
 
2019 елда Югары Ослан муниципаль 

районында балалар һҽм яшьлҽр ялын  

оештыру турында 

 

           Балаларны яклау ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру, 2019 елның 

мҽктҽп каникуллары чорында балалар һҽм яшьлҽрнең ялын һҽм сҽламҽтлҽндерҥен 

оештыру ҿчен кирҽкле шартлар тудыру максатларында һҽм Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшьлҽр сҽясҽтен, физик культура һҽм спортны ҥстерҥ дҽҥлҽт 

программасын»  раслау турында 2014 елның 7 февралендҽге 73 номерлы карарына 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында»  2018 елның 19 ноябрендҽге 1006 номерлы карары 

нигезендҽ, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2019 елга 

Татарстан Республикасы балалары һҽм яшьлҽре ялын оештыру буенча дҽҥлҽт 

хезмҽте кҥрсҽтҥгҽ норматив чыгымнарны раслау турында» ТР Хҿкҥмҽтенең 2018 ел, 

4 сентябрь, 748 нче караты нигезендҽ КАРАР БИРҼ:  

       1. Кушымталарны расларга: 

- Югары Ослан муниципаль районы балалар һҽм яшьлҽрнең ял итҥ программасы  

(1 нче кушымта); 

- Югары Ослан муниципаль районының балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия составы (2 нче кушымта); 

- Югары Ослан муниципаль районының балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия турында нигезлҽмҽ (3 нче кушымта). 

     2. Балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру системасын саклау буенча чаралар 

кҥрергҽ. 

     3. Тҽэмин итергҽ: 

- чакырылыш комиссиялҽре рекомендациялҽре буенча һҽм медицина 

кҥрсҽтмҽлҽрен исҽпкҽ алып, армиягҽ кадҽрге яшьтҽге егетлҽр ҿчен мҽктҽп яны 

лагерьларында кҿндезге ял һҽм сҽламҽтлҽндерҥ эшен оештыру;  

- Татарстан Республикасы Эчке эшлҽр органнары һҽм балигъ булмаганнар эшлҽре 

комиссиялҽре юнҽлеше буенча исҽптҽ торучы балигъ булмаганнар ҿчен барлык 

типтагы сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларында урыннар мҽҗбҥри бҥлеп бирҥ; 

- социаль куркыныч хҽлдҽ булган гаилҽлҽрдҽге балалар ҿчен оештырылган ял 

шартлары (тормыш яки сҽламҽтлек ҿчен куркыныч тудыручы яки балаларны 

тҽрбиялҽҥ һҽм карап тотуга карата талҽплҽргҽ җавап бирми торган шартларда), 
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кҥзҽтҥчесезлекне, балалар алкоголизмын һҽм наркоманияне профилактикалау 

максатларында; 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында 

халыкның аерым категориялҽренҽ акчалата тҥлҽҥлҽр, пособиелҽр, субсидиялҽр һҽм 

стипендиялҽр бирҥ тҽртибе турындагы нигезлҽмҽне раслау хакында " 2004 ел, 17 

декабрь, 542 нче карары белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ балага айлык пособие алучы 

булып торучы Татарстан Республикасында билгелҽнгҽн яшҽҥ минимумы кҥлҽменнҽн 

тҥбҽн булган гаилҽлҽрдҽге балаларның ялын оештыруны тҽэмин итҽргҽ. Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм 

аларның хокукларын яклау комиссиясе белгечлҽре арасыннан ҽлеге категория 

балалар тҿркемнҽрен формалаштыру эшлҽрен башкару ҿчен җаваплы 

башкаручыны билгелҽргҽ; 

- балалар һҽм яшьлҽрнең ял итҥ оешмаларында һҽм юлда булган бҽхетсезлек 

очракларыннан балаларны һҽм яшьлҽрне ирекле иминлҽштерҥне оештырырга; 

- балаларның иминлеген һҽм сҽламҽтлеген, хокук тҽртибен, санитар-экологик һҽм 

янгын куркынычсызлыгын, сҽламҽтлҽндерҥ учреждениелҽрендҽ һҽм оештырылган 

ял урыннарында су иминлеген тҽэмин итҥгҽ юнҽлдерелгҽн санитар-эпидемиологик 

чаралар комплексын эшлҽҥ һҽм ҥткҽрҥ; 

- һҽр смена ачылыр алдыннан балаларның ял итҥ оешмаларын янгын 

куркынычсызлыгы талҽплҽренҽ туры килҥен, санитар кагыйдҽлҽр, суда кешелҽрнең 

тормышын саклау кагыйдҽлҽре, хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽтне саклау шартлары һҽм 

торышы, ял итҥчелҽрнең куркынычсызлыгы, азык-тҿлек блогларының һҽм су белҽн 

тҽэмин итҥ чыганакларының санитар торышына, электр җиһазларының, телефон 

элемтҽсенең торышына аерым игътибар юнҽлтеп, комплекслы тикшерҥне оештыру; 

-  һҽр смена башланыр алдыннан санитар кагыйдҽлҽр һҽм нормаларга туры килҥ 

турунда килешҥлҽр тҿзеп барлык типтагы сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларын ачу; 

- лабораториялҽр белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аккредитациялҽнгҽн шартнамҽлҽр 

тҿзҥ юлы белҽн санитар кагыйдҽлҽрнең ҥтҽлешен һҽм санитар-эпидемиологик 

(профилактик) чараларның ҥтҽлешен тикшереп тору. 

