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2019 елда балалар һәм яшьләр
ялын оештыру турында
Балаларны яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, 2019 елда балаларның
һәм яшьләрнең ялын оештыру өчен тиешле шартлар тудыру максатларында, Ютазы
муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә:
1.Кушымта итеп бирелгәннәрне расларга:
2019 елга Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында балалар һәм
яшьләр ялын оештыру Программасын (Кушымта №1);
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең
ялын, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне оештыру турында
Нигезләмәне (Кушымта №2);
Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча Ведомствоара комиссия турында
Нигезләмәне (Кушымта №3);
Балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча Ведомствоара комиссия составын
(Кушымта №4);
2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты бүлекләре, шулай ук барлык милек формасындагы предприятиеләр,
учреждениеләр җитәкчеләренә тәкъдим итәргә:
балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру системасын саклау, төрле типтагы һәм
милек формаларындагы сәламәтләндерү учреждениеләрен, лагерьларын үстерү
буенча чаралар күрергә;
тәэмин итәргә:

чакырылыш комиссияләре рекомендацияләре буенча һәм медицина
күрсәткечләрен исәпкә алып,чакырылу яшенә кадәрге үсмерләрнең көндезге мәктәп
яны лагерьларында ялларын һәм сәламәтләндерелүләрен оештыруны;
ятим балаларның ялын, кораллы конфликтларда зыян күргән хәрби
хезмәткәрләрнең гаиләләреннән, аларга тиңләштерелгән затларның һәм һөнәри
эзләү-коткару формированиеләренең коткаручыларның гаиләләреннән балаларның
сәламәтләндерелүен, мәшгульлеген оештыруны , шул исәптән бушлай нигездә;
барлык төрдәге күзәтүчесез һәм тәрбиячесез балаларга, полициядә исәптә торучы
балигъ булмаганнар бүлекчәләрендә һәм Татарстан Республикасының Ютазы
муниципаль районы эчке эшләр органнары һәм балигъ булмаганнар эшләре буенча
комиссияләр юнәлтүе буенча подразделениеләрдә һәм балигъ булмаганнар белән
эшләү буенча комиссияләрдә учетта торган балаларга мәҗбүри урыннар бүлеп
бирүне;
социаль яктан куркыныч хәлдәге гаиләләрдән (тормыш яки сәламәтлек өчен
куркыныч тудырган, яки балаларны тәрбияләүгә һәм карап тоту таләпләренә җавап
бирмәгән) караучысызлыкны кисәтү, балалар алкоголизмын һәм наркоманияне
кисәтү максатында оештырылган ялны, савыктыру һәм мәшгульлек өчен
шартларны;
эш бирүчеләр һәм җирле бюджетлар акчалары хисабына 14 яшьтән 18 яшькә
кадәрге балигъ булмаган балаларны укудан буш вакытларында вакытлыча эшкә
урнаштыруны оештыруны;
әлеге карар белән расланган 2019 елга балалар һәм яшьләрнең ял итү
Программасы нигезендә балигъ булмаган балаларны халыкны эш белән тәэмин итү
үзәкләре белән берлектә вакытлыча район предприятиеләренә, учреждениеләренә,
оешмаларына эшкә урнаштыру буенча эш оештыруны;
балалар иминлеген һәм сәламәтлеген, хокук тәртибен, санитар-экологик һәм
янгын куркынычсызлыгын, сәламәтләндерү учреждениеләрендә һәм оешкан ял
урыннарында суда хәвефсезлек тәэмин итүгә юнәлдерелгән санитар-эпидемиологик
чаралар комплексын эшләүне һәм үткәрүне;
һәр смена ачылыр алдыннан сәламәтләндерү учреждениеләрен комплекслы
тикшерүне оештыруны, янгын куркынычсызлыгы таләпләренә, санитар
кагыйдәләргә, суда кешеләр тормышын саклау кагыйдәләренә, хезмәткәрләрнең
хезмәтне саклау шартларына һәм торышына, ял итүчеләр иминлеген тикшерү
максатыннан, мунча-кер юу комплексларын тотуга, электр җиһазларының
торышына, янгын турында кешеләргә хәбәр итү системаларына, телефон

элемтәсенә, беренчел янгын сүндерү чаралары булуга һәм аларның төзеклегенә,
шулай ук персоналның янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белүенә игътибар
юнәлтүне;
дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелеген гамәлгә ашырырга вәкаләтле орган
биргән гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килүен раслый торган
документ булганда, шулай ук янгын куркынычсызлыгын бозуларны бетерү буенча
күрсәтмәләрнең тулы күләмдә үтәлүе очрагында, барлык типтагы сәламәтләндерү
учреждениеләрен ачуны;
түләү алмыйча балалар сәламәтләндерү учреждениеләрен кабул итүне;
билгеләнгән тәртиптә лаборатор-инструменталь тикшеренүләр үткәрүгә
аккредитацияләнгән лабораторияләр белән килешүләр төзү юлы белән барлык
типтагы савыктыру учреждениеләре тарафыннан
санитар кагыйдәләрне һәм
санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны үтәүне;
урман-техник чараларын үткәрү (агачларның, куакларның түбән үсүче һәм коры
ботакларны кисү, яшь үсентеләрне кисү, үләнне чабу, балалар сәламәтләндерү
учреждениесе территориясеннән коры-сарыны һәм чүп-чарны чыгару); кирәк
булганда, 500 метр радиуста коры-сарыны һәм чүп-чарны дератизацион эшләргә
һәм талпанга каршы эшкәртү буенча эшләргә кадәр коры-сарыны һәм чүп-чарны
чыгаруны;
барлык корылмаларга, шул исәптән файдаланылмый торган, ачык
территорияләргә, 500 метрлык радиуста лагерь тирәсендәге барьерга, балалар җәйге
сәламәтләндерү учреждениесе ачылуга кадәр 10-14 көн кала һәм лагерь
консервациясе алдыннан, шулай ук сменалар арасында дератизацион эшләр
үткәрүне;
лагерь территориясен һәм аның 50 метрлык зонасын, аның тирәсендә балалар
җәйге сәламәтләндерү учреждениесе ачылганчы 10-14 көн кала, шулай ук этник
күрсәткечләр булган очракта, сменалар арасында талпанга каршы эшкәртүне;
Татарстан Республикасы территориясенә аеруча куркыныч инфекцияләр кертүне
кисәтүне, төркем йогышлы авырулар барлыкка килүне кисәтү максатларында
кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча
федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) идарәсе белән
оештырылган балалар коллективларының Татарстан Республикасыннан читкә
чыгуын килештерүне;
тимер юл, авиация, автомобиль (юлда өч сәгатьтән артык булганда) һәм су
транспорты белән йөртү буенча санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәүне;

