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КАРАР
№ 108

“2019-2020 елларга Татарстан Республикасы
Кама Тамагы муниципаль районында
балаларга һҽм яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия
бирҥ” муниципаль программасын раслау
турында
2015 елның 30 декабрендҽге “2016-2020 елларга Россия Федерациясе
гражданнарын патриотик тҽрбиялҽҥ” дҽҥлҽт программасы турында”гы Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽтенең 1493 номерлы Карары нигезендҽ (Россия Федерациясе
Хҿкҥмҽтенең 2017 елның 13 октябрендҽге 1245 номерлы, 2018 елның 20
ноябрендҽге
1391 номерлы Карарлары редакциясендҽ), “2014-2020 елларга
Татарстан Республикасында физик культура, спорт, туризмны ҥстерҥ һҽм яшьлҽр
сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген арттыру” дҽҥлҽт Программасын, “20162020 елларга Татарстан Республикасы яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ” 5 ярдҽмче
программасын гамҽлгҽ ашыру, Кама Тамагы муниципаль районы балаларына һҽм
яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ системасын ҥстерҥ һҽм камиллҽштерҥ
максатларында, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР
КЫЛА:
1. “2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы балаларына һҽм яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ” муниципаль
программасын (алга таба - Программа) расларга (1 нче кушымта).
2. “2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
районы ң балаларына һҽм яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ” муниципаль
программасы чаралары исемлеген расларга һҽм программа чаралары буенча
финансларга (2 нче кушымта).
3. Кама Тамагы муниципаль районы гражданнарын патриотик тҽрбиялҽҥ
буенча ведомствоара комиссия составын расларга (3 нче кушымта).
4. Ҽлеге Карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары
Е. В. Сороковнинага йҿклҽргҽ.
Җитҽкче

Р. М. Заһидуллин

2019 елның 13 февралендҽге Кама
Тамагы
муниципаль
районы
Башкарма комитетының 108
номерлы Карарына 1 номерлы
кушымта
“2019-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль районы балаларына һҽм
яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ” муниципаль программасы

I.

ПРОГРАММАНЫҢ ПАСПОРТЫ

ПРОГРАММАНЫҢ “2019-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль районы
ИСЕМЕ
балаларына һҽм яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ”
муниципаль программасы (алга таба - Программа)
ПРОГРАММАНЫ
2015 елның 30 декабрендҽге "2016-2020 елларга Россия
ЭШЛҼҤ
Федерациясе гражданнарына патриотик тҽрбия бирҥ”
НИГЕЗЛҼРЕ
дҽҥлҽт программасы турында"гы 1493 номерлы Россия
Федерациясе Хҿкҥмҽте Карары;
"2014-2020 елларга Татарстан Республикасында физик
культура, спорт, туризмны ҥстерҥ һҽм яшьлҽр сҽясҽтен
гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген арттыру” дҽҥлҽт
программасының
“2016-2020
елларга
Татарстан
Республикасы яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ” 5
ярдҽмче
программасы
(Татарстан
Республикасы
Министрлар Кабинетының 2014 елның 7 февралендҽге 73
номерлы Карары белҽн расланган).
ПРОГРАММНЫҢ Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль
ТҾП ЭШЛҼП
районы Башкарма комитеты
ЧЫГАРУЧЫЛАРЫ
ПРОГРАММАНЫҢ Кама
Тамагы
муниципаль
районы
Башкарма
ТҾП ЧАРАЛАРЫН комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бҥлеге;
БАШКАРУЧЫЛАР МКУ “Мҽгариф идарҽсе” һҽм муниципаль мҽгариф
учреждениелҽре;
Кама Тамагы муниципаль районының “Мҽктҽптҽн тыш
эшлҽр ҥзҽге” МБУ;
Кама Тамагы МР балалар-яшҥсмерлҽр спорт мҽктҽбе;
Мҽдҽният бҥлеге һҽм мҽдҽният учреждениелҽре;
туган якны ҿйрҽнҥ музее;
ТР Кама Тамагы муниципаль районы Хҽрби
комиссариаты (килешҥ буенча);
“Кама Тамагы муниципаль районының “Форпост”
җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча яшьлҽр оешмалары
ҥзҽге” муниципаль бюджет учреждениесе (килешҥ
буенча);
Район ветераннар (пенсионерлар) советы (килешҥ
буенча);

“Волжские зори” район газетасы (килешҥ буенча);
“Акчарлак” спорт-сҽламҽтлҽндерҥ комплексы (килешҥ
буенча);
“Татарстан Республикасы буенча федераль янгынга
каршы хезмҽтнең 8 нче отряды” федераль дҽҥлҽт казна
учреждениесенең 116 янгын сҥндерҥ-коткару бҥлеге
(килешҥ буенча);
ТР Гадҽттҽн тыш хҽллҽр министрлыгының Кама Тамагы
муниципаль районы буенча ГО ҿлкҽсендҽ вҽкалҽтлҽрне
тормышка ашыру бҥлеге; (килешҥ буенча);
“Кама Тамагы ҥзҽк район хастаханҽсе” ДАСУ (килешҥ
буенча)
шҽһҽр һҽм авыл җирлеклҽре башлыклары белҽн килешҥ
буенча ҥзара хезмҽттҽшлек итҥ;
- сугышчан хҽрҽкҽтлҽр ветераннары советы;
- Кама Тамагы районы буенча Тҽтеш халыкны эш белҽн
тҽэмин итҥ ҥзҽге филиалы;
-ТР Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итҥ һҽм социаль
яклау министрлыгының Кама Тамагы районындагы
социаль яклау идарҽсе;
-Россия Эчке эшлҽр министрлыгының» Югары Ослан
«муниципальара бҥлегенең "Кама Тамагы" полиция
бҥлеге»;
-балалар һҽм яшьлҽр иҗтимагый оешмалары һҽм
берлҽшмҽлҽре.
ПРОГРАММАНЫҢ Районда иҗтимагый һҽм икътисадый тотрыклылыкны
МАКСАТЛАРЫ
тҽэмин итҽ торган патриотик тҽрбия системасын ҥстерҥ,
ныгыту һҽм камиллҽштерҥ ҿчен шартлар тудыру,
муниципаль район балаларында һҽм яшьлҽрендҽ югары
патриотик аң, этникара һҽм конфессияара мҿнҽсҽбҽтлҽр
культурасы, Ватанга тугрылык булдыру, Конституция
бурычларын ҥтҽргҽ ҽзерлек булдыру.
ПРОГРАММАНЫҢ 1. Яшьлҽрне рухи-ҽхлакый тҽрбиялҽҥ, гражданлык һҽм
БУРЫЧЛАРЫ
патриотик яктан тҽрбиялҽҥ, шҽхеснең һҽрьяклы ҥсеше
ҿчен шартлар формалаштыру;
2.
Җирле
ҥзидарҽ
органнарының
иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр һҽм патриотик юнҽлештҽге оешмалар белҽн
ведомствоара хезмҽттҽшлеген ҥстерҥ, мҽгариф системасы
учреждениелҽре, мҽдҽният, социаль яклау бҥлеге
учреждениелҽре, массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары, иҗади
оешмалар;
3.Балаларга һҽм яшьлҽргҽ патриотик тҽрбия бирҥ
ҿлкҽсендҽ эшчҽнлек алып баручы тҿрле иҗтимагый
оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽр эшчҽнлегенҽ ярдҽм итҥ;
4.Районда гражданнарда ҥз районы, республика ҿчен
горурлык хислҽре формалаштыруга юнҽлдерелгҽн
патриотик тҽрбия чаралары системасын камиллҽштерҥ;
5. Гражданнар аңында патриотик кыйммҽтлҽр, карашлар

