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2019 елда Зеленодольск муниципаль 
районы балалары һәм яшьләре ялын 
оештыру турында 

 
2019 елда мәктәп һәм студент яллары чорында балалар һәм яшьләр ялын 

оештыру өчен тиешле шартлар тудыру балачакны яклау дәүләт сәясәтен гамәлгә 
ашыру максатыннан, Татарстан республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 
4 сентябрендәге “2019 елда Татарстан республикасы балалары һәм яшьләре ялын 
оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнарны раслау турында” 
748нче карарына ярашлы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2014 елның 7 февралендәге 
“2014-2021 елларда Татарстан Республикасында физик культура һәм спорт, яшьләр 
сәясәте үсеше” 73нче карарына үзгәрешләр кертү” (2018 елның 19 ноябрендәге 
1006нчы  яңа редакциядә) карары белән,  Зеленодольского муниципаль районы 
Башкарма комитеты  

 
КАРАР БИРӘ: 
 

1. 2019 елга расларга: 
- Әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә 2019 елга Татарстан 

Республикасы Зеленодольск муниципаль районы балаларының һәм яшьләренең ял 
итү программасы; 

–Әлеге карарның 2 нче кушымтасы нигезендә Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссия турында нигезләмә; 

–Әлеге карарның 3 нче кушымтасы нигезендә Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссия составы; 

–Әлеге карарның 4 нче кушымтасы нигезендә Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 
чаралар планы; 

–Әлеге карарның 5нче кушымтасына ярашлы агымдагы һәм капиталь ремонт 
таләп ителгән М.Җәлил исемендәге ДОЛ объектлары өстеннән шефлык 
оешмаларының тәкъдим ителгән исемлеге; 

–Әлеге карарның 6 нчы кушымтасы нигезендә Татарстан Республикасы 
Зеленодольск муниципаль районының балаларны һәм яшьләрне эшкә урнаштыруны 
оештыру планы. 

2. Зеленодольск муниципаль районы ведомстволары, оешмалары, 
учреждениеләре һәм предприятиеләре җитәкчеләренә тәкъдим итәргә: 

–балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру системасын саклау, сәламәтләндерү 
учреждениеләрен, төрле типтагы лагерьларны һәм милек рәвешләрен үстерү буенча 
чаралар күрергә; 



 

тәэмин итү: 
–беренче чиратта ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар, 

кораллы конфликтларда зыян күргән хәрби хезмәткәрләр гаиләләреннән, аларга 
тиңләштерелгән, һәм профессиональ эзләү-коткару формированиеләренең 
коткаручылары гаиләләреннән, шул исәптән түләүсез нигездә, балаларның ялын 
оештыру; 

- чакырылыш комиссияләре рекомендацияләре буенча һәм медицина 
күрсәткечләрен исәпкә алып, шул исәптән мәктәп яны лагерьларында көндезге ял 
итүне оештыру; 

- караучысыз һәм күзәтүчесез балалар өчен барлык типтагы сәламәтләндерү 
лагерьларында, балигъ булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләрдә һәм 
комиссияләрдә исәптә торучы балигъ булмаганнар өчен, Яшел Үзән муниципаль 
районы эчке эшләр органнары юнәлеше буенча, Балигъ булмаганнар эшләре буенча 
комиссияләрдә мәҗбүри рәвештә урыннар бүлеп бирү; 

–социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балалар өчен оештырылган ял 
шартлары (тормыш яки сәламәтлек өчен куркыныч булган шартларда, яки 
балаларны тәрбияләү һәм карап тоту таләпләренә җавап бирми торган шартларда), 
күзәтүчесезлекне, балалар алкоголизмын һәм наркоманияне профилактикалау 
максатларында; 

- эш бирүчеләр һәм җирле бюджет акчалары хисабына 14 яшьтән 18 яшькә 
кадәрге балигъ булмаганнарны укудан буш вакытларында вакытлыча эшкә 
урнаштыруны оештыру; 

- әлеге карар нигезендә Оешма, «Яшел Үзән шәһәренең халыкны эш белән 
тәэмин итү үзәге» дәүләт казна учреждениесе белән берлектә, шәһәр һәм район 
предприятиеләрендә, оешмаларында балигъ булмаганнарны вакытлыча эшкә 
урнаштыру; 

–балаларның иминлеген һәм сәламәтлеген, хокук тәртибен, санитар-экологик 
һәм янгын куркынычсызлыгын, сәламәтләндерү учреждениеләрендә һәм 
оештырылган ял урыннарында су иминлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән санитар – 
эпидемиологик чаралар комплексын эшләү һәм үткәрү; 

-сәламәтләндерү учреждениеләрен һәр смена ачылыр алдыннан, янгын 
куркынычсызлыгы таләпләренә, санитар кагыйдәләргә, суда кешеләр тормышын 
саклау кагыйдәләренә, хезмәткәрләрнең хезмәтне саклау шартларын һәм торышын, 
ял итүчеләр иминлеген тикшерү максатыннан, сәламәтләндерү учреждениеләрен 
комплекслы тикшерүне оештыру, мунча-кер юу комплексларын тотуга, электр 
җиһазларының торышы, янгын автоматикасы җайланмалары булу һәм төзеклеге, 
янгын турында кешеләргә хәбәр итү системалары, телефон элемтәсе, беренчел 
янгын сүндерү чаралары булу һәм төзеклеге, шулай ук персоналның янгын 
куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белүе буенча; 

-дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелеген гамәлгә ашырырга вәкаләтле орган 
биргән гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килүен раслый торган 
документ булганда, барлык типтагы сәламәтләндерү учреждениеләрен ачу, шулай 
ук янгын куркынычсызлыгын бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләрнең тулы 
күләмдә үтәлгәндә; 

- түләү алмыйча балалар сәламәтләндерү учреждениеләрен кабул итү; 
–барлык төр санитар кагыйдәләрнең савыктыру учреждениеләре тарафыннан 

лаборатор-инструменталь тикшеренүләр үткәрүгә билгеләнгән тәртиптә 
аккредитацияләнгән лабораторияләр белән килешүләр төзү юлы белән санитар-
эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны үтәү һәм үтәү; 

–кирәк булуына карап, җәйге сәламәтләндерү кампаниясе барышында 
дератизация эшләре һәм талпанга каршы эшкәртүләрләргә кадәр урман техник 
чаралар уздыру (агачларның иң аскы ботакларын, куакларны кисү, үлән чабу, шәһәр 
чите балалар сәламәтләндерү учреждениесе территориясеннән кипкән яфракларны 



 

чыгару; балалар сәламәтләндерү учреждениесе тирәсеннән 500 метр радиуста 
кипкән үләнне һәм чүп-чарны чыгару); 

–балалар җәйге сәламәтләндерү учреждениесе ачылуга кадәр 10-14 көн кала  
һәм лагерьне  консервацияләү алдыннан, шулай ук сменалар арасында 500 метр 
радиуста лагерь тирәли барьерда,  ачык территориядә, биналарда дератизация 
эшләре үткәрү; 

-лагерь территориясен һәм 50 метрлы зонаны чистартуны үткәрү, Шәһәр яны 
җәйге сәламәтләндерү учреждениесе ачылганчы 10-14 көн кала, шулай ук 
энтомологик күрсәткечләр булганда сменалар арасында; 

-оештырылган балалар коллективларының Татарстан Республикасы (Татарстан) 
буенча Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек 
федераль хезмәте идарәсенең Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы 
районнарындагы территориаль бүлеге белән Зеленодольск муниципаль районы 
территориясендә аеруча куркыныч инфекцияләр китерүне кисәтү, төркемле 
йогышлы авырулар барлыкка килүне кисәтү максатларында чыгуларын республика 
чикләреннән читкә Килештерү; 

- тимер юл, авиация, автомобиль (юлда өч сәгатьтән артык булганда) һәм су 
транспорты белән ташу буенча санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү; 

оештыру: 
- сәламәтләндерү учреждениеләре ачылыр алдыннан акрицид эшкәртүнең 

нәтиҗәлелеген (кулланыла торган препаратка карап эшкәртелгәннән соң өченче - 
бишенче көнгә), шулай ук дератизация эшләренең сыйфатын (дератизация 
үткәргәннән соң 10-14 көннән соң) тикшереп тору, билгеләнгән тәртиптә 
аккредитацияләнгән учреждениеләр белән талпан энцефалитын, боррелезын һәм 
бөер синдромлы геморрагик бизгәкне профилактикалау максатларында, билгеләнгән 
тәртиптә учреждениеләр белән килешүләр төзү юлы белән; 

–балалар сәламәтләндерү лагерьларының җитәкчеләрен һәм педагогик 
составын, янгын сүндерү-техник минимум һәм барлык хезмәткәрләрнең гигиеник 
әзерлеге программалары буенча билгеләнгән тәртиптә укыту. 