РФ Хөкүмәтенең 2013 елның 17 декабрендәге № 1177 карары белән расланган
“Балалар төркемнәрен автобуста йөртү кагыйдәләре”нигезендә балаларны йөртүне;
РФ Хезмәт кодексының 331 һәм 351.1 маддәләре нигезендә балалар ял иткән
оешмаларга эшкә урнашучы затларның хөкемгә тартылган булу-булмауларының
алдан тикшерүне үтәүне;
түбәндәгеләрне оештыруны:
талпан энцефалитын, боррелиозны һәм геморрагик бизгәкне профилактикалау
максатларында, аккредитацияләнгән учреждениеләр белән билгеләнгән тәртиптә
килешүләр төзү юлы белән, сәламәтләндерү учреждениеләре ачылыр алдыннан
акарицид эшкәртүнең нәтиҗәлелеген контрольдә тотуны (кулланыла торган
препаратка бәйле рәвештә эшкәртелгәннән соң, 3-5 көнгә), шулай ук дератизация
эшләренең сыйфатын контрольдә тотуны (үткәрелгән дератизациядән соң 10-14
көннән соң);
хезмәтне саклау буенча балалар сәламәтләндерү лагерьларының җитәкчеләрен
һәм педагогик составын, янгын-техник минимум һәм барлык хезмәткәрләрне
гигиеник әзерләү программалары буенча билгеләнгән тәртиптә укытуны.
3. “Урыссу үзәк район хастаханәсе”
учреждениесенә тәкъдим итәргә:

дәүләт

сәламәтлек

саклау

әлеге учреждениеләрне гамәлгә куючыларның гаризалары буенча контракт
нигезендә стационар сәламәтләндерү учреждениеләрен медицина кадрлары белән
тәэмин итүне;
түләү алмыйча балигъ булмаган балаларга, аларның укудан буш булган каникул
вакытларына вакытлыча эшкә урнашканда медицина тикшерүләре оештыруны
тәэмин итүне;
Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрының 2011
елның 12 апрелендәге "Үтәгәндә мәҗбүри башлангыч һәм периодик медицина
тикшерүләре (тикшерүләр) үткәрелә торган зарарлы һәм (яки) куркыныч җитештерү
факторлары һәм эшләренең исемлеген һәм зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт
шартлары белән авыр эшләрдә мәшгуль хезмәткәрләргә беренчел һәм периодик
медицина тикшерүләрен (тикшерүләрен) үткәрү тәртибен раслау турында»гы №
302н боерыгы таләпләре нигезендә, 2019 елда Татарстан Республикасы балалары
һәм яшьләре ялын һәм сәламәтләндерүне оештыруга бүлеп бирелә торган акчалар
хисабына балалар сәламәтләндерү учреждениеләренә эшкә җибәрелә торган
персоналны сезонлы медицина каравын тәэмин итәргә.

балаларны савыктыру учреждениеләренә эшкә юнәлдерелгән персоналны
сезонлы тикшерү кысаларында түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә.
4. «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология
үзәге " федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесенең Баулы филиалы
Ютазы бүлегенә түбәндәгеләрне түләү алмыйча уздыруны тәкъдим итәргә:
балалар ял итү һәм сәламәтләндерү учреждениеләренең гамәлдәге санитар
нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килүенә санитар-эпидемиологик экспертизаны;
балалар сәламәтләндерү учреждениеләренә, лагерьларның лабораторияинструменталь тикшеренүләренә юнәлдерелгән персоналны гигиеник укыту һәм
профилактик медицина тикшерүен;
җәйге чорда вакытлыча эш белән тәэмин итүне рәсмиләштергәндә балигъ
булмаган балаларны медицина тикшерүләрен;
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 тотуны.
5. Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр
министрлыгы Баш идарәсенең Ютазы муниципаль районы буенча күзәтчелек
эшчәнлеге Бүлекчәсенә җәйге сәламәтләндерү учреждениеләрендә янгын
куркынычсызлыгы таләпләрен үтәүне тикшереп торуны тәкъдим итәргә.
6. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге»
МКУга билгеләнгән тәртиптә тәэмин итәргә:
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре, спорт һәм
туризм» МКУ белән берлектә Республика, Бөтенроссия, халыкара конкурслар,
ярышлар һәм олимпиада җиңүчеләре, ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм
калган балалар өчен балалар йортларында һәм интернат-мәктәпләрдә
тәрбияләнүчеләр (ятим балаларны да кертеп, балалар йортларында һәм мәктәпинтернатлардан тәрбиягә бирелгән гаиләләрне дә кертеп), кадет мәктәпләре һәм
сыйныфлары укучылары өчен оештырыла торган республика профиль сменаларын,
кадет мәктәпләре һәм, 2013 елның 5 апрелендәге «Дәүләти һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу
өлкәсендә контракт системасы турында" 44 – ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
үткәрелә торган торглар нәтиҗәләре буенча билгеләнгән Россия Федерациясе
Краснодар крае һәм Кырым Республикасы (алга таба - Кара диңгез яр буенда)

территориясендә урнашкан лагерьларга бүләкләү сыйфатында җибәрелә торган
балалар иҗтимагый берләшмәләренең активистларына укуга, балалар иҗатында,
спортта ирешкән уңышлары һәм балалар һәм яшьләр хәрәкәтендә актив
катнашулары өчен балаларны сайлап алуны һәм комплектлауны;
мәгариф учреждениеләрендә тәрбияләнә торган ятим балаларның һәм ата-ана
каравыннан мәхрүм калган балаларның ялын һәм аларны савыктыруны оештыруны;
мәктәп яны сәламәтләндерү лагерьларында укучыларның ялын
сәламәтләндерелүен оештыру буенча методик ярдәмне һәм мониторингны;

һәм

практика үткән чорда балаларны сәламәтләндерү учреждениеләрендә эшкә
студентларны җәлеп итүне;
ведомствосындагы махсус (коррекция) гомуми белем бирү учреждениеләре
укучылары өчен көндезге сәламәтләндерү лагерьларында (мәктәп яны) ял һәм
сәламәтләндерү эшен оештыруны;
башлангыч, урта һәм югары һөнәри белем бирү учреждениеләре укучыларын һәм
студентларын балалар сәламәтләндерү учреждениеләрендә практика узу чорында
эшкә җәлеп итүне;
мәгариф системасының сәламәтләндерү лагерьларына эшкә җибәрелә торган
педагогик кадрларны укытуны.
7. Урманчылыкка балаларны савыктыру лагерьларын урманчылыкның урман
хуҗалыгы регламентына кертүдә һәм Россия Федерациясе Җир кодексы таләпләре
һәм Россия Федерациясе Табигый ресурслар министрлыгының 2012 елның 21
февралендәге «Рекреацион эшчәнлекне гамәлгә ашыру өчен урманнардан файдалану
кагыйдәләрен раслау турында"гы № 62 Боерыгы белән расланган кагыйдәләре
нигезендә урман фонды участокларыннан даими (сроксыз) файдалануга шартнамә
төзүдә булышлык күрсәтергә.
8. “Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм бүлеге” МКУга түбәндәгеләрне оештыруны тәэмин итәргә:
2013 елның 5 апрелендәге «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турында» 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә үткәрелә торган торглар
нәтиҗәләре буенча билгеләнгән Кара диңгез яр буенда һәм Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының стационар лагерьларында,
шулай ук Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм

министрлыгының сәламәтләндерү стационар лагерьларында үткәрелә торган
балалар ялын һәм сәламәтлндерелүен ;
профильле палаткалы лагерьларда сменаларны;
яшүсмерләргә хәрби-патриотик тәрбия бирүгә юнәлдерелгән профильле
сменалар, чаралар;
7 яшьтән 30 яшькә кадәрге яшьләр хәрәкәте активистларын һәм халыкара,
төбәкара, республика спорт чаралары активистларын, шулай ук Төньяк флотның
автоном су асты көймәләре экипажлары әгъзаларының гаиләләрен санатор
учреждениеләрндә сәламәтләндерү һәм тернәкләндерү дәвалавын;
матди-техник базаны камилләштерү һәм сәламәтләндерү лагерьларын үстерү
буенча эшләрне оештыруны;
Россия Федерациясе Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм
табигый бәла-казалар нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының Татарстан
Республикасы буенча Баш идарәсенә, Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше
иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы
(Татарстан) буенча идарәсенә Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
территориясендә урнашкан 2019 елның җәйге сезонында эшләячәк барлык типтагы
лагерьларның исемлеген (урнашу урынын, адресын, ведомство карамагында
булуын)Тәкъдим итәргә.
9. Ютазы районының "Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУга
тәкъдим итәргә:
14 яшьтән 18 яшькә кадәр балигъ булмаган балаларны укудан буш вакытларында
эшкә урнаштыру мөмкинлеге турында халыкка мәгълүмат җиткерү эшен
оештырырга;
балигъ булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләрдә һәм комиссияләрдә исәптә
торучы балигъ булмаганнарны беренче чиратта вакытлыча эшкә урнаштыруны
тәэмин итәргә;
беренче чиратта ял һәм сәламәтләндерү оештыруны тәэмин итәргә:
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 балаларны ;

тормыш һәм сәламәтлек өчен куркыныч булган яки балаларны тәрбияләүгә һәм
карап тотуга карата таләпләргә җавап бирми торган шартларда) социаль куркыныч
хәлдә булган, ведомствоара исәптә торган балаларны;
социаль тернәкләндерүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсуслаштырылган
учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләрне;
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль
яклау министрлыгы карамагындагы башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү
учреждениеләрендә белем алучы ятим балаларны;
сәламәтләндерү учреждениесенә юллама бирү өлешендә озатып йөрүдән башка
үз-үзләренә хезмәт күрсәтүгә сәләтле социаль хезмәт алудан баш тартмаган инвалид
балаларны;
законда билгеләнгән тәртиптә 2019 елгы сәламәтләндерү кампаниясен оештыруга
каралган акчалар хисабына балалар өчен сәламәтләндерү һәм шифаханә
учреждениеләренә юлламалар сатып алуга дәүләт контрактларын төзергә;
Россия Федерациясе бюджеты акчаларыннан авыр тормыш хәлендә калган
балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыруга,
юлламалар бәясен арттыру юлы белән бүлеп бирелгән акчалар хисабына, авыр
тормыш хәлендә калган балаларны транспортта йөртү өчен түләүне күздә тотарга;
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы
тарафыннан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, җирле
үзидарә органнары белән берлектә үткәрелә торган балалар һәм яшьләр ялын һәм
сәламәтләндерелүен оештыручыларының, лагерь башлыкларының һәм аларның
тәрбия эшләре буенча урынбасарларының квалификациясен күтәрү буенча
республика курсларында катнашуын оештырырга.
10. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының "Мәдәният
бүлеге» МКУ билгеләнгән тәртиптә эшләрен оештырырга:
профильле сменаларның;
сәламәтләндерү учреждениеләрендә күчмә китапханәләрнең;
тематик дискотекалар һәм күңел ачу чаралары үткәрергә.
11. Ютазы
муниципаль
районының
Финанс-бюджет
түбәндәгеләр белән тәэмин итүне тәкъдим итәргә:

палатасына

әлеге карар белән расланган программаны 2019 елга Татарстан Республикасы
бюджетында сәламәтләндерү кампаниясен оештыру чараларын финанслау өчен
каралган акчалар хисабына финанслауны ;
Татарстан
Республикасы
Финанс
министрлыгының
Казначылык
Департаментының территориаль бүлеге тарафыннан өч көн эчендә балаларның һәм
яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыру буенча килешүләр
буенча түләү заявкаларын карауны;
программаны гамәлгә ашыруга бүлеп бирелә торган акчаларның максатчан
кулланылышын контрольдә тотуны.
12. Россия Эчке эшләр министрлыгының Ютазы районы буенча бүлегенә
түләү алмыйча тәэмин итүне тәкъдим итәргә:
балаларны сәламәтләндерү учреждениеләренә һәм кире кайтаруны оештыра
торган транспорт чараларының юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең
патруль автомобильләре белән озатылуын тәэмин итүне;
Татарстан
Республикасы
чикләреннән
читтә
(Россия
Федерациясе
территориясендә) урнашкан сәламәтләндерү лагерьларына баручы балалар
төркемнәренең бару һәм тору урыннарында җәмәгать тәртибен тәэмин итүне һәм
саклауны.
13. «Татмедиа» ААҖ филиалы «Ютазы таңы”
(“Ютазинская новь”)
газетасы
редакциясенә
массакүләм
мәгълүмат
чараларында
балалар
сәламәтләндерү учреждениеләренең яшь буынны тәрбияләү, аның сәламәтлеген
арттыру һәм ныгыту буенча уңай эш тәҗрибәсен һәм 2019 елда сәламәтләндерү
кампаниясен оештыру һәм уздыруда иң актуаль проблемаларны яктыртуны тәэмин
итәргә.
14. 2019 елда балалар һәм яшьләр
учреждениеләр һәм ведомстволарга:

ялын

оештыруда

катнашучы

сәламәтлек саклау учреждениеләренә медицина персоналын эшкә алу буенча
килешү формасын алдан карарга;
сәламәтләндерү учреждениеләрендә һәм юлда булган бәхетсезлек очракларыннан
балаларны һәм яшьләрне ирекле иминиятләштерүне оештырырга;
төзелгән шартнамәләр, муниципаль контрактлар нигезендә Татарстан
Республикасы бюджеты акчаларын куллану турындагы хисапларны үз вакытында
тапшыруны тәэмин итәргә.