һҽм карашлар, ҥзлҽренең кече ватаннарының мҽдҽни һҽм
тарихи ҥткҽненҽ һҽм традициялҽренҽ хҿрмҽт тҽрбиялҽҥ;
6. Мҽктҽпкҽчҽ һҽм мҽгариф оешмаларында, ҿстҽмҽ белем
бирҥ учреждениелҽрендҽ, иҗтимагый берлҽшмҽлҽрдҽ
патриотик тҽрбия бирҥнең сыйфатын кҥтҽрҥ;
7. Иҗтимагый оешмаларны (берлҽшмҽлҽрне), белем бирҥ
оешмаларын,
хезмҽт
коллективларын
патриотик
тҽрбиялҽҥдҽ катнашуга җҽлеп итҥ;
8. Мҽгълҥмати-пропаганда эшчҽнлегенең нҽтиҗҽлелеген
арттыру, җирле массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары
потенциалын куллану, патриотик тҽрбияне ҥстерҥдҽ
мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽр куллану;
9. Тҽрбия технологиялҽрен тотуны камиллҽштерҥ һҽм
районның инновацион ҥсешен тҽэмин итҥ ҿчен педагогик
һҽм җитҽкче кадрлар ҽзерлҽҥ һҽм квалификациялҽрен
кҥтҽрҥ системасын ҥстерҥ.
ПРОГРАММАНЫ
ГАМҼЛГҼ
АШЫРУ
СРОКЛАРЫ
ПРОГРАММАНЫ
ТОРМЫШКА
АШЫРУНЫҢ ТҾП
ЮНҼЛЕШЛҼРЕ

2019-2020 еллар

ПРОГРАММАНЫ
ТОРМЫШКА
АШЫРУНЫҢ
КҾТЕЛГҼН
НҼТИҖҼЛҼРЕ
ПРОГРАММАНЫҢ
ҤТҼЛЕШЕН
КОНТРОЛЬДҼ
ТОТУНЫ
ОЕШТЫРУ
СИСТЕМАСЫ

Социаль актив шҽхес,
граждан һҽм патриот
формалаштыру
буенча
дҽҥлҽт
һҽм
иҗтимагый
институтларның
кҿчлҽрен
берлҽштерергҽ
сҽлҽтле
муниципаль районда патриотик тҽрбия бирҥнең нҽтиҗҽле
системасын алга таба ҥстерҥ.
Ҽлеге программада катнашучылар Кама Тамагы
муниципаль районы Башкарма комитетына һҽм патриотик
тҽрбия буенча комиссиягҽ хисап тоттылар.
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ, яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт
бҥлеге,
мҽдҽният бҥлеге
Программа
чараларын
планлаштыру, ҥзара хезмҽттҽшлек, координациялҽҥ һҽм
контрольдҽ тотуны оештыра.

Программа чаралары тҥбҽндҽге юнҽлешлҽр буенча
системалаштырыла:
патриотик тҽрбия процессын камиллҽштерҥ;
гражданнарны хҽрби хезмҽткҽ ҽзерлҽҥ;
патриотик тҽрбиянең фҽнни-теоретик һҽм методик
нигезлҽрен ҥстерҥ;
муниципаль район халкына патриотик тҽрбия бирҥ
мҽнфҽгатьлҽрендҽ иҗтимагый оешмалар (берлҽшмҽлҽр)
эшчҽнлеген координациялҽҥ;
патриотик тҽрбия бирҥ ҿлкҽсендҽ мҽгълҥмати тҽэмин итҥ;
патриотик тҽрбиядҽ Россия һҽм Татарстанның дҽҥлҽт
символларын куллану;
укучыларның гаилҽлҽрендҽ гражданлык-патриотик тҽрбия
бирҥдҽ актив катнашу формаларын ҥстерҥ

ПРОГРАММАНЫҢ Җирле бюджет һҽм иганҽче чаралары
ФИНАНСЛАУ
ЧЫГАНАКЛАРЫ

II.