3. Барлык милек формасындагы предприятиеләр һәм оешмаларга агымдагы һәм 
капиталь ремонт таләп итә торган Яшел Үзән муниципаль районының балалар 
сәламәтләндерү лагерьлары объектларына шефлык күрсәтергә, аларга ташламалы 
юлламалар квотасы бүлеп бирергә тәкъдим итәргә.  

4. "Зеленодольск район хастаханәсе" ДАССОга тәкъдим итәргә»: 
- медицина күрсәткечләрен һәм 4 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларны 

«Балалар» һәм «Ана һәм бала " юлламалары буенча санаторий учреждениеләрендә 
дәвалануга җибәрү өчен юл куярга ярамый»; 

- «Балалар» юлламалары буенча 30 яшькә кадәрге йөкле хатын-кызларны 
санаторийда булу вакытын тиешле кыскарту белән санаторийга юллама бирергә; 

- күрсәтелгән учреждениеләрне гамәлгә куючылар заявкалары буенча контракт 
нигезендә шәһәр яны стационар сәламәтләндерү учреждениеләрен медицина 
кадрлары белән тәэмин итү;  

- түләүне алмыйча, аларны уку һәм каникул вакытында вакытлыча эшкә 
урнашканда балигъ булмаган балаларга медицина тикшерүләре оештыруны тәэмин 
итәргә; 

- 2019 елда балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыруга 
бүлеп бирелә торган чаралар хисабына балалар сәламәтләндерү 
учреждениеләренә эшкә җибәрелә торган персоналны сезонлы карауны тәэмин 
итәргә, Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрының 
«зарарлы һәм (яки) куркыныч җитештерү факторларының һәм эшләренең исемлеген 
раслау турында " 2011 елның 12 апрелендәге 302н номерлы боерыгы таләпләре 
нигезендә, алар үтәлгәндә мәҗбүри башлангыч һәм периодик медицина 



 

тикшерүләре (тикшерүләр) үткәрелә торган хезмәткәрләрнең авыр һәм ( куркыныч 
хезмәт шартлары»; 

- балаларны савыктыру учреждениеләренә эшкә юнәлдерелгән персоналны 
сезонлы тикшерү кысаларында түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә. 

5. Зеленодольск муниципаль районында Татарстан Республикасы мәҗбүри 
медицина иминлеге территориаль фондына тиешле тәртиптә 18 яшькә кадәрге 
балаларны укудан тыш һәм каникул вакытында вакытлыча эшкә урнашканда 
медицина тикшерүләре уздырганда түләү белән тәэмин итүне тәкъдим итәргә. 

6. «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» 
Федераль дәүләт бюджет учреждениесе филиалына Зеленодольск, Югары Ослан, 
Кама Тамагы районнарында түләү алмыйча уздыруны тәкъдим итәргә: 

- гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә балаларның ял итү һәм 
сәламәтләндерү учреждениеләренең туры килүенә санитар-эпидемиологик 
экспертиза; 

-балаларны савыктыру учреждениеләренә, лагерьларның лаборатория-
инструменталь тикшеренүләренә юнәлдерелгән персоналны гигиеник укыту һәм 
профилактик медицина тикшерүе; 

- җәйге чорда вакытлыча эш белән тәэмин итүне рәсмиләштергәндә балигъ 
булмаган балаларны медицина тикшерүләре; 

- дәүләт йөкләмәсе кысаларында Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше 
иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан 
Республикасы буенча идарәсе һәм аның территориаль бүлекләре күрсәтмәләре 
нигезендә сәламәтләндерү учреждениесе ачылыр алдыннан дератизация һәм 
акарицид эшкәртүнең нәтиҗәлелеген контрольдә тоту. 

7. ТР буенча РФ ГТХМ Баш идарәсенең Яшел Үзән муниципаль районы буенча 
янгын күзәтчелеге бүлегенә җәйге сәламәтләндерү учреждениеләрендә янгын 
куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне күзәтүне тәкъдим итәргә  

8. Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ ГИМС Үзәге ФКУ җәйге 
сәламәтләндерү учреждениеләрендә оештырылган коену урыннарын техник 
тикшерүне тәэмин итәргә тәкъдим итә. 

9. Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 
идарәсенә: 

- Зеленодольск муниципаль районы территориясендә көндезге сәламәтләндерү 
лагерьларының эшләве; 

- Зеленодольск муниципаль районы территориясендәге көндезге 
сәламәтләндерү лагерьларында гомуми белем бирү мәктәпләре укучыларының 
ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру; 

Зеленодольск муниципаль районының белем бирү оешмалары базасында 
көндезге ял һәм хезмәт лагерьларын оештыру; 

–мәктәп яны сәламәтләндерү лагерьларында белем бирү оешмалары 
укучыларының ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру буенча методик ярдәм һәм 
мониторинг; 

- башлангыч, урта һәм югары һөнәри белем бирү учреждениеләре укучыларын 
һәм студентларын практика үткән чорда балалар сәламәтләндерү 
учреждениеләрендә эшләргә җәлеп итү; 

–балаларга өстәмә белем бирү муниципаль учреждениеләре (район, шәһәр 
балалар иҗаты үзәкләре, мәктәптән тыш эшләр үзәкләре) базасында мәгариф 
системасының сәламәтләндерү лагерьларына эшкә җибәрелә торган педагогик 
кадрларны укыту); 

–Республика мәктәптән тыш эшләр үзәгенә укырга җибәрү өчен мәгариф 
системасының сәламәтләндерү лагерьларына эшкә җибәрелә торган педагогик 
кадрларның гаризаларын Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгына бирү; 



 

–балаларга өстәмә белем бирүче шәһәр читендәге стационар һәм мәктәп яны 
сәламәтләндерү лагерьларында, шул исәптән тел профилендә, вакытлыча (кыска 
вакытлы) белем бирү берләшмәләрендә балаларга өстәмә белем бирү 
учреждениеләре оештыру; 

–Зеленодольск халыкны эш белән тәэмин итү үзәге белән берлектә 14 яшьтән 
18 яшькә кадәрге балаларны укудан буш вакытларында, Яшел Үзән муниципаль 
районы предприятиеләрендә, учреждениеләрдә, оешмаларда вакытлыча эшкә 
урнаштыру оештырыла; 

- балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре базасында балалар 
мәйданчыклары эше 1 июньнән 30 августка кадәр; 

- каникуллар чорында балаларга өстәмә белем бирү буенча барлык муниципаль 
учреждениеләр эше; 

10. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының яшьләр эшләре һәм спорт идарәсенә оештыру эшләрен тәэмин 
итәргә: 

- «дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында " 2013 елның 
5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә үткәрелә торган балалар 
һәм яшьләрнең профильле сменаларында, ведомствога караган сәламәтләндерү 
лагерьларында, шулай ук предприятиеләрнең, учреждениеләрнең һәм 
оешмаларның балаларны сәламәтләндерү лагерьларында сменаларында ял итү 
һәм сәламәтләндерү»; 

- профильле палаткалы лагерьда сменалар; 
- ведомство карамагындагы җәйге балалар сәламәтләндерү лагерьларының 

эшчәнлеге; 
- балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре, яшүсмерләр клублары 

базасында 2019 елның 1 июненнән 30 августына кадәр балалар мәйданчыклары 
эшләре; 

- каникуллар чорында балаларга, яшүсмерләр клубларына өстәмә белем бирү 
буенча барлык муниципаль учреждениеләр эшләре; 

-матди-техник базаны камилләштерү һәм ведомство буйсынуындагы җәйге 
сәламәтләндерү лагерьларын үстерү буенча эшләр; 

- балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләренә шәһәр читендәге стационар 
һәм мәктәп яны сәламәтләндерү лагерьларында, шул исәптән тел профилендә, 
вакытлыча (кыска вакытлы) белем бирү берләшмәләрендә ял итү; 

- Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Татарстан 
Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты арасында 
2019 елда Зеленодольск муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын, аларны 
савыктыруны, эш белән тәэмин итүне оештыру чараларын гамәлгә ашыруга 
субсидияләр бирү турында ике яклы килешүдә билгеләнгән тәртиптә Татарстан 
Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына Зеленодольск муниципаль 
районының балалар һәм яшьләр ялын, аларны савыктыруны, эш белән тәэмин 
итүне оештыру йомгаклары хакында мәгълүмат бирү турында. 

