
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

   «15»  март  2019 ел                                     № 432 

 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районының балалар һәм 

яшьләр ялын, аларны савыктыруны, 

эш белән тәэмин итүне оештыру 

турында 

 

  Балаларны яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, балалар һәм 

яшьләр ялын оештыру өчен кирәкле шартлар тудыру максатларында, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

турында» 2016 елның 31 мартындагы 191 номерлы, «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 2014 елның 7 февралендәге 73 номерлы карарына (үзг. № 

916 от 27.11.2017) үзгәрешләр кертү турында 2018 елның 19 ноябрендәге 1006 нчы 

номерлы карарлары, «2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында яшьләр 

сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт программасы, 2019 елга 

чыгымнарның финанс нормаларын раслау турында 2017 елның 18 сентябрендәге 

692 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә 

Питрәч районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Расларга кушымта итеп бирелә торган: 

- Питрәч муниципаль районының балалар һәм яшьләрнең ял итү, 

сәламәтләндерү, эш белән тәэмин итү программасы (1 нче кушымта); 

     - балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия 

турында нигезләмә (2 нче кушымта); 

          - балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия (алга 

таба – Комиссия) составы (3 нче кушымта). 

     2. Билгеләргә: 

- балалар һәм яшьләр ялын оештыру «2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2014 елның 7 февралендәге 73 номерлы карары белән, ата-аналар акчасы һәм җирле 

бюджет акчасы исәбеннән башкарыла; 

- Питрәч муниципаль районының «Акчарлак » балалар сәламәтләндерү 

лагере" муниципаль бюджет учреждениесендә сменаларның дәвамлылыгы, көндезге 

(мәктәп яны) оешмасы тарафыннан оештырылган лагерьда - 7-21 көн, Татарстан 

Республикасы Питрәч муниципаль районының «Акчарлак » балалар сәламәтләндерү 



лагере" муниципаль бюджет учреждениесендә профильле смена - 18 көн һәм 7 көн 

дип. 

3. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиясенә: 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру системасын саклау буенча чаралар 

күрергә; 

3.1. Балалар һәм яшьләрнең ял иткән өчен ата-аналар түләве күләмен билгеләү 

тәртибен билгеләргә: 

- лагерьларда балалар һәм яшьләрнең ял иткән өчен ата-аналар түләве күләме 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга норматив чыгымнарның 15% ы күләмендә 

билгеләнә, ләкин ял төрләренә бәйле рәвештә юлламаның фактик бәясенең 50 % тан 

артмаска тиеш; 

Ял оешмаларында балалар һәм яшьләрнең ялы өчен ата - аналар түләве 

министрлык аша районга бирелә торган түбәндәге категорияләрдән алынмый: 

- 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 

түбәнрәк булган (айлык акчалата пособие алучылар булып торучы) гаиләләрдән; 
- социаль куркыныч хәлдә булган балалар  (тормыш яки сәламәтлек өчен 

куркыныч тудыручы яки балаларны тәрбияләү һәм карап тоту таләпләренә җавап 

бирмәүче шартларда),   ведомствоара учетта торучылардан;   
- 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; 

- санаторий һәм сәламәтләндерү учреждениеләре базаларында социаль 

реабилитацияләүгә мохтаҗ булган «Шатлык» приютында тәрбияләнүчеләрнең ялын 

һәм сәламәтләндерүен оештыру. 

      3.2. Тәэмин итү: 

 - сәламәтләндерү учреждениеләренә җибәрелә торган хезмәткәрләрнең төп эш 

урыны буенча хезмәт хакын саклау; 

Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләренең коммерциячел булмаган ял 

итү оешмаларында территорияләрне тәүлек буе саклау, җәмәгать тәртибе һәм 

куркынычсызлык; 

    - массакүләм ял итү урыннарында медик-санитар хезмәт күрсәтү һәм 

кешеләрнең тормышын саклау кагыйдәләрен үтәү; 

    - сәламәтләндерү учреждениеләрен һәр смена ачылыр алдыннан, аларның 

санитар кагыйдәләренә, янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен, суда 

кешеләрнең тормышын саклау кагыйдәләрен, хезмәткәрләрнең хезмәт шартларын 

һәм хезмәтне саклау, ял итүчеләрнең иминлеген тикшерү максатыннан, комплекслы 

тикшерүне оештыру.            