КЕРЕШ

“2019-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль районы балаларына һҽм
яшьлҽренҽ патриотик тҽрбия бирҥ” муниципаль программасы (алга таба Программа) Россия Федерациясе Хҿкҥмҽтенең “2016-2020 елларга Россия
Федерациясе гражданнарын патриотик тҽрбиялҽҥ” дҽҥлҽт программасы
турында”гы 2015 елның 30 декабрендҽге 1493 номерлы Карары нигезендҽ
эшлҽнгҽн; “2014-2020 елларга Татарстан Республикасында физик культура, спорт,
туризмны ҥстерҥ һҽм яшьлҽр сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген арттыру”
дҽҥлҽт программасының “2016-2020 елларга Татарстан Республикасы яшьлҽренҽ
патриотик тҽрбия бирҥ” 5-ярдҽмче программасы (Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының 2014 елның 7 февралендҽге 73 номерлы Карары белҽн
расланган).
Программа Кама Тамагы муниципаль районы Советы депутатлары, дҽҥлҽт
хакимияте территориаль органнары, районның җирле ҥзидарҽ органнары, Кама
Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты бҥлеклҽре, район хҽрби
комиссариаты, туган якны ҿйрҽнҥ музее, мҽгариф учреждениелҽре, иҗтимагый
оешмалар (берлҽшмҽлҽр) тҽкъдимнҽрен исҽпкҽ алып эшлҽнгҽн.
Программа гамҽлдҽге системаны камиллҽштерҥгҽ юнҽлдерелгҽн, дҽҥлҽт һҽм
муниципаль органнар, иҗтимагый оешмаларның (берлҽшмҽлҽрнең) патриотик
тҽрбиясенең киң спектрын хҽл итҥдҽ уртак эшчҽнлеген киңҽйтҥне кҥздҽ тота һҽм
алга таба аңа динамика бирергҽ тиеш.
Программа патриотик тҽрбия бирҥ ҿлкҽсендҽ тҿп бурычларны хҽл итҥне тҽэмин
итҥгҽ юнҽлдерелгҽн норматив-хокукый, оештыру, мҽгълҥмати-методик чаралар
комплексы булып тора.
II. ПРОБЛЕМА ЭЧТҼЛЕГЕ ҺҼМ
АНЫҢ КАРАРЫН ПРОГРАММА МЕТОДЛАРЫ БЕЛҼН ДҼВАМ ИТҤ
ЗАРУРЛЫГЫ
Программа Кама Тамагы муниципаль районының балаларга, яшҥсмерлҽргҽ һҽм
яшьлҽргҽ патриотик тҽрбия бирҥ системасын ҥстерҥнең эчтҽлеген һҽм тҿп юлларын
билгели һҽм җҽмгыятьнең рухи-ҽхлакый бердҽмлегенең иң мҿһим кыйммҽтлҽре
буларак, гражданнарның патриотик аңын алга таба формалаштыруга юнҽлдерелгҽн.
Программа патриотик тҽрбия бирҥ ҿлкҽсендҽ тҿп бурычларны хҽл итҽргҽ
тиешле хокукый, оештыру һҽм методик чаралар комплексы булып тора.
Программа муниципаль структураларның, иҗтимагый оешмаларның һҽм
берлҽшмҽлҽрнең патриотик тҽрбия мҽсьҽлҽлҽренең киң спектрын хҽл итҥдҽ уртак
эшчҽнлеген кҥздҽ тота һҽм алга таба аңа динамика бирергҽ тиеш.
Хҽзерге вакытта тҥбҽндҽгелҽргҽ юнҽлдерелгҽн чаралар ҥткҽрҥ зарурлыгы туды:
- югары рухи-ҽхлакый принциплар һҽм гражданлык җаваплылыгы, Ватанга
мҽхҽббҽт һҽм тугрылык, җҽмгыятькҽ һҽм дҽҥлҽткҽ лаеклы хезмҽт итҥгҽ, районны
ҥстерҥ планнарын тормышка ашыруда актив катнашуга ҽзерлеккҽ, җҽмгыятькҽ һҽм
дҽҥлҽткҽ лаеклы хезмҽт итҥгҽ ҽзерлеккҽ тҽрбиялҽҥ;
- мҽдҽни-тарихи кыйммҽтлҽр нигезендҽ яшьлҽрнең патриотик хисен һҽм аңын
формалаштыру;

- Ватаныбызның кҥп гасырлык тарихын, дҿнья тарихи процессында Россиянең
урынын һҽм ролен, илнең бҽйсезлеге һҽм мҿстҽкыйльлеге ҿчен кҿрҽшкҽн тҿрле
буыннарның героик ҥткҽнен ҿйрҽнҥ;
- конституциячел, граждан һҽм хҽрби бурычны тирҽн аңлау, югары мҽдҽният
һҽм белем бирҥне ҥстерҥ;
- Ватанга лаеклы хезмҽт итҥгҽ ҽзерлек кҥрсҽткҽн идеялҽрне аңлау;
- ҥз-ҥзеңне тоту, фидакарьлек, җаваплылык һҽм коллективизм, хезмҽткҽ карата
ихтирам һҽм намуслы мҿнҽсҽбҽт булдыру;
- яшҥсмерлҽр һҽм яшьлҽрнең сҽламҽт яшҽҥ рҽвешен формалаштыру,
наркомания, эчкечелекне, хокук бозуларны һҽм кҥзҽтҥсезлекне профилактикалау,
яшьлҽрнең сҽламҽтлеген яхшырту.
Соңгы елларда районның иҗтимагый һҽм мҽдҽни тормышының аерылгысыз
ҿлеше булып патриотик һҽм ҽхлакый юнҽлешле район чараларын: “Җиңҥ кҿне”,
ТАССРның 100 еллыгы, “Республика кҿне”, “Авыл кҿне”, “Хҽтер шҽме” һҽм
“Георгий тасмасы” акциялҽрен атарга була. Бҿек Ватан сугышында Җиңҥ кҿненҽ
һҽм локаль конфликтларда һҽлак булган сугышчы-интернационалистларга
багышланган Хҽтер маршлары, “Бердҽмлек кҿне”, “Россия флагы кҿне” яшьлҽр
акциялҽре һҽм башка акциялҽр ҥткҽрелҽ. Шулай итеп, т югары дҽрҽҗҽдҽ ел саен
кышкы спорт уеннары уздырыла, Бҿек Ватан сугышында Җиңҥ кҿнен бҽйрҽм итҥ
алдыннан мҽктҽп укучылары арасында Советлар Союзы Герое М. А. Чирков
истҽлегенҽ багышланган эстафета һҽм яшьлҽрнең традицион йҿгереше ҥткҽрелҽ.
Егетлҽрне армия хезмҽтенҽ ҽзерлҽҥ максатыннан, гадҽттҽгечҽ елга ике тапкыр
“Хҽрби хезмҽткҽ чакырылучылар кҿне”, белем бирҥ оешмалары укучылары
арасында “Аҗаган” хҽрби-гамҽли спорт тҿрлҽре буенча ярышларның район этабы,
яшь армиячелҽр хҽрҽкҽте отрядлары арасында “Алга, яшь армиячелҽр!” хҽрби-спорт
уеннарының муниципаль этабы!” ҥткҽрелҽ. Ел саен февраль аенда районның
мҽгариф оешмаларында балаларга гражданлык-патриотик тҽрбия бирҥ айлыгы
ҥткҽрелҽ. Бҿек Ватан һҽм локаль сугышта катнашучылар хҿрмҽтенҽ куелган
каберлҽрне һҽм һҽйкҽллҽрне карау буенча шефлык эше алып барыла. Сугыш
ветераннарына, һҽлак булган һҽм вафат булган солдатларның тол хатыннарына,
локаль хҽрби конфликтлар вакытында һҽлак булган сугышчыларның ата –
аналарына һҽм тол хатыннарына, шулай ук ялгыз һҽм ҿлкҽн кешелҽргҽ ярдҽм
кҥрсҽтҥ буенча волонтерлык эше оештырылды. “ФОРПОСТ” җҽмҽгать тҽртибен
саклау буенча яшьлҽр формированиесе эшчҽнлеген оештыру һҽм “Юнармия” хҽрбипатриотик хҽрҽкҽте чараларын гамҽлгҽ ашыру дҽвам итҽ.
Иҗтимагый оешмалар: Иҗтимагый Совет, ветераннар Советы, хҽрби
хҽрҽкҽтлҽрдҽ катнашучылар Советы патриотик тҽрбиянең нҽтиҗҽлелеген арттыруга
зур ҿлеш кертҽ.
Туган якны ҿйрҽнҥ музеенда һҽм мҽктҽп музейларында яшь буынны патриотик
рухта тҽрбиялҽҥ эшендҽ мҿһим буын буларак “Хҽрби һҽм хезмҽт даны”
экспозициялҽрен булдыру эше дҽвам иттерелде. Кама Тамагы штп Кама Тамагы
туган якны ҿйрҽнҥ музее экспозициялҽрендҽ 18 гасыр башыннан бирле районның
һҽм аның халкының тарихи елъязмасы, Ватан тарихында ҽһҽмиятле вакыйгалар
(гражданлык һҽм Бҿек Ватан сугышы, репрессия чоры, Ҽфганстанда һҽм Чечняда

