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2019 елда балалар һҽм яшьлҽр ялын 

оештыру турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 7 

февралендҽге  73 номерлы карары белҽн расланган  (ТР МК ның 2018 елның 19 

ноябрендҽге 1006 номерлы карары нигезендҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр белҽн) “2014 – 

2021 елларга Татарстан Республикасында  яшьлҽр сҽясҽте, физик культура һҽм 

спорт  ҥсеше”  дҽҥлҽт программасының “2014 – 2021 елларга балалар һҽм яшьлҽр 

ялын оештыру” ярдҽмче программасын һҽм  балалыкны яклау, балаларның һҽм 

яшьлҽрнең ялын оештыру ҿчен зарури шартлар булдыру ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен 

тормышка ашыру максатларында,  

Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының 2018 елның 4 сентябрендҽге  

“Татарстан Республикасы балалары һҽм яшьлҽренең ялын оештыру буенча дҽҥлҽт 

хезмҽт кҥрсҽтҥлҽренҽ  норматив чыгымнарны раслау турында” 748  номерлы  

карары, Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының 2018 елның 29 

декабрендҽге “Татарстан Республикасы  Министрлар Кабинетының 2016 елның 31 

мартындагы “Балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру турында” 191 номерлы карарына 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ хакында”   1272 номерлы карары, Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы  Уставы нигезендҽ КАРАР БИРҼМ: 

 

1.Расларга (кушымта итеп бирелҽлҽр): 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында  Балалар һҽм 

яшьлҽр ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия турында Нигезлҽмҽне; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында  Балалар һҽм 

яшьлҽр ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия составын; 

“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында  2019 елга 

балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру” муниципаль (ҥзидарҽлек)  программасын; 

Балаларның һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру турында оператив мҽгълҥмат 

бирҥнең хисап формасын. 

2.”Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының  яшьлҽр сҽясҽте, спорт һҽм туризм буенча бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесенҽ, “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесенҽ, 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы мҽгариф оешмалары 

җитҽкчелҽренҽ тҽэмин итҽргҽ: 



беренче чиратта  ата-ана кайгыртучылыгыннан  мҽхрҥм калган, инвалид, 

сҽламҽтлек мҿмкинлеге чиклҽнгҽн,  ягъни физик һҽм (яки) психик ҥсешлҽрендҽ 

кимчелеклҽре булган балаларның, кораллы һҽм халыкара низаглар, экологик һҽм 

техноген һҽлакҽтлҽр, табигать бҽла-казалары корбаны булган  балаларның, 

качаклар һҽм кҥчеп килергҽ мҽҗбҥр булган гаилҽлҽрнең балаларының, гадҽттҽн 

тыш авыр, кҿтелмҽгҽн шартларга дучар булган, җҽбер-золым, кҿчлҽҥ корбаны 

булган балаларның, иректҽн мҽхрҥм ителеп тҽрбия колониялҽрендҽ җҽза 

ҥтҽҥчелҽрнең балаларының, девиант (иҗтимагый хҽтҽр) тҽртиплелҽр  ҿчен булган 

мҽгариф оешмаларында  укучы, белем һҽм тҽрбия бирҥнең аерым шартлары һҽм  

махсус педагогик якын килҥ  талҽп ителгҽн балаларның, килеп туган хҽллҽр 

нҽтиҗҽсендҽ тереклек эшчҽнлеге объектив рҽвештҽ бозылган  һҽм ҽлеге хҽллҽрне 

мҿстҽкыйль  рҽвештҽ яисҽ гаилҽ ярдҽме белҽн җиңеп чыга алмаган балаларның,   

җан башына керемнҽре Татарстан Республикасында билгелҽнгҽн  яшҽҥ минимумы 

зурлыгыннан тҥбҽн булган һҽм Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының  2004 елның 17 декабрендҽге “Татарстан Республикасында халыкның 

аерым категориялҽренҽ  акчалата тҥлҽҥлҽр, пособиелҽр, субсидия һҽм 

стипендиялҽр бирҥ тҽртибе турында  Нигезлҽмҽне раслау хакында” 542 номерлы 

карары белҽн билгелҽнгҽн  тҽртиптҽ бирелҽ торган балага айлык пособияне алучы 

гаилҽлҽрдҽге балаларның, социаль реабилитациягҽ мохтаҗ балигъ булмаганнар 

ҿчен махсуслашкан оешмаларда тҽрбиялҽнҥчелҽрнең,  социаль хҽвефле хҽлдҽге 

гаилҽлҽрдҽн булган балаларның  (алга таба – авыр тормыш хҽлендҽге балалар)  

ялын оештыруны; 

балаларны тҽрбиягҽ алган гаилҽлҽрдҽге ятим балаларның, мҽгариф 

оешмалары тарафыннан кҿндезен була торган итеп оештырылган лагерьлар 

сменаларында, шулай ук Татарстан Республикасы буенча шҽһҽр яны  

лагерьларының профильле сменаларында балаларның ялын һҽм  сҽламҽтлҽнҥен 

оештыруны; 

практика узу чорында  һҿнҽри  югары белем бирҥ  оешмалары студентларын 

балаларны сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары эшенҽ җҽлеп итҥне; 

балалар һҽм яшьлҽр  ялы ҿчен оештырылучы республика профиль  

сменаларына иҗади сҽлҽтле балаларны сайлап алуны, балалар һҽм яшьлҽр  

иҗтимагый берлҽшмҽлҽре активистларын, волонтерларны, республика, бҿтенрҽсҽй, 

халыкара конкурслар, ярыш һҽм олимпиада җиңҥчелҽрен һҽм призерларын  укуда, 

балалар иҗатында,  спорттагы казанышлары һҽм балалар һҽм   яшьлҽр хҽрҽкҽтендҽ 

актив катнашкан ҿчен бҥлҽк сыйфатында  Кара диңзез буена җибҽрелҥче 

балаларны туплауны; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы белем бирҥ 

мҽктҽплҽре, “Балык Бистҽсе агротехник техникумы” урта һҿнҽри белем бирҥ 

дҽҥлҽт автоном мҽгариф учреждениесе, ““Дельфин” спорт-сҽламҽтлҽндерҥ 

комплексы”  ҥзидарҽлек  бюджет  учреждениесе  спортзаллары һҽм спорт 

мҽйданчыклары базасында  физкультура-масса эшен алып баруны; 

“Ямаш ТГББМ” ҤБГББУ (“Ямаш төп гомуми белем бирү мәктәбе” 

үзидарәлек бюджет гомуми белем бирү учреждениесе) (МБОУ «Ямашевская 

ООШ») базасында палаткалы “Ҿмет” («Надежда») лагеренда профильле  смена 

оештыруны; 



Татарстан Республикасының Яшьлҽр эше буенча министрлыгы һҽм 

Татарстан Республикасы Спорт министрлыгы  карамагындагы  ял оешмаларының  

профильле  сменаларына  юллама алган балалар турында мҽгълҥматны социаль 

тҽэминатның бердҽм дҽҥлҽт мҽгълҥмат системасына  (алга таба – ЕГИССО) бирҥ 

буенча эшне; 

2019 елга  календарь  эш планы нигезендҽ Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районының  спорт-масса чаралары һҽм ярышларын, 

командалар  очрашулары һҽм беренчелеклҽрен  уздыруны. 

3.”Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесенҽ тҽэмин итҽргҽ: 

контракт системасы турындагы  законнар белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ  торги 

нҽтиҗҽлҽре буенча тҽгаенлҽнгҽн сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары республика 

сменаларына  (шул исҽптҽн  профильлелҽргҽ дҽ) җибҽрелҥче балалар ҿчен 

юлламалар булдыруга  ҥзидарҽлек контрактлары тҿзҥне; 

торги нҽтиҗҽлҽре буенча тҽгаенлҽнгҽн сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары 

республика сменаларына  (шул исҽптҽн  профильлелҽргҽ дҽ) җибҽрелҥче балалар 

ҿчен юлламалар булдыруга   тҿзелгҽн  ҥзидарҽлек контрактлары буенча 

ҥзвакытында финанслауны һҽм акча средстволарын кҥчерҥне; 

балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыруга  методик  ярдҽмне  һҽм мониторингны: 

-белем бирҥ оешмасы тарафыннан оештырылган кҿндезен була торган 

лагерьлар сменасына; 

-белем бирҥ оешмасы тарафыннан оештырылган кҿндезен була торган  

хезмҽт һҽм ял лагерьларына; 

-белем бирҥ оешмалары белҽн бергҽлектҽ  2019 елның 1 маеннан 31 

августына чаклы “Хҽвефсез җҽй – 2019”  операциясен ҥткҽрҥгҽ; 

-Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы “Балалар иҗат 

ҥзҽге””ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе  базасында белем 

бирҥ оешмасы тарафыннан оештырылган кҿндезен була торган лагерьлар 

сменасында эшлҽҥче кадрларны укытуга; 

- белем бирҥ оешмасы тарафыннан оештырылган кҿндезен була торган 

(мҽктҽп яны), вакытлы (кыска сроклы) лагерьлар сменасында балаларга ҿстҽмҽ 

белем бирҥне оештыруга; 

- кҿндезен була торган  хезмҽт һҽм ял лагерьлары  (ЛТО) сменасында балалар 

һҽм яшьлҽрнең ялын оештыруга; 

-лагерьларның бҿтен сменаларын  югары квалификацияле кадрлар белҽн 

туплауга; 

-балалар ялын оештыру вакытында хезмҽтне саклау кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥне 

контрольдҽ тотуга; 

-сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларында  янгынга каршы куркынычсызлыкны тҽэмин 

итҥгҽ; 

-сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларында санитария нормалары һҽм кагыйдҽлҽре 

талҽплҽрен ҥтҽҥгҽ; 

“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы “Балалар иҗат 

ҥзҽге””ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе белҽн бергҽлектҽ 

юлламалар алган балалар турындагы, авыр тормыш хҽлендҽ калган, ҥзидарҽлек һҽм 

дҽҥлҽт оешмаларында эшлҽҥче хезмҽткҽрлҽрнең  һҽм коммерциячел һҽм 



коммерциячел булмаган (ҥзидарҽлек һҽм дҽҥлҽт оешмаларыннан гайре) оешмалар 

хезмҽткҽрлҽренең  балалары, белем бирҥ оешмалары тарафыннан оештырылган 

кҿндезен була торган  лагерьларда һҽм хезмҽт һҽм ял лагерьларында ял иткҽн 

балалар турында  мҽгълҥматны ЕГИССО га тапшыру буенча эшне. 