 - күзәтүчесез һәм сукбай балалар өчен барлык типтагы сәламәтләндерү 

лагерьларында Эчке эшләр органнары һәм балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 



хокукларын яклау буенча комиссия юнәлеше буенча профилактик исәптә торучы 

балигъ булмаганнар өчен мәҗбүри рәвештә урыннар бүлеп бирү; 

- социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балаларның ялын, 

сәламәтләндерүне һәм эш белән тәэмин итүне оештыру өчен шартлар тудыру, 

күзәтүчесезлекне, балалар алкоголизмын һәм наркоманиягә каршы көрәш 

максатларында; 

- эш бирүчеләр һәм җирле бюджет акчалары хисабына 14 яшьтән 18 яшькә 

кадәрге балигъ булмаганнарны укудан буш вакытларында вакытлыча эшкә 

урнаштыруны оештыру; 

- оешма белән берлектә халыкны эш белән тәэмин итү үзәге белән берлектә 

балигъ булмаган балаларны вакытлыча эшкә урнаштыру предприятиеләрендә, 

учреждениеләрдә, оешмаларда нигезендә расланган әлеге программа; 

- 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 комплексын 

тотуга, электр җиһазларының торышы, янгын автоматикасы җайланмалары булу 

һәм төзеклеге, кешеләргә янгын турында хәбәр итү системалары, телефон 

элемтәсе, беренчел янгын сүндерү чаралары, шулай ук персоналы тарафыннан 

янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белүгә аерым игътибар; 

 - 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 барлык типтагы лагерьларны 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; 

 - урман-техник чараларын үткәрү (түбән үсүче һәм коры агач ботакларын, 

куакларны кисү, яшьүсмерләрне кисү, үләнне чабу, шәһәр читендәге балалар 

савыктыру учреждениесе территориясеннән коры чабыш һәм чүп-чар чыгару; 

балалар савыктыру учреждениесе тирәсендәге коры арба һәм чүп-чарны 500 метр 

радиуста чыгару) дератизация һәм йомышсыз эшкәртүгә һәм җәйге сәламәтләндерү 

кампаниясе дәвамында, кирәк булган саен, бөтен җәйге сәламәтләндерү кампаниясе 

дәвамында дератизация һәм юк итү; 

 - барлык корылмалар, шул исәптән файдаланылмый торган, ачык территория, 

500 метр радиуста лагерь тирәсендә барьер үткәрү, шәһәр читендәге балалар 

сәламәтләндерү учреждениесе ачылышына кадәр 10 - 14 көн кала һәм лагерь 

консервациясе каршында, шулай ук сменалар арасында төзелешләр үткәрү; 



 - лагерь территориясен һәм 50 метрлы зонаны юк итү, шәһәр яны җәйге 

сәламәтләндерү учреждениесе ачылганчы 10-14 көн кала, шулай ук янтомология 

күрсәткечләре булганда сменалар арасында; 

 - оешкан балалар коллективларының Татарстан Республикасы территориясенә 

аеруча куркыныч инфекцияләр кертүне кисәтү, төркем йогышлы авырулар барлыкка 

килүне кисәтү максатларында кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге 

өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча 

идарәсе белән республикадан читкә чыгуларын килештерү; 

 - тимер юл, авиация, автомобиль (юлда өч сәгатьтән артык булганда) һәм су 

транспорты белән ташу буенча санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү; 

 - талпан энцефалитын, боррелиозны һәм бөер синдромлы геморрагик бизгәкне 

профилактикалау максатларында сәламәтләндерү учреждениеләрен ачу алдыннан 

акарицид эшкәртүнең нәтиҗәлелеген контрольдә тоту (кулланыла торган препаратка 

карап эшкәртелгәннән соң 3-5 көнгә), шулай ук дератизация эшләренең сыйфатын 

контрольдә тоту (үткәрелгән дератизациядән соң 10-14 көннән соң), шулай ук 

билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән учреждениеләр белән килешүләр төзү 

юлы белән оештыру; 

 - хезмәтне саклау буенча балалар сәламәтләндерү лагерьларының 

җитәкчеләрен һәм педагогик составын, янгын-техник минимум һәм барлык 

хезмәткәрләрне билгеләнгән тәртиптә гигиеник әзерләү программалары буенча 

укытуны оештыру. 