сугыш хҽрҽкҽтлҽре) чагылдырылган. Туган як тарихын ҿйрҽнҥгҽ балалар кҥбрҽк
җҽлеп ителҽ.
Сугыш геройлары, районның танылган якташлары исемнҽре урамнар
исемендҽ.
2 район мҽгариф учреждениелҽренҽ якташларыбыз исемнҽре бирелде:
“Затон урта гомуми белем бирҥ мҽктҽбе” муниципаль бюджет гомуми белем
бирҥ учреждениесе “Василий Петрович Муравьев исемендҽге Затон урта гомуми
белем бирҥ мҽктҽбе” дип ҥзгҽртелде (2015 елның 24 декабрендҽге МР Башкарма
комитетының 508 номерлы Карары). Затон мҽктҽбе директоры в. П. Муравьев - 34
ел дҽвамында директор, Бҿек Ватан сугышында катнашкан, I һҽм II дҽрҽҗҽ Ватан
сугышы орденнары, Кызыл Йолдыз ордены белҽн бҥлҽклҽнгҽн, Хезмҽт ветераны,
ТАССРның атказанган укытучысы.
“Кама Тамагы МР Куйбышев Затоны Кадет интернат-мҽктҽбе” "Татарстан
Республикасы милкенҽ тапшырылды һҽм “Кама Тамагы Советлар Союзы Герое
Чирков Михаил Алексеевич исемендҽге кадет интернат-мҽктҽбе” дҽҥлҽт бюджет
белем бирҥ учреждениесе дип ҥзгҽртелде (2014 елның 31 октябрендҽге Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 825 номерлы Карары). Михаил
Алексеевич Чирков - совет хҽрби хезмҽткҽре, Бҿек Ватан сугышында катнашкан,
Советлар Союзы Герое, Ленин ордены, Кызыл Байрак, Кызыл Йолдыз орденнары,
медальлҽр белҽн бҥлҽклҽнгҽн.
Шҽһҽр тибындагы поселоктагы урам М. А. Чирков исемен йҿртҽ. Кама
Тамагы районында мемориаль такта куелды. 2017 елның 9 маенда Бҿек Ватан
сугышында һҽм локаль сугышларда җиңҥлҽргҽ багышланган мемориаль комплекста
М. А. Чирковка бюст ачылды. Аны ачу тантанасында Бҿек Ватан сугышы
ветераннары, тыл хезмҽтчҽннҽре һҽм М. А. Чирковның туганнары катнашты.
Яшьлҽрне патриотлык, Ватанга мҽхҽббҽт рухында тҽрбиялҽҥ эшенҽ, аны
саклауга ҽзерлеккҽ шҽһҽр тибындагы бистҽдҽ тҿзелгҽн ветераннар хоры зур ҿлеш
кертҽ. Кама Тамагы, Куйбышев Затоны, Теньки, Красновидово авылларында
“Патриотик җырлар бҽйгесе”, “Хатирҽлҽр кичҽсе” кебек тҿрле смотрлар һҽм
бҽйгелҽр ҥткҽрелҽ. 23 февраль алдыннан Ватанны саклаучыларны хҿрмҽтлҽҥ,
мҽктҽп укучыларының ҽфганчылар һҽм локаль сугышта катнашучылар белҽн
очрашуы кҥркҽм традициягҽ ҽверелде.
Район җитҽкчелеге катнашында район мҽктҽп укучыларына паспортлар
тапшыру тантанасы традициягҽ ҽйлҽнде.
Яшьлҽрнең соңгы еллардагы сайлау кампаниялҽрендҽ актив катнашуын да
билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк. Актив тормыш позициясе һҽм барган эшлҽре ҿчен шҽхси
җаваплылык хисе Россия Президентын сайлау буенча участок сайлау комиссиялҽре
эшендҽ актив катнашкан яшь гражданнарны характерлый.
Физик культура, спорт һҽм яшьлҽр ҿлкҽсендҽ муниципаль районның яшьлҽр
тҿркеме арасында эшне оештыру, патриотик тҽрбия бирҥ буенча башкарма органнар
эшчҽнлеге “Идел таңнары” газетасы аша яктыртыла.
Шул ук вакытта патриотик тҽрбия системасын нҽтиҗҽле эшлҽтҥ ҿчен барысы
да эшлҽнмҽгҽн ҽле. Җҽмгыять нигезен берлҽштерҥче ҽхлакый, гражданлык һҽм
патриотизм ҽле һаман да юк. Кҥп очракта ата-аналар, гаилҽ, коллектив, җҽмгыять,
Ватан алдында җаваплылык һҽм бурычлылык хислҽре җуелды. Болар барысы да