     4. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бҥлеге» 

муниципаль казна учреждениесенҽ, Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бҥлеге 

белҽн берлектҽ:  

- Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгының, Татарстан 

Республикасы Яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм министрлыгының республика 

профильле сменаларына һҽм лагерьларына җибҽрелҽ торган балалар ҿчен 

юлламалар сатып алуга закон билгелҽгҽн тҽртиптҽ дҽҥлҽт контрактларын тҿзҥне 

тҽэмин итҽргҽ; 

- сменаның дҽвамлылыгы 21 кҿн булган мҽктҽп яны сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары 

һҽм 18 кҿн дҽвам итҽ тоган ял лагерьлары эшен, 7 кҿн дҽвам итҽ торган палаткалы 

лагерьлар эшен Татарстан Республикасы бюджеты һҽм ата-аналар акчалары 

хисабына, мҽктҽп яны лагерында балаларны тукландыру бҽясе нормаларыннан һҽм 

палаткалы лагерьда балаларның ялын оештыруга норматив чыгымнардан чыгып, 

оештыру; 

- имин санитария-эпидемиология хҽлен, хокук тҽртибен, балалар 

учреждениелҽрендҽ янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ ҿчен шартлар тудырырга, 

бигрҽк тҽ балаларның сҽламҽтлеген һҽм тормышын саклауга аерым игътибар 



бирергҽ, бигрҽк тҽ җҽяҥлелҽр кичҥе, экскурсиялҽр, массакҥлҽм уеннар, спорт 

дҽреслҽре, коену вакытында; 

- балаларны автобусларда йҿртҥне оештыру кагыйдҽлҽрен раслау турында Россия 

Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 2013 елның 17 декабрендҽге 1177 номерлы карары 

белҽн расланган «Тҿркем балаларны автобус белҽн оешкан ташу кагыйдҽлҽрен 

раслау турында» карары нигезендҽ балаларны йҿртҥне оештыруны тҽэмин итҽргҽ; 

-Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Ҿстҽмҽ белем 

бирҥ ҥзҽге» муниципаль бюджет учреждениесе базасында мҽктҽп яны 

сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларына һҽм хезмҽт һҽм ял лагерьларына эшкҽ җибҽрелҽ 

торган педагогик кадрлар укытуны оештырырга. 

   5. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бҥлегенҽ: 

- җирле ҥзидарҽ органнары белҽн берлектҽ балалар һҽм яшҥсмерлҽрнең ялы һҽм 

сҽламҽтлҽндерҥе ҿчен чаралар, район торак пунктларында спорт мҽйданчыклары 

һҽм белем бирҥ учреждениелҽре территориялҽрендҽ 2019 елның 1 июненнҽн 30 

августына кадҽр махсус график буенча, кызыксынган хезмҽтлҽрне, район 

оешмаларын һҽм учреждениелҽрен җҽлеп итеп, яшҥсмерлҽр клубы эшен 

оештырырга. 

    6. «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽдҽният бҥлеге» 

муниципаль казна учреждениесенҽ оештырырга:  

- авыл мҽдҽният йортлары базасында балалар мҽйданчыклары эше; 

- мҽктҽп яны сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларында мҽдҽни-массакҥлҽм чаралар ҥткҽрҥ 

һҽм кҥчмҽ китапханҽлҽр эше. 

7. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Югары 

Ослан ҥзҽк район хастаханҽсе» дҽҥлҽт автоном сҽламҽтлек саклау учреждениесенҽ 

тҽкъдим итҽргҽ: 

- лагерьларның урнашу урыны буенча дҽвалау-профилактика оешмаларының 

медицина хезмҽткҽрлҽре кҿндезге ял белҽн мҽктҽп яны лагерьларында балаларга 

медицина хезмҽте кҥрсҽтҥне оештырырга; 

- балигъ булмаган балаларга уку һҽм каникул вакытында вакытлыча эшкҽ 

урнашуны рҽсмилҽштергҽндҽ медицина тикшерҥлҽре оештыруны һҽм балалар 

сҽламҽтлҽндерҥ учреждениелҽренҽ эш ҿчен җибҽрелгҽн персоналны сезонлы 

тикшерҥлҽрне тҥлҽмичҽ тҽэмин итҽргҽ; 