        3.3. Җирле бюджет хисабына финанслауны гамәлгә ашыру: 

    - ятим балаларга, инвалид балаларга, ата-ана каравыннан мәхрүм калган 

балаларга, җан башына уртача керем яшәү минимумыннан түбән булган 

гаиләләрдәге балаларга, шулай ук аларны озатып йөрүче затларга ял итү урынына 

юллама алу һәм кайту чыгымнары; 

  4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 31 

декабрендәге карары белән расланган 2019 елда сәламәтләндерү лагерьларында 

балаларны һәм яшьләрне тоту чыгымнарының финанс нормалары чикләрендә 

сәламәтләндерү компаниясен оештыру чараларын финанслау өчен җирле бюджет 

хисабына балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру чыгымнарын, аларны җирле 

бюджет хисабына Татарстан Республикасы бюджетыннан бирелә торган 

субсидияләр белән тәэмин итәргә.  

  5. «Питрәч РҮХ» ДАССО ның баш табибына тәкъдим итәргә (Р. И. 

Уткельбаев): 

  - медицина күрсәткечләрен булган 4 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балаларны 

дәвалауга «Балалар» һәм «Ана һәм бала» юлламалары буенча шифаханә 

учреждениеләренә җибәрергә; 

  - 30 яшькә кадәрге йөкле хатын-кызларны «Балалар» юлламасы белән 

санаторийга җибәрергә; 

- күрсәтелгән учреждениене гамәлгә куючының гаризалары нигезендә 

контракт нигезендә «Акчарлак» МБУ медицина кадрлар белән тәэмин итү; 

  - түләүне алмыйча, аларны уку һәм каникул вакытында вакытлыча эшкә 

урнашканда балигъ булмаган балаларга медицина тикшерүләре оештыруны тәэмин 

итәргә; 

 

 

 



  

         

        

  

 - укомплектовать МБУ ДОЛ «Чайка» медицинскими кадрами на контрактной 

основе согласно заявкам учредителя указанного учреждения; 

 - обеспечить без взимания платы организацию  медицинских осмотров 

несовершеннолетних при оформлении их временного трудоустройства в свободное 

от учебы и каникулярное время; 

- 2017 елда Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләренең ялын һәм 

сәламәтләндерүен оештыруга бүлеп бирелә торган чаралар исәбенә эшкә җибәрелә 

торган персоналны сезонлы карап тотуны Россия Федерациясе сәламәтлек саклау 

һәм социаль үсеш министрының 2011 елның 12 апрелендәге 302н номерлы 

«Мәҗбүри булган зарарлы һәм (яки) куркыныч җитештерү факторларының һәм 

эшләренең исемлеген раслау турында»  гы боерыгы таләпләре нигезендә тәэмин 

итәргә); 

- балаларны савыктыру учреждениеләренә эшкә юнәлдерелгән персоналны 

сезонлы тикшерү кысаларында түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә. 

6. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондына билгеләнгән тәртиптә 

18 яшькә кадәрге балаларны уку һәм каникул вакытында вакытлыча эшкә 

урнашканда медицина тикшерүләре өчен түләүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә. 

 7. ТР буенча Роспотребнадзор идарәсенең Лаеш, Питрәч, Балык Бистәсе 

(Игнатьева Г. В.) районнарында территориаль бүлегенә түләү алмыйча үткәрүне 

тәэмин итәргә 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 (Татарстан) идарәсе һәм аның территориаль бүлекләре күрсәтмәләре 

нигезендә сәламәтләндерү учреждениесе ачылыр алдыннан дератизация һәм 

акарицид эшкәртүнең нәтиҗәлелеген контрольдә тоту. 

8. ТР буенча Россия ГТХМ идарәсенең Питрәч районы буенча күзәтчелек 

эшчәнлеге бүлеге башлыгына (Лобода М.В.) җәйге сәламәтләндерү 

учреждениеләрендә янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне тикшереп торуны 

тәэмин итәргә һәм җәйге сәламәтләндерү учреждениеләрендә оештырылган коену 

урыннарын техник тикшерүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә. 

  9. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф бүлеге 

башлыгы М. А. Харитоновага тәэмин итү: 

- балаларны Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр 

эшләре, спорт һәм туризм бүлеге белән берлектә балалар ял итү һәм сәламәтләндерү 

өчен оештырыла торган республика профиль сменаларына сайлап алу - республика, 

бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиада җиңүчеләре һәм 



призерлары, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

балалар йортлары һәм интернат-мәктәпләр тәрбияләнүчеләре (ятим балаларны да 

кертеп, тәрбиягә балалар йортлары һәм мәктәп-интернатлардан), кадет мәктәпләре 

һәм сыйныфлары укучылары, Россия Федерациясенең Краснодар крае һәм Кырым 

Автономияле Республикасы территориясендә урнашкан лагерьларга кызыксындыру 

сыйфатында җибәрелә торган балалар иҗтимагый берләшмәләре активистлары (алга 

таба - балалар - Кара диңгез буенда), укуларында, балалар иҗатында, спортта 

ирешкән уңышлары һәм балалар һәм яшьләр хәрәкәтендә актив катнашулары өчен; 