11. "Зеленодольск шәһәренең халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКУ тәкъдим 
итәргә»: 

- Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе, 
Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм 
спорт идарәсе белән берлектә 14-18 яшьлек балигъ булмаганнарны укудан буш 
вакытларында эшкә урнаштыру мөмкинлеге турында халыкка хәбәр итү эшен 
оештыру; 

–балигъ булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләрдә һәм комиссияләрдә исәптә 
торучы балигъ булмаганнарны беренче чиратта вакытлыча эшкә урнаштыру белән 
тәэмин итәргә. 



 

12. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе җәйге 
сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар бирергә: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 
Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр, 
пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне 
раслау хакында "2004 ел, 17 декабрь, 542 нче карары нигезендә Татарстан 
Республикасында халыкның җан башына уртача керем яшәү минимумы күләменнән 
түбән булган (айлык акчалата пособие алучылар булып торучы) гаиләләрдәге 
балаларга айлык акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр 
бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында" 2004 ел, 17 декабрь, 542 нче 
карары нигезендә»); 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгы җитештерүдәге бәхетсезлек очраклары нәтиҗәсендә зыян күргән 
хезмәткәрләр хакындагы мәгълүматларны публикацияләүне дәвам итә; 

–социаль реабилитацияләүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен 
махсуслаштырылган учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләр; 

–Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгы карамагындагы башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү 
учреждениеләрендә белем алучы ятим балалар; 

-үз-үзләренә хезмәт күрсәтә ала торган инвалид балаларга сәламәтләндерү 
учреждениесенә юллама бирү өлешендә Социаль хезмәт күрсәтүдән баш тартмаган. 

– «дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 
5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә уздырыла торган ятим 
балаларның һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның ялын һәм аларны 
савыктыруны оештыруга, предприятиеләрнең, оешмаларның һәм учреждениеләрнең 
сәламәтләндерү лагерьларында тәрбияләнүчеләрнең ялын, сәламәтләндерүне 
оештыруга һәм аларның туклануын оештыруга бүлеп бирелгән акчалар исәбеннән); 

13. Зеленодольск муниципаль районының «Чайка» яшьләр үзәге «муниципаль 
бюджет учреждениесенә»: 

- законда билгеләнгән тәртиптә, 2019 елгы сәламәтләндерү кампаниясен 
оештыруга каралган акчалар хисабына балалар өчен сәламәтләндерү һәм 
шифаханә учреждениеләренә юлламалар сатып алуга дәүләт контрактларын 
төзергә; 

- авыр тормыш хәлендә калган балалар һәм яшьләрнең ялын, 
сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыруга 2019 елда РФ бюджеты 
акчаларыннан, путевка бәясен арттыру юлы белән бүлеп бирелгән акчалар исәбенә 
түләүне күздә тотарга. 

– авыр тормыш хәлендә булган гаиләләрдәге балалар, муниципаль һәм дәүләт 
оешмалары хезмәткәрләре балалары, коммерция һәм коммерцияле булмаган 
оешмалар хезмәткәрләренең балалары (муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан 
тыш), көндезге ял һәм хезмәт һәм ял лагерьларында ял итүче балалар турында РФ 
Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә һәм күләмдә социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт 
мәгълүмат системасын куллану чаралары буенча мәгариф оешмалары тарафыннан 
оештырылган мәгълүмат бирүне тәэмин итәргә. 

14.  Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният 
идарәсенә эшне оештыру: 

- сәламәтләндерү учреждениеләренә күчмә китапханәләр; 
15. "Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы» МУ," Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының 
Финанс-икътисад хезмәте» МКУ тәэмин итәргә: 



 

- әлеге карар белән расланган программаны 2019 елга Зеленодольск 
муниципаль районы бюджетында каралган ассигнованиеләр чикләрендә 
сәламәтләндерү кампаниясен оештыру чараларын финанслауга финанслау; 

- 2019 елга Зеленодольск муниципаль районы бюджетында каралган акчалар 
хисабына сәламәтләндерү кампаниясен оештыру чараларын финанслау. 

16. Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгының Казначылык 
департаментының Зеленодольск районы һәм Зеленодольск шәһәре территориаль 
бүлекчәсен тәэмин итәргә тәкъдим итәргә: 

–балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча муниципаль контрактлар һәм 
килешүләр буенча түләүгә гаризаларны өч эш көне дәвамында карау; 

- программаны тормышка ашыруга бүлеп бирелә торган акчаларның максатчан 
кулланылышын контрольдә тоту. 

17. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының муниципаль 
заказ дирекциясе " МКУ тәэмин итәргә: 

- 2019 елда Зеленодольск муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын 
оештыру чараларын тормышка ашыру өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 
сатып алуны гамәлгә ашыру, шул исәптән конкурслар, аукционнар, котировкалар 
соратып алу, гамәлдәге законнарда билгеләнгән тәртиптә дәүләт (муниципаль) 
ихтыяҗлары өчен тәэминатчыларны билгеләүнең башка ысуллары һәм тәкъдимнәр 
соратып алу юлы белән. 

18. Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Зеленодольск районы 
буенча бүлегенә Яшел Үзән районы буенча оештырырга тәкъдим итәргә: 

- шәһәр яны лагерьларында балаларны саклауны һәм куркынычсызлыгын 
гамәлгә ашыручы шәхси сак предприятиеләре хезмәткәрләре белән контроль һәм 
хезмәттәшлек; 

–балалар сәламәтләндерү лагерьлары директорларына шәхси сак 
предприятиеләре белән килешүләр төзергә; 

-Зеленодольск муниципаль районының сәламәтләндерү лагерьларында 
территорияләрне тәүлек буе саклауны, җәмәгать тәртибен һәм иминлекне 
оештырырга; 

- балаларны сәламәтләндерү учреждениеләренә алып баруны оештыра торган 
транспорт чараларының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең патруль 
автомобильләре белән тәэмин итү. 

19. Барлык сәламәтләндерү учреждениеләренә гамәлдәге санитар нормаларга 
һәм кагыйдәләргә туры килү турында таныклаучы документ сыйфатында 
балаларның ялын оештыру һәм аларны савыктыруны оештыру эшчәнлегенә, җәйге 
чорда лагерь эшчәнлегенә рөхсәт документы урынына санитар – эпидемиологик 
нәтиҗә алырга кирәк.  Сәламәтләндерү лагерьларының, шул исәптән балалар 
көндезге ялдагы лагерьларның гомуми белем бирү оешмасы базасында эшләве 
санитар-эпидемиологик нәтиҗә булганда гына мөмкин, аның гамәлдә булу срогы 1 
ел тәшкил итә. Санитар–эпидемиологик бәяләмә алу өчен «Татарстан 
Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» федераль бюджет 
сәламәтлек саклау учреждениесенең Яшел Үзән, Югары Ослан, Кама Тамагы 
районнарында (алга таба ФБУЗ филиалы) уздырылган экспертиза нәтиҗәләре 
буенча эксперт бәяләмәсе кирәк. Эксперт бәяләмәсен алу өчен, Татарстан 
Республикасы буенча Роспотребнадзор Идарәсенең Зеленодольск, Югары Ослан, 
Кама Тамагы районнарындагы территориаль бүлеге башлыгы адресына эксперт 
оешмасы филиалына баш дәүләт санитар табибының (урынбасарының) эшчәнлек 
төренә түләүсез рәвештә санитар-эпидемиологик экспертиза үткәрү турында 
күрсәтмә бирү турында гариза җибәрергә кирәк.    

20. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының массакүләм 
мәгълүмат чараларына балалар сәламәтләндерү учреждениеләренең тәрбия, яшь 
буын сәламәтлеген үстерү һәм ныгыту буенча уңай эш тәҗрибәсен, 2019 елда 



 

сәламәтләндерү кампаниясен оештыру һәм уздыруда иң актуаль проблемаларны 
массакүләм мәгълүмат чараларында яктыртуны тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.  

21. Учреждение, оешма, предприятие җитәкчеләренә, милек формасына бәйсез 
рәвештә, лагерь башлыклары һәм аларның тәрбия эшләре буенча урынбасарлары 
тарафыннан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән 
берлектә үткәрелә торган ял һәм сәламәтләндерү оештыручыларының 
квалификациясен күтәрү буенча республика курсларында катнашырга тәкъдим 
итәргә. 

22. Баланста балалар сәламәтләндерү лагерьлары булган һәм 2019 елда 
балалар һәм яшьләр ялын оештыруда катнашучы ведомстволарга, 
учреждениеләргә, оешмаларга, предприятиеләргә, берләшмәләргә тәкъдим итәргә: 

–җәйге сәламәтләндерү учреждениеләрендә ял итүче балаларны су коендыру 
өчен билгеләнгән су объектлары төбен водолаз тикшерүне һәм чистартуны тәэмин 
итәргә; 

- медицина персоналының сәламәтләндерү учреждениеләренә эшкә кабул 
итүнең килешү формасын алдан карау; 

- балаларны һәм яшьләрне бәхетсезлек очракларыннан үзләре яшәгән чорда 
сәламәтләндерү учреждениеләрендә һәм юлда ирекле иминләштерү эшен 
оештырырга; 

- төзелгән шартнамәләр, дәүләт һәм муниципаль контрактлар нигезендә 
Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын куллану турындагы хисапларны үз 
вакытында тапшыруны тәэмин итәргә. 

23. Билгеләргә дип: 
–балигъ булмаганнарны, шул исәптән эш бирүчеләр белән вакытлыча эшкә 

урнаштыруны оештыру «Зеленодольск шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " 
ДКУ тарафыннан гамәлгә ашырыла»; 

–билгеле бер чорда эш вакыты нормасын эшләгән һәм хезмәт нормаларын 
(хезмәт вазыйфаларын) үтәгән балигъ булмаган балага айлык хезмәт хакы 
федераль законнар тарафыннан билгеләнгән минималь хезмәт хакыннан ким була 
алмый; 

– балалар сәламәтләндерү лагере персоналының хезмәт хакы, законнарга 
каршы килми торган финанслауның башка чыганаклары хисабына, эш бирүче 
тарафыннан арттырылырга мөмкин; 

–Россия Федерациясе Салым кодексының 211 статьясындагы 2 пунктының 1 
пунктчасы һәм 217 статьясындагы 9 пункты нигезендә, 16 яшькә җиткән затларга 
бирелгән сәламәтләндерү учреждениеләренә (җирле, төбәк, федераль) төрле 
дәрәҗәдәге бюджетлар акчалары исәбеннән юлламалар тулысынча яисә өлешчә 
түләү суммасы, инвалидлардан тыш, салым салынырга тиеш. 

24. ЗМР Советы Аппаратының җәмәгатьчелек, массакүләм мәгълүмат чаралары 
белән элемтә бүлеге әлеге карарны Зеленодольск муниципаль районы сайтында 
бастырып чыгарырга. 

25. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитетының «2018 елда Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы балалары һәм яшьләренең ялын, аларны савыктыруны, эш белән тәэмин 
итүне оештыру турында»2017 елның 26 декабрендәге 3275 номерлы карары үз 
көчен югалткан дип санау хакында " 2008 ел, 17 март, 161 нче карары 

26. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 
урынбасарына йөкләргә. 

 
 

Җитәкче               Д.А. Сапожников 
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1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 
 

Программаның исеме  2019 елга Зеленодольск муниципаль районы балалары 
һәм яшьләренең ял итү программасы (алга таба-
Программа) 
 

Муниципаль заказчы    Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты 
 

Программаны төп 
эшләүче 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт 
идарәсе 
 



 

Программаның 
максатлары һәм 
бурычлары 

Балаларның һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен 
оештыру, каникул вакытында аларның мәшгульлеген 
тәэмин итү, сәламәтләндерү нәтиҗәлелеген арттыру өчен 
кирәкле шартлар тудыру.  
Бурыч: 
-балалар һәм яшьләр ялының, балалар һәм яшьләр 
туризмы һәм спортының төрле рәвешләрен үстерү; 
-сәләтле балаларны ачыклау, аларга ярдәм итү 
системасын, фән олимпиадаларында, иҗади конкурсларда 
җиңүчеләрне формалаштыру; 
-балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына, 
волонтерларга ярдәм итү, ятим балаларга, ата-ана 
каравыннан мәхрүм калган балаларга дәүләт ярдәме 
күрсәтү; 
- балалар арасында авырулар һәм инвалидлык 
профилактикасы; 
- балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук 
бозуларын профилактикалау; 
- авыр тормыш хәлендә булган балалар җәмгыяте белән 
нәтиҗәле комплекслы социаль яклау һәм интеграция 
формалаштыру; 
- каникул чорында мәктәп яшендәге балаларны ял белән 
тәэмин итү; 
- каникул чорында балаларны һәм яшьләрне ял, 
сәламәтләндерү белән тәэмин итү; 
-балаларның тормыш-көнкүрешен яхшырту һәм имин 
булмаган проблемаларын хәл итү; 
- каникул вакытында балаларны һәм яшьләрне эш белән 
тәэмин итү. 
 

Стратегияне гамәлгә 
ашыру сроклары һәм 
этаплары 
  

2019 ел  

Программаны 
финанслау  

2019 елга Программаны финанслауның гомуми күләме 
елга  32 390,3 мең сум тәшкил итә шул исәптән: 
 
-Татарстан Республикасы бюджетыннан ялны һәм 
савыктыруны оештыруга субсидияләр 26 301,4 мең сум; 
 
 -Татарстан Республикасы бюджетыннан предприятиеләр 
һәм оешмалар хезмәткәрләре балаларының ялын тәэмин 
итүгә һәм оештыруга субсидияләр 36,3 мең сум; 
 
-ата-аналар акчасы 4 662,0 мең сум; 
 
-башка акча 1 390,6 мең сум. 
 



 

Программа чаралары 
исемлеге 

1. Иҗади сәләтле һәм социаль актив балалар һәм 
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 
берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү учреждениеләре тәрбияләнүчеләре өчен 
стационар һәм палаткалы лагерьларда профильле 
сменалар оештыру. 
 
2. Гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларының 
көндезге лагерьларында сменалар оештыру. 
 
3. Муниципаль һәм дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләре 
балалары һәм коммерцияле һәм коммерцияле булмаган 
оешмалар хезмәткәрләре балалары өчен (дәүләт һәм 
муниципаль учреждениеләрдән тыш) стационар 
лагерьларда сменалар оештыру.  
 

Программаны тормышка 
ашыруның көтелгән 
соңгы нәтиҗәләре 
(нәтиҗәләрне бәяләү 
индикаторлары) һәм 
аның бюджет 
нәтиҗәлелеге 
күрсәткечләре  

Барлык программа чаралары йомгаклары буенча 
белдерелгән сәламәтләндерү нәтиҗәенең 90 проценттан 
да ким булмаган дәрәҗәсенә ирешү. 
 