эшне дҽвам итҥ, патриотик тҽрбия мҽсьҽлҽлҽрен югары рухи-ҽхлакый принциплар
һҽм гражданлык җаваплылыгы, Ватанга мҽхҽббҽт һҽм тугрылык тҽрбиялҽҥгҽ,
җҽмгыятькҽ һҽм дҽҥлҽткҽ лаеклы һҽм фидакарь хезмҽт итҥгҽ ҽзерлек, район ҥсеше
планнарын тормышка ашыруда актив катнашуга юнҽлдерелгҽн программа
методлары белҽн хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн эшнең актуальлеген кҥрсҽтҽ.
Ҽлеге программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽле ведомствоара хезмҽттҽшлекне
тҽэмин итҽргҽ һҽм муниципаль районның яшь буынын патриотик тҽрбиялҽҥдҽ уңай
нҽтиҗҽлҽр бирҽчҽк.
III. ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ
Программаның тҿп максаты булып район халкында югары социаль активлык,
гражданлык һҽм патриотизм, ҥз Ватаныңа горурлык һҽм тугрылык хислҽре,
гражданлык бурычын һҽм конституцион бурычларны ҥтҽргҽ ҽзерлекне максатчан
формалаштыруны тҽэмин итҽ торган патриотик тҽрбия системасын камиллҽштерҥ
тора.
Ҽлеге максатка ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк:
патриотик тҽрбия системасын булдыруны дҽвам итҽргҽ; патриотик тҽрбия бирҥнең
норматив-хокукый һҽм оештыру-методик базасын камиллҽштерҥне дҽвам итҽргҽ;
районның барлык дҽрҽҗҽлҽрендҽ яшьлҽргҽ патриотик, гражданлык тҽрбиясе бирҥ
мҽсьҽлҽлҽре буенча идарҽ итҥне һҽм координациялҽҥне тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек
бирҥче механизмнар булдырырга; патриотик тҽрбия бирҥдҽ катнашуга иҗтимагый
оешмаларны (берлҽшмҽлҽрне), хезмҽт коллективларын, аерым гражданнарны җҽлеп
итҽргҽ; балаларны һҽм яшьлҽрне патриотик тҽрбиялҽҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча
массакҥлҽм мҽгълҥмат һҽм матбугат чаралары белҽн эшлҽҥ дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ;
балаларны патриотик тҽрбиялҽҥдҽ гаилҽнең ролен кҿчҽйтҥ; мҽгариф
учреждениелҽрендҽ патриотик тҽрбия сыйфатын кҥтҽрҥ, аларны яшь буынны
патриотик тҽрбиялҽҥ ҥзҽклҽренҽ ҽверелдерҥ; патриотлыкны алга таба ҥстерҥ
максатында фҽнни нигезлҽнгҽн оештыру һҽм пропаганда эшчҽнлеге ҥткҽрҥ.
Кҥрсҽтелгҽн бурычларны хҽл итҥ Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру юлы
белҽн гамҽлгҽ ашырылачак.
IV. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ ТҾП ЮНҼЛЕШЛҼРЕ
Программалы чаралар комплексы районның барлык категория кешелҽрен
патриотик тҽрбия белҽн тҽэмин итҥне кҥздҽ тота. Ҽмма программаның ҿстенлекле
юнҽлеше булып ҥсеп килҥче буынга - балалар һҽм яшьлҽргҽ патриотик тҽрбия бирҥ
тора. Шул ук вакытта тҿп игътибар белем бирҥ учреждениелҽрендҽ мҽктҽп, гаилҽ
һҽм иҗтимагый оешмаларның (берлҽшмҽлҽрнең) уртак тҽрбия эшчҽнлегенең
интеграль ҥзҽклҽре буларак эшлҽҥгҽ бирелҽ.
V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ
Программаны гамҽлгҽ ашыру механизмы тҽрбия процессына йогынты ясауны
тҽэмин итҥ, массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларында патриотлыкны пропагандалау,
иҗтимагый оешмаларны (берлҽшмҽлҽрне) берлҽштерҥ, аларның эшчҽнлеген
координациялҽҥ максатларында барлык дҽрҽҗҽдҽге дҽҥлҽт һҽм муниципаль

хакимият институтларының эш методларын камиллҽштерҥгҽ нигезлҽнҽ.
Программаның баш башкаручысы булып Кама Тамагы муниципаль районы
Башкарма комитеты тора.
VI. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ
Программа чаралары район бюджеты, бюджеттан тыш чыганаклар һҽм
максатчан чаралар хисабына тормышка ашырыла.
Программаны гамҽлгҽ ашыру барышында аерым чаралар тҿгҽллҽнҥ белҽн бҽйле
рҽвештҽ чараларны финанслау кҥлҽмнҽре җирле бюджетның расланган чыгымнарын
исҽпкҽ алып тҿгҽллҽштерелергҽ мҿмкин һҽм тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ тиеш.
VII. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУДАН КҾТЕЛГҼН
НҼТИҖҼЛҼР
Яшь буында патриотик тҽрбия бирҥнең Россия, республика, районның тарихи
кыйммҽтлҽре нигезендҽ югары мҽдҽният, патриотик хислҽр һҽм аң формалаштыру
мҿмкинлеге бирҽ торган тулы бер системасын булдыру:
- яшь буында Ватанга мҽхҽббҽт, гражданлык бурычын һҽм конституцион
бурычларын җаваплы аңлау тҽрбиялҽҥ;
- бала һҽм яшҥсмер шҽхесен ҽхлакый, интеллектуаль һҽм физик яктан
формалаштыру ҿчен уңайлы шартлар тудыру;
- яшь буынга патриотик һҽм гражданлык тҽрбиясе бирҥдҽ гаилҽлҽргҽ,
иҗтимагый оешмаларга гамҽли адреслы ярдҽм кҥрсҽтҥ;
- җҽмгыятьтҽ идеологик каршылык дҽрҽҗҽсе кимҥ;
- Халыклар бердҽмлеген һҽм дуслыгын ныгыту;
- гражданнарның милли икътисад ҥсешендҽ кызыксынуларын тҽэмин итҥ,
җҽмгыятьтҽ социаль киеренкелекне киметҥ;
- гражданнарны яклауга ҽзерлеккҽ дҿньяви караш җайланмалары кҥрсҽтҥ.
Программаны тормышка ашыруның соңгы нҽтиҗҽсе булып районда
патриотизм һҽм интернационализм ҥсешенең уңай динамикасы, җҽмгыятьтҽ рухи
һҽм мҽдҽни кҥтҽрелеш ҿчен уңай шартлар тудыру, икътисади тотрыклылыкны
ныгыту торырга тиеш.