- мәктәп-интернатлар, шулай ук предприятие һәм оешмаларның 

сәламәтләндерү лагерьларында тәрбияләнүче ятим балаларның һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларның ялын һәм аларны савыктыруны оештыру; 

- муниципаль район башкарма комитеты белән берлектә мәктәп яны 

сәламәтләндерү лагерьларында укучыларның ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру 

буенча методик ярдәм һәм мониторинг; 

- Республика мәктәптән тыш эшләр үзәге базасында кызыксынган педагогик 

кадрлар учреждениеләре гаризалары буенча белем бирү системасының 

сәламәтләндерү лагерьларына эшкә җибәрелә торган укыту; 

- мәктәп яны лагерьлары базасында өстәмә белем бирү буенча вакытлыча 

берләшмәләр (түгәрәкләр, секцияләр) ачу; 

  - шәһәр читендәге стационар һәм мәктәп яны сәламәтләндерү лагерьларында, 

балаларга өстәмә белем бирү оешмаларында, шул исәптән тел профилендәге 

вакытлы (кыска вакытлы) сәламәтләндерү лагерьларында балаларга өстәмә белем 

бирү учреждениесе оештыру; 

- «Балалар иҗаты йорты» балаларга өстәмә белем бирү учреждениесе 

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

- каникуллар чорында «Балалар иҗаты йорты» муниципаль бюджет өстәмә 

белем бирү учреждениесе эше; 

          - Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, җирле үзидарә 

органнары тарафыннан үткәрелә торган ял һәм сәламәтләндерү 

оештыручыларының, лагерь башлыкларының һәм аларның тәрбия эшләре буенча 

урынбасарларының квалификациясен күтәрү буенча республика курсларында 

катнашу. 

10. «Лаешурман Питрәч участогы» ДКУ баш урманчыларына балаларны 

савыктыру лагерьларын урманчылыкның урман хуҗалыгы регламентына кертүгә 

һәм Россия Федерациясе Җир кодексының 20 статьясы таләпләре һәм рекреация 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен урманнардан файдалану кагыйдәләре нигезендә 

урман фонды участокларыннан даими (сроксыз) файдалануга килешү төзүгә ярдәм 

итәргә тәкъдим итәргә, Россия Федерациясе Табигый ресурслар министрлыгының 

«Рекреацион эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен урманнардан файдалану 

кагыйдәләрен раслау турында» 2007 елның 24 апрелендәге 108 номерлы боерыгы 

белән расланган. 

11. Башкарма комитетның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге 

начальнигы вазифаларын башкаручы (Р. Р. Нурмөхәммәтов) оешманы тәэмин 

итәргә: 

- «Акчарлак» балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру, 

шул исәптән профильле сменаларда, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт 

һәм туризм министрлыгының стационар лагерьларында; 



- Краснодар краеның Кара диңгез буенда һәм Кырымда балалар, яшь гаиләләр 

ял итә башлады; 

- яшүсмерләргә хәрби-патриотик тәрбия бирүгә юнәлдерелгән профильле 

сменалар, чаралар; 

- 7 яшьтән 30 яшькә кадәрге яшьләр хәрәкәте һәм халыкара, төбәкара, 

республика спорт чаралары активистларын сәламәтләндерү; 

- «Акчарлак»  МБУның матди-техник базасын камилләштерү буенча эшләр; 

- 2019 елның 18 маена кадәр Питрәч районы буенча Россия гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгының күзәтчелек эшчәнлеге бүлегенә (М. В. Лобада) 2019 елның 

җәйге сезонында эшләячәк район территориясендә урнашкан барлык типтагы 

лагерьларның исемлеген (урнашу урыны, ведомствоныкы) тәкъдим итәргә. 