15. Түбәндәгеләрне билгеләргә:
балигъ булмаган балаларны вакытлыча эшкә урнаштыру, шул исәптән эш
бирүчеләр белән килешүләр төзү халыкны эш белән тәэмин итү үзәкләре
тарафыннан гамәлгә ашырыла;
билгеле бер чорда эш вакыты нормасын эшләгән һәм хезмәт нормаларын (хезмәт
вазыйфаларын) үтәгән балигъ булмаган балага айлык хезмәт хакы федераль
законнар тарафыннан билгеләнгән минималь хезмәт хакыннан түбән була алмый;
балалар сәламәтләндерү лагере персоналының хезмәт хакы, законнарга каршы
килми торган финанслауның башка чыганаклары хисабына, эш бирүче тарафыннан
арттырылырга мөмкин;
Россия Федерациясе Салым кодексының 211 статьясындагы 2 пунктының 1
пунктчасы һәм 217 статьясындагы 9 пункты нигезендә 16 яшькә җиткән затларга
бирелгән сәламәтләндерү учреждениеләренә (җирле, региональ, федераль) барлык
дәрәҗәдәге бюджетлар акчалары исәбеннән тулысынча яисә өлешчә түләү
суммасына салым салынырга тиеш.
16. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының
2018 елның 14 маендагы “Балалар һәм яшьләр ялын, аларны савыктыруны һәм эш
белән тәэмин итүне оештыру турында»гы 320санлы карары үз көчен югалткан дип
санарга.
17. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасарына
йөкләргә.
Җитәкче

Т. И. Нигъмәтуллин
2-81-97

С. П. Самонина

Кушымта №1
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
“____” ________ 2019 ел №___

2019 елга Ютазы муниципаль районында балаларның һәм яшьләрнең ялын, аларның
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген оештыру
МАКСАТЧАН ПРОГРАММАСЫ
ПРОГРАММАНЫҢ ПАСПОРТЫ
Программаның
исеме

2019 елга Ютазы муниципаль районында балаларның
һәм яшьләрнең ялын, аларның сәламәтләндерелүен
һәм мәшгульлеген оештыру
максатчан программасы (алга таба – Программа)

Программаны эшләү
турында карар
кабул итү датасы
(аны раслау датасы,
тиешле норматив
актның исеме һәм
номеры

Муниципаль
заказчы
Дәүләт заказчысы
Дәүләт заказчысы координатор
Программаны төп
эшләүче

Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының “2014 - 2020 елларга Татарстан
Республикасында физик культура, спорт,
туризмны
үстерү
һәм
яшьләр
сәясәтен
тормышка ашыру нәтиҗәлелеген күтәрү ”
дәүләт программасын раслау турында 2014 ел,
7 февраль, 73 нче карары белән расланган
2014-2020 елларга Татарстан Республикасы
балалары
һәм
яшьләре
ялын,
аларны
савыктыруны, эш белән тәэмин итүне оештыру
" ярдәмче программасы
ТР Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинеты
Татарстан
Республикасы
яшьләр
эшләре
буенча министрлыгы
Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының “Яшьләр эшләре буенча, спорт,

Программаның
максатлары һәм
бурычлары

Программаны
тормышка ашыру
сроклары һәм
этаплары
Финанслау
күләмнәре һәм
чыганаклары
Программаны

туризм” бүлеге
Максаты - балаларның һәм яшьләрнең ялын
һәм сәламәтләндерелүен оештыру, каникул
вакытында мәшгульлекләрен тәэмин итү,
сәламәтләндерү
нәтиҗәләренең
дәрәҗәсен
арттыру.
Бурычлар:
Балалар
һәм
яшьләр
ялының
төрле
формаларын
үстерү,
аларның
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген тәэмин
итү, балалар һәм яшьләр туризмын һәм
спортны үстерү.
Сәләтле балаларны, фән олимпиадаларында,
иҗади конкурсларда җиңүчеләрне ачыклау,
аларга ярдәм итү системасын формалаштыру
Балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына,
волонтерларга ярдәм итү, ятим балаларга, ата ана каравыннан мәхрүм калган балаларга
дәүләт ярдәме күрсәтү.
Балалар арасында авырулар һәм инвалидлык
профилактикасы.
Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм
хокук бозуларын профилактикалау.
Авыр
тормыш
хәлендә
калган
балалар
җәмгыяте белән нәтиҗәле комплекслы социаль
яклау һәм интеграция формалаштыру.
Каникул чорында мәктәп яшендәге балаларны
ял белән тәэмин итү.
Балаларны һәм яшьләрне ял, каникул чорында
сәламәтләндерү белән тәэмин итү.
Балаларның тормыш-көнкүрешен яхшырту һәм
имин булмаган балалар проблемаларын хәл
итү.
Каникул чорында балаларны һәм яшьләрне эш
белән тәэмин итү.
2019 елның апреле – 2020 елның марты

Программаны финанслауның гомуми күләме
4 347 619,00 сум тәшкил итә, шул исәптән:
- ТР бюджеты акчасы – 3 535 598,35 сум;
- оешмалар акчасы – 609 601,65 сум;
- әти-әниләр кертемнәре – 202419,00 сум
Барлык программа чаралары йомгаклары

тормышка
ашыруның ахыргы
көтелгән
нәтиҗәләре
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары) һәм
аның бюджет
эффектлылыгы
күрсәткечләре

буенча
белдерелгән
сәламәтләндерү
нәтиҗәсенең 90 проценттан да ким булмаган
дәрәҗәсенә ирешү.
Гамәлгә ашырылган чараларның сыйфаты һәм
нәтиҗәлелеге (балалар ялын оештыручылар,
әйдаманнар мәктәпләрен әзерләү һәм аларның
квалификациясен
күтәрү
программаларын,
җитәкчеләр семинар-тренингларын, профильле
сменаларны, палаткалы лагерьлар сменалары).

Кушымта 1
ТР Ютазы муниципаль
районында
балалар һәм яшьләр ялын ,
аларны сәламәтләндерүне һәм аларның
мәшгульлеген оештыру б уенча
программага

Көндезге балалар сәламәтләндерү мәктәп яны лагерьларында балаларны карап
тотуга чыгымнарның ФИНАНС НОРМАЛАРЫ
№т/б

1
2
3

Статья

Туклан у
Мәдәни хезмәт күрсәтү
Хуҗалык чыгымнары,
шул исәптән:
-дарулар
- канцтоварлар, х уҗалык
тауарлары
Сменага нәтиҗә
Бер көнгә

Сменага бер балага чыгымнар, сум
Җәйге каник уллар
Кышкы
чорында көндезге
каник уллар
мәктәп яны
чорында көндезге
сәламәтләндерү
мәктәп яны
лагерьлары яллар
сәламәтләндерү
лагерьлары
2814,00
934,06
353,64
124,84
282,66
91,20
148,05
134,61

51,30
39,90

3450,30
164,30

1150,10
164,30

Кушымта 2
ТР Ютазы муниципаль
районында
балалар һәм яшьләр ялын,
аларны сәламәтләндерүне һәм аларның
мәшгульлеген оештыру б уенча
программага

