап калу: 

театр-тамаша учреждениелҽре, концерт оешмалары-66,4 

процент дҽрҽҗҽсендҽ, 

ведомство карамагындагы учреждениелҽр тарафыннан 

түлҽүле хезмҽтлҽр күрсҽтүдҽн керемнҽр күлҽмнҽренең план 

күрсҽткечлҽрен 100 процентка үтҽү; 

ведомство карамагындагы предприятиелҽр (оешмалар) 

хезмҽткҽрлҽренҽ хезмҽт хакын түлҽү буенча кичектерелгҽн 

бурыч суммасы 0 мең сум тҽшкил итҽ; 

Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры, Татарстан Республикасы 

Президенты Аппараты Җитҽкчесе, Татарстан Республикасы 

Премьер-министры урынбасарларының күрсҽтелгҽн затлар 

ҿчен үтҽлү вакыты 100 процент дҽрҽҗҽсендҽ билгелҽнгҽн 

йҿклҽмҽлҽрнең гомуми күлҽмендҽ Азнакай муниципаль 

районы башкарма органы тарафыннан башкарылган ҿлешен 

саклап калу турында йҿклҽмҽлҽрнең билгелҽнгҽн контроль 

срокларында Татарстан Республикасы Президенты, 

Татарстан Республикасы Премьер-министры, Татарстан 

Республикасы Президенты Аппараты Җитҽкчесе, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры урынбасарларының 

йҿклҽмҽлҽренең гомуми күлҽмендҽ 

I. Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру өлкәсенең Гомуми характеристикасы-6, 
шул исәптән ул аларны хәл итүгә юнәлдерелгән проблемалар 

Мҽдҽният ҿлкҽсе учреждениелҽре эшенең нҽтиҗҽлелеген арттыру, аларны үстерүнең 



инновацион юлларына күчерү тармак торышын, тенденциялҽрен һҽм үсеш 
перспективаларын даими системалы анализлауны, халыкның тҿрле һҽм мҽдҽни үсеш һҽм 
иҗатта үз-үзен күрсҽтү ҿчен күрсҽтелҽ торган мҿмкинлеклҽрнең сыйфатын һҽм 
ихтыяҗларын тикшерүне талҽп итҽ. 

Тармакны хокукый җайга салу мҽдҽният учреждениелҽре эшен камиллҽштерү буенча 
нормалар иҗат итү эшчҽнлегенҽ юнҽлтелгҽн. 

Хҽзерге вакытта Россия Федерациясенең Мҽдҽният турындагы законнары мҽдҽният 
турындагы законнар, Россия Федерациясе законнары һҽм Россия Федерациясе 
субъектлары законнары нигезлҽреннҽн тора. 

Мондый норматив хокукый актларга кертергҽ мҿмкин: 
Россия Федерациясе Конституциясе; 
Мҽдҽният турында Россия Федерациясе законнары нигезлҽре; 
"Россия Федерациясе халыклары теллҽре турында" 1991 елның 25 октябрендҽге 180-

1 номерлы Федераль закон"; 
"Китапханҽ эше турында" 1994 елның 29 декабрендҽге 78-ФЗ номерлы Федераль 

закон"; 
"Россия Федерациясе Музей фонды һҽм Россия Федерациясендҽ музейлар турында" 

1996 елның 26 маендагы 54-ФЗ номерлы Федераль закон"; 
"Россия Федерациясе дҽүлҽт теле турында" 2005 елның 1 июнендҽге 53-ФЗ номерлы 

Федераль закон"; 
Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы; 
Россия Федерациясе Җир кодексы; 
Татарстан Республикасы Конституциясе; 
"Мҽдҽният турында "1998 елның 3 июлендҽге 1705 номерлы Татарстан Республикасы 

законы"; 
Китапханҽлҽр һҽм китапханҽ эше турында " 1998 елның 21 октябрендҽге 1818 

номерлы Татарстан Республикасы законы"; 
"Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең башкарма органнары турында" 2005 

елның 6 апрелендҽге 64-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы"; 
"Татарстан Республикасында музейлар һҽм музей эше турында" 2010 елның 14 

октябрендҽге 69-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы"; 
Административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы; 
Татарстан Республикасы Җир кодексы; 
Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте 

башкарма органнары структурасы турында" 2010 елның 22 апрелендҽге ПУ-254 номерлы 
Указы. 