- «Зарарлы һҽм (яки) куркыныч җитештерҥ факторлары һҽм эшлҽренең 

исемлеген раслау турында» 2011 елның 12 апрелендҽге 302 н номерлы Россия 

Федерациясе Сҽламҽтлек саклау һҽм социаль ҥсеш министры боерыгы талҽплҽренҽ 

туры китереп, 2019 елда Татарстан Республикасы балалары һҽм яшьлҽренең ялын 

һҽм сҽламҽтлҽндерҥен оештыруга бҥлеп бирелҽ торган акчалар исҽбеннҽн тҥлҽҥне 

алмыйча, ял оештыру эшенҽ җибҽрелҽ торган персоналны сезонлы карап тотуны 

тҽэмин итҽргҽ һҽм авыр эшлҽрдҽ зарарлы һҽм (яки) куркыныч хезмҽт шартларында 

мҽшгуль хезмҽткҽрлҽрнең мҽҗбҥри алдан һҽм периодик медицина кҥзҽтҥлҽрен 

(тикшерҥлҽре) ҥткҽрергҽ;  

- ялны оештыру эшенҽ юнҽлдерелгҽн персоналны сезонлы тикшерҥ 

кысаларында бушлай флюорография тикшерҥен тҽэмин итҽргҽ.  

8. Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ һҽм 

социаль яклау министрлыгының Югары Ослан муниципаль районындагы социаль 

яклау бҥлегенҽ: 



- Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетына халыкның җан 

башына уртача кереме яшҽҥ минимумыннан тҥбҽн булган гаилҽ балалары һҽм 

социаль куркыныч хҽлдҽ булган балалар турында мҽгълҥмат бирҥне тҽэмин итҽргҽ 

(яшҽҥ яки сҽламҽтлек ҿчен куркыныч булган яки балаларны тҽрбиялҽҥ һҽм карап 

тотуга карата талҽплҽргҽ җавап бирми торган шартларда). 

9. «Югары Ослан муниципаль районының халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ 

ҥзҽге» дҽҥлҽт казна учреждениесенҽ: 

- «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 

бҥлеге» муниципаль казна учреждениесе һҽм Татарстан Республикасы Югары 

Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт 

бҥлеге белҽн берлектҽ 14-18 яшьлек яшҥсмерлҽрне укудан буш вакытларына эшкҽ 

урнаштыру мҿмкинлеге турында халыкка мҽгълҥмат җиткерҥ эшен оештырырга; 

- билгелҽнгҽн бюджет йҿклҽмҽлҽре лимитлары һҽм чыгымнарны финанслау 

кҥлҽме чиклҽрендҽ 14 яшьтҽн алып 18 яшькҽ кадҽрге балигъ булмаганнарны 

вакытлыча эшкҽ урнаштыруны оештырырга. 

10. Татарстан Республикасы Эчке эшлҽр министрлыгының «Югары Ослан» 

муниципальара бҥлегенҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ: 

- Татарстан Республикасы чиклҽреннҽн (Россия Федерациясе 

территориясендҽ) урнашкан сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларына йҿрҥче балалар 

тҿркемнҽренең йҿрҥ һҽм тору урыннарында җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итҥ һҽм 

саклау.  

11. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль 

ҥсеш бҥлегенҽ: 

- балалар сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларына юлламалар алуга муниципаль заказ 

урнаштыру процедурасын ҥткҽрергҽ. 

12. Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының Казначылык 

департаментының Югары Ослан муниципаль районы буенча территориаль бҥлегенҽ 

тҽкъдим итҽргҽ: 

- балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру буенча дҽҥлҽт контрактлары һҽм 

килешҥлҽре буенча тҥлҽҥ ҿчен гаризалар карауны ҿч кҿн эчендҽ тҽэмин итҽргҽ; 

      - ҽлеге программаны гамҽлгҽ ашыруга бҥлеп бирелҽ торган акчаларның 

максатчан кулланылышын контрольдҽ тотуны тҽэмин итҽргҽ. 

     13. «Татмедиа» ААҖ филиалына «Волжская новь» газетасы редакциясе газета 

битлҽрендҽ балалар сҽламҽтлҽндерҥ учреждениелҽренең тҽрбия, ҥсеп килҥче буын 

сҽламҽтлеген ҥстерҥ һҽм ныгыту буенча уңай тҽҗрибҽсен, 2019 елда 

сҽламҽтлҽндерҥ кампаниясен оештыру һҽм ҥткҽрҥдҽ иң актуаль проблемаларны 

яктыртуны тҽкъдим итҽргҽ. 

     14. «Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең» 2018 

елда Югары Ослан муниципаль районында балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру 

турында » 2017 ел, 25 декабрь, 2313 нче карары ҥз кҿчен югалткан дип санарга. 