Палаткалы профильле сәламәтләндерү лагеренда балаларны карап тотуга
чыгымнарның ФИНАНС НОРМАЛАРЫ (дәвамы -7 көн)

№
т/б

Статья

Сменага бер балага чыгым ,
сум

1
2
3
4
5

Төп персоналның хезмәт хакы
Хезмәт хакына акча
Туклан у
Мәдәни хезмәт
Хуҗалык чыгымнары, шул исәптән:
- дератизация, дезинфекция,
лаборатор тикшеренүләр
-дарулар
- канцтоваррлар, х уҗалык тауарлары
- транспорт хезмәтләре
- башка чыгымнар
Барлыгы сменага
Бер көнгә

1546,94
467,18
2658,32
218,28
91,20
152,04
204,00
39,90
628,76
574,63
6450,15
921,45

Кушымта 3
ТР Ютазы муниципаль
районында
балалар һәм яшьләр ялын,
аларны сәламәтләндерүне һәм аларның
мәшгульлеген оештыру б уенча
программага

“Дубравушка” балаларны сәламәтләндерү лагеренда балаларны карап тотуга
чыгымнарның ФИНАНС НОРМАЛАРЫ
№
т/б

Статья

1

Төп персоналның хезмәт
хакы
Хезмәт хакына акча
Туклан у
Мәдәни хезмәт
Хуҗалык чыгымнары,
шул исәптән
- хезмәт күрсәтүче
персоналның хезмәт хакы
- хезмәт хакына
исәпләнгән акча
- профильле эш
-йомшак инвентарь
-дарулар
- канцтоварлар
-ю у һәм дезинфекцияләү
чаралары
дератизация,дезинфекция,
лаборатор тикшеренүләр,
чүп чыгару буенча
хезмәтләр
- озак вакыт файдалан у
өчен җиһаз һәм инвентарь
сатып алу
- коммуналь хезмәтләр
- башка чыгымнар
Барлыгы сменага
Бер көнгә

2
3
4
5

Бер балага сарыф ителгән акча , сум
Смена дәвамы 18
Смена дәвамы 7
көн
көн
3139,09
1237,42
850,69
6232,14
117,70
3637,74

335,34
2423,61
35,31
1403,96

693,70

269,77

187,99

73,11

0
215,30
97,01
95,11
190,22

41,75
71,77
32,34
31,70
63,41

593,48

197,83

337,82

152,17

1027,10
200,00
13977,36
776,52

437,72
32,38
5435,64
776,52

Кушымта 4
ТР Ютазы муниципаль
районында
балалар һәм яшьләр ялын,
аларны сәламәтләндерүне һәм аларның
мәшгульлеген оештыру б уенча
программага

Балаларны балалар хезмәт һәм ял сәламәтләндерү лагерьларында карап тотуга
чыгымнарның ФИНАНС НОРМАЛАРЫ
№
т/б
1
2
3

Статья
Туклан у
Мәдәни хезмәт күрсәтү
Хуҗалык чыгымнары, шул исәптән:
-дарулар
- канцтоварлар, х уҗалык товарлары
Сменага барлыгы
Бер көнгә

Бер балага сменага
чыгымнар, сум
934,06
122,74
93,30
51,30
42,00
1150,10
164,30

К ушымта №5
ТР Ютазы муниципаль районында
балаалар һәм яшьләр ялын оештыру,
аларны сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген
оештыру программасына
Мәктәп яны хезмәт һәм ял лагерьларында балалар ялын һәм сәламәтләндерелүен оештыру
ПЛАНы

№ т/ б

Бал а лар к а те го р и я се

Ко л - во
д не й

Кө н нәр
са ны

Бал а лар
са ны

Бар л ыг ы
чыгым н ар
с ум м асы ,
с ум

Ш ул и сә п тә н :
Т Р бюд же т ы

Ат а -а на л ар
кер тем н әр е

1

Ур ысс ун ы ң №2 м ә к тә б е

21

1

30

1 0 3 5 0 9 ,0 0

8 7 9 8 5 ,8 0

1 5 5 2 3 ,2 0

2

Ур ысс ун ы ң №3 м ә к тә б е

21

1

40

1 3 8 0 1 2 ,0 0

1 1 7 3 1 4 ,4 0

2 0 6 9 7 ,6 0

3

21

1

35

1 2 0 7 6 0 ,5 0

1 0 2 6 5 0 ,1 0

1 8 1 1 0 ,4 0

21

1

105

3 6 2 2 8 1 ,5 0

3 0 7 9 5 0 ,3 0

5 4 3 3 1 ,2 0

1

Ги м н аз и я
Ур ыссу ш т б б у енча
б а рл ыг ы
Ю таз ы м ә к тә бе

21

1

28

9 6 6 0 8 ,4 0

8 2 1 2 0 ,0 8

1 4 4 8 8 ,3 2

2

Ис ке У р ысс у м ә к тә бе

21

1

13

4 4 8 5 3 ,9 0

3 8 1 2 7 ,1 8

6 7 2 6 ,7 2

3

Кәр әк әш ле м ә к тә бе

21

1

10

3 4 5 0 3 ,0 0

2 9 3 2 8 ,6 0

5 1 7 4 ,4 0

4

Б әйр ә кә м ә к тә бе

21

1

14

4 8 3 0 4 ,2 0

4 1 0 6 0 ,0 4

7 2 4 4 ,1 6

5

Кеч е Ур ысс у м ә кт ә бе

21

1

10

3 4 5 0 3 ,0 0

2 9 3 2 8 ,6 0

5 1 7 4 ,4 0

6

Әб сә ләм м ә кт әб е

21

1

10

3 4 5 0 3 ,0 0

2 9 3 2 8 ,6 0

5 1 7 4 ,4 0

7

Д им там ак м ә к тә бе

21

1

10

3 4 5 0 3 ,0 0

2 9 3 2 8 ,6 0

5 1 7 4 ,4 0

Ба рл ыгы а выл

21

1

95

3 2 7 7 7 8 ,5 0

2 7 8 6 2 1 ,7 0

4 9 1 5 6 ,8 0

Ба рл ыгы

21

1

200

6 9 0 0 6 0 ,0 0

5 8 6 5 7 2 ,0 0

1 0 3 4 8 8 ,0 0

Кушымта №6
ТР Ютазы муниципаль районында
балаалар һәм яшьләр ялын оештыру,
аларн ы сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген
оештыру программасына
Балалар категориясе буенча “Дубравушка” стационар балалар сәламәтләндерү лагеренда балалар ялын һәм
сәламәтләндерелүен оештыру ПЛАНы
№
т/б

Балалар категориясе

М униципаль
хезмәткәрләр һәм
дәүләт
учреждениеләре
хезмәткәрләре
балалары (18көн)
Иҗади сәләтле,
социаль актив
балалар (профиль
сменасы) (7 көн)
Иҗади сәләтле,
социаль актив
балалар (профильле
смена) (7 көн – 17
июльдән )
Барлыгы