2019 елның 13 февралендҽге Кама
Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының 108 номерлы Карарына
2 номерлы кушымта
"2019-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының балаларына һҽм яшьлҽренҽ
патриотик тҽрбия бирҥ” муниципаль Программасы чаралары исемлеге һҽм Программа чаралары буенча
финанслау
N Чараның исеме
т/б
1
1

2

Бҿек Ватан сугышында җиңҥнең 75 еллыгын бҽйрҽм
итҥгҽ ҽзерлек һҽм аны ҥткҽрҥ буенча утырышта
катнашу
Бҿек Ватан сугышында Җиңҥ кҿненҽ, хҽрби дан
кҿннҽренҽ һҽм истҽлекле даталарга багышланган
бҽйрҽм чараларын оештыру

3

Совет гаскҽрлҽрен Ҽфганстаннан чыгаруга 30 ел
тулуга багышланган бҽйрҽм чараларында сугышчан
хҽрҽкҽтлҽрдҽ катнашучыларны хҿрмҽтлҽҥ

4

Хҽтер һҽм кайгы кҿне - Бҿек Ватан сугышында һҽлак
булганнар мемориалына чҽчҽклҽр һҽм веноклар салу
тантанасы

Ҥтҽлҥ
вакыты

Башкаручылар

Башкарма
комитет,
мҽдҽният бҥлеге, ОДМС,
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”
2019-2020
Башкарма комитет, шҽһҽр
еллар
һҽм
авыл
җирлеклҽре,
мҽдҽният бҥлеге, “Мҽгариф
идарҽсе” МКУ
2019-2020
Шҽһҽр
һҽм
авыл
еллар
җирлеклҽре, МР Башкарма
комитеты, мҽдҽният бҥлеге,
ҽфганчылар
советы,
“Мҽгариф идарҽсе”
22
июнь Башкарма комитет, авыл
2019-2020
һҽм шҽһҽр җирлеклҽре,
еллар
мҽдҽният бҥлеге

Финанслау
кҥлҽме
(мең сум)
2019 ел 2020 ел

2019-2020
еллар

Аерым
буенча

смета

Аерым
буенча

смета

Аерым
буенча

смета

5

Ватанны
саклаучылар
кҿненҽ
багышланган Февраль,
гражданлык-патриотик тҽрбия айлыгы ҥткҽрҥ
ежегодно

6

Районның 10 сыйныф укучылары белҽн биш кҿнлек 2019-2020
хҽрби кыр җыеннарын оештыру һҽм ҥткҽрҥ
еллар

7

Кадетларга хҽрби хезмҽткҽ кадҽрге яшьтҽге яшьлҽрне,
ата-аналарны, ветераннарны чакырып, тантаналы
рҽвештҽ ант кабул итҥ практикасын дҽвам итҥ
Хҽрби хезмҽткҽ чакырылучыларны тантаналы рҽвештҽ
озату

8

9

10

11

12
13

14

2019-2020
еллар

МР Башкарма комитеты, 1 000
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ОДМС,
МЭҤ,
хҽрби
комиссариат
МР Башкарма комитеты, 42 000
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ОДМС
Кадет
интернатмҽктҽбе,”Мҽгариф идарҽсе”

Хҽрби
комиссариат,
мҽдҽният бҥлеге, “Мҽгариф
идарҽсе”МКУ, ОДМС
РФ Кораллы Кҿчлҽре һҽм укучыларның «хҽрби Ел саен май ОДМС Башкарма комитеты 6 000
хезмҽткҽ чакырылучылар кҿне» чарасында катнашуы
(елга ике тапкыр)
Советлар Союзы Герое М. А. Чирков истҽлегенҽ Ел саен,
ОДМС Башкарма комитеты 10 000
багышланган мҽктҽп укучылары арасында эстафета 9 май
ҥткҽрҥ
Куйбышев Затоны-Кама Тамагы маршруты буенча 2019-2020
МР Башкарма комитеты,
Җиңҥ кҿненҽ багышланган традицион яшьлҽр узышын Ел саен
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ҥткҽрҥ
хҽрби комиссариат,
Патриотик һҽм гражданлык тҽрбиясе торышы Квартал
Муниципаль
район
мониторингы
саен
Башкарма комитеты
Бҿек Ватан сугышында катнашучылар турында Ел саен
Музейлар, шҽһҽр һҽм авыл
“Ключ” волонтерлык хҽрҽкҽте ярдҽме белҽн “Хҽтер
җирлеклҽре укучылары
китабы” китабын чыгару ҿчен материаллар җыю,
рҽсмилҽштерҥ буенча чаралар ҥткҽрҥ
Район мҽгариф учреждениелҽренең шефлыгын Ел буенча
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
оештыру
белем бирҥ оешмалары,
волонтерлык оешмалары,
ОДМС

1 000

45 000

2019-2020
еллар

8 000

12 000

15

Бҿек Ватан сугышы һҽм хезмҽт ветераннары, шулай ук 2019-2020
ҿлкҽн гражданнар
Ел саен

16

Һҽйкҽллҽрне тҿзеклҽндерҥ буенча ҿмҽлҽр һҽм шефлык 2019-2020
эшлҽре ҥткҽрҥ
Ел саен