     15. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр буенча 

урынбасарына йҿклҽргҽ. 

Башкарма комитет җитҽкчесе                                                         Л.С. Хакимзянов 
 
Ҽзерлҽде һҽм бастырды 
А.З. Халикова 
5 нҿсхҽдҽ                   



                                                                                           Татарстан Республикасы  
                                                                                  Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                                  Башкарма комитеты җитҽкчесенең  
                                                                                  22.01.2019 №39 карарына  
                                                                                                                   1 нче кушымта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 ЕЛГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ 
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1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 
 

Программаның исеме 2019 елга Югары Ослан муниципаль районы 
балаларының һҽм яшьлҽренең ял итҥ программасы 
(алга таба-Программа) 

Муниципаль заказчы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитеты 

Программаны тҿп эшлҽҥче   МКУ «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
бҥлеге» 

Программаның тҿп 
башкаручылары 

МКУ «Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
бҥлеге»; 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бҥлеге; 
Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 
Югары Ослан муниципаль районы буенча 
Казначылык Департаментының территориаль бҥлеге; 
Югары Ослан муниципаль районының финанс-
бюджет палатасы; 
Югары Ослан муниципаль районының «Югары Ослан 
ҥзҽк район хастаханҽсе» дҽҥлҽт автоном сҽламҽтлек 
саклау учреждениесе; 
«Югары Ослан муниципаль районының халыкны эш 
белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге» дҽҥлҽт казна учреждениесе; 
Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы 
буенча территориаль идарҽсе Зеленодольск районы 
һҽм Зеленодольск шҽһҽре территориаль бҥлеге; 
РФ ЭЭМ муниципальара бҥлеге «Югары Ослан»; 
Югары Ослан муниципаль районы буенча кҥзҽтчелек 
эшчҽнлеге бҥлеге УНД Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
министрлыгының ТР буенча Баш идарҽсе; 
Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн 
тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау министрлыгының 
Югары Ослан муниципаль районы буенча социаль 
яклау бҥлеге. 

Программаның максатлары һҽм 
бурычлары 

Балаларны яклау ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру, балаларның 
һҽм яшьлҽрнең ялын һҽм сҽламҽтлҽндерҥен 
оештыру ҿчен кирҽкле шартлар тудыру, каникул 
вакытында аларның мҽшгульлеген тҽэмин итҥ, 
сҽламҽтлҽндерҥ нҽтиҗҽлҽренең дҽрҽҗҽсен арттыру; 

авыр тормыш хҽлендҽ булган балалар җҽмгыяте 
белҽн нҽтиҗҽле комплекслы социаль яклау һҽм 
интеграция формалаштыру; 

балаларның тормыш-кҿнкҥрешен яхшырту һҽм 
имин булмаган проблемаларын хҽл итҥ; 

балалар һҽм яшьлҽр туризмы һҽм спортының 
тҿрле рҽвешлҽрен ҥстерҥ; 

балалар һҽм яшьлҽрнең ял итҥ һҽм 
сҽламҽтлҽндерҥ инфраструктурасын саклау һҽм 
ныгыту; 

балалар арасында авырулар һҽм инвалидлык 
профилактикасы; 

балигъ булмаганнарның кҥзҽтҥчесезлеген һҽм 
хокук бозуларын профилактикалау. 



Программаны тормышка ашыру 
вакыты һҽм этаплары 

Январь - декабрь 2019 ел 

Программа чаралары исемлеге 1.Иҗади сҽлҽтле һҽм социаль актив балалар һҽм 
волонтерлар, балалар һҽм яшьлҽр иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽре активы ҽгъзалары, балаларга ҿстҽмҽ 
белем бирҥ учреждениелҽре тҽрбиялҽнҥчелҽре ҿчен 
палаткалы лагерьларда профильле сменалар 
оештыру. 
2.Гомуми белем бирҥ учреждениелҽре 
укучыларының кҿндезге лагерьларында сменалар 
оештыру. 
3.Хезмҽт һҽм ял лагерьларында сменалар оештыру. 
4.Дҽҥлҽт һҽм муниципаль учреждениелҽр 
хезмҽткҽрлҽренең һҽм хуҗалык итҥче субъектлар 
хезмҽткҽрлҽренең балалары ялын оештыру 
(муниципаль һҽм дҽҥлҽт учреждениелҽреннҽн тыш) 

Программаны финанслау 
кҥлҽмнҽре һҽм чыганаклары 

2019 елга Программаны финанслауның гомуми 
кҥлҽме 3289,1 мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 
Татарстан Республикасы бюджетыннан ял һҽм 
сҽламҽтлҽндерҥне оештыруга субсидиялҽр-2820,6 
мең сум; Татарстан Республикасында балаларның 
ялын һҽм сҽламҽтлҽндерҥен оештыруга дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль учреждениелҽр хезмҽткҽрлҽренең 
балалары һҽм хуҗалык субъектлары хезмҽткҽрлҽре 
саныннан (муниципаль һҽм дҽҥлҽт 
учреждениелҽреннҽн тыш) бер балага ялын һҽм 
сҽламҽтлҽндерҥне оештыруга - 2,6 мең сум, ата – 
аналарның план кҥлҽме-465,9 мең сум. 