- «Акчарлак» балалар сәламәтләндерү лагере педагогик хезмәткәрләрен һәм 

палаткалы лагерьны укыту семинары оештырырга; 

- «Яшьләр үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе һәм КДЮСШ 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениеселәренә җәйге чорда эшне 

тәэмин итәргә, әлеге учреждениеләр базасында вакытлы берләшмәләр (түгәрәкләр, 

секцияләр) ачарга; 

- иң яхшы стационар лагерьга һәм җәйге ялны оештыруның иң яхшы вариатив 

программасына республика конкурсында катнашырга;   

 - җәйге чорда «Форпост» ка балигъ булмаганнар арасында хокук бозуларны 

профилактикалау отрядлары эшен тәэмин итәргә; 

- балаларны һәм яшьләрне бәхетсезлек очракларыннан үз теләге белән 

иминләштерүне оештыру һәм аларның сәламәтләндерү учреждениеләрендә булу 

чорында һәм ата-аналар хисабына бару юлында; 

- Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы 

тарафыннан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән 

берлектә үткәрелә торган ял һәм сәламәтләндерү оештыручыларының, лагерь 

башлыкларының һәм аларның тәрбия эшләре буенча урынбасарларының 

квалификациясен күтәрү буенча республика курсларында катнашу. 

12. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм 

социаль яклау министрлыгының социаль яклау идарәсе бүлеге башлыгына (Р. 

Сәхәбиева) Питрәч районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлегенә яшәү минимумыннан түбәнрәк булган гаиләләрдәге балалар турында, 

социаль реабилитациягә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсус оешмаларда 

тәрбияләнүчеләр һәм социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балалар турында 

мәгълүмат бирүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә. 

13.Питрәч районының «Мәшгульлек үзәге» ДБУ нә тәкъдим итәргә 

(Җиһаншина Н.Т.): 

- мәгариф бүлеге, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге, башкарма комитет 

белән берлектә 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарны укудан буш 

вакытларында эшкә урнаштыру мөмкинлеге турында халыкка мәгълүмат җиткерү 

эшен оештыру; 

- профилактик учетларда торучы балигъ булмаганнарны беренче чиратта 

вакытлыча эшкә урнаштыру белән тәэмин итәргә. 

14. «Мәдәният бүлеге» муниципаль учреждениесе начальнигына (Фазылҗанов 

А. Ф.) оештырырга: 

- «Акчарлак» балалар сәламәтләндерү лагеренда һәм мәктәп яны 

лагерьларында күчмә китапханәләр һәм музей эше; 



- балалар һәм яшьләрнең ял итү һәм сәламәтләндерү урыннарында мәдәни-

массакүләм чаралар үткәрү. 

 15. Россия Эчке эшләр министрлыгының Питрәч районы буенча бүлеге 

начальнигына (З. Ю. Гарәфиев) тәкъдим итәргә: 

 - район чикләреннән тыш сәламәтләндерү лагерьларына йөрүче балалар 

төркеме бару юлында һәм тору урыннарында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм 

саклау; 

 - район мәгариф бүлеге һәм башкарма хакимият органнары белән берлектә 

балаларның юл-транспорт травматизмын кисәтү һәм каникуллар чорында урамда 

балаларның имин булу өчен шартлар тудыру буенча чаралар күрергә; 

 - массакүләм мәдәни һәм спорт чаралары вакытында да массакүләм ял итү 

урыннарында җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итәргә. 

 16. «ТР буенча 7 нче ФПС отряды» (Волков В. А.) ПЧ 126 ГУ башлыгына 

киңәш итәргә.): 

 - балаларның ял итү оешмаларында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен 

үтәүне тәэмин итәргә. 

 - хезмәт һәм ял лагерьлары (мәктәп яны), «Акчарлак» МБУ, палатка лагере 

һәм коткаручы инструктор-инструкторларның янгын-техник минимумы 

программалары буенча укытуны оештырырга. 

 17. Хуҗалык, предприятие һәм оешма җитәкчеләренә тәкъдим итәргә: 

 - балигъ булмаган гражданнарны эшкә урнаштыру өчен вакытлыча эш 

урыннары булдыручы, әлеге яшь категориясе затлар өчен каралган нормалар 

өлешендә халыкның хезмәт һәм мәшгульлек турындагы гамәлдәге закон һәм 

норматив актларга таянып эш итәргә; 

 - 2019 елның каникуллары вакытында балигъ булмаганнар өчен эш урыннары 

белән тәэмин итү буенча килешү төзергә, беренче чиратта ятим балаларны, шулай 

ук балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиядә исәптә торучы яшүсмерләрне 

эшкә урнаштыруга игътибар итәргә; 

 - балигъ булмаганнарның вакытлыча мәшгульлеген оештыру өчен федераль 

һәм республика бюджетларыннан бүлеп бирелә торган акчалардан файдалануны 

тәэмин итәргә; 

- балигъ булмаган гражданнарның имин хезмәт шартларын булдыруны тәэмин 

итәргә. 

 18. Питрәч авыл җирлеге башкарма комитетына (Рафиков А. Ф.) Питрәч 

районы «халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДБУ белән берлектә (Җиһаншина Н. 