17

Музейларда мҽгариф учреждениелҽрендҽ ветераннар Даими
турындагы экспозициялҽр һҽм экспонатлар булдыру,
тулыландыру һҽм яңарту
Батырлык дҽреслҽре, сыйныф сҽгате
ҥткҽрҥ, Ел саен
яшьлҽрнең Бҿек Ватан сугышы, РФ Кораллы Кҿчлҽре
ветераннары, Ҽфганстанда һҽм Чечняда хҽрби
хҽрҽкҽтлҽрдҽ
катнашучылар
белҽн
Ватанны
саклаучылар кҿненҽ, Җиңҥ кҿненҽ, хҽрби дан
кҿннҽренҽ багышланган очрашулары
Республикада, Россиядҽ югары спорт казанышлары Ел буенча
кҥрсҽткҽн якташларыбыз-спортчылар белҽн очрашулар
оештыру

18

19

20

21

22

МР башкарма комитеты,
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”,
ОДМС, ЦВР, ЦСОН
Шҽһҽр
һҽм
авыл
җирлеклҽре,
“Мҽгариф
идарҽсе” МКУ, Мҽгариф
оешмалары җитҽкчелҽре
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”, 10 000
Туган якны ҿйрҽнҥ музее,
архив бҥлеге
МР башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ОДМС, мҽдҽният бҥлеге,
Сугыш ветераннары Советы

МР Башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
Мҽдҽният бҥлеге, ОДМС,
туган якны ҿйрҽнҥ музее
Сайлауларда беренче тапкыр тавыш бирҥчелҽр белҽн сайлау
Район территориаль сайлау
очрашулар оештыру
кампаниялҽр комиссиясе, участок сайлау
е чорында
комиссиялҽре, ОДМС
Коррупциягҽ каршы кҿрҽш буенча ведомствоара Айга
бер МР башкарма комитеты,
тҿркем эшчҽнлеген ҥстерҥ
тапкыр
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ОДМС, “Кама Тамагы” ОП,
Кама Тамагы ҥзҽк район
хастаханҽсе ДАСУ
Ведомствоара тернҽклҽндерҥ консилиум һҽм балигъ Атна саен
Кама Тамагы МР, ОДМС,
булмаганнар эшлҽре буенча комиссия эшен оештыру
“Кама
Тамагы”
ОП
Башкарма
комитеты,
комиссия ҽгъзалары

15 000

23
24

Яшь армия формасы комплектларын сатып алу

2019-2020
еллар
“Форпост”, “Юнармия” отряды һҽм профилактика Ел саен
отрядлары тҽрбиялҽнҥчелҽре чаралары

25

Яшь армиячелҽр сафына тантаналы кабул итҥ

26

Юнармия хҽрҽкҽтенең ел саен ҥткҽрелҽ торган
республика слетларында катнашу
“Алга, яшь армиячелҽр!”
хҽрби-спорт уенында
катнашу (1 нче квартал уку елы)
“Аҗаган” республика хҽрби-спорт уенының район
этабын ҥткҽрҥ

27
28

“Россия патриотларын ҥстерҽбез”
Бҿтенроссия
бҽйгесенең республика этабында катнашу

30

Балалар һҽм яшьлҽргҽ патриотик һҽм гражданлык –
хокукый тҽрбия бирҥ буенча иң яхшы эш куелышына
бҽйге
Ел саен ҥткҽрелҽ торган “Минем кече ватаным”, 2019-2020 ел
“Туган як серлҽре” бҽйгесендҽ Россия һҽм Татарстан саен
дҽҥлҽт символикасын иң яхшы белҥгҽ республика
бҽйгесендҽ катнашу, республика тарихы, гербы, флаг,
гимн белгечлҽре
Хҽрби-патриотик җырлар фестивален ҥткҽрҥ
2020 ел саен

32

300 000 200 000

МР Башкарма комитеты,
ОДМС, “Форпост”, МКУ
Мҽгариф идарҽсе
2019-2020
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”,
сайлау
кадет
мҽктҽбе,
хҽрби
кампаниялҽр комиссариат
е чорында
Ноябрь, ел МКУ “Мҽгариф идарҽсе”,
саен
хҽрби комиссариат
2019-2020
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”, 10 000
еллар
хҽрби комиссариат
Ел саен
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”, 3 000
ОДМС, хҽрби комиссариат,
Яшь армия, Форпост
2019-2020
МКУ
“Мҽгариф
сайлау
идарҽсе”мҽгариф
кампаниялҽр оешмалары җитҽкчелҽре
е чорында
ежегодно
МР Башкарма комитеты, 2 000
МКУ “Мҽгариф идарҽсе”

29

31

Җирле бюджет

10 000
3 000

3 000

МР Башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ветераннар Советы
МР Башкарма комитеты, “Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
ОДМС, ветераннар Советы

5 000

33

Патриотик тҽрбия ҿлкҽсендҽ эшлҽҥче белгечлҽрнең Ел саен
республика семинар-киңҽшмҽлҽрендҽ катнашу

34

Тҿзелеш һҽм җыр смотр бҽйгесе ҥткҽрҥ

2019-2020
еллар

35

“Тормыш иминлеге курсы буенча Татарстан
Республикасы Ел укытучысы” республика бҽйгесендҽ
катнашу (2 елга 1 тапкыр)
ГТО “Бҿтенроссия физкультура-спорт комплексы
нормативларын тапшыруны оештыру”
“Хезмҽткҽ һҽм оборонага ҽзер” (ГТО) Бҿтенроссия
фестивале халыкның барлык категориялҽре арасында –
“Бҿтен гаилҽ белҽн ГТО”
“Ҽти, ҽни һҽм мин-спорт гаилҽсе” сҽламҽтлек кҿне

2020 ел

36
37

38
39

40

еллар

МР Башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
хҽрби комиссариат, ОДМС
МР Башкарма комитеты,
ОДМС, “Мҽгариф идарҽсе”
МКУ
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ, Мҽгариф
оешмалары
җитҽкчелҽре
ОДМС