4. Роспотребнадзорның  Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

Идарҽсенең Лаеш, Питрҽч, Балык Бистҽсе районнарындагы Территориаль бҥлегенҽ 

(Миличихина И.Л.) тҽэмин итҥне тҽкъдим  итҽргҽ: 

белем бирҥ оешмалары тарафыннан оештырылган  кҿндезен була торган 

лагерьлар,  кҿндезен була торган хезмҽт һҽм ял лагерьлары,  палаткалы  “Надежда” 

(“Ҿмет”) профильле смена лагерен файдалануга  ҥзвакытында кҥзҽтчелекне һҽм 

аларны кабул итҥне (график буенча) оештыруны; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы территориясенҽ 

аеруча куркыныч  инфекциялҽрне кертҥне, тҿркемле йогышлы  чирлҽр барлыкка 

килҥне кисҽтҥ  максатларында  автомобиль транспорты белҽн ташу буенча 

санитария-эпидемиология   талҽплҽрен  ҥтҽҥне һҽм оешкан балалар 

коллективларының бҿтен тҿр транспортта  районнан  читкҽ чыгуын килештерҥне; 

сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларын аларның санитария кагыйдҽлҽренҽ һҽм 

нормаларына туры килҥен тикшерҥ максаты белҽн һҽр сменаны ачар алдыннан 

комплекслы тикшерҥ уздыруны. 

5.”Татарстан Республикасында гигиена һҽм эпидемиология ҥзҽге” сҽламҽтлек 

саклау федераль  бюджет учреждениесенең  Лаеш, Питрҽч, Балык Бистҽсе 

районнарындагы  филиалының  Балык Бистҽсе бҥлегенҽ  (Фҽйзуллин  И.Г.) 

тҽкъдим итҽргҽ: 

5.1)ҥткҽрҥне тҽэмин итҽргҽ: 

5.1.1)тҥлҽтҥсез: 

ял оештыруның гамҽлдҽге санитария кагыйдҽлҽре һҽм нормаларына  туры 

килҥенҽ  санитария-эпидемиология эксперизасын; 

ял оешмаларына эшкҽ җибҽрелҥче персоналның  профилактик 

медосмотрларын һҽм  гигиена укуларын, ял оешмалары ачылыр алдыннан  

лаборатор-инстументаль тикшерҥлҽрне, шулай ук гельминтозага (глист 

кҥкҽйлҽренҽ тизҽк анализы, лямблия циста һҽм энтеробиозга соскоб) 

тикшерҥлҽрне, эчҽк инфекциялҽрен китереп чыгаручыларны таратуга 

тикшерҥлҽрне, корсак тифына канга серологик тикшерҥне; 

укудан буш вакытта һҽм каникуллар чорында вакытлыча  мҽшгульлеккҽ 

рҽсмилҽштергҽндҽ балигъ булмаганнарның медосмотрларын; 

Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча кеше иминлеген һҽм  

кулланучылар хокукларын  яклау ҿлкҽсендҽ кҥзҽтчелек буенча Федераль хезмҽт 

һҽм дҽҥлҽт заданиесе кысаларында аның территориаль бҥлеклҽренең  

кҥрсҽтмҽлҽренҽ ярашлы рҽвештҽ сҽламҽтлҽндерҥ оешмасы ачылу алдыннан 

кимерҥчелҽргҽ һҽм талпаннарга каршы эшкҽртҥлҽрнең нҽтиҗҽлелегенҽ  

контрольне; 

5.1.2)  тҿзелгҽн гражданлык-хокукый килешҥлҽр нигезендҽ:  

балалар һҽм яшьлҽрнең  ялын һҽм сҽламҽтлҽнҥен оештыру эше барышында 

балаларның  санитар-эпидемиологик иминлеген тҽэмин итҥ ҿчен лаборатор-

инструменталь  тикшерҥлҽрне; 



5.2)бҿер синдромлы геморрагик  бизгҽкне кисҽтҥ  максатларында  

сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары ачылу алдыннан  белем бирҥ оешмалары белҽн  

кимерҥчелҽргҽ каршы чаралар ҥткҽрҥгҽ килешҥ тҿзҥне; 

5.3)талпан  энцефалиты, боррелиозны кисҽтҥ максатларында,  эшкҽртҥнең 

нҽтиҗҽлелеген  контрольдҽ тотып, урман бетенҽ каршы эшкҽртҥ ҥткҽрҥгҽ килешҥ 

тҿзҥне; 

6. Россия ЭЭМ ның Балык Бистҽсе районы буенча  бҥлегенҽ (Мостафин Н.Ф.) 

тҽэмин итҥне тҽкъдим :итҽргҽ: 

“Надежда” (“Ҿмет”) палаткалы лагеренда профильле сменада  территорияне, 

җҽмҽгать тҽртибе һҽм иминлекне тҽҥлек ҽйлҽнҽсе саклауны һҽм Россия ЭЭМ ның 

Балык Бистҽсе районы буенча  бҥлеге хезмҽткҽрлҽре тарафыннан кизҥ торуны 

оештыруны; 

закон нигезендҽ балаларны лагерьга оешкан тҿстҽ китерҥче һҽм кире 

кайтаручы  транспорт чараларын озата баруны; 

районнан читтҽге шҽһҽр яны лагерьларының профильле сменаларына баручы 

балалар тҿркемнҽренең  бару юлында һҽм булу  урыннарында  җҽмҽгать тҽртибен 

саклау һҽм озата баруны; 

балалар һҽм яшьлҽрнең  ялы чорында хокук тҽртибен тҽэмин итҥне. 

7. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Финанс-

бюджет палатасына (Ногманова И.М.) 2019 елда  балалар һҽм яшьлҽрнең ялын 

оештыру буенча  чыгымнарны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы бюджетында каралган средстволар исҽбенҽ, шулай ук  Татарстан  

Республикасы бюджетыннан субсидиялҽр  исҽбенҽ финанслауны тҽэмин итҥне 

тҽкъдим  итҽргҽ. 

8.”Балык Бистҽсе ҥзҽк район хастаханҽсе” дҽҥлҽт автоном сҽламҽтлек саклау 

учреждениесенҽ (Китаев М.Р.) тҽкъдим итҽргҽ:  

“Надежда” (“Ҿмет”) палаткалы лагереның профильле сменасына  

кҥрсҽтелгҽн учреждение заявкасына ярашлы рҽвештҽ контракт (килешҥ) нигезендҽ 

медицина кадрларын туплауны;  

укудан буш вакытта һҽм каникуллар чорында вакытлыча эшкҽ урнаштыруга  

рҽсмилҽштергҽндҽ балигъ булмаганнарның, шулай ук ял итҥ оешмаларында 

балалары белҽн ял итҥче ата-аналарның  медосмотрларын  оештыруны  тҥлҽҥ 

алмыйча тҽэмин итҥне; 

ял итҥ оешмаларына эшкҽ җибҽрелҥче персоналның   сезонлы осмотрларын 

тҥлҽҥ алмыйча балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыруга  бҥленҽ торган средстволар 

исҽбенҽ Россия  Федерациясе  Сҽламҽтлек саклау һҽм социаль  ҥсеш 

министрлыгының 2011 елның 12 апрелендҽге “ Зарарлы һҽм (яки) хҽтҽр 

производство факторлары һҽм аларны башкарганда   алдан һҽм периодик  рҽвештҽ 

мҽҗбҥри медицина  осмотрлары (тикшерҥлҽре) ҥткҽрелҽ торган   эшлҽр исемлеген 

һҽм   авыр эшлҽрдҽ һҽм зыянлы һҽм (яки) хҽтҽр хезмҽт шартлары  булган эшлҽрдҽ 

мҽшгуль хезмҽткҽрлҽргҽ алдан һҽм периодик  рҽвештҽ мҽҗбҥри медицина  

осмотрлары (тикшерҥлҽре) ҥткҽрҥ Тҽртибен   раслау турында” 302-н номерлы 

Боерыгы талҽплҽренҽ ярашлы рҽвештҽ тҽэмин итҽргҽ; 