Т.) тәкъдим итәргә Т.) район үзәге пляжында төзекләндерү һәм башка җәмәгать 

эшләрен оештырырга. 

 19. «Татмедиа» АҖ филиалы җитәкчесенә «Питрәч-информ» ны тәэмин 

итәргә тәкъдим итәргә:  

 - массакүләм мәгълүмат чараларында балалар сәламәтләндерү 

учреждениеләренең тәрбия, үсеп килүче буын сәламәтлеген үстерү һәм ныгыту 

буенча уңай эш тәҗрибәсен һәм 2019 елда сәламәтләндерү кампаниясен оештыру 

һәм үткәрүдә иң актуаль проблемаларны яктырту. 

20. Питрәч муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре буенча 

комиссиясенә тәкъдим итәргә: 

- балигъ булмаган балаларны җәйге чорда балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссиясендә учетта торучы балигъ булмаганнарны 

җәмәгать тәрбиячеләре артыннан беркетергә.  



- дискотекалар үткәрү дәрәҗәсен тикшерү, хокук бозуларны профилактикалау 

максатында чыгу графигын эшләү; 

- җәйге каникуллар вакытында эшкә урнашканда балигъ булмаганнарның 

хокукларын саклауны тикшерүне оештырырга; 

- Питрәч районының республика лагерьларында һәм «Акчарлак» балалар 

сәламәтләндерү лагерендә авыр яшүсмерләр өчен профильле сменаларда исәптә 

торучы балигъ булмаган һәм күзәтүчесез балаларның ялын һәм сәламәтләндерүен 

оештыру. 

21. Билгеләргә: 

- балигъ булмаганнарны вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыру, шул 

исәптән эш бирүчеләр белән килешүләр төзү халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләре 

тарафыннан гамәлгә ашырыла;  

- бу 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, гамәлдәге 

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) барлык 

дәрәҗәдәге бюджетлар акчалары исәбеннән юлламалар тулысынча яисә өлешчә 

түләү суммасы салым салынырга тиеш. 

22. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Питрәч муниципаль районы балалар 

һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру буенча 

ведомствоара комиссия рәисе А. С. Шәйхисламовка йөкләргә.   

       

 

 

Муниципаль районы  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                      А. В. Хәбибуллин 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Муниципаль район башкарма 

комитеты карарына 1 нче кушымта 

2019 елның 15 марты № 432 

 

2019 елга Питрәч муниципаль районының балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген тәэмин итү буенча район программасы 

 

1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 
Программаның исеме  «2019 елга балалар һәм яшьләр ялын оештыру (алга таба-

Программа) 

Дәүләт заказчысы    Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты 

Төп эшләүчеләр программасы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты; Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт 

һәм туризм бүлеге 

Питрәч муниципаль районы мәгариф бүлеге 

Программаның максаты     Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру, сәламәтләндерүне арттыру 

өчен кирәкле шартлар тудыру. 

 

Балаларның һәм яшьләрнең төрле ял итү формаларын, 

балалар һәм яшьләр туризмын һәм спортны үстерү; 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында 

хисаплар; 

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 балаларны җәмгыятькә 

нәтиҗәле комплекслы социаль яклау һәм интеграцияләү 

формалаштыру; 

каникул чорында мәктәп яшендәге балаларны ял белән тәэмин 

итү; 

балаларны һәм яшьләрне ел дәвамында ял белән тәэмин итү; 

балаларның тормыш-көнкүрешен яхшырту һәм имин 

булмаган проблемаларын хәл итү;  

каникул чорында балаларны һәм яшьләрне эш белән тәэмин 

итү; 

ял оешмалары персоналын комплектлауны тәэмин итү 

Программаны гамәлгә ашыру 

сроклары  

2019 ел 



Финанслау күләме һәм 

чыганаклары 

2019 елга программаны финанслау күләме 719061,11 сум тәшкил 

итә 

 

Билгеләнгән тәртипләргә Татарстан Республикасы бюджетыннан 

5778400,00 сум бүлеп бирелгән. 

 

Предприятие һәм оешмаларның күздә тотылган акчасы – 69531,00 

сум. 

 

Ата-аналар взносы күләме, хезмәткәрләрне тукландыру һәм өстәмә 

күңел ачу чараларын оештыруга нормативтан артуны исәпкә алып, 

1342730,11 сум. 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән соңгы 

нәтиҗәләре 

Ял итү формалары белән 1289 бала һәм яшьләрне колачлый, 

Балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыру өчен кирәкле шартлар 

тудыру, каникул вакытында аларның мәшгульлеген тәэмин итү. 