Программаны тормышка 
ашыруның кҿтелгҽн соңгы 
нҽтиҗҽлҽре (нҽтиҗҽлҽрне 
бҽялҽҥ индикаторлары) һҽм 
аның бюджет нҽтиҗҽлелеге 
кҥрсҽткечлҽре 

7 яшьтҽн алып 18 яшькҽ кадҽрге балаларны каникул 
вакытында ял итҥ һҽм сҽламҽтлҽндерҥнең тҿрле 
формалары белҽн 65 проценттан да ким булмаган 
дҽрҽҗҽдҽ тҽэмин итҥ. 
 Уздырылган барлык чаралар йомгаклары буенча 
белдерелгҽн сҽламҽтлҽндерҥ нҽтиҗҽсенең 90 
проценттан да ким булмаган дҽрҽҗҽсенҽ ирешҥ. 
Гамҽлгҽ ашырылган чараларның сыйфаты һҽм 
нҽтиҗҽлелеге (балаларның ялын оештыручыларны 
ҽзерлҽҥ программалары, мҽктҽп яны 
сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары җитҽкчелҽренең 
семинар-киңҽшмҽлҽре). 

 



2. ҼЛЕГЕ ПРОГРАММА КЫСАЛАРЫНДА РАСЛАНГАН ХЕЗМҼТЛҼР 
КҤЛҼМЕ НОРМАТИВЛАРЫ НИГЕЗЕНДҼ ҤТКҼРЕЛҼ ТОРГАН ЧАРАЛАР 

 
 
 
 
 
 

3. ИҖАДИ СҼЛҼТЛЕ ҺҼМ СОЦИАЛЬ АКТИВ БАЛАЛАР ҺҼМ ВОЛОНТЕРЛАР, 
БАЛАЛАР ҺҼМ ЯШЬЛҼР ИҖТИМАГЫЙ БЕРЛҼШМҼЛҼРЕ АКТИВЫ 

ҼГЪЗАЛАРЫ, БАЛАЛАРГА ҾСТҼМҼ БЕЛЕМ БИРҤ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРЕ 
ТҼРБИЯЛҼНҤЧЕЛҼРЕ ҾЧЕН ПАЛАТКАЛЫ ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ 

СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ    
                                                                                                           Мең сум                                                                                                                       

 

Чаралар исеме Ҥткҽрҥ вакыты 
Кеше 
саны 

Оештыру ҿчен җаваплы 
(башкаручы) 

Гомуми белем бирҥ мҽктҽплҽре  
укучыларының кҿндезге 
сҽламҽтлҽндерҥ 
лагерьларында ял итҥ һҽм 
сҽламҽтлҽндерҥ (мҽктҽп яны) 

Июнь - август 
2019  ел 

350 МКУ «Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» Январь - 
декабрь 2019  
ел 

300 

Хезмҽт һҽм ял лагерьларында 
сменалар оештыру 

Июнь – август 
2019  ел 

120 МКУ «Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» 

Муниципаль һҽм дҽҥлҽт 
учреждениелҽре 
хезмҽткҽрлҽре балалары ҿчен 
стационар лагерьларда 
сменалар оештыру 

Июнь – август 
2019  ел 

25 МКУ «Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» 

Коммерция һҽм коммерцияле 
булмаган оешмалар 
хезмҽткҽрлҽре балалары ҿчен 
(муниципаль һҽм дҽҥлҽт 
учреждениелҽреннҽн тыш) 
стационар лагерьларда 
сменалар оештыру) 

Июнь – август 
2019 ел 

25 МКУ «Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» 

Стационар лагерьларда 
профильле сменалар оештыру 

Июнь – август 
2019  ел 

20 МКУ «Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» Январь – 
декабрь 2019  
ел   

60 

Палаткалы лагерьларда 
профильле сменалар оештыру 

Июнь - август  
2019 ел  

20 МКУ «Югары Ослан 
муниципаль районы 

мҽгариф бҥлеге» 

Барлыгы:  920  

Палаткалы лагерь 
(оештыручы) 

исеме 
Кеше саны 

Кҿннҽр 
саны 

Бюджеттан 
субсидиял

ҽр 

Ата-
аналарның 
пландагы 

кҥлҽме 

Башка чаралар 
(предприятиелҽ

р, җирле 
бюджет) 

«Патриот» 20 7 109,7 19,4 - 



4. ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҤ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРЕ УКУЧЫЛАРЫНЫҢ 
КҾНДЕЗГЕ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