Гамәлгә ашырылган чараларның сыйфаты һәм 
нәтиҗәлелеге (балалар ялын оештыручыларны, 
әйдаманнар мәктәпләрен әзерләү һәм аларның 
квалификациясен күтәрү программалары, җитәкчеләр 
семинар-тренинглары, профильле сменалар, палаткалы 
лагерьларны алмаштыру программалары)) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ИҖАДИ СӘЛӘТЛЕ ҺӘМ СОЦИАЛЬ АКТИВ БАЛАЛАР ҺӘМ ВОЛОНТЕРЛАР, БАЛАЛАР ҺӘМ 
ЯШЬЛӘР ИҖТИМАГЫЙ БЕРЛӘШМӘЛӘРЕ АКТИВЫ ӘГЪЗАЛАРЫ, БАЛАЛАРГА ӨСТӘМӘ 
БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘРЕ ӨЧЕН ПАЛАТКАЛЫ ЛАГЕРЬЛАРДА 
ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

        

Палаткалы 
лагерь исеме 
(оештыручы)  

Үткәрү 
территориясе 

Ке- 
ше 
са- 
ны* 

 
Көн- 
нәр 
са- 
ны* 

 

Путевка-
ның 

норма- 
тив 

бәясе  
(сум.) 

Татарстан 
Республикасы 
бюджетыннан 
субсидияләр* 

(сум)) 

Ата-ана 
взносы* 
(сум.) 

Башка 
чаралар 
(алшарт

лар, 
җирле 

бюджет) 
(сум.) 

6 нчы балалар 
һәм 
яшүсмерләр 

Зеленодольск 
районы 

80 7 6 450,15 438 610,20 77 401,80   



 

спорт мәктәбе 
(Бригантина) 
ТР ЯҮМР 

БАРЛЫГЫ: х 80 х х 438 610,20 77 401,80  

         
3. 2017 елда гомуми белем бирү оешмалары укучыларының көндезге лагерьларында 
сменалар оештыру 

        

Лагерьны 
оештыру өчен 
база (мәктәп)  

Үткәрү 
территориясе 

Ке- 
ше 
са- 
ны* 

Кеше 
саны* 

Путев-
каның 
норма-
тив 
бәясе 
(сум.) 

Татарстан 
Республика- 
сы 
бюджетын- 
нан 
субсидияләр
* (сум) 

Ата-ана 
кертеме* * 
(сум.) 
 

Башка 
чаралар 
(пред- 
Предпри
ятие-
ләр, 
җирле 
бюджет 
(сум.) 

Җәйге чорда 

Әйшә урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

60 21 3 450,3 175 965,30 31 052,70 
 

Васильево 2 
нче урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

200 21 3 450,3 586 551,00 103 509,00 
 

Васильево 3 
нче урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

50 21 3 450,3 146 637,75 25 877,25 
 

Зур Ключи 
урта мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

30 21 3 450,3 87 982,65 15 526,35 
 

Обсерватория 
урта мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

30 21 3 450,3 87 982,65 15 526,35 
 

Осиново 
гимназиясе 

Зеленодольск 
 районы 

70 21 3 450,3 205 292,85 36 228,15 
 

Карамалы 
Тау төп 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

25 21 3 450,3 73 318,87 12 938,63 
 

Норлат  
урта гомуми 
белем бирү 
мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

40 21 3 450,3 117 310,20 20 701,80  

Раифа урта 
мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

30 21 3 450,3 87 982,65 15 526,35 
 

Зөя урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

75 21 3 450,3 219 956,63 38 815,87 
 

Татар Танае 
урта мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

20 21 3 450,3 58 655,10 10 350,90 
 

1 нче лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

200 21 3 450,3 586 551,00 103 509,00 
 

3нче 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

280 21 3 450,3 821 171,40 144 912,60 
 

4 нче мәктәп Зеленодольск 150 21 3 450,3 439 913,25 77 631,75 
 



 

шәһәре 

5нче 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

250 21 3 450,3 733 188,75 129 386,25 
 

7 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

290 21 3 450,3 850 498,95 150 088,05 
 

9 нчы лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

280 21 3 450,3 821 171,40 144 912,60 
 

10нчы 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

190 21 3 450,3 557 223,45 98 333,55 
 

14 нче лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

150 21 3 450,3 439 913,25 77 631,75 
 

16 нчы мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

50 21 3 450,3 146 637,75 25 877,25 
 

17аче 
номерлы төп 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
шәһәре 

30 21 3 450,3 87 982,65 15 526,35 
 

БАРЛЫГЫ: х 2500 х х 7 331 887,50 1 293 862,50 0,0 

Җәйге чорда (хезмәт һәм ял лагере) 

Әйшә урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

15 18 2 957,4 44 361,00 
  

Васильево 2 
нче урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

50 18 2 957,4 147 870,00 
  

Васильево 3 
нче урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

15 18 2 957,4 44 361,00 
  

Зур Ключи 
урта мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

5 18 2 957,4 14 787,00 
  

Обсерватория 
 урта мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

5 18 2 957,4 14 787,00 
  

Осиново 
гимназиясе 

Зеленодольск 
 районы 

20 18 2 957,4 59 148,00 
  

Норлат  
урта гомуми 
белем бирү 
мәктәбе 

Зеленодольск 
районы 

10 18 2 957,4 29 574,00   

Раифа урта 
мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

5 18 2 957,4 14 787,00 
  

Зөя урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

25 18 2 957,4 73 935,00 
  

Татар Танае 
урта мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

5 18 2 957,4 14 787,00 
  

1 нче лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

40 18 2 957,4 118 296,00 
  

3нче 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

50 18 2 957,4 147 870,00 
  

4 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

25 18 2 957,4 73 935,00 
  

5нче 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

20 18 2 957,4 59 148,00 
  



 

7 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

25 18 2 957,4 73 935,00 
  

9 нчы лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

50 18 2 957,4 147 870,00 
  

10 нчы 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

25 18 2 957,4 73 935,00 
  

14 нче лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

25 18 2 957,4 73 935,00 
  

16 нчы мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

10 18 2 957,4 29 574,00 
  

17 нче 
номерлы төп 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
шәһәре 

5 18 2 957,4 14 787,00 
  

БАРЛЫГЫ: х 430 х х 1 271 682,00 0,0 0,0 

Җәйге чорда 2930 х х 
  

0 

Калган чорда (кышкы лагерь) 

1 нче лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

60 7 1 150,1 58 655,10 10 350,90 
 

3нче 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

60 7 1 150,1 58 655,10 10 350,90 
 

4 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

35 7 1 150,1 34 215,47 6 038,03 
 

5нче 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

35 7 1 150,1 34 215,48 6 038,02 
 

7 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

40 7 1 150,1 39 103,40 6 900,60 
 

9 нчы лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

60 7 1 150,1 58 655,10 10 350,90 
 

10 нчы 
гимназия 

Зеленодольск 
шәһәре 

40 7 1 150,1 39 103,40 6 900,60 
 

11 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

40 7 1 150,1 39 103,40 6 900,60 
 

14 нче лицей 
Зеленодольск 
шәһәре 

30 7 1 150,1 29 327,55 5 175,45 
 

15 нче мәктәп 
Зеленодольск 
шәһәре 

50 7 1 150,1 48 879,25 8 625,75 
 

Васильево 2 
нче урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

50 7 1 150,1 48 879,25 8 625,75 
 

Васильево 3 
нче урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

30 7 1 150,1 29 327,55 5 175,45 
 

Әйшә урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

30 7 1 150,1 29 327,55 5 175,45 
 

Зөя урта 
гомуми белем 
бирү мәктәбе 

Зеленодольск 
 районы 

30 7 1 150,1 29 327,55 5 175,45 
 

В. В. 
Карпов 
исем.лицей 

Зеленодольск 
 районы 

60 7 1 150,1 58 655,10 10 350,90 
 

Осиново 
гимназиясе 

Зеленодольск 
 районы 

30 7 1 150,1 29 327,55 5 175,45 
 



 

БАРЛЫГЫ: х 680 х х 664 757,80 117 310,20 0,0 

БАРЛЫГЫ              х 3 610 х х 9 268 327,30 1 411 172,70 0,0 

 
4. МУНИЦИПАЛЬ ҺӘМ ДӘҮЛӘТ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ БАЛАЛАРЫ 
КОММЕРЦИЯЛЕ ҺӘМ КОММЕРЦИЯЛЕ БУЛМАГАН ОЕШМАЛАР ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ БАЛАЛАРЫ 
ӨЧЕН СТАЦИОНАР ЛАГЕРЬЛАРДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ (ДӘҮЛӘТ ҺӘМ МУНИЦИПАЛЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРДӘН ТЫШ) 

         

Стацио- 
нар ДОЛ  
исеме 

Үткәрү 
террито
риясе 

ДОЛны 
баланста 
тотучы- 
ның 
исеме 

 Кеше 
саны* 

 
Кө-
нн
әр 
са
ны 
 * 

Путевка
ның 
норма- 
тив 
бәясе  
(сум.) 