Балалар
саны

Шул исәптән сменалар буенча,
кеше
1 смена
2 смена
3 смена

Барлыгы
чыгымнар
суммасы, сум

ТР бюджеты

80

1 118 188,80

950 457,60

Ата-ана
кертемнәре
167 731,20

434 851,20

369 622,40

65 228,80

80

434 851,20

369 622,40

65 228,80

80

1 987 891,20

1 689 702,40

298 188,80

80

160

240

80

80

80

Ш ул исәптән:

Кушымта 7

ТР Ютазы муниципаль районында
балаалар һәм яшьләр ялын оештыру,
аларны сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген
оештыру программасына
Җәйге каникуллар чорында көндезге мәктәп яны лагерьларында балалар ялын һәм сәламәтләндерелүен оештыру
ПЛАНы
№ т/б Балалар категорияләре

Көннәр Сменалар Кол-во
саны
саны
детей

Чыгымнар
суммасы
барлыгы, сум

Шул исәптән:
ТР бюджеты

Ата-аналар взнослары

1

Урыссудагы № 2 мәктәп

21

1

30

103 509,00

87 985,80

15 523,20

2

Урыссудагы 3 санлы мәктәп

21

1

40

138 012,00

117 314,40

20 697,60

3

Гимназия

21

1

35

120 760,50

102 650,10

18 110,40

Урыссу штб буенча барлыгы

21

1

105

362 281,50

307 950,30

54 331,20

1

Ютазы мәктәбе

21

1

28

96 608,40

82 120,08

14 488,32

2

Иске Урыссу мәктәбе

21

1

13

44 853,90

38 127,18

6 726,72

3

Кәрәкәшле мәктәбе

21

1

10

34 503,00

29 328,60

5 174,40

4

Бәйрәкә мәктәбе

21

1

14

48 304,20

41 060,04

7 244,16

5

Кече Урыссу мәктәбе

21

1

10

34 503,00

29 328,60

5 174,40

6

Әбсәләм мәктәбе

21

1

10

34 503,00

29 328,60

5 174,40

7

Димтамак мәктәбе

21

1

10

34 503,00

29 328,60

5 174,40

Барлыгы авыл мәктәпләре

21

1

95

327 778,50

278 621,70

49 156,80

Барлыгы

21

1

200

690 060,00

586 572,00

103 488,00

Кушымта 8
ТР Ютазы муниципаль районында
балалар һәм яшьләр ялын, аларның
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлег ен
оештыру б уенча программага
Кышкы каникуллар чорында мәктәп яны лагерьларында балалар ялын һәм сәламәтләндерелүен оештыру
ПЛАНы
№
т/б
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Балалар категориясе
Урыссудагы № 2
мәктәп
Урыссудагы № 3
мәктәп
Гимназия
Барлыгы Урыссу
штб буенча
Ютазы мәктәбе
Иске Урыссу
мәктәбе
Каразирек мәктәбе
Кәрәкәшле мәктәбе
Бәйрәкә мәктәбе
Кече Урыссу
мәктәбе
Әбсәләм мәктәбе
Димтамак мәктәбе
Барлыгы авыл
Барлыгы

Көннәр
саны

Сменалар Балалар
саны
саны

Ш ул исәптән:

Чыгымнар
суммасы
барлыгы, сум

ТР бюджеты

Ата-аналар
взносы

7

1

26

29 902,60

25 418,12

4 484,48

7

1

40

46 004,00

39 104,80

6 899,20

7

1

30

34 503,00

29 328,60

5 174,40

7

1

96

110 409,60

93 851,52

16 558,08

7

1

25

28 752,50

24 440,50

4 312,00

7

1

13

14 951,30

12 709,06

2 242,24

7
7
7

1
1
1

13
10
13

14 951,30
11 501,00
14 951,30

12 709,06
9 776,20
12 709,06

2 242,24
1 724,80
2 242,24

7

1

10

11 501,00

9 776,20

1 724,80

7
7
7
7

1
1
1
1

10
10
104
200

11 501,00
11 501,00
119 610,40
230 020,00

9 776,20
9 776,20
101 672,48
195 524,00

1 724,80
1 724,80
17 937,92
34 496,00

Кушымта 9
ТР Ютазы муниципаль
районында
балалар һәм яшьләр ялын, аларның
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген
оештыру буенча программага
Палатка лагеренда балалар ялын һәм с әламәтләндерелүен оештыру ПЛАНы
№
т/б

1

Балалар
категориясе
Палатка
лагере
Барлыгы

Көннәр
саны

Сменалар
саны

Балалар
саны

15

Барлыгы
чыгымнар
суммасы,
сум
96 752,25

7

1

7

1

Шул исәптән:
ТР
Ата-ана
бюджеты кертемнәре
82 239,15

14 513,10

15

96 752,25

82 239,15

14 513,10

КушымтаN 7. Тәкъдим ителгән, шул исәптән балалар өчен ашамлыклар һәм эчемлекләр
әзерләү өчен кулланыла торган, уртача тәүлеклек азык-төлек җыелмасы
КушымтаN 7. СанПиН 2.4.4.3155-13. Тәкъдим ителгән, шул исәптән балалар өчен
ашамлыклар һәм эчемлекләр әзерләү өчен кулланыла торган, уртача тәүлеклек азыктөлек җыелмасы
Азык-төлек

Арыш икмәге (арыш -б одай)
Бодай икмәге
Бодай оны
Ярмалар, к узаклыл ар
Макарон эшләнмәләре
Бәрәңге
Яңа җыйган яшелчәл ә р, яшел
тәмләткеч үлән
Свежий җимешләр
Киптерелгән җимешлә р, ш ул
исәптән гөлҗимеш
Яшелчә һәм җиләк -җ имеш соклары,
витаминлы эчемлеклә р, ш ул
исәптән инстан т эчем лекләр
Ит (сө якле и т) 1 кат.
1 категория эче чис та ртылган
чебеш (тавыклар 1 ка т. т/б)
Балык -фил е
Казылык эшләнмәләре
Сөт (массакүл әм май өлеше 2,5%,
3,2%тан ар тык тү гел )
Катык -сө т эшләнмәлә ре (майның
массакүләм өлеше 2,5 %, 3,2% тан
артык түгел )
Эремчек (майны ң мас сакүләм өлеше
9%тан артык түг ел )
Сыр
Каймак (майның масс акүләм өлеше
15%тан артык түг ел )
Акмай
Үсемлек мае
Диетик йомырка
Шикәр ****
Кондитер эшләнмәләр е
Чәй
Какао
Ипи пешерү чүпр әсе х лебопекарные
Тоз