                                          Җҽйге чорда 
Мең сум                                                                                                                                                                                                                                                   

Кеше 
саны 

 Кҿннҽр 
саны 

Бюджеттан 
субсидиялҽр 

Ата-аналарның 
пландагы кҥлҽме 

Башка чаралар 
(предприятиелҽр, 

җирле бюджет) 

350 21 1026,5 181,1 - 

 
Калган чорда 

                                                                                                                                  Мең сум                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Кеше 
саны 

Кҿннҽр 
саны 

Бюджеттан 
субсидиялҽр 

Ата-аналарның 
пландагы кҥлҽме 

Башка чаралар 
(предприятиелҽ

р, җирле 
бюджет) 

300 7 293,3 51,7 - 

 
5.ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҤ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРЕ УКУЧЫЛАРЫНЫҢ КҾНДЕЗГЕ 
ЯЛ ҺҼМ ХЕЗМҼТ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Мең сум                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Кеше саны Кҿннҽр 
саны 

Бюджеттан 
субсидиялҽр 

Ата-аналарның 
пландагы кҥлҽме 

Башка чаралар 
(предприятиелҽр, җирле 

бюджет) 

120 18 354,9 - - 

 
6. МУНИЦИПАЛЬ ҺҼМ ДҼҤЛҼТ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРЕ ХЕЗМҼТКҼРЛҼРЕ 

БАЛАЛАРЫ КОММЕРЦИЯЛЕ ҺҼМ КОММЕРЦИЯЛЕ БУЛМАГАН ОЕШМАЛАР 
ХЕЗМҼТКҼРЛҼРЕ БАЛАЛАРЫ ҾЧЕН СТАЦИОНАР ЛАГЕРЬЛАРДА 

СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ (ДҼҤЛҼТ ҺҼМ МУНИЦИПАЛЬ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРДҼН 
ТЫШ) 

                                                                                                                     Мең сум 

Стационар ДОЛ 
исеме 

Ҥткҽрҥ 
территори

ясе 

Кеше 
саны 

Кҿннҽр 
саны 

Бюджетт
ан 

субсиди
ялҽр 

Ата-
аналарны

ң 
пландагы 

кҥлҽме 

Башка 
чаралар 

(предприятие
лҽр, җирле 

бюджет) 

Муниципаль йҿклҽмҽ нигезендҽ 

- - - - - - - 

                                Ҥткҽрелгҽн ачык сатулар нҽтиҗҽлҽре буенча 
                                                                                                                      Мең сум                                                                                                                                                   

44-ФЗ Федераль 
закон кысаларында 
ҥткҽрелгҽн конкурент 
процедуралар 
йомгаклары буенча 
беркетмҽ нигезендҽ 

Техник 
бирем 
буенча 

25 21 347,6 61,4 - 



44-ФЗ Федераль 
закон кысаларында 
ҥткҽрелгҽн конкурент 
процедуралар 
йомгаклары буенча 
беркетмҽ нигезендҽ 

Техник 
бирем 
буенча 

25 21 173,8 61,4 - 

 
7.  СТАЦИОНАР ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

Җҽйге чорда 
   Мең сум. 

Стационар ДОЛ 
исеме 

Ҥткҽрҥ 
территори

ясе 

Кеше 
саны 

Кҿннҽ
р 

саны 

Бюджетт
ан 

субсиди
ялҽр 

Ата-
аналарны

ң 
пландагы 

кҥлҽме 

Башка 
чаралар 

(предприятие
лҽр, җирле 

бюджет) 

Муниципаль йҿклҽмҽ нигезендҽ 

- - - - - - - 

                                Ҥткҽрелгҽн ачык сатулар нҽтиҗҽлҽре буенча       
                                                                                                                             Мең сум                                                                                                                          

44-ФЗ Федераль 
закон кысаларында 
ҥткҽрелгҽн конкурент 
процедуралар 
йомгаклары буенча 
беркетмҽ нигезендҽ 

Техник 
бирем 
буенча 

20 18 237,6 41,9 - 

Ата-аналар взносы «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында» 2016 елның 
31 мартындагы 191 номерлы Татарстан Республикасы ПКМның 6,1 һәм 6,2 
пункты нигезендә, ләкин план күләменнән ким булмаган күләмдә 
билгеләнәчәк. 

Калган чорда 
                                                                                                                                Мең сум. 

Стационар ДОЛ 
исеме 

Ҥткҽрҥ 
территори

ясе 

Кеше 
саны 

Кҿннҽ
р 

саны 

Бюджетт
ан 

субсиди
ялҽр 

Ата-
аналарны

ң 
пландагы 

кҥлҽме 

Башка 
чаралар 

(предприятие
лҽр, җирле 

бюджет) 

Муниципаль йҿклҽмҽ нигезендҽ 

- - - - - - - 

                                Ҥткҽрелгҽн ачык сатулар нҽтиҗҽлҽре буенча 
                                                                                                                                                      

Мең сум. 