Сәламәтлек нәтиҗәлелеген арттыру. 

Районның сәламәтләндерү учреждениеләрендә сменаларның озынлыгы 

Балалар һәм яшьләрнең ялын 

һәм сәламәтләндерүен 

оештыру формасы 

Смена, көн озынлыгы 

Шәһәр читендәге лагерьда, смена                                     7, 21  

Шәһәр читендәге лагерьда профильле, смена                  7, 18 

Белем бирү оешмасы оештырган лагерьда  

көндезге ял белән, смена 7, 21 

Ял һәм хезмәт лагеренда, смена 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 2019 елның җәйге сезонында Питрәч муниципаль районының 

«АКЧАРЛАК» балалар сәламәтләндерү лагере һәм палатка тибындагы 

лагерьларның эш графигы  

 

 

 

 

Исеме Ял итүчеләр 

саны 

Смена башы Смена ахары Искәрмә 

1 СМЕНА 

«Акчарлак»  
балалар 

сәламәтләндерү 

лагере 

125 чел. 9.06.2019 26.07.2019  

Барлыгы  125    

2 СМЕНА 

«Акчарлак»  

балалар 

сәламәтләндерү 

лагере 

125 чел.  30.06.2019 20.07.2019  

Барлыгы 125    

3 СМЕНА 

«Акчарлак»  

балалар 

сәламәтләндерү 

лагере 

100 чел. 24.07.2019 30.07.2019  

Барлыгы 100    

Барлыгы 6 смена – 350 человек 



 

3. 2019 елга гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларының хезмәт һәм ял лагерьларында көндезге ял 

лагерьларында сменалар оештыру 

 
Исеме  Вакыты  Укучылар 

саны 

ТР бюджетыннан суммасы Ата-аналар взносы 

Көндезге яллы мәктәп 

яны лагерьлары 

01.06.2019- 

25.06.2019 

434 1 270 053,18 (85%) 224 614,53 (15%) 

Көндезге яллы мәктәп 

яны лагерьлары 

28.10.2019- 

03.11.2019 

305 297 580,84 (85%) 52 617,08 (15%) 

Хезмәт һәм ял 

лагерьлары 

01.07.2019- 

20.07.2019 

200 591 480,00 (10%) - 

Балалар өчен ял 

мәйданчыклары 

01.06.2019- 

31.08.2019 

1550 - - 

 



4. 2019 елда «Акчарлак»  балалар һәм яшьләрнең ялын һәм аларны савыктыруны оештыруга  

хезмәт күрсәтү күләмнәре нормативы 

 

Муниципаль район исеме 
Барлыгы 

кеше 

шул исәптән 

Шәһәр яны лагеренда смена 

Шәһәр читендәге 

лагерьда профильле 

смена 

Көндезге яллы лагерьда смена 
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ЛТО 

Питрәч (кеше балалар) 1289 115 10 125 100 434 305 200 

Койка көннәре 20214 2415 210 2250 700 9114 2135 3600 

Сменаның озынлыгы (көннәр)  21 21 18 7 21 7 18 

1 койко-көнгә финанс чыгымнары нормативы (сум.)  779,05 779,05 776,52 776,52 164,30 164,30 164,30 

Норматив буенча путевка бәясе (сум)  16360,05 16360,05 13977,36 5435,64 3450,30 1150,10 2957,40 

«Чайка» МБУ өчен өстәмә ата-аналар кертемен исәпкә 

алып юллама бәясе 
 17880,01 17880,01 15246,06 6102,09    

Юллама өчен ата-аналар взносы  3974,02 3974,02 3364,97 1481,81    

шул исәптән ата аналар өчен түләү бәясе дә исәпләнәчәк 
        

Хезмәткәрләрнең туклану бәясе көнгә 348,10 сум 

исәбеннән) 1 балага  1369,96 1369,96 1118,33 516,45    

 Чараларны оештыруга, чит оешмаларны җәлеп итеп, 1 

балага 150 сум исәбеннән.  150,00 150,00 150,00 150,00    

Норматив буенча путевка бәясе ата-аналар өчен түләү  
 2454,06 2454,06 2096,64 815,36 517,44 172,48  

Финанслау күләме шул исәптән: 
7190661,11 2056201,15 178802,20 1905758,06 610209,00 1497430,20 350780,50 591480,00 

ТР бюджеты (85%) 
5778400,00 1599188,85 69531,00 1485136,81 462028,00 1272861,24 298174,10 591480,00 

Оешмалар (42,5%) 
69531,00  69531,00      

Ата-аналар взнослары 
1342730,11 457012,30 39740,20 420621,25 148181,00 224568,96 52606,40  



Муниципаль район 

башкарма комитеты 

карарына 2 нче кушымта 

2019 елның 15 марты № 432 

 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара  

комиссия турында нигезләмә 

 

1.Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия 

(алга таба – Комиссия) балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру максатыннан 

төзелде һәм Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының координацияләүче органы булып тора. 