Балалар яшенә бәйле азык -төлек күләме
г, мл, бр утто
г, мл, нетто
7
11 яшь
7 яшьтән
11 яшь
яшьтән
һәм
10 яшькә
һәм
10
өлкәнрәк
кадәр
өлкәнрәк
яшькә
кадәр
80
120
80
120
150
200
150
200
15
20
15
20
45
50
45
50
15
20
15
20
250 **
250 **
188
188
350
400
280 ***
320 ***
200
15

200
20

185 ***
15

185 ***
20

200

200

200

200

77 (95 )
40 (51 )

86 (105 )
60 (76 )

70
35

78
53

60
15
300

80
20
300

58
14,7
300

77
19,6
300

150

180

150

180

50

60

50

60

10
10

12
10

9,8
10

11,8
10

30
15
1 шт.
40
10
0,4
1,2
1
5

35
18
1 шт.
45
15
0,4
1,2
2
7

30
15
40
40
10
0,4
1,2
1
5

35
18
40
45
15
0,4
1,2
2
7

Кушымта №8. Төрле яшь төркемендәге балалар өчен тәкъдим ителгән
блюдолар күләме (г,мг)
Кушымта №8
СанПиН 2.4.4.3155-13
Ашамлыклар төре

Балаларның яше
7 -10

11 -17

Ботка, яшел чә блюдос ы

220

250

Йомырка, эремчек, ит, балык

70

80

Сыр

15

20

Акмай

10

10

Кәһвә эчемлеге , какао , чәй, сөт

200

200

Сөт, катык -сө т эчемле ге , сок

200

200

Свежий җимешләр

200

200

Салат

70

80

Беренче блюдо (аш)

250

350

Итле ашамлык

90

100

Кош итеннән ашамлык

110

130

Балыктан ашамлык

110

130

Гарнир

150

200

Эчемлек

200

200

200

200

90/30

90/30

Эремчек

100

100

Свежий җимешләр

200

250

Яшелчә ашамлыгы , бо тка

220

250

Ит ашамлыгы

90

100

Кош итеннән ашамлык

110

130

Балыктан ашамлык

110

130

Чәй

200

200

200

200

Иртәнге аш

ашамлыклары

2 -нче иртәнге аш

Төшке аш

Кичке әбәт
Катык -сө т эчемлег е , с өт, чәй
Б улка яки камыр эшлә нмәләре/камыр
кондитер эшләнмәләр е

Кичке аш

Йоклар алдыннан
Катык -сө т эчемлег е

Искәрмә: *ю гары дәрәҗәдә энергия сарыф итүне исәпкә алмыйча

Кушымта №9 Якынча меню
Кушымта №9 СанПиН 2.4.4.3155-13
( ү р н әк)

Р изык кабул итү
Блюдо
төре
1
Беренче көн
Иртәнге аш :
Төшке аш:
Кичке әбәт :
Кичке аш :
Барлыгы
беренче көн гә :
Икенче көн
Иртәнге аш :
Төшке аш:
Кичке әбәт :
Кичке аш :
Барлыгы икенче
көнгә:
Һәм алга таба
көннәр б уенча
Барлыгы бөтен
чорга
Вакыт эчендә
ур тача
күрсәткеч
Менюда вакыт
эчендә аксым,
майлар,
углеводлар
микъдары
%ларда
калориялелек тән

2

Блюдо
чыга

3

Азык
матдәләре
(г)
А

М

У

4

5

6

Энергетик
кыйммәте
(ккал)

Витамин
С

рецептур а
N

7

8

9

2019 елга мәктәп яны лагерьлары буенча план
№

Территория

Мәктәп
ләр
саны

1

ТР Ютазы МР

13

21-көнлек
Көндезге мәктәп яны
лагерьлары
МКК- Лаге Кеше
18
рьла
ләр
(санда
р
саны
кеше). саны
200
10
200

18-көнлек
Хезмәт һәм ял
лагерьлары
МКК- Лагер Кеш
18
ьлар
еләр
(санда саны
саны
кеше.
95
10
95

Хезмәт һәм
ял
лагерьлары
гына
эшләгән
мәктәпләр
саны
0

Туклан у
(1 көнгә
1 балага)

Ата-аналар
түләве

134,00

517,44

2019 елда ачылу планлаштырылган балалар мәктәп яны лагерьлары исемлеге
Балаларның көндезге мәктәп яны лагерьлары
№

М униципаль
район

Лагерьнең
исеме

1

Ютазы

«Светлячок »

2

Ютазы

«Островок
ума »

3

Ютазы

«Кояшкай »

4

Ютазы

«Smart Sport »

Адрес

Урыссу
ш.т.б.,
ул.Пушкин
ур, 89 йорт
Урыссу
ш.т.б.,
Пушкин ур,
22 йорт
Урыссу
ш.т.б.,
Фәнис
Кәримов
ур.,16 йорт
Бәйрәкә

Лагерь
җитәкчесене
ң (лагерь
директорыны
ң) ФИА

Лагерь
директорын
ың (каб ул
итү
бүлмәсенең
)телефоны

Сәлимова
Фәйрүзә
Миңнезаһит
кызы

Лагерьга беркетелгән
мәгариф учреждениесе

Планлаш
тырылга
н ачыл у
датасы

Планла
штырыл
ган
ябыл у
датасы

Учрежден
ие

Адресы

885593
2-67-21

Урыссудаг
ы 2 санлы
мәктәп

01.06.19

27.06.19

885593
2-70-93

Урыссудаг
ы 3 санлы
мәктәп

Урыссу
штб,
Пушкин
ур., 89 йорт
Урыссу
штб,
Пушкин
ур., 22 йорт

01.06.19

27.06.19

Белалова
Гөлдания
Нурлыгаян
кызы

885593
2-44-09

Урыссу
гимназияс
е

01.06.19

27.06.19

Абдуллин

885593

Бәйрәкә

Урыссу
ш.т.б.,
Фәнис
Кәримов
ур.,16 йорт
Бәйрәкә

01.06.19

27.06.19

Янгулова
Ләйлә Фәнис
кызы

5

Ютазы

«Патриот »

6

Ютазы

«Кояшкай »

7

Ютазы

«Кечкенә
сәяхәтче”

8

Ютазы

«Яңа буын”

9

Ютазы

«Яшел
утраучык »

10

Ютазы

«Кояшкай »

ав.,
Татарстан
ур., 4 йорт
Иске
Урыссу ав.,
Совет ур.,
45 йорт
Кәрәкәшле
ав.,
С.Батырши
н ур., 36 й.
Кече
Урыссу ав.,
Совет ур.,
25 йорт
Димтамак
ав., Яңа ур.,
11 йорт
Ютазы ав,
Комсомол
ур., 2 йорт
Әбсәләм
ав., Мәктәп
ур., .2 А й.