44-ФЗ Федераль 
закон кысаларында 
ҥткҽрелгҽн конкурент 
процедуралар 
йомгаклары буенча 
беркетмҽ нигезендҽ 

Техник 
бирем 
буенча 

60 7 277,2 49,0 - 

Ата-аналар взносы «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында» 2016 елның 
31 мартындагы 191 номерлы Татарстан Республикасы ПКМның 6,1 һәм 6,2 
пункты нигезендә, ләкин план күләменнән ким булмаган күләмдә 
билгеләнәчәк. 
 



8. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫ АКЧАЛАРЫННАН БАЛАЛАР ҺҼМ 
ЯШЬЛҼРНЕҢ ЯЛЫН ҺҼМ СҼЛАМҼТЛҼНДЕРҤЕН ОЕШТЫРУ ҾЧЕН СУБСИДИЯЛҼР 

Кҥрсҽткеч атамасы Татарстан Республикасы 

бюджеты акчаларыннан 
бүлеп бирелгән 

субсидияләр 

Муниципаль районның дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре һҽм хуҗалык итҥче 
субъектлар (муниципаль һҽм дҽҥлҽт 
учреждениелҽреннҽн тыш) хезмҽткҽрлҽренең балалары 
арасыннан бер балага Татарстан Республикасында 
балаларның ялын һҽм аларны савыктыруны оештыру 
ҿчен финанс чыгымнары нормативы 

2,6 мең сум 
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2019 елда Югары Ослан муниципаль районында балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру 
комиссиясе составы 

 
Комиссия рҽисе: 

Камалетдинова Гулия Фидаиловна        Татарстан Республикасы Югары Ослан     
                                                                       муниципаль районы Башкарма комитеты 

 җитҽкчесенең социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр 
                              буенча урынбасары 

 
Комиссия рҽисе урынбасары: 

Абрамова Людмила Владимировна         «Татарстан Республикасы Югары Ослан 
                                                                        муниципаль районы мҽгариф бҥлеге» 

   муниципаль казна учреждениесе башлыгы 
 

Комиссия секретаре: 
 

Халикова Аида Зуфаровна        «Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                      ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзҽге» муниципаль 
                                                                      бюджет ҿстҽмҽ белем бирҥ    учреждениесе 
                                                                      директоры (килешҥ буенча) 
 
                                                     Комиссия ҽгъзалары: 
 
Федотов Александр Николаевич Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитетының 
яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бҥлеге башлыгы 

 
Назарова Марина Юрьевна «Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы мҽдҽният бҥлеге» 
муниципаль казна учреждениесе башлыгы 

 
Сагдеев Мильямиль Тагирович «Югары Ослан муниципаль районы халыкны 

эш белҽн тҽэмин итҥ ҥзҽге» дҽҥлҽт казна 
учреждениесе директоры (килешҥ буенча) 

 
Садыкова Римма Камиловна  ТР буенча Роспотребнадзор территориаль 
                                                                идарҽсенең Яшел Ҥзҽн районы һҽм  
                                                                Яшел Ҥзҽн шҽһҽрендҽге территориаль 
                                                                бҥлеге начальнигы урынбасары  
                                                               (килешҥ буенча) 
 
Колесова Елена Евгеньевна  Татарстан Республикасы Югары Ослан  
                                                                 муниципаль районы Финанс- бюджет 
                                                                 палатасы рҽисе (килешҥ буенча) 
 
Федотова Юлия Валентиновна Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитетының 



территориаль ҥсеш бҥлеге башлыгы 
урынбасары 

 
Смирнов Алексей Олегович  Татарстан Республикасы Югары Ослан  
                                                                муниципаль районының «Югары Ослан  
                                                                ҥзҽк район хастаханҽсе» дҽҥлҽт автоном  
                                                                сҽламҽтлек саклау учреждениесенең  
                                                                баш табибы (килешҥ буенча) 
 
Арефьев Дмитрий Алексеевич РФ Эчке эшлҽр министрлыгының «Югары 

Ослан» муниципальара бҥлеге начальнигы 
урынбасары (җҽмҽгать тҽртибен саклау 
буенча)  

 
Садыков Анас Дамирович Югары Ослан муниципаль районы буенча 

кҥзҽтчелек эшчҽнлеге бҥлеге башлыгы УНД 
Россия гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының 
ТР буенча Баш идарҽсе (килешҥ буенча) 

 
Алеева Ирина Павловна   Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш  
                                                                белҽн тҽэмин итҥ һҽм социаль яклау 
                                                                министрлыгының Югары Ослан муниципаль  
                                                                районындагы социаль яклау  
                                                                бҥлеге башлыгы (килешҥ буенча) 
 
 
 