ял итҥ оешмаларына эшкҽ җибҽрелҥче персоналга сезонлы осмотр ҥткҽрҥ 

кысаларында тҥлҽҥсез флюорография тикшерҥен тҽэмин итҽргҽ; 



белем бирҥ оешмалары тарафыннан оештырылган кҿндезен була торган  

лагерь сменаларында, кҿндезен була торган  хезмҽт һҽм ял лагерьларында  балалар 

һҽм яшьлҽрне территориаль  принцип буенча дҽвалау-профилактика 

учреждениелҽре медицина хезмҽткҽрлҽре кҿче белҽн медицина тҽэмин итҥен 

гамҽлгҽ ашырырга; 

медицина хезмҽткҽрлҽренең санитария-агарту эше планына  сҽламҽт яшҽҥ 

рҽвешен пропагандалау, шҽхси гигиена кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥ,  балигъ булмаганнар 

арасында алкоголизм, наркомания һҽм токсикоманияне кисҽтҥ буенча мҽгълҥмати-

агарту чараларын кертергҽ; 

хроник чирлҽре булган, шул исҽптҽн авыр тормыш хҽлендҽ калган яшьлҽре 

дҥрттҽн алып 17 гҽ тикле  булган  балаларга  “Детская” (озатусыз) яки “Мать и 

дитя” (ата-аналарның берсе/законлы вҽкил озатуында) юлламалары буенча 

шифаханҽдҽ  савыктыру оештырырга;  

санаторий-курорт оешмаларына  юлламалар алган авыр тормыш хҽлендҽ 

калган балалар турында ЕГИССО га мҽгълҥмат бирҥ буенча эшне тҽэмин итҽргҽ. 

9.Россия ГХМ БИ нең ТР буенча кҥзҽтчелек эшчҽнлеге һҽм кисҽтҥ эше 

Идарҽсенең Алексеевск һҽм Балык Бистҽсе муниципаль районнары буенча  

кҥзҽтчелек эшчҽнлегенең районара бҥлекчҽсенҽ (Ещев О.Л.) һҽм “Татарстан 

Республикасы буенча  федераль янгынга каршы хезмҽтнең 7 отряды”  ФГКУ нең  

128 номерлы янгын-коткару частена (Ещев О.Л.) тҽкъдим  итҽргҽ: 

һҽрбер сменаны ачар алдыннан янгын куркынычсызлыгы кагыйдҽлҽренҽ 

туры килҥен тикшерҥ максатында  сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларын  комплекслы 

тикшерҥ оештырырга; 

 балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру чорында сҽламҽтлҽндерҥ 

оешмаларында һҽм  гаммҽви ял урыннарында  янгын куркынычсызлыгы  

талҽплҽрен ҥтҽҥгҽ кҥзҽтчелекне тҽэмин итҽргҽ; 

10.”Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

киноучреждениесе” ҥзидарҽлек бюджет учреждениесенҽ каникуллар чорында 

балалар һҽм яшьлҽр ҿчен киносеанслар оештыруны, мультфильмнар кҥрсҽтҥне 

тҽэмин итҽргҽ; 

11.”ТАТМЕДИА” АҖ филиалы “Авыл офыклары” Балык Бистҽсе газетасына 

(Минһаҗева Т.Г.) 2019 елгы сҽламҽтлҽндерҥ кампаниясенҽ ҽзерлек һҽм аны ҥткҽрҥ 

барышын  гаммҽви мҽгълҥмат чараларында яктыртуны тҽкъдим итҽргҽ. 

12.”Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы муниципаль 

заказ хезмҽте” ҥзидарҽлек казна учреждениесенҽ (Вҽлиуллин З.Р.)  тҽэмин итҽргҽ: 

Татарстан Республикасы территориясендҽге  сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларына 

юллама булдыруга ҥзидарҽлек  хаҗҽтлҽре ҿчен сатып алуларны гамҽлгҽ ашыруны; 

балалар һҽм яшьлҽр ялы белҽн бҽйле контрактлар реестрына кертҥ ҿчен  

юнҽлдерелгҽн  ҥзидарҽлек  контрактларын һҽм шартнамҽлҽрен аларны алган 

кҿннҽн соң эш кҿннҽре белҽн исҽплҽнҥче ҿч кҿнлек срокта карауны. 

13. “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы  Башкарма 

комитетының социаль-мҽдҽни ҿлкҽ бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесенҽ 

(Рҽшитова Р.Г.)  оештырырга: 

сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларында  кҥчмҽ китапханҽлҽр эшен; 

сҽламҽтлҽндерҥ лагерьларында  ҽһҽмиятле һҽм истҽлекле даталарга 

багышланган  чаралар ҥткҽрҥ буенча эшне. 



14. “Сетевая компания” Приволжские сети ААҖ  филиалы Балык Бистҽсе 

РЭЧ нҽ (Хҽмидуллин Р.Г.) белем бирҥ оешмалары тарафыннан оештырылган җҽйге 

лагерьларга, шул исҽптҽн “Надежда” палаткалы лагерена  электр энергиясен 

ҿзлексез бирҥне тҽэмин итҥне тҽкъдим итҽргҽ. 

15. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 2019 

елда балалар һҽм  яшьлҽрнең ялын оештыруда катнашучы  барлык  тҿр милек 

формасындагы оешма,  учреждениелҽренҽ тҽкъдим итҽргҽ: 

медицина персоналын  эшкҽ кабул  итҥнең шартнамҽ рҽвешен кҥз алдында 

тотарга; 

Татарстан Республикасы бюджеты средстволарын, тҿзелгҽн килешҥлҽр, 

ҥзидарҽлек контрактлары нигезендҽ җирле бюджет средстволарын файдалану 

турында  финанс хисапларын ҥзвакытында  тапшыруны  тҽэмин итҽргҽ; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы “Балалар иҗат 

ҥзҽге””ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесенҽ тапшырырга: 

2019 елның 1 апреленҽ чаклы – барлык тҿрдҽге лагерьларның  ачылу 

графикларын; 

2019 елның 1 июненнҽн алып ноябрьне кертеп сҽламҽтлҽндерҥ лагерена 

урнашканнан соң эш кҿннҽре белҽн исҽплҽгҽндҽ ҿч кҿнлек срокта  ҽлеге карарга 

бирелгҽн кушымтага ярашлы рҽвештҽ балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру 

хакында оператив мҽгълҥматны; 

2019 елның 1 августына кадҽр –  ҥткҽрелгҽн чаралар турында фото- һҽм 

видеоматериалларны  ҥз эченҽ алган иҗади хисапларны. 

16.2019 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында 

балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиягҽ: 

16.1)кҥзҽтчелек органнары катнашында сҽламҽтлҽндерҥ сезонына балалар 

лагерьларын  кабул итҥне оештырырга; 

16.2) контрольне тҽэмин итҽргҽ: 

2019 елның 1 июненнҽн  30 августына тикле Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районы “Ф.Ҽхмҽдиев исемендҽге балалар сҽнгать  мҽктҽбе” 

ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы “Балалар иҗат ҥзҽге”ҿстҽмҽ белем бирҥ 

ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы “Балалар сҽламҽтлҽндерҥ-белем бирҥ (профильле)  ҥзҽге” 

ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе, “Балалар-яшҥсмерлҽр спорт 

мҽктҽбе” ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе, белем бирҥ 

оешмалары базасындагы балалар мҽйданчыклары эшенҽ; 

кешелҽр тормышын саклау  кагыйдҽлҽрен ҥтҽҥ ҿчен ведомство иминлек 

хезмҽтлҽре белҽн бергҽлектҽ   гаммҽви ял урыннарында медик-санитарлык хезмҽте 

кҥрсҽтҥгҽ һҽм җҽмҽгать  тҽртибен саклауга; 

һҽрбер смена ачылыр алдыннан санитария кагыйдҽлҽренҽ, янгын 

куркынычсызлыгы талҽплҽренҽ, суда кешелҽр тормышын саклау,  хезмҽткҽрлҽрнең 

хезмҽт шартларын һҽм хезмҽтен саклау, ял итҥчелҽрнең иминлеген саклау  

кагыйдҽлҽренең  ҥтҽлҥенҽ сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларының  туры килҥен тикшерҥ 

максатыннан аларга  комплекслы  тикшерҥ оештыруга; 

сҽламҽтлҽндерҥ оешмаларының янгын куркынычсызлыгын тҽэмин итҥ 

буенча чаралар комплексын эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыруына (шуның белҽн бергҽ бу 



очракта аеруча нык игътибарны электр җиһазлары торышына, янгын автоматикасы 

җайланмаларының, янгын турында кешелҽргҽ хҽбҽр итҥ  системаларының, телефон 

элемтҽсенең, беренчел янгын сҥндерҥ средстволарының  булуына һҽм тҿзеклегенҽ, 

шулай ук хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналның янгын очрагында ҥз гамҽллҽрен белҥенҽ 

юнҽлтергҽ кирҽк); 

сҽламҽтлҽндерҥ оешмалары җитҽкчелҽре һҽм белгечлҽре белҽн  хезмҽтне 

саклау буенча укулар уздыруга, хезмҽтне саклау буенча инструктажлар  ҥткҽрҥгҽ. 

17. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы  Башкарма 

комитетының 2018 елның 25 гыйнварындагы “2018 елда балалар һҽм яшьлҽр ялын 

оештыру турында”12пи номерлы карарын ҥз кҿчен югалткан дип танырга. 

18.Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мҽгълҥмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында һҽм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽге “Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат 

рҽсми порталы”нда урнаштырырга. 

19. Карарның ҥтҽлешенҽ контрольлек  итҥне Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең  социаль   

мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Вафина А.К.га йҿклҽргҽ. 

 

 

 Җитҽкче                                                                                                      Р.Л. Исланов 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның   22 мартындагы  

113 пи  номерлы карары белҽн 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында   

Балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия турында  

Нигезлҽмҽ 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында   Балалар 

һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия (алга таба – Комиссия) 

җирле ҥзидарҽ органнарының килештерелгҽн гамҽллҽрен һҽм  Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районындагы башкарма хакимиятнең 

федераль органнарының  территориаль органнары, Татарстан Республикасы Балык 

Бистҽсе муниципаль районында Татарстан Республикасының дҽҥлҽт хакимияте 

башкарма органнарының территориаль органнары һҽм оешмалар  белҽн аларның 

балалар һҽм яшьлҽр  ялын оештыру ҿлкҽсендҽ ҥзара бҽйлҽнешен, хезмҽттҽшлеген 

тҽэмин итҥ максатларында  тҿзелгҽн орган булып тора. 

2.Комиссия ҥзенең эшчҽнлегендҽ федераль законнарга, Татарстан 

Республикасы законнарына, ҥзидарҽлек норматив хокукый актларына һҽм ҽлеге 

Нигезлҽмҽгҽ таянып эш итҽ. 

3.Комиссиянең тҿп бурычлары булып тора:  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнарының Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районындагы 

башкарма хакимиятнең федераль органнарының  территориаль органнары, 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнарының территориаль 

органнары, оешмалар белҽн балалар һҽм яшьлҽр  ялын ҽзерлҽҥ һҽм оештыру буенча 

хезмҽттҽшлеген оештыру; 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 

органнары,оешмалары, предприятие, учреждениелҽренең балалар һҽм яшьлҽр ялын 

оештыру буенча эшчҽнлеген анализлау,  Комиссия утырышларында  аларның 

эшчҽнлеге хакында хҽбҽрлҽрен тыңлау, ҥзенең вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ тҽкъдимнҽр 

һҽм карарлар кабул итҥ, аларның  ҥтҽлешен тикшерҥ; 

балалар һҽм яшьлҽр  ялын  финанслау һҽм оештыру  мҽсьҽлҽлҽрен карау; 

“2019 елда Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында 

балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру” ҥзидарҽлек программасын тормышка ашыруга  

контроль. 

4.Комиссия хокуклы: 

балалар һҽм яшьлҽр ялын  оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча тҽкъдимнҽр  эшлҽргҽ 

һҽм аларны Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты каравына  кертергҽ; 

балалар һҽм яшьлҽр ялын  оештыруда катнашучы Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарыннан, оешма, 



предприятие, учреждениелҽрдҽн  ҥз компетенциясенҽ караган  документларны, 

материал, мҽгълҥматларны  соратып алырга; 

балалар һҽм яшьлҽр ялын  оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча  Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарларының ҥтҽлешенҽ мониторингны гамҽлгҽ ашырырга. 

5.Комиссия Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетына балалар һҽм яшьлҽр ялын  оештыруга бҥленгҽн 

средстволарны файдалану турында  хисап тапшыра. 

6. Комиссия составы  Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан раслана. 

7.Комиссияне  бер урынбасары булган  рҽис җитҽкли. 

Комиссия рҽисе аның эшчҽнлегенҽ җитҽкчелек итҽ, Комиссия утырышларын 

алып бара, Комиссиянең эш планын раслый. Комиссия рҽисе булмаганда аның 

вҽкалҽтлҽрен рҽис урынбасары гамҽлгҽ ашыра. 

8.Комиссия составына шулай ук  Комиссия сҽркатибе керҽ. 

Комиссия сҽркатибе Комиссия утырышларын хҽзерлҽҥ буенча эшне 

оештыруны һҽм  утырышларда  кабул ителгҽн карарларның ҥтҽлешенҽ 

мониторингны гамҽлгҽ ашыра. Комиссия эшчҽнлеген оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча 

сҽркатип  Комиссия рҽисенең һҽм аның урынбасарының йҿклҽмҽлҽрен ҥти. 

9. Комиссия составына шулай ук Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты бҥлеклҽре, Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль районы оешмалары, предприятие, учреждениелҽре  

вҽкиллҽре, керҽ. 

10. Комиссиянең балалар һҽм яшьлҽр ялын  оештыру мҽсьҽлҽлҽре буенча 

кабул иткҽн карарлары Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районының   барлык җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ тиеш 

һҽм . Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районындагы башкарма 

хакимиятнең федераль органнарының  территориаль органнарына, Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында Татарстан Республикасының 

дҽҥлҽт хакимияте башкарма органнарының территориаль органнарына, Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы җирлеклҽренең җирле ҥзидарҽ 

органнарына, Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

оешмаларына, предприятие, учреждениелҽренҽ  ҥтҽргҽ тҽкъдим ителҽ. 

11.Комиссия ҥз эшчҽнлеген  утырышларында  кабул ителгҽн һҽм Комиссия 

рҽисе раслаган эш планнары нигезендҽ гамҽлгҽ ашыра. 

12.Комиссия утырышлары зарурлыктан чыгып ҥткҽрелҽ,  ҽмма кварталга 

бердҽн дҽ ким тҥгел.  Утырышларның  кҿн тҽртибен  һҽм аларны ҥткҽрҥ тҽртибен 

Комиссия рҽисе тҽгаенли. 

13. Комиссия утырышы  ҽгъзаларының яртысыннан артыгы катнашканда 

вҽкалҽтле санала. 

14. Комиссия карарлары  утырышта катнашучы затларның  ачык тавыш 

бирҥе  барышында гади кҥпчелек тавышы белҽн кабул ителҽ,утырыш беркетмҽсе 

белҽн рҽсмилҽштерелҽ һҽм Комиссия рҽисе тарафыннан имзалана. Тавышлар саны 

тигез булганда,   утырышта рҽислек итҥче Комиссия рҽисенең яки аның 

урынбасарының тавышы хҽлиткеч була. 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның   22 мартындагы  

113 пи  номерлы карары белҽн 

расланды 

 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында   

Балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру буенча  

ведомствоара комиссия составы 

 

Вафина А.К. 

 

Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең  социаль   

мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары, Комиссия рҽисе 

 

Садиков И.М. “Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының мҽгариф бҥлеге” 

ҥзидарҽлек казна учреждениесе башлыгы, Комиссия 

рҽисе урынбасары  

 

Сҽмиева Ф.Г. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы “Балалар иҗат ҥзҽге”ҿстҽмҽ белем бирҥ 

ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе методисты,  Комиссия 

сҽркатибе (килештерҥ буенча) 

 Комиссия ҽгъзалары: 

Шакиров И.З. “Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының яшьлҽр сҽясҽте, спорт, 

туризм буенча бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесе 

башлыгы  

Ногманова И.М. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасы рҽисе (килештерҥ 

буенча)  

Мостафин Н.Ф. Россия ЭЭМ ның  Балык Бистҽсе районы буенча бҥлек 

башлыгы, полиция полковнигы (килештерҥ буенча) 

Китаев М. Р. “Балык Бистҽсе ҥзҽк район хастаханҽсе” дҽҥлҽт автоном 

сҽламҽтлек саклау учреждениесе баш табибы (килештерҥ 

буенча) 

Миличихина И.Л. Роспотребнадзорның  Татарстан Республикасы 

(Татарстан) буенча Идарҽсенең Лаеш, Питрҽч, Балык 

Бистҽсе районнарындагы Территориаль бҥлеге башлыгы 

урынбасары  (килештерҥ буенча) 

Фҽйзуллин И.Г.    .”Татарстан Республикасында гигиена һҽм 

эпидемиология ҥзҽге” федераль  бюджет сҽламҽтлек 

саклау учреждениесенең  Лаеш, Питрҽч, Балык Бистҽсе 

районнарындагы  филиалы баш табибы (килештерҥ 

буенча) 



Ещев О.Л.        Россия ГХМ БИ нең ТР буенча кҥзҽтчелек эшчҽнлеге һҽм 

кисҽтҥ эше Идарҽсенең Алексеевск һҽм Балык Бистҽсе 

муниципаль районнары буенча  кҥзҽтчелек эшчҽнлегенең 

районара бҥлекчҽсе башлыгы (килештерҥ буенча) 

Ханиева Р.Н. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы 

балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм  аларның хокукларын 

яклау буенча Комиссиянең җаваплы сҽркатибе 

Вҽлиуллин З.Р.         “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы 

“Муниципаль  заказ хезмҽте”” ҤКУ директоры  

Баһаутдинова 

Г.М. 

Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының опека һҽм попечительлек 

буенча бҥлек башлыгы 

Иминова Р.Г.     “Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы “Балалар иҗат ҥзҽге”” ҿстҽмҽ белем бирҥ 

ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе директоры 

Минһаҗева Т.Г.           “ТАТМЕДИА”  АҖ филиалы директоры – “Авыл 

офыклары”  район газетасының баш мҿхҽррире 

(килештерҥ буенча) 

Имамов Р.Х. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль 

районы 

“”Дельфин” спорт-сҽламҽтлҽндерҥ комплексы” 

ҥзидарҽлек бюджет учреждениесе директоры (килештерҥ 

буенча) 

  

Рҽшитова Р.Г.  “Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районы Башкарма комитетының  социаль-мҽдҽни ҿлкҽ 

бҥлеге”  ҥзидарҽлек казна учреждениесе башлыгы 

вазыйфаларын башкаручы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма комитетының   

2019 елның   22 мартындагы  

113 пи  номерлы карары белҽн 

расланды 

 

“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында  2019 елга 

балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру” ҥзидарҽлек программасы 

 

 ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программаның 

исеме 

“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районында  2019 

елга балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру” (алга таба – Программа) 

Ҥзидарҽлек заказ 

бирҥчесе –

Программаның 

координаторы 

Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесе 

 

Программаның 

ҥзидарҽлек заказ 

бирҥчелҽре 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе; 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьлҽр сҽясҽте, спорт, туризм буенча бҥлеге” 

ҥзидарҽлек казна учреждениесе  

Программаның 

тҿп эшлҽҥчелҽре 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе; 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьлҽр сҽясҽте, спорт, туризм буенча бҥлеге” 

ҥзидарҽлек казна учреждениесе 



Программаның 

тҿп 

башкаручылары 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе; 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьлҽр сҽясҽте, спорт, туризм буенча бҥлеге” 

ҥзидарҽлек казна учреждениесе; 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының  социаль-мҽдҽни ҿлкҽ бҥлеге”  ҥзидарҽлек 

казна учреждениесе; 

“Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы “Балалар 

иҗат ҥзҽге”” ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесе ; 

“Балык Бистҽсе ҥзҽк район хастаханҽсе” дҽҥлҽт автоном сҽламҽтлек 

саклау учреждениесе  (килештерҥ буенча); 

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Финанс-

бюджет палатасы (килештерҥ буенча); 

“Татарстан Республикасында гигиена һҽм эпидемиология ҥзҽге” 

федераль  бюджет сҽламҽтлек саклау учреждениесенең  Лаеш, Питрҽч, 

Балык Бистҽсе районнарындагы  филиалының Балык Бистҽсе бҥлеге 

(килештерҥ буенча); 

Россия ЭЭМ ның  Балык Бистҽсе районы буенча бҥлеге (килештерҥ 

буенча); 

Россия ГХМ БИ нең ТР буенча кҥзҽтчелек эшчҽнлеге һҽм кисҽтҥ эше 

Идарҽсенең Алексеевск һҽм Балык Бистҽсе муниципаль районнары 

буенча  кҥзҽтчелек эшчҽнлегенең районара бҥлекчҽсе (килештерҥ 

буенча); 

“Татарстан Республикасы буенча  федераль янгынга каршы хезмҽтнең 7 

отряды”  ФГКУ нең  128 номерлы янгын-коткару часте; 

“ТАТМЕДИА”  АҖ филиалы  – “Авыл офыклары” район газетасы 

(килештерҥ) буенча). 

 

Программаның 

максаты 

 Шҽхеснең белем алудагы иҗади мҿмкинлеклҽре ҥсешен тҽэмин итҥ, 

сҽламҽтлекне саклау һҽм ныгыту, авыруларны кисҽтҥ, организмны 

чыныктыру,  сҽламҽт яшҽҥ рҽвеше кҥнекмҽлҽре формалаштыру, балигъ  

булмаганнарның кҥзҽтчесезлеген һҽм хокук бозуларын кисҽтҥ, 

җҽмгыятькҽ  файдалы һҽм җитештерҥчҽн хезмҽт, физик культура, 

спорт, туризм белҽн шҿгыльлҽнҥ. 



Программаның 

бурычлары 

Балалар һҽм яшьлҽр ялының тҿрле формаларын, балалар һҽм яшьлҽр  

туризмын һҽм спортын ҥстерҥ;       

сҽлҽтле һҽм талантлы балаларны, фҽн олимпиадалары, иҗади 

конкурслар җиңҥчелҽрен ачыклап аларга ярдҽм итҥ, ата-ана 

кайгыртуыннан мҽхрҥм булган ятим балаларга булышлык кҥрсҽтҥ;  

балалар авыруларын һҽм инвалидлыгын кисҽтҥ; 

балигъ  булмаганнарның кҥзҽтчесезлеген һҽм хокук бозуларын 

кисҽтҥ; 

авыр тормыш хҽлендҽге балаларны нҽтиҗҽле комплекслы социаль 

яклау һҽм аларда җҽмгыятъкҽ ярашу (җайлану, иялҽнҥ) формалаштыру; 

мҽктҽп яшендҽге балаларны каникуллар чорында  ял белҽн тҽэмин 

итҥ; 

балалар һҽм яшьлҽрне ел ҽйлҽнҽсе ял белҽн тҽэмин итҥ (каникуллар 

чорыннан гайре); 

тормыш эшчҽнлеген яхшырту һҽм балаларның уңышсызлык 

проблемаларын хҽл итҥ; 

ял оешмаларына персонал туплауны тҽэмин итҥ.  

 

Программаның 

сроклары һҽм 

тормышка ашыру 

этаплары 

2019 ел 

Программаны 

финанслау 

чыганакларының 

кҥлҽме 

2019 елга Программаны финанслауның гомуми кҥлҽме 4863,3 мең сум 

тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

ял оештыруга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялҽр –

4198,1  мең сум; 

предприятие һҽм оешмалар хезмҽткҽрлҽре балаларының ялын тҽэмин 

итҥгҽ Татарстан Республикасы  бюджетыннан субсидиялҽр – 2,6 мең 

сум; 

ҽти-ҽнилҽр средстволары – 662,6 мең сум. 

Искҽрмҽ: финанслау кҥлҽмнҽре  фаразлау характерында һҽм җирле 

бюджет мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып  аңа тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ 

тиешле 

Программа 

ҥтҽлешенҽ 

контроль 

оештыру 

системасы  

Программа ҥтҽлешенҽ гомуми контрольне “Татарстан Республикасы 

Балык  Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесе  “Татарстан Республикасы 

Балык  Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр 

сҽясҽте, спорт, туризм буенча бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесе 

белҽн бергҽ гамҽлгҽ ашыра, алар  пландагы һҽм максатчан 

кҥрсҽткечлҽрне аныклыйлар, Программаны ҥтҽҥ барышы турында  

җыелма мҽгълҥмат булдыралар. 

 



Программаны 

тормышка 

ашыруның 

кҿтелгҽн ахыргы 

нҽтиҗҽлҽре 

(нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽҥ 

индикаторлары) 

һҽм аның бюджет  

нҽтиҗҽлелеге 

кҥрсҽткечлҽре 

 

 

 Балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру ҿчен кирҽкле шартлар булдыру, 

сҽламҽтлҽндерҥдҽге нҽтиҗҽлелекне кҥтҽрҥ; 

7 – 18  яшьтҽге балаларны  50% тан ким булмаган дҽрҽҗҽдҽ  каникул 

вакытында ялның тҿрле формаларына тартуны тҽэмин итҥ;  

ватанпҽрвҽрлек юнҽлешендҽге чараларга тартылган балалар һҽм 

яшьлҽрнең  санын арттыру, хҽрби-спорт лагерьларында хҽзерлек узган 

балалар һҽм яшьлҽрнең санын ишҽйтҥ, яшьлҽрнең рухи-ҽхлакый 

культура дҽрҽҗҽсен, гражданлык тҽңгҽллеге дҽрҽҗҽсен  кҥтҽрҥ. 

 

 

 

I. ПРОГРАММАНЫҢ  МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ, ЧАРАЛАРЫ, 

ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ  КҾТЕЛГҼН АХЫРГЫ 

НҼТИҖҼЛҼРЕН ТАСВИРЛАУ, АНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ СРОКЛАРЫ 

ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ  

Программаның максаты булып шҽхеснең белем алудагы иҗади 

мҿмкинлеклҽре ҥсешен тҽэмин итҥ, сҽламҽтлекне саклау һҽм ныгыту, авыруларны 

кисҽтҥ, организмны чыныктыру,  сҽламҽт яшҽҥ рҽвеше кҥнекмҽлҽре 

формалаштыру, балигъ  булмаганнарның кҥзҽтчесезлеген һҽм хокук бозуларын 

кисҽтҥ, җҽмгыятькҽ  файдалы һҽм җитештерҥчҽн хезмҽт, физик культура, спорт, 

туризм белҽн шҿгыльлҽнҥ тора. 