Татарстан 
Республикасы 
бюджетыннан 
субсидияләр* 
(сум) 

Ата-аналар 
взносы* 
(сум) 

Башка 
чаралар 
(предпр
иятиелә
р, җирле 
бюджет) 
(сум.) 

Муниципаль йөкләмә нигезендә 

 М. 
Җәлил 
исемендә
ге ДОЛ 

Зеленод
ольск 
районы 

"Исток” 
ОМК” 
МБУ ТР 
ЯҮМР 

176 21 16 360,05 2 447 463,48 431 905,32   

Үткәрелгән ачык конкурслар нәтиҗәләре буенча 

Х 
Зеленод
ольск 
районы 

Х 324 21 16 360,05 4 505 557,77 795 098,43   

Х 
Зеленод
ольск 
районы 

Х 200 21 16 360,05 1 390 620, 490 770,00 1390620 

БАРЛЫГ
Ы 

х х 700 х х 8 343 641,25 1 717 773,75 1390620 

         
5. СТАЦИОНАР ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ 

         

ДОЛның 
стацио- 
нар исеме 

Үткәрү 
террито
риясе 

Баланста 
тотучы- 
ның 
исеме 

Кеш
е 
сан
ы* 

Көнн
әр 
сан
ы* 

Юлламан
ың 
норматив 
бәясе 
(сум) 

Татарстан 
Республикас
ы 
бюджетынна
н 
субсидияләр
* (сум) 

Ата-аналар 
взносы* 
(сум) 

Башка 
чаралар 
(предпри
ятиеләр, 
җирле 
бюджет) 
(сум.) 

Муниципаль йөкләмә нигезендә 

 М. 
Җәлил 
исемендә
ге ДОЛ 

Зеленод
ольск 
районы 

ТР 
Зеленодо
льск 
муниципа
ль 
районы 
"Исток” 
ОМК” 
МБУ 

176 18 13 977,36 2 091 013,06 369 002,30   

Үткәрелгән ачык конкурслар нәтиҗәләре буенча 

х 
Зеленод
ольск 
районы 

х 324 18 13 977,36 3 849 661,19 679 003,45   

х 
Зеленод
ольск 

х 500 7 5 435,64 2 310 147,00 407 673,00   



 

районы 

БАРЛЫГ
Ы 

х х 
1000 х х 8 250 821,25 1 455 678,75  

 

6. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫННАН ЯШЬЛӘРНЕҢ ҺӘМ 
БАЛАЛАРНЫҢ ЯЛЫН ҺӘМ СӘЛАМӘТЛӘНДЕРҮЕН ОЕШТЫРУ ӨЧЕН 

СУБСИДИЯЛӘР 

Күрсәткеч атамасы Финанс чыгымнары 
нормативы,мең сум  

Муниципаль районның дәүләт һәм муниципаль 

учреждениеләре хезмәткәрләре һәм хуҗалык итүче 

субъектлар (муниципаль һәм дәүләт 

учреждениеләреннән тыш) хезмәткәрләренең 

балалары арасыннан бер балага Татарстан 

Республикасында балаларның ялын һәм аларны 

савыктыруны оештыру өчен финанс чыгымнары 

нормативы 

 
 

36,3 
 

 
*-ТАТАРСТАН Республикасында балалар һәм яшьләр ялын оештыруга финанс чыгымнары 

нормативлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 19 

ноябрендәге 1006 номерлы карары белән билгеләнгән 

** -Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелә торган субсидияләр, ата-аналар 

взнослары, урта предприятиеләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 

елның 4 сентябрендәге карары белән билгеләнгән.  

№ 748И Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 19 ноябрендәге 

1006 номерлы карары белән 

 
 

 

Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 

Яшьләр эшләре һәм спорт 

буенча идарәсе җитәкчесе  

               Р. Р. Бариев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2нче кушымта 

Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына 

29.01.2019 елдан №201 

 

НИГЕЗЛӘМӘ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘР ЯЛЫН ОЕШТЫРУ БУЕНЧА 

ВЕДОМСТВОАРА КОМИССИЯ ТУРЫНДА 

 

1. Зеленодольск муниципаль районы яшьләре һәм ялларын 

оештыру буенча ведомствоара комиссия (алга таба – Комиссия) 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 

комитетының координация органы булып тора һәм Яшел Үзән 

муниципаль районының балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

максатыннан оештырылган. 

2. Комиссия үз эшчәнлегендә федераль законнарга, Татарстан 

Республикасы законнарына һәм әлеге Нигезләмәгә таяна. 

3. Комиссияне бер урынбасары булган рәис җитәкли. 



 

Комиссия рәисе аның эшчәнлеген җитәкли, комиссия утырышын 

алып бара, комиссиянең эш планын раслый. Комиссия рәисе булмау 

сәбәпле аның вәкаләтләрен комиссия рәисе урынбасары башкара. 

Комиссия составына комиссия секретаре керә.  

Комиссия утырышларын әзерләү эшен оештыру һәм аның 

утырышларында кабул ителә торган карарларның үтәлешен контрольдә 

тоту комиссия секретаре тарафыннан башкарыла. Комиссия эшчәнлеген 

оештыру мәсьәләләре буенча сәркатиб комиссия рәисе һәм аның 

урынбасары йөкләмәләрен үти. Комиссия секретаре Яшел Үзән 

муниципаль районы балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия эшен методик һәм оештыру ягыннан тәэмин итү 

буенча эшне координацияли. 

Комиссия составына кызыксынучы идарә, бүлек, ведомство һәм 

оешмалар вәкилләре керә. 

4. Комиссиянең төп бурычлары булып тора: 

- милек формасындагы идарә, бүлекләр, ведомстволар, төрле 

фондлар, акционерлык җәмгыятьләре, предприятиеләр һәм 

берләшмәләр, балалар һәм яшьләр ялын әзерләү һәм оештыру буенча 

иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген координацияләү; 

– балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча идарә, бүлекләр, 

ведомстволар, оешмалар, учреждениеләр һәм предприятиеләр 

эшчәнлеген анализлау, комиссия утырышларында аларның эшчәнлеге 

турындагы мәгълүматны тыңлау, үз вәкаләтләре чикләрендә 

тәкъдимнәр һәм карарлар кабул итү, аларның үтәлешен тикшерү; 

– балалар һәм яшьләрнең ялын финанслау һәм оештыру 

мәсьәләләрен карау; 

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районында 

2019 елга балалар һәм яшьләрнең ял итү программасын гамәлгә 

ашыруны контрольдә тоту. 

5. Комиссия хокуклы: 

- Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының 

балалар һәм яшьләрнең ял итү программасы проектын килештерергә, 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының балалар 

һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру 

буенча чараларны гамәлгә ашыру турында төзелгән килешүләр 

кысаларында Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгының «җәй «балалар һәм яшүсмерләрнең 

сәламәтләндерүен, ялын һәм мәшгульлеген оештыру буенча 

республика үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе белән сменаларны 

оештыручыларны билгеләргә; 



 

– Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

балалар һәм яшьләр ялын оештыру мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр 

эшләп чыгарырга һәм кертергә; 

–балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруда катнашучы 

идарәләрдән, бүлекләрдән, ведомстволардан, предприятиеләр, 

учреждениеләрдән, оешмалардан документлар, белешмәләр, 

материаллар соратып алырга; 

– Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

балалар һәм яшьләр ялын оештыру мәсьәләләре буенча Татарстан 

Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарлары үтәлешен контрольдә тоту; 

– Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитетына Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең ял программасына 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында тәкъдимнәр кертергә.  

6. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча кабул ителгән 

комиссия карарлары милек формасына бәйсез рәвештә барлык 

идарә, бүлекләр, ведомстволар, учреждениеләр, предприятиеләр һәм 

оешмалар тарафыннан үтәлергә тиеш. 

7. Комиссия үз эшчәнлеген утырышларда кабул ителә торган һәм 

комиссия рәисе раслаган эш планнары нигезендә гамәлгә ашыра. 

8. Комиссия утырышлары кирәк булган саен, ләкин кварталга бер 

тапкырдан да ким түгел. Утырышларның көн тәртибен һәм аларны 

үткәрү тәртибен комиссия рәисе билгели. 

9. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының 

яртысыннан артыгы катнашса, хокуклы санала. 

10. Комиссия карарлары ачык тавыш бирү юлы белән утырышта 

катнашучы затларның күпчелек тавышы белән кабул ителә, комиссия 

рәисе тарафыннан имзаланучы һәм башкару өчен мәҗбүри булган 

утырышлар беркетмәләре белән рәсмиләштерелә.  

11. Утырыш беркетмәләре комиссия рәисе тарафыннан 

имзалана. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3нче кушымта 

Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

29.01.2019 елдан №201 

 
 

Татарстан Республикасы ЗЕЛЕНОДОЛЬСК муниципаль районы 
балалар һәм яшьләрнең җәйге ялын оештыру буенча 

 ведомствоара комиссиянең 
 СОСТАВЫ 

 
  
 

Комиссия рәисе 
Сапожников 
Дмитрий Аркадьевич 

 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

Комиссия рәисе 
урынбасары 
Лулаков 
Денис Владиславович 

 
 
 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль 
мәсьәләләр буенча урынбасары 

Комиссия секретаре 
Фазлуллина 
Алсу Фәрит Кызы 

 
Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районының «Чайка» яшьләр үзәге " МБУ директоры 

Комиссия әгъзалары: 
 

 

Афанасьева  
Рәисә Вәли Кызы 

Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 
комитет җитәкчесенең урынбасары – Мәгариф 
идарәсе җитәкчесе 

Дегтева  
Ольга Павловна 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы “Финанс-бюджет палатасы " муниципаль 
учреждениесе җитәкчесе 



 

 

Сергеева  
Вера Павловна 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының “Финанс-икътисадый 
хезмәте» МКУ җитәкчесе 

Бареев Руслан Рәшит 
улы 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районының Яшьләр эшләре һәм спорт идарәсе 
җитәкчесе 
 

Раков Роман 
Николаевич 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының мәдәният идарәсе 
җитәкчесе урынбасары 

Сабурская 
Татьяна Вячеславовна 

"Зеленодольск үзәк район хастаханәсе " ДАССОның 
баш табибы»  
(килешү буенча) 

Ардыханов  
Радик Равил улы 

ТР буенча РФ ГТХМ ДУ Зеленодольск муниципаль 
районы буенча дәүләт янгын күзәтчелеге бүлеге 
җитәкчесе  
(килешү буенча) 

Малыгин  
Константин Евгеньевич 

Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының 
Зеленодольск районы буенча бүлеге җитәкчесе 
урынбасары (килешү буенча) 

Агеева Екатерина 
Константиновна 

ТР буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше 
иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль 
хезмәтенең  Зеленодольск, Югары Ослан, Кама 
Тамагы районнары территориаль бүлеге җитәкчесе  
(килешү буенча) 

Дәүләтшин 
Альмир Марс улы 

Зеленодольск, Югары Ослан, Кама Тамагы 
районнарында " Татарстан Республикасында 
(Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге «ФБУЗ 
баш табибы (килешү буенча)) 

Гататдинова 
Светлана Владимировна 

«Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге " ДКУ 
директоры (килешү буенча) 
 

Билалиева  
Лариса Витальевна 

ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 
социаль яклау министрлыгының социаль яклау 
бүлеге җитәкчесе (килешү буенча) 

Сапунова  
Евгения Сергеевна 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль 
районы Башкарма комитетының опека һәм 
попечительлек бүлеге җитәкчесе 

Минуллин  
Гомәр Габбас улы 

РФ Эчке эшләр министрлыгының Зеленодольск 
районы бүлегенең ведомстводан тыш сак бүлеге 
җитәкчесе 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4нче кушымта 

Зеленодольск муниципаль районы 

Башкарма комитеты карарына 

 29.01.2019 елдан №201 

 
2019 елда Зеленодольск муниципаль районы 

балалар һәм яшьләрнең җәйге ялын оештыру буенча 
Чаралар планы  

 
№ Чараның исеме Үтәү 

сроклары 
Җаваплы  

1.  Зеленодольск муниципаль районының 
сәламәтләндерү лагерьларында спорт 
сменаларын оештыру 

июнь-август Бареев Р. Р. 

2.  Җәйге каникуллар чорында барлык өстәмә 
белем бирү учреждениеләре эшен тәэмин 
итәргә. Җәйге каникуллар вакытында 
мәдәният һәм спорт учреждениеләрендә 
балаларны һәм яшүсмерләрне бушлай 
карау өчен көннәр куярга кирәк.Эшләү 
графигы өстәмә эш түгәрәкләре һәм 
секцияләр 

әлеге чорда Бареев Р. Р. 
Афанасьева Р. В. 

Раков Р. Н. 

3.  Горький исемендәге мәдәни үзәктә җәйге 
каникуллар вакытында бушлай 
киносеанслар (ташламалы) графигын 
төзергә 
 

2019 елның 
25 маена 

кадәр  

Раков Р. Н. 

4.  Балаларга өстәмә белем бирү 1.06.2019 - Бареев Р. Р. 



 

учреждениеләре базасында балалар 
мәйданчыклары эшен оештыру 

31.08.2019 Афанасьева Р. В. 
Раков Р. Н. 

5.  Балаларны сәламәтләндерү лагерен 
методик яктан тәэмин итүне оештыру: М. 
Җәлил исемендәге ДОЛ һәм анда эшләү 
өчен педагогик белемле белгечләрне 
җибәрү. 

җәйге чор Гыйбадуллин М. М. 

6.  Шәһәр һәм районның балалар 
сәламәтләндерү учреждениеләрендә 
санитар-эпидемиологик вәзгыятьне 
контрольдә тотуны тәэмин итәргә. 
Балалар сәламәтләндерү лагерьлары 
территорияләрен сезон алды эшкәртүне 
тәэмин итәргә. 
Балалар сәламәтләндерү мәйданчыклары 
мәйданнарын дератизацияләү 

әлеге чорда 
 
 
 
 

2011 елның 1 
июненә кадәр 

Агеева Е. К. 
 
 
 

Дәүләтшин А. М. 

7.  Комплектлауны тщэмин итъ 
сәламәтләндерү учреждениеләрен 
балалар һәм яшүсмерләр өчен медицина 
кадрлар белән контракт нигезендә. 
Оештырырга өйрәтү хезмәткәрләрен 
сәламәтләндерү учреждениеләре беренче 
медицина ярдәме күрсәтү 
 

 
2019 елның 

30 маена 
кадәр 

Сабурская Т. В. 
(килешү буенча) 

8.  Балаларны һәм җәйге сәламәтләндерү 
учреждениеләре хезмәткәрләрен 
медицина тикшеренүләрен бердәм 
үрнәктәге медицина китапларына 
нәтиҗәләр кертеп түләү алмыйча үткәрүне 
тәэмин итәргә. 
Сәламәтләндерү лагерьларына эшкә 
юнәлдерелгән персоналны сезонлы 
тикшерү кысаларында бушлай 
флюорографик тикшерүләр оештырырга 

җәйге чор Сабурская Т. В. 
(килешү буенча) 

 

9.  2019 елга Зеленодолсьск муниципаль 
районы бюджетында каралган 
ассигнованиеләр чикләрендә 
сәламәтләндерү кампаниясен уздыруга 
бәйле чыгымнарны финанслауны гамәлгә 
ашыру 

әлеге чорда Дегтева О. П. 
Сергеева В. П. 