2. Комиссиягә ике урынбасары булган рәис җитәкчелек итә. 

Комиссия составына кызыксынган оешмалар, предприятиеләр, 

учреждениеләр вәкилләре керә (килешү буенча). 

3.Комиссия үз эшчәнлегендә гамәлдәге законнарга һәм әлеге 

Нигезләмәгә таянып эш итә. 

4. Комиссиянең төп бурычлары булып тора: 

 - балалар һәм яшьләрнең ялын әзерләү һәм оештыру буенча барлык 

милек формасындагы оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр, 

иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген координацияләү; 

- балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруны финанслау мәсьәләләрен 

карау; 

 - балалар һәм яшьләрнең ял итү программаларын гамәлгә ашыруны 

контрольдә тоту. 

 5. Комиссия хокуклы:  

 - балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру мәсьәләләре буенча 

тәкъдимнәр эшләү һәм кертү; 

 - балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруда катнашучы предприятиеләр, 

учреждениеләр, оешмалардан документлар, мәгълүматлар, материаллар 

соратып алырга. 

6. Комиссия карарлары, аның компетенциясе чикләрендә кабул ителгән 

карарлар, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, барлык учреждениеләр, 

предприятиеләр, оешмалар тарафыннан үтәлергә тиеш. 

7. Комиссия карарлары утырышта катнашучы затларның гади күпчелек 

тавышы белән кабул ителә, утырыш беркетмәләре белән рәсмиләштерелә һәм 

үтәү өчен мәҗбүри булып тора. 

Утырыш беркетмәләре комиссия рәисе тарафыннан имзалана. 

                                  

                                        

 

 

 

 

 

 



Муниципаль район 

башкарма комитеты 

карарына 3 нче кушымта 

2019 елның 15 марты № 432 

 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара  

комиссия составы 

 

 

Шәйхисламов А.С. - Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары, комиссия рәисе; 

 

Харитонова М.А.    -  Питрәч муниципаль районы мәгариф бүлеге башлыгы, 

комиссия рәисе урынбасары; 

 

Нурмөхәмәтов Р.Р.    -  Питрәч муниципаль районы Яшьләр эшләре һәм 

спорт һәм туризм бүлеге башлыгы вазыйфаларын 

башкаручы, комиссия рәисе урынбасары; 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

Байгильдин Д.Р.       - Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе урынбасары вазыйфаларын башкаручы; 

 

Товкалев Г.П.          - Питрәч муниципаль районы финанс-бюджет палатасы 

рәисе (килешү буенча) 

 

Сәхәбиева Р.Р.         - ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Питрәч муниципаль 

районындагы социаль яклау идарәсе бүлеге башлыгы 

(килешү буенча); 

                              

Үткельбаев Р.И.     - ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Питрәч муниципаль 

районындагы социаль яклау идарәсе бүлеге башлыгы 

(килешү буенча); 

 

Фазылҗанов А.Ф.    - Башкарма комитетның мәдәният бүлеге начальнигы 

 

Шатаева Е.Н.             - Питрәч муниципаль районы Халык мәгарифе һәм фән 

хезмәткәрләре профсоюз оешмасы рәисе (килешү 

буенча); 

 

Гарафиев З.Ю.         - Россия Эчке эшләр министрлыгының Питрәч районы 

буенча бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

 

Гараев М.М.             - Питрәч районы буенча Россия ЭЭМ бүлегенең ОУП 

һәм ПДН башлыгы (килешү буенча) 

 



Җиһаншина Н.Т.       - ГКУ ЦЗН директоры (килешү буенча) 

 

Волков В.А.              - «ТР буенча 7 нче ФПС отряды» ДУ ПЧ -126 башлыгы            

(килешү буенча) 

 

Игнатьева Г.В.          - ТР буенча «Роспотребнадзор» идарәсенең Лаеш, 

Питрәч, Балык Бистәсе районнарында территориаль 

бүлеге башлыгы урынбасары (килешү буенча).  

 

 