Куелган максатка ирешҥ  тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ аркылы гамҽлгҽ 

ашырыла: 

балалар һҽм яшьлҽр ялының тҿрле формаларын, балалар һҽм яшьлҽр  

туризмын һҽм спортын ҥстерҥ;       

сҽлҽтле һҽм талантлы балаларны, фҽн олимпиадалары, иҗади конкурслар 

җиңҥчелҽрен ачыклау системасын формалаштыру һҽм аларны хуплап булышлык 

кҥрсҽтҥ, ата-ана кайгыртуыннан мҽхрҥм булган ятим балаларга ярдҽм кулы сузу; 

балалар авыруларын һҽм инвалидлыгын кисҽтҥ; 

балигъ  булмаганнарның кҥзҽтчесезлеген һҽм хокук бозуларын кисҽтҥ; 

авыр тормыш хҽлендҽ калган  балаларны нҽтиҗҽле комплекслы социаль 

яклау һҽм аларда җҽмгыятъкҽ ярашу (җайлану, иялҽнҥ) формалаштыру; 

мҽктҽп яшендҽге балаларга  каникуллар чорында  ял итҥне тҽэмин итҥ; 

балалар һҽм яшьлҽрне ел ҽйлҽнҽсе ял белҽн тҽэмин итҥ (каникуллар 

чорыннан гайре); 

тереклек эшчҽнлеген яхшырту һҽм балаларның уңышсызлык проблемаларын 

хҽл итҥ; 

ял оешмаларына персонал туплауны тҽэмин итҥ. 

Максатыннан һҽм бурычларыннан чыгып Программаның  чаралары, җаваплы 

башкаручыларын кҥрсҽтеп,  Программага 1 номерлы кушымтада китерелде. 

 

II. ПРОГРАММАНЫ  ЧЫГАНАКЛАР  БЕЛҼН  ТҼЭМИН  ИТҤНЕ  НИГЕЗЛҼҤ 

 



2019 елга Программаны финанслауның гомуми кҥлҽме 4863,3 мең сум 

тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

ял оештыруга Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялҽр –4198,1  

мең сум; 

предприятие һҽм оешмалар хезмҽткҽрлҽре балаларының ялын тҽэмин итҥгҽ 

Татарстан Республикасы  бюджетыннан субсидиялҽр – 2,6 мең сум; 

ҽти-ҽнилҽр средстволары – 662,6 мең сум. 

Искҽрмҽ: финанслау кҥлҽмнҽре  фаразлау характерында һҽм җирле бюджет 

мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып  аңа тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ тиешле 

 

III. ПРОГРАММАНЫ   ТОРМЫШКА  АШЫРУ   МЕХАНИЗМЫ 

 

                  Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районының 

балансында сҽламҽтлҽндерҥ лагерьлары булган һҽм  балалар һҽм  яшьлҽрнең ялын 

оештыруда катнашучы  барлык  тҿр милек формасындагы оешма,  учреждениелҽре  

Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы “Балалар иҗат 

ҥзҽге”ҿстҽмҽ белем бирҥ ҥзидарҽлек  бюджет учреждениесенҽ  тапшырырга 

тиешлҽр: 

2019 елның 1 маена чаклы – барлык тҿрдҽге лагерьларның  ачылу 

графикларын; 

2019 елның 1 июненнҽн алып ноябрьне кертеп сҽламҽтлҽндерҥ лагерена 

урнашканнан соң ҿч кҿнлек срокта  балалар һҽм яшьлҽрнең ялын оештыру хакында 

оператив мҽгълҥматны; 

2019 елның 1 августына кадҽр –  ҥткҽрелгҽн чаралар турында фото- һҽм 

видеоматериалларны  ҥз эченҽ алган иҗади хисапларны. 

“Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының мҽгариф бҥлеге” ҥзидарҽлек казна учреждениесе Татарстан 

Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль ҥсеш бҥлегенҽ  квартал саен хисап чорыннан соң килҥче айның 25 

числосына кадҽр Программаны тормышка ашыру буенча хисап тапшыра. 

 

IV. ПРОГРАММАНЫҢ  СОЦИАЛЬ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН  БҼЯЛҼҤ 

 

Программаның максаты булып  шҽхеснең белем алудагы иҗади 

мҿмкинлеклҽре ҥсешен тҽэмин итҥ, сҽламҽтлекне саклау һҽм ныгыту, авыруларны 

кисҽтҥ, организмны чыныктыру,  сҽламҽт яшҽҥ рҽвеше кҥнекмҽлҽре 

формалаштыру, балигъ  булмаганнарның кҥзҽтчесезлеген һҽм хокук бозуларын 

кисҽтҥ, җҽмгыятькҽ  файдалы һҽм җитештерҥчҽн хезмҽт, физик культура, спорт, 

туризм белҽн шҿгыльлҽнҥ тора. 

Программаны тормышка ашыруның тҿп социаль нҽтиҗҽлелеге  гыйбарҽт: 

           балалар һҽм яшьлҽр ялы ҿлкҽсендҽ сыйфатлы хезмҽт кҥрсҽтҥ белҽн 

халыкның  канҽгатьлҽнҥ дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥдҽн, балалар һҽм яшьлҽрнең чирлҽҥ 

дҽрҽҗҽсен тҿшерҥдҽн; 

тереклек эшчҽнлеген яхшырту һҽм балаларның уңышсызлык проблемаларын 

хҽл итҥдҽн; 

ата-ана кайгыртуыннан мҽхрҥм булган  һҽм ятим балаларга ярдҽм кулы 



сузудан, булышудан; 

мҽктҽп яшендҽге балаларга  каникуллар чорында  ял итҥне тҽэмин итҥдҽн. 

 

Программаны тормышка ашыруның  нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ кҥрсҽткечлҽре: 

7 – 18  яшьтҽге балаларны  50% тан ким булмаган дҽрҽҗҽдҽ  каникул 

вакытында ялның тҿрле формалары белҽн колачлауны  тҽэмин итҥ; 

           патриотик  юнҽлештҽге чараларга тартылган балалар һҽм яшьлҽрнең  санын 

арттыру, хҽрби-спорт лагерьларында хҽзерлек узган балалар һҽм яшьлҽрнең санын 

ишҽйтҥ; 

           яшьлҽрнең рухи-ҽхлакый культура дҽрҽҗҽсен  ҥстерҥ;  

           гражданлык тҽңгҽллеге дҽрҽҗҽсен  кҥтҽрҥ. 

 



“Татарстан Республикасы  

Балык Бистҽсе  

муниципаль районында   

2019 елга балалар һҽм яшьлҽр ялын 

 оештыру” ҥзидарҽлек  

программасына кушымта №1 

 

 

“Татарстан Республикасы  Балык Бистҽсе муниципаль районында  2019 елга балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру” ҥзидарҽлек  

Программасы  кысаларында хезмҽт кҥрсҽтҥлҽр кҥлҽменең  расланган нормативлары нигезендҽ ҥткҽрелҥче чаралар 

 

№ 

п/п 

 

Чараларның исеме Ҥткҽрҥ 

сроклары 

Кеше саны Җаваплы башкаручы 

1. 

 

 

 

 

Белем бирҥ оешмасы тарафыннан 

җҽйге чорга  оештырылган кҿндезен 

була торган лагерьда балалар һҽм 

яшьлҽрнең ял һҽм сҽламҽтлҽнҥ  

сменасын оештыру 

 

 

 

 

2019 елның 

июне 

350 (мҽктҽп 

яны) 

“Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе 

2.  Белем бирҥ оешмасы тарафыннан 

калган чорга  оештырылган кҿндезен 

була торган лагерьда балалар һҽм 

яшьлҽрнең ял һҽм сҽламҽтлҽндерҥ  

сменасын оештыру 

 

2019 елның 

октябре – 

2019 елның 

ноябре 

150(мҽктҽп 

яны)  

“Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе 



3. Белем бирҥ оешмасы тарафыннан 

җҽйге чорга  оештырылган кҿндезен 

була торган лагерьда балалар һҽм 

яшьлҽрнең ял һҽм хезмҽт эшчҽнлеге  

сменасын оештыру 

 2019 

елның 

июне 

150 

(ХЯЛ) 

“Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе 

4. Балаларның ял һҽм сҽламҽтлҽнҥен 

палаткалы “Надежда“(“Ҿмет”) 

лагеренда  профильле сменада  

оештыру   

 

Июль- 

август 2019 

года 

90 

(7 кҿн) 

“Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьлҽр 

сҽясҽте, спорт, туризм буенча 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе 

5. Балаларның ял һҽм сҽламҽтлҽнҥен 

торги буенча тҽгаенлҽнгҽн дҽҥлҽт 

бюджет оешмалары хезмҽткҽрлҽре 

ҿчен  шҽһҽр яны  лагеренда оештыру 

 

2019 елның 

июнь-

августы 

 

 

50  

(21 кҿн) 

 

 

 

“Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе 

6. Балаларның ял һҽм сҽламҽтлҽнҥен 

җҽйге чорда торги буенча 

тҽгаенлҽнгҽн шҽһҽр яны лагеренда 

профильле сменада оештыру 

 

 

2019 елның 

июнь- 

августы  

90 

(18 кҿн) 

 

“Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге” ҥзидарҽлек казна 

учреждениесе 

7. Балаларның ял һҽм сҽламҽтлҽнҥен 

җҽйге һҽм калган чорда торги буенча 

тҽгаенлҽнгҽн шҽһҽр яны лагеренда 

профильле сменада оештыру 

 2019елның 

июненнҽн 

2020 елның 

гыйнварын

а хҽтле  

70 

(7 кҿн) 

Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге”ҤКУ, “Татарстан 

Республикасы Балык  Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьлҽр сҽясҽте, 

спорт, туризм буенча бҥлеге” 

ҤКУ 



8 ТР Министрлар Кабинетының  

07.02.2014 №73 карары белҽн 

расланган  (ТР  Министрлар 

Кабинетының 2018 елның 19 

ноябрендҽ расланган №1006 карары 

нигезендҽ кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр 

белҽн) ярдҽмче программасы буенча  

БАРЛЫГЫ 

 950  

9. Балалар һҽм яшьлҽр ҿчен  җҽйге 

чорда балалар мҽйданчыклары 

оештыру 

  2019  

елның 

июнь-

августы 

200 Татарстан Республикасы Балык  

Бистҽсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының мҽгариф 

бҥлеге”ҤКУ, “Татарстан 

Республикасы Балык  Бистҽсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьлҽр сҽясҽте, 

спорт, туризм буенча бҥлеге” 

ҤКУ 

БАРЛЫГЫ  район буенча 1150  

БЕЛЕМ БИРҤ ОЕШМАСЫ ТАРАФЫННАН ОЕШТЫРЫЛГАН УКУЧЫЛАР КҾНДЕЗЕН БУЛА ТОРГАН ЛАГЕРЬДА   

СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ  

164,30 сум.(ш.и.. бюджет 139,66 сум, ҽти-ҽнилҽр взносы 24,64сум) 

 

Лагерь оештыру 

ҿчен база (мҽктҽп) 

Ҥткҽрҥ 

территориясе  

*Кеше 

саны 

Кҿннҽ

р саны 

Юлламаны

ң норматив 

бҽясе, сум 

Бюджеттан 

субсидия 

Ҽти-

ҽнилҽр 

взносы 

Башка 

средстволар 

(предприятие 

лҽр, җирле 

бюджет) 

Җҽйге чорда 



МБОУ «Рыбно-

Слободская СОШ 

№2»  (“Балык 

Бистәсе 2 нче 

номерлы УГББМ” 

ҮБГББУ – “Балык 

Бистәсе 2 нче 

номерлы урта 

гомуми белем бирү 

мәктәбе” 

үзидарәлек 

бюджет гомуми 

белем бирү 

учреждениесе) 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

114 21 3450,30 

393334,20 

334346,04 58988,16  

МБОУ 

«Большеелгинская 

СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

35 21 3450,30 

120760,50 

102650,10 18110,40  

МБОУ«Больше-

Машляковская 

СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

20 21 3450,30 

69006,00 

58657,20 10348,80  

МБОУ«Верхне-

Тимерлековская           

СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

30 21 3450,30 

172515,00 

146643,00 25872,00  

МБОУ«Кулу-

Букашская СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

50 21 3450,30 

120760,50 

102650,10 18110,40  



МБОУ«Масловская 

СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

35 21 3450,30 

103509,00 

87985,80 15523,20  

МБОУ«Ново-

Арышская СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

30 21 3450,30 

103509,00 

87985,80 15523,20  

МБОУ«Корноуховс

кая ООШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

10 21 3450,30 

55204,80 

46925,76 

 

8279,04  

МБОУ 

«Юлсубинская 

ООШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

16 21 3450,30 

34503,00 

29328,60 5174,40  

МБОУ 

«Ямашевская 

ООШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

10 21 3450,30 

34503,00 

29328,60 5174,40  

Барлыгы:                                                                    

350 

1207605,00 1026501,00 181104,0

0 

 

Кҿзге чорда  (бюджет-977,62 сум, ҽти-ҽнилҽр.взносы-172,48 сум.)  

 

  1692  253,8 38070 

МБОУ «Рыбно-

Слободская 

школа СОШ 

№ 2» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

50 7 1150,10 

57505,00 

48881,00 8624,00  



МБОУ«Кутлу-

Букашская СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

35 7 1150,10 

40253,50 

34216,70 6036,80  

МБОУ 

«Масловская 

СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

35 7 1150,10 

40253,50 

34216,70 6036,80  

МБОУ «Ново-

Арышская СОШ» 

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

30 7 1150,10 

34503,00 

29328,60 5174,40  

БАРЛЫГЫ  150  172515,00 146643,00 25872,00  

 

БЕЛЕМ   БИРҤ  ОЕШМАСЫ ТАРАФЫННАН  ОЕШТЫРЫЛГАН    КҾНДЕЗЕН  БУЛА ТОРГАН 

 ХЕЗМҼТ ҺҼМ ЯЛ  ЛАГЕРЬЛАРЫ СМЕНАЛАРЫ   ОЕШТЫРУ  

Лагерь оештыру 

ҿчен база (мҽктҽп) 

Ҥткҽрҥ 

территориясе  

*Кеше 

саны 

Кҿннҽ

р саны 

Юллама

ның 

норма 

тив 

бҽясе, 

сум 

Бюджет 

тан 

субсидия 

Ҽти-ҽнилҽр 

взносы 

Башка 

средстволар 

(предприяти

е 

лҽр, җирле 

бюджет) 

Җҽйге чорда ( бюджет-164,30 сум  ) 

МБОУ «Рыбно-

Слободская СОШ 

№2» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

50 18 2957,40 147870,0

0 

-  

МБОУ 

«Большеелгинская 

СОШ» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

10 18 2957,40 29574,00 -  



МБОУ «Больше-

Машляковская 

СОШ» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

8 8 2957,40 23659,20 -  

МБОУ «Кутлу-

Букашская СОШ» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

35 18 2957,40 103509,0

0 

-  

МБОУ 

«Масловская 

СОШ» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

20 18 2957,40 59148,00 -  

МБОУ «Ново-

Арышская СОШ» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

22 18 2957,40 65062,80 -  

МБОУ 

«Корноуховская 

ООШ» 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

5 18 2957,40 

 

14787,00 -  

БАРЛЫГЫ   ХЯЛ 

(хезмҽт һҽм ял 

лагерьлары) 

 150 18  

2957,40 

 

443610,0

0 

  

 

ҤЗИДАРҼЛЕК ҺҼМ ДҼҤЛҼТ УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРЕ  ХЕЗМҼТКҼРЛҼРЕ БАЛАЛАРЫ ҾЧЕН  ШҼҺҼР ЯНЫ  ЛАГЕРЕНДА 

СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ  (779,05 сум.) 

      (Бюджет-662,19 сум,  ҽти-ҽнилҽр взносы-116,86сум.) 

Стацинар балалар 

сҽламҽтлҽндерҥ 

лагерьларының 

(БСЛ) исеме 

Ҥткҽрҥ 

территориясе  

Карамагы

нда БСЛ 

булган 

баланс 

тотучыны

ң исеме 

Кеше 

саны* 

Кҿннҽ

р саны 

Юллама

ның 

нормати

в бҽясе 

 Бюджет 

тан 

субсидия 

Ҽти-

ҽнилҽр  

взносы 

Башка 

средство 

лар 

(предприя 

тие, җирле 

бюджет)** 

 

Ҥткҽрелгҽн ачык торги йомгаклары буенча 



Башка 

сҽламҽтлҽндерҥ 

учреждениелҽре 

 Татарстан 

Республикасы 

 50 

 

21 

 

818002,5

0 

695299,

50 

122703,00  

БАРЛЫГЫ   50  818002,5

0 

695299,

50 

122703,00  

 

ШҼҺҼР ЯНЫ  ЛАГЕРЬЛАРЫНДА  ПРОФИЛЬЛЕ  СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ (776,52 сум) 

(бюджет-660,04 сум, ҽти-ҽнилҽр взносы-116,48 сум) 

БСЛ (балалар 

сҽламҽтлҽнде

рҥ лагере)   

исеме 

Ҥткҽрҥ 

территориясе  

Карамагы

нда БСЛ 

булган 

баланс 

тотучыны

ң исеме 

Кеше 

саны* 

Кҿннҽр 

саны 

Юлламаны

ң норматив 

бҽясе 

13977,36 

 Бюджет 

тан субсидия 

Ҽти-

ҽнилҽр  

взносы 

Башка 

средство 

лар 

(предприя 

тие, җирле 

бюджет)** 

Ҥткҽрелгҽн ачык торги йомгаклары буенча (җҽйге һҽм калган чорда) 

   90 18 1257962,40 1069264,80 188697,6

0 

 

БАРЛЫГЫ 90   

 

1257962,40 

 

1069264,80 

 

 

188697, 

60 

  

0 

Ҥткҽрелгҽн ачык торги йомгаклары буенча (җҽйге һҽм калган чорда) 

   70 7 380494,80 323419,60 57075,20  

БАРЛЫГЫ 70  380494,80 323419,60 57075,20   

ИҖАДИ СҼЛҼТЛЕ ЯКИ СОЦИАЛЬ АКТИВ БАЛАЛАР ҺҼМ ВОЛОНТЕРЛАР, БАЛАЛАР ҺҼМ ЯШЬЛҼР ИҖТИМАГЫЙ 

БЕРЛҼШМҼЛҼРЕ АКТИВЫ ҼГЪЗАЛАРЫ,  БАЛАЛАРНЫҢ ҾСТҼМҼ БЕЛЕМ БИРҤ  УЧРЕЖДЕНИЕЛҼРЕНДҼ  

ТҼРБИЯЛҼНҤЧЕЛҼР ҾЧЕН ПАЛАТКАЛЫ ЛАГЕРЬЛАРДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ (2019 ел) 