Билалиева Л. В. 

10.  Авыр тормыш хәлендә калган балалар 
өчен җәйге ял оештыру 

әлеге чорда Сапунова Е. С. 
Билалиева Л. В. 
(килешү буенча) 

11.  Балалар сәламәтләндерү һәм мәктәп яны 
лагерьларында ял итүче балалар һәм 
яшьләр белән наркомания, токсикомания 
һәм тәмәке тарту профилактикасы буенча 
әңгәмәләр үткәрергә 

әлеге чорда Сабурская Т. В. 
(килешү буенча) 

Бареев Р. Р. 
 

12.  Район газеталарында һәм телевидениедә 
балалар сәламәтләндерү 
учреждениеләренең уңай эш тәҗрибәсен 
һәм 2019 елда сәламәтләндерү 
Компаниясен оештыру һәм уздыруда иң 

Җәйге чор Анисимов Д. С. 
(килешү буенча) 



 

актуаль проблемаларны яктырту 

13.  Хезмәт сменаларын формалаштыру юлы 
белән мәктәп укучыларын һәм 
студентларны иҗтимагый-файдалы эшләр 
белән вакытлыча тәэмин итәргә 

каникуллар 
чорында 

Афанасьева Р. В. 
Гататдинова С. В. 
(килешү буенча) 

14.  Санитар-эпидемиологик куркынычсызлык, 
янгын куркынычсызлыгы, янгын сүндерү 
чаралары белән комплектлау эшләрен 
тәэмин итәргә 

2011 елның 1 
июненә кадәр 

стационар һәм 
мәктәп яны 
лагерьлары 

директорлары 

15.  Электр белән тәэмин итү линиясенә 
ревизия үткәрергә.М. Җәлил, 
сәламәтләндерү лагерьларын электр 
энергиясе белән өзлексез тәэмин итү 

2011 елның 1 
июненә кадәр 

 

Яшел Үзән электр 
челтәрләре (килешү 

буенча), 
стационар һәм 

мәктәп яны 
лагерьлары 

директорлары 

16.  Су белән тәэмин итү системасына ревизия 
оештырырга, балалар сәламәтләндерү 
лагерьлары эшен башлаганчы һәм җәйге 
сезон дәвамында баш тартырга 

әлеге чорда 
 

стационар һәм 
мәктәп яны 
лагерьлары 

директорлары 

17.  М. Җәлил исемендәге ДОЛга керү 
юлларын ремонтлауны тәкъдим итәргә 

2011 елның 1 
июненә кадәр 

Котельников Р. Т. 
 

 

 

 

 

 

5нче кушымта 

Зеленодольск муниципаль районы  

Башкарма комитет карарына 

29.01.2019 елдан №201 

 

 
2019 елда М. Җәлил исемендәге ДОЛның агымдагы һәм капиталь 

ремонт таләп ителгән  объектлары өстеннән тәкъдим ителгән 
шефлык оешмалары исемлеге 

 
№  Объектлар һәм 

коммуникацияләр 
Оешма һәм 

предприятиеләр 
Эш төрләре Үтәлеш 

вакыты 

1.  Су белән тәэмин итү, 
канализация 

“Водоканалсервис " 
ААҖ 

Су белән тәэмин итү, 
канализация 

системасына ревизия 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

2. Электр хуҗалыгы "ЖилЭнергоСервис” 
ҖЧҖ 

Электр 
хуҗалыкларына 

ревизия һәм ремонт 
ясау 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

3. Ашханә "ЭРА" ЗП " АҖ Түбәне ремонтлау 2019 елның 
29 маена 

кадәр 

4. ДОЛ территориясе ЗИМИТ КНИТУ- КАИ 
 

Территорияне 
җыештыру 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 



 

5.  ДОЛны  койма белән 
әйләндереп алу 

"А. М. Горький 
исемендәге 

Зеленодольск 
заводы " АҖ 

ДОЛны торгызу һәм 
ремонтлау. 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

6. Мунча ПФМК "ҖЧҖ һәм 
«ЗФЗ" ГАҖ 

Бинаны ремонтлау 
 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

7. Мунча “Зеленодольск сөт 
эшкәртү комбинаты " 

АҖ 

Мичне ремонтлау 2019 елның 
15 маена 

кадәр 

8. Дача №4, балалар 
кече корпусы 

"ПФМК» ҖЧҖ һәм 
«ЗФЗ" ААҖ 

Биналарны косметик 
ремонтлау 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

9. Спорт корылмалары 
һәм кече формалар 

“Техстройсервис " 
ҖЧҖ 

Спорт корылмаларын 
ремонтлау һәм кече 
формаларын буяу 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

10. Агачлар кисү Төзекләндерү 
комбинаты 

ДОЛ территориясендә 
коры агачларны кисү 

2019 елның 
30 

апреленә 
кадәр 

11. Минеральләштерелгән 
полосаларны салу 

Әйшә  авыл җирлеге Минеральләштерелгән 
полосаларны салу 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

12. ДОЛга керү Әйшә  авыл җирлеге ДОЛга керү юлына вак 
таш салу 

2019 елның 
15 маена 

кадәр 

 
 
 

                                                                                                                           6нчы кушымта 

                                                                                                            Зеленодольск муниципаль районы                                                              

                                                                                                            Башкарма комитеты карарына 

                                                                                                             29.01.2019 елдан №201 

 
 

 
 

2019 елда барлык милек рәвешләрендәге предприятиеләр һәм 
оешмаларга тәкъдим ителгән балаларны һәм яшьләрне 

оешмаларда һәм предприятиеләрдә  эшкә урнаштыруны оештыру  
планы  

 

 

Оешма һәм предприятиеләрнең исеме 

Предприятиелә

рдә һәм 

оешмаларда 

эшләүчеләр 

саны 

2019 елда  

каникуллар 

вакытында 

балигъ булмаган 

гражданнарны 

 

 

 

 

 

 



 

гражданнар 

саны 

һәм 

студентларны 

эшкә кабул итүгә 

тәкъдим ителгән 

саны 

Зеленодольск шәһәре     

"А. М. Горький исемендәге Зеленодольск заводы " 

АҖ 
5239 75 

"Серго исемендәге завод» Җитештерү 

берләшмәсе" АҖ 
5018 40 

“Зеленодольск икмәк комбинаты " ЯАҖ 390 5 

"КМПО» АҖ филиалы- Зеленодольск машина 

төзелеше заводы 
748 20 

"Зеленодольск проект-конструкторлык бюросы " АҖ 484 5 

“Зеленодольск сөт эшкәртү комбинаты " АҖ» 319 20 

“ПФМК " ҖЧҖ 1009 10 

“ЗФЗ " ҖАҖ 526 3 

"Коммуналь хуҗалык " МУП 80 10 

"Жилкомплекс" ИК " ҖЧҖ 55 1 

"Респект «ТК" ҖЧҖ 63 3 

"Уңайлы йорт " ҖЧҖ 80 3 

"Энергосервис-Н" ҖЧҖ 56 3 

"Металл конструкцияләр заводы " ҖЧҖ 76 8 

“Зеленодольск ПТСы " ААҖ 401 3 

“Майский " ТК " ҖЧҖ 1095 10 

" Маяк» СК” ДАУ 64 5 

«ЦБС ЗМР» МБУ 115 5 

ЯҮМРдагы «Гнездышко "балалар һәм яшүсмерләр 

өчен социаль приют" Дәүләт казна учреждениесе 
42 1 

ТР Зеленодольск муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе 
 290 

Зеленодольск шәһәре буенча БАРЛЫГЫ  520 

Зеленодольск районы:   

"Раифа махсус укыту – тәрбия учреждениесе ябык 
типтагы девиант (иҗтимагый куркыныч) тәртипле 
укучылар өчен" (Раифа СУВУ) 

102 300 

"Күгәй» АХҖК 50 15 

“Тауиле " АХҖК 27 15 

Зеленодольск районы буенча БАРЛЫГЫ  330 

Зеленодольск шәһәре һәм Зеленодольск 
районы буенча БАРЛЫГЫ 

 850 

 
 