II. Ярдәмче программаның максаты, бурычлары-6, ахыргы нәтиҗәләрне тасвирлау 
һәм аны гамәлгә ашыру сроклары 

Ярдҽмче программаның максаты-6-муниципаль сҽясҽтне тормышка ашыруны һҽм 
мҽдҽният, сҽнгать, халыкка кино хезмҽте күрсҽтү ҿлкҽсендҽге мҿнҽсҽбҽтлҽрне җайга 
салуны тҽэмин итү. Югарыда күрсҽтелгҽн максатка ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычларны хҽл 
итҽргҽ кирҽк: 

Татарстан Республикасында гражданнарның иҗат ирегенҽ конституциячел 
хокукларын гамҽлгҽ ашыру, мҽдҽни тормышта катнашу һҽм мҽдҽният учреждениелҽреннҽн 
файдалану, мҽдҽни кыйммҽтлҽрдҽн файдалану, район мҽдҽният сҽясҽтенең ҿстенлеклҽрен 
билгелҽү, тармакны үстерү юнҽлешлҽрен эшлҽү ҿчен кирҽкле шартлар тудыру. 

Ярдҽмче программа чаралары киселешендҽ тҿп максат, бурычлар, шулай ук 
финанслау күлҽмнҽре-6 аңа Кушымтада тҽкъдим ителде. 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру вакыты-6-2017-2021 еллар. 
III. Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү-6 
Ярдҽмче программаны финанслауның гомуми күлҽме-6 27 307,77 мең сум, шуның 27 

307,77 мең сумы җирле бюджеттан. 
IV. Ярдәмче программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү-6 

6 нчы подпрограмманы тормышка ашыру, аларның эшчҽнлеген оештыру-икътисадый 
һҽм эчтҽлекле камиллҽштерү юлы белҽн халыкка кино хезмҽте күрсҽтү һҽм мҽдҽният 
учреждениелҽре эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген күтҽрүгҽ, тармак учреждениелҽрен гамҽлгҽ 



кертүгҽ, Азнакай муниципаль районы мҽдҽният учреждениелҽре тарафыннан муниципаль 
биремнҽрнең үтҽлешен тҽэмин итүгҽ ярдҽм итҽчҽк. 
 



 “2017-2021 елларга тармакның муниципаль идарҽ 
системасын үстерү” ярдҽмче программага кушымта 
 

"2017-2021 елларга тармакның муниципаль идарәсе системасын үстерү» Ярдәмче прграмма 

№ Эш эчтҽлеге Сроки 

исполн

ения 

Источники 

финансир

ования 

 Финанслау ихтыяҗы, сум 

2017 2018 2019 2020 2021 

План Факт 

1 Хезмҽт ҿчен түлҽү һҽм хезмҽт 
ҿчен түлҽү хисаплау  

2017-

2021 

МБ 2 832 590,54 3 701 440,31 2 864 457,18 4 177 200,00 4 177 200,00 4 177 200,00 

2 Биналарны, мҿлкҽтне карап тоту, 
матди запасларның бҽясен 
арттыру 

2017-

2021 

МБ 1 760 746,00 607 205,78 1 784 746,00 1 812 242,00 1 853 242,00 1 896 242,00 

4 Семинарларда, киңҽшмҽлҽрдҽ, 
конференциялҽрдҽ катнашу 
чыгымнары, квалификация күтҽрү 
курсларында, һҿнҽри белем бирү, 
мҽгариф хезмҽтлҽре ҿчен 
чыгымнар 

2017-

2021 

МБ 38 000,00 23 990,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 

5 Вакытлы матбугатка язылу 2017-

2021 

МБ 20 000,00 0 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

    ИТОГО МБ 4 651 336,54 4 332 636,09 4 707 203,18 6 047 442,00 6 088 442,00 6 132 042,00 

  