Башкарма комитет эшлҽре белҽн  
идарҽ итҥче                           А.К. Мингазова 
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                                                                                  Башкарма комитеты җитҽкчесенең  
                                                                                  22.01.2019 №39 карарына  
                                                                                                                   3 нче кушымта 

 

 

Югары Ослан муниципаль районында балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча 
ведомствоара Комиссия турында нигезлҽмҽ 

 
1. Балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру буенча ведомствоара Комиссия 

(алга таба - Комиссия) Югары Ослан муниципаль районы дҽҥлҽт хакимияте 
Башкарма органнарының килештерелгҽн гамҽллҽрен тҽэмин итҥ һҽм аларның 
федераль Башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм оешмалар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеген тҽэмин итҥ 
максатларында оештырылган орган булып тора. 

2. Комиссия ҥз эшчҽнлегендҽ федераль законнарга, Татарстан Республикасы 
законнарына һҽм ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ таяна. 

3. Комиссиянең тҿп бурычлары булып тора: 
- Югары Ослан муниципаль районы Башкарма хакимияте органнарының 

балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру һҽм ҽзерлҽҥ буенча оешмалар белҽн 
хезмҽттҽшлеген оештыру; 

- балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча Югары Ослан муниципаль 
районы Башкарма хакимияте органнары эшчҽнлегенҽ анализ, аларның эшчҽнлеге 
турында мҽгълҥматны Комиссия утырышларында тыңлау, ҥз вҽкалҽтлҽре 
чиклҽрендҽ тҽкъдимнҽр һҽм карарлар кабул итҥ, аларның ҥтҽлешен тикшерҥ; 

- балалар һҽм яшьлҽрнең ялын финанслау һҽм оештыру мҽсьҽлҽлҽрен 
карау. 

4. Комиссия хокуклы: 
- балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитетына тҽкъдимнҽр эшлҽргҽ һҽм кертергҽ; 
- Югары Ослан муниципаль районы Башкарма хакимияте органнарыннан, 

балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыруда катнашучы предприятиелҽр, 
оешмалардан документлар, белешмҽлҽр, материаллар соратып алырга; 

- балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча Югары Ослан 
муниципаль районы Башкарма комитеты карарларының ҥтҽлешен мониторинглау. 

5. Комиссия Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына балалар һҽм 
яшьлҽрнең ялы ҿчен бҥлеп бирелгҽн акчалардан файдалану турында мҽгълҥмат 
бирҽ. 

6. Комиссия составы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
тарафыннан раслана. 

7. Комиссияне бер урынбасары булган рҽис җитҽкли. 
Комиссия рҽисе аның эшчҽнлеген җитҽкли, Комиссия утырышын алып бара, 

Комиссиянең эш планын раслый. Комиссия рҽисе булмаган очракта аның 
вҽкалҽтлҽрен Комиссия рҽисе урынбасары башкара. 

8. Комиссия составына шулай ук Комиссия секретаре да керҽ. 
Комиссия секретаре Комиссия утырышларын ҽзерлҽҥ эшен оештыруны һҽм 

Комиссия утырышларында кабул ителҽ торган карарларның ҥтҽлешен 
мониторинглауны гамҽлгҽ ашыра. Комиссия эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре 
буенча секретарь Комиссия рҽисе һҽм аның урынбасары йҿклҽмҽлҽрен ҥти. 

9. Балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру буенча кабул ителгҽн Комиссия 
карарлары Башкарма комитетның барлык хезмҽтлҽре тарафыннан мҽҗбҥри 
ҥтҽлергҽ тиеш һҽм җирле ҥзидарҽ органнары, оешмалар тарафыннан ҥтҽлергҽ 
тҽкъдим ителҽ. 



10. Комиссия ҥз эшчҽнлеген аның утырышларында кабул ителҽ торган һҽм 
Комиссия рҽисе раслаган эш планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра. 

11. Комиссия утырышлары кирҽк булган саен, лҽкин кварталга бер тапкырдан 
да ким булмаган кҥлҽмдҽ ҥткҽрелҽ. Утырышларның кҿн тҽртибен һҽм аларны 
ҥткҽрҥ тҽртибен Комиссия рҽисе билгели. 

12. Комиссия утырышы, ҽгҽр анда аның ҽгъзаларының яртысыннан артыгы 
катнашса, хокуклы санала. 

13. Комиссия карарлары ачык тавыш бирҥ юлы белҽн утырышта катнашучы 
затларның гади кҥпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ, Комиссия рҽисе имза куя 
торган утырышлар беркетмҽлҽре белҽн рҽсмилҽштерелҽ. Комиссия рҽисе яисҽ 
Комиссия утырышында рҽислек итҥче Комиссия рҽисе урынбасары тавышлары 
саны тигез булганда хҽл итҥче булып тора. 