2019-2020
еллар

ОДМС, “Мҽгариф идарҽсе” 10 000
МКУ

10 000

ОДМС

7 000

7 500

ОДМС

Аерым смета буенча

2019-2020
еллар
Районның яшь гражданнарына тантаналы рҽвештҽ 2019-2020
паспортлар тапшырылды. “Мин Россия гражданины” еллар, елга
акциясе
ике тапкыр
“Республика кҿне”, “Авыл кҿне”, “Бердҽмлек кҿне”, 2019-2020
“Россия флагы кҿне” бҽйрҽмнҽрен оештыру
еллар

41

“Русская, старинная, румяная да блинная” кышны 2019-2020
озату май атналыгы
еллар март

42

“Созвездие – Йолдызлык – 2019” эстрада сҽнгатенең 2019-2020
район телевизион яшьлҽр фестивале
еллар, март

43

“Нҽҥрҥз бҽйрҽме” татар милли бҽйрҽме

2019-2020
еллар март

5 000

Шҽһҽр
һҽм
авыл Аерым смета буенча
җирлеклҽре, МР Башкарма
комитеты, мҽдҽният бҥлеге
МР Башкарма комитеты, Аерым
смета
мҽдҽният Бҥлеге
буенча
МР Башкарма комитеты,
музыка мҽктҽбе, мҽдҽният
Бҥлеге
МР Башкарма комитеты,
мҽдҽният Бҥлеге

Аерым
буенча

смета

Аерым
буенча

смета

44

Ҥзешчҽн башкаручыларның район фестивале

45

Ветераннар
арасында
“Балкыш”
башкаручыларның район фестивале

46

“Сабантуй” район татар милли бҽйрҽме

47

“Кама Тамагы – Татарстанның энҗе бҿртеге” китабын 2019-2020
һҽм Кама Тамагы муниципаль районы турында еллар
буклетлар ҿйрҽнҥ

48

Мҽдҽният һҽм сҽнгать эшлеклелҽренең тҥгҽрҽк 2019-2020
даталарына багышланган чаралар (дҽреслҽр-лекциялҽр, еллар
шигърият сҽгатьлҽре, библио-сҽгать, шигърият
кичҽлҽре, ҽдҽби кичҽлҽр)

49

Ватан тарихына багышланган музей дҽреслҽре

50

Герой-шагыйрь Муса Җҽлил иҗатына багышланган 2019-2020
чаралар циклы
еллар

51

РФ Кораллы Кҿчлҽре сафларында хезмҽтне 2019-2020
пропагандалаучы, хҽрби белем алу шартларын аңлата еллар
торган материалларны бастырып чыгару

2019-2020
еллар
ҥзешчҽн 2019-2020
еллар

2019-2020
еллар

2019-2020
еллар.

МР башкарма комитеты,
мҽдҽният
Бҥлеге,
Ветераннар советы
Башкарма
комитеты,
мҽдҽният Бҥлеге, авыл һҽм
шҽһҽр җирлеклҽре

Аерым
буенча

смета

Аерым
буенча

смета

МР Башкарма комитеты, 2 000
МКУ “мҽгариф Идарҽсе”,
мҽдҽният бҥлеге, ОДМС
МР Башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
мҽдҽният бҥлеге, ОДМС,
туган якны ҿйрҽнҥ музее
МР Башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
мҽдҽният
бҥлеге,
китапханҽлҽр

Башкарма
комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
мҽдҽният бҥлеге, музейлар
МР Башкарма комитеты, 3 000
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ,
мҽдҽният бҥлеге
Хҽрби комиссариат, “Идел
таңнары”
газетасы
редакциясе

2 000

3 000

52

Бҿек Ватан сугышында,Ҽфганстанда һҽм Чечняда 2019-2020
сугышчан хҽрҽкҽтлҽрдҽ катнашкан якташларыбыз еллар
турында материаллар бастырып чыгару
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Балигъ булмаган балаларга укудан буш
вакытларда хезмҽт тҽрбиясе бирҥ
(Бҿек Ватан
сугышы
ветераннарына,
тыл
хезмҽтчҽннҽренҽ,
инвалидларга,
Бҿек
Ватан
сугышында
катнашучыларның тол хатыннарына, ялгыз ҿлкҽн
кешелҽргҽ ярдҽм кҥрсҽтҥ)
Туган якны ҿйрҽнҥ буенча тарихи материалларны
бастырып чыгару
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БАРЛЫГЫ:

2019-2020
еллар

2019-2020
еллар

“Идел таңнары” газетасы
редакциясе
газета
редакциялҽре, туган якны
ҿйрҽнҥ музее
МР Башкарма комитеты,
“Мҽгариф идарҽсе” МКУ

Туган якны ҿйрҽнҥ музее,
мҽгариф
оешмалары
музейлары,
“Идел
таңнары”
газетасы
редакциясе

406 000 329 500

2019 елның 13 февралендҽге Кама
Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының 108 номерлы Карарына
3 номерлы кушымта
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында балаларга һҽм
яшьлҽргҽ патриотик тҽрбия бирҥ буенча ведомствоара комиссия составы
Заһидуллин Р.М.
Сороковнина Е.В.
Хҽбибуллова М.Х.
Гимадеева Е.А.

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты
җитҽкчесе, комиссия рҽисе;
Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты
җитҽкчесе урынбасары, комиссия рҽисе урынбасары;
Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының
икътисад мҽсьҽлҽлҽре буенча урынбасары;
Кама Тамагы муниципаль районы “Мҽгариф идарҽсе” МКУ
Башлыгы (килешҥ буенча);

Хуснутдинов И.Х.

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бҥлеге начальнигы;

Ильина Э.А.

“Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
балалар- яшҥсмерлҽр спорт мҽктҽбе” МБУ директоры
(килешҥ буенча);

Кузиева И.А.

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы
Башкарма комитетның мҽдҽният бҥлеге начальнигы;
Кама Тамагы муниципаль районы “Форпост ООП буенча
яшьлҽр ҥзҽге формированиелҽре” МБУ директоры (килешҥ
буенча);
“Мҽктҽптҽн тыш эшлҽр ҥзҽге” МБОУ ДОД директоры
(килешҥ буенча);
Татарстан Республикасы Кама Тамагы МР Хҽрби комиссары
(килешҥ буенча);
“Идел таңнары” газетасы баш мҿхҽррире (килешҥ буенча);

Панчева Т.Н.
Заһидуллина Л.И
Сергеев Д.В.
Заһидуллина С.Ю.