921,45  сум.( ш.и. бюджет-783,23 сум, ҽти-ҽнилҽр взносы-138,22 сум) 



Палаткалы 

лагерьның 

(оештыручы 

ның) исеме 

Ҥткҽрҥ 

территория 

се  

Кеше 

саны 

Кҿн 

нҽр 

саны

* 

Юлла 

маның 

норма 

тив 

бҽясе 

Бюджет 

тан 

субсиди

ялҽр ** 

Ҽти-

ҽнилҽр  

взносы 

Башка 

сред 

ство 

лар 

(пред 

прия 

тие, 

җирле 

бюд 

жет) 

  “Надежда” 

(“Ҿмет”) 

спорт-

сҽламҽтлҽн 

дерҥ лагере  

ТР Балык 

Бистҽсе 

муниципаль 

районы 

90 7 6450,15 

580513,

5 

493434,

90 

87078,60  

 

ҖҼЙГЕ ЧОРГА БАЛАЛАР ҺҼМ ЯШЬЛҼР  ҾЧЕН  БАЛАЛАР, СПОРТ МҼЙДАНЧЫКЛАРЫ ОЕШТЫРУ 

Ҥткҽрҥ территориясе 

Балалар 

мҽйданчыклар

ы саны 

Балалар саны Кҿннҽр  

саны 

Ҽти-

ҽнилҽр  

взносы 

Башка средстволар 

(пред 

приятие, җирле бюджет) 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

6 200 12 0 0 

 

СҼЛАМҼТЛҼНДЕРҤ   ОЕШМАЛАРЫНДА   СМЕНАЛАРНЫҢ   ДҼВАМЛЫЛЫГЫ 

Балалар һҽм яшҥсмерлҽр ялын һҽм сҽламҽтлҽнҥен оештыру 

формалары 

 Сменаның  

дҽвамлылыгы, кҿннҽр 

Шҽһҽр  яны  лагеренда смена 7-21 

Шҽһҽр  яны  лагеренда профильле смена, шул исҽптҽн Кара 

диңгез  буенда 

7-18 

Палаткалы лагерьда профильле  смена 7-21 



Белем бирҥ оешмасы тарафыннан оештырылган кҿндезен була 

торган лагерьда смена 

7-21 

Хезмҽт  һҽм ял лагеренда смена 18 

Санаторий-курорт  оешмасында смена 24 

Балалар һҽм яшьлҽр ялын һҽм аларның сҽлҽмҽтлҽнҥен оештыру  

кысаларында физкультура-сҽламҽтлҽндерҥ чаралары, 

спартакиадалар, ҽйдаман осталыгы мҽктҽплҽре, иҗади 

конкурслар, фестивальлҽр, укыту-ҿйрҽтҥ программалары, 

балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыручылар форумнары, 

семинарлар һҽм башка чаралар 

3-18 

 

БАЛАЛАР ҺҼМ ЯШЬЛҼР ЯЛЫН ОЕШТЫРУГА  ФИНАНС  САРЫФ ИТҤЛҼРЕНЕҢ   (ЧЫГЫМНАРЫНЫҢ)  

НОРМАТИВЛАРЫ 

 

Балалар һҽм яшьлҽр ялын һҽм сҽлҽмҽтлҽнҥен 

оештыру  формалары  

Финанс сарыф итҥлҽре  

(чыгымнары)нормативлары, 

1 кешегҽ койка кҿненҽ 

(кҿнгҽ) сумнарда 

Шул исҽптҽн 1 

кешегҽ кҿнгҽ 

туклану, сумнарда 

Шҽһҽр  яны  лагеренда смена  779,05 280,71 

Шҽһҽр  яны лагеренда профильле смена  776,52 280,07 

Палаткалы лагерьда профильле  смена  921,45 282,64 

Белем бирҥ оешмасы тарафыннан оештырылган 

кҿндезен була торган (мҽктҽп яны) лагеренда 

һҽм хезмҽт һҽм ял лагеренда смена  

164,30 136,47 

 

 

БАЛАЛАР ҺҼМ ЯШЬЛҼР ЯЛЫН ОЕШТЫРУНЫ ТҼЭМИН ИТҤГҼ 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫ СРЕДСТВОЛАРЫННАН СУБСИДИЯЛҼР 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кҥрсҽткечнең исеме Татарстан 

Республикасы 

бюджетыннан 

бҥленҥче 

субсидиялҽр 

суммасы 

1 балага 

чыгымнар 

нормасы 

Татарстан Республикасында  муниципаль 

районның  дҽҥлҽт һҽм ҥзидарҽлек 

учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре һҽм 

хуҗалык итҥче субъектлары (дҽҥлҽт һҽм 

ҥзидарҽлек учреждениелҽреннҽн гайре) 

хезмҽткҽрлҽре балалары саныннан 1 балага 

балалар ялын һҽм сҽламҽтлҽнҥен 

оештыруны тҽэмин итҥгҽ финанс 

чыгымнары нормативлары 

 

 

2,6 тыс.руб. 

 

 

51,9 



Татарстан Республикасы 

Балык Бистҽсе муниципаль    

районы Башкарма 

комитетының   

2019 елның   22 мартындагы  

113 пи  номерлы карары белҽн 

расланды 

 

Балалар һҽм яшьлҽр ялын оештыру турында оператив мҽгълҥмат бирҥнең 

хисап формасы  

 

 Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы   

______________________________________________УГББМ (ТГББМ) 

№ Сҽламҽтлҽнде

рҥ 

лагерьлары 

ның тҿрлҽре 

Лагерьлар, 

мҽйданчыкла

р  саны 

Сменаны 

ҥткҽрҥнең 

фактик 

сроклары 

(ачылу һҽм 

ябылу 

даталарын 

кҥрсҽтергҽ) 

         Балалар саны 

план фактта план фактта 

 15 

яшькҽ 

кадҽр 

15 

яшь 

тҽн 

зур 

рак 

Бары 

сы * 

1 Белем бирҥ 

оешмалары 

тарафыннан 

оештырылган 

кҿндезен 

була торган 

лагерьларда 

гы  сменалар 

       

2 Белем бирҥ 

оешмалары 

тарафыннан 

оештырылган 

кҿндезен 

була торган 

хезмҽт һҽм 

лагерьларын 

дагы  

сменалар  

       

3 Балалар 

мҽйданчыкла 

       



 

 

 2019 елның җҽйге чорында (кышкы чорында)  2019 елның ___________аенда 

балалар һҽм яшьлҽрнең ялын  оештыру турында (____смена) 

Балаларның гомуми саныннан * ___________кеше: 

1. дҽҥлҽтнең аерым кайгыртуына мохтаҗ булган, барлыгы  _______кеше: 

- ата-аналар кайгыртуыннан мҽхрҥм  балалар - _______кеше 

- инвалид балалар -________ кеше 

- аз тҽэмин ителешле гаилҽлҽрдҽн  балалар - _____кеше 

- тулы булмаган гаилҽлҽрдҽн балалар- ______кеше 

- кҥпбалалы гаилҽлҽрдҽн балалар- _____кеше 

-уңышсыз гаилҽлҽрдҽн балалар- ____кеше 

- качаклар һҽм  яшҽҥ урыннарыннан кҥчеп китҽргҽ мҽҗбҥр булган 

гаилҽлҽрдҽн балалар- ______кеше 

2.Эчке эшлҽр органнарында исҽптҽ торучы балалар, барысы______ кеше 

2.1. шуларның  лагерьларда сҽламҽтлеклҽрен ныгытты- 

_____кеше(_______%), вакытлыча эшкҽ урнаштырылды ____кеше, ( 

______%). 

3.Эшкҽ урнаштырылган балалар барысы______кеше  

шул исҽптҽн  мҽшгульлек органы аша  _____кеше 

4.Ҽти-ҽнисе тарафыннан индивидуаль рҽвештҽ эшкҽ 

урнаштырылды:_____кеше 

5.Республика профильле лагерьларында ял итте  (БСЛ, ял урынын һҽм 

датасын кҥрсҽтергҽ):_____кеше 

6.Ял йортларында, санаторийларда һҽм ата-аналар  оешмалары линиясе 

буенча башкаларда ( БСЛ, ял урынын һҽм датасын кҥрсҽтергҽ) ял итте: 

______кеше 

7. Кҥп кҿнлек һҽм бер кҿнлек экскурсиялҽрдҽ һҽм турпоходларда 

булдылар:____кеше 

Искҽрмҽ: белем бирҥ оешмалары тарафыннан оештырылган  кҿндезен була 

торган лагерьлар сменасы һҽм  хезмҽт һҽм ял лагерьлары сменалары, шулай 

ук балалар мҽйданчыклары эшчҽнлеге йомгаклары буенча ирекле формадагы 

язма рҽвештҽ хисап смена тҽмамланган  кҿннҽн 3 кҿн ҥткҽннҽн соң. 

ры 

 Барлыгы        