Илн ур Ильяс
улы

6-25-54

мәктәбе

Фаздуллина
Зилә Мөслим
кызы

885593
4-42-36

Иске
Урыссу
мәктәбе

Директор
вазыйфалары
н башкаручы
Әхмәтова
Ильмира
Фалих кызы
Галиева
Алсу Фәнис
кызы

885593
4-72-07

.
Кәрәкәшле
мәктәбе

885593
4-23-46

Кече
Урыссу
мәктәбе

Ямалтдинов
Илшат
Сагыйть улы
Шәрәфиева
Зөлфия Марс
кызы
Шәмсуллина
Гөлнара Шат
кызы

885593
4-52-24

Димтамак
мәктәбе

885593
4-02-00

Ютазы
мәктәбе

885593
4-26-67

Әбсәләм
мәктәбе

ав.,
Татарстан
ур., 4 йорт
Иске
Урыссу ав.,
Совет ур.,
45 йорт
Кәрәкәшле
ав.,
С.Батырши
н ур., 36 й.

01.06.19

27.06.19

01.06.19

27.06.19

Кече
Урыссу ав.,
Совет ур.,
25 йорт
Димтамак
ав., Яңа
ур., 11 йорт
Ютазы ав,
Комсомол
ур., 2 йорт
Әбсәләм
ав., Мәктәп
ур., .2 А й.

01.06.19

27.06.19

01.06.19

27.06.19

01.06.19

27.06.19

01.06.19

27.06.19

Лагерьга беркетелгән
мәгариф
учреждениесе

Планлаш
тырылга
н ачыл у
датасы

Планла
штырыл
ган
ябыл у
датасы

Мәктәп яны хезмәт һәм ял лагерьлары
№

М униципаль
район

Лагерьнең
исеме

Адресы

Лагерь
җитәкчесенең
(лагерь
директорының)
ФИА

Лагерь
директорын
ың (каб ул
итү
бүлмәсенең)
телефон ы

1

Ютазы

«Эколог»

Урыссу
ш.т.б.,
Пушкин ур,
89 йорт

Сәлимова
Фәйрүзә
Миңнезаһит
кызы

2

Ютазы

«Крепыш »

Урыссу
ш.т.б.,
Пушкин ур,
22 йорт

Янгулова
Ләйлә Фәнис
кызы

885593
2-67-21

Урыссуны
ң 2 санлы
мәктәбе

Урыссу
штб,
Пушкин
ур.,89 й.

01.06.19

24.06.19

885593
2-70-93

Урыссуны
ң 3 санлы
мәктәбе

Урыссу
штб,
Пушкин
ур., 22 й

01.06.19

24.06.19

Урыссу
ш.т.б.,
Фәнис
Кәримов
ур.,16
йорт
Бәйрәкә
ав.,
Татарста
н ур., 4
йорт
Иске
Урыссу
ав.,
Совет
ур., 45
йорт
Кәрәкәш
ле ав.,
С.Батыр
шин ур.,
36 й.

01.06.19

24.06.19

01.06.19

24.06.19

01.06.19

24.06.19

01.06.19

24.06.19

Кече
Урыссу
ав.,

01.06.19

24.06.19

3

Ютазы

«Хезмәт һәм
ял”

Урыссу
ш.т.б.,
Фәнис
Кәримов
ур.,16 йорт

Белалова
Гөлдания
Нурлыгаян
кызы

885593
2-44-09

Урыссу
гимназияс
е

4

Ютазы

«Яшь
эколог »

Бәйрәкә ав.,
Татарстан
ур., 4 йорт

Абдуллин
Илн ур Ильяс
улы

885593
6-25-54

Бәйрәкә
мәктәбе

5

Ютазы

«Пчелки »

Иске
Урыссу ав.,
Совет ур.,
45 йорт

Фаздуллина
Зилә Мөслим
кызы

885593
4-42-36

Иске
Урыссу
мәктәбе

6

Ютазы

«Кояшкай »

Кәрәкәшле
ав.,
С.Батырши
н ур., 36 й.

Директор
вазыйфаларын
башкаручы
Әхмәтова
Ильмира
Фалих кызы

885593
4-72-07

Кәрәкәшле
мәктәбе

7

Ютазы

«Салават
күпере »

Кече
Урыссу ав.,
Совет ур.,

Галиева Алсу
Фәнис кызы

885593
4-23-46

Кече
Урыссу
мәктәбе

25 йорт

8

Ютазы

«М ультикани
кулы»

Димтамак
ав., Яңа
ур., 11 йорт

Ямалтдинов
Илшат
Сагыйть улы

885593
4-52-24

Димтамак
мәктәбе

9

Ютазы

«Яшь
бакчачылар »

Ютазы ав,
Комсомол
ур., 2 йорт

Шәрәфиева
Зөлфия Марс
кызы

885593
4-02-00

Ютазы
мәктәбе

10

Ютазы

«Яктылык »

Әбсәләм
ав., Мәктәп
ур., .2 А
йорт

Шәмсуллина
Гөлнара Шат
кызы

885593
4-26-67

Әбсәләм
мәктәбе

Совет
ур., 25
йорт
Димтама
к ав.,
Яңа ур.,
11 йорт
Ютазы
ав,
Комсомо
л ур., 2
йорт
Әбсәләм
ав.,
Мәктәп
ур., .2 А

01.06.19

24.06.19

01.06.19

24.06.19

01.06.19

24.06.19

Балаларның кышкы көндезге мәктәп яны лагерьлары
№

М униципаль
район

Лагерьның
исеме

Адресы

Лагерь
җитәкчесенең
(лагерь
директорының)
ФИА

Лагерь
директорын
ың (каб ул
итү
бүлмәсенең)
телефоны

Лагерьга беркетелгән
мәгариф
учреждениесе

Планлаш
тырылга
н ачыл у
датасы

Планла
штырыл
ган
ябыл у
датасы

1

Ютазы

«Лесовичо
к»

Урыссу
ш.т.б.,
Пушкин
ур, 89
йорт

Сәлимова
Фәйрүзә
Миңнезаһит
кызы

885593
2-67-21

Урыссуны
ң 2 санлы
мәктәбе

Урыссу
штб,
Пушкин
ур.,89 й.

26.12.19

6.01.19

2

Ютазы

«Т уган
сукмак »

Урыссу
ш.т.б.,

Янгулова
Ләйлә Фәнис

885593
2-70-93

Урыссуны
ң 3 санлы

Урыссу
штб,

26.12.19

6.01.19

3

Ютазы

«Кышкы
әкият”

4

Ютазы

«Яшьтәш”

5

Ютазы

«Кислород
”

6

Ютазы

«Чемпион »

7

Ютазы

«Ак каен »

8

Ютазы

«Кояшкай”

Пушкин
ур, 22
йорт

кызы

мәктәбе

Пушкин
ур., 22 й

Әбсәләм
ав.,
Мәктәп
ур., .2 А
йорт
Урыссу
ш.т.б.,
Фәнис
Кәримов
ур.,16
йорт

Шәмсуллина
Гөлнара Шат
кызы

885593
4-26-67

Әбсәләм
мәктәбе

Әбсәләм
ав.,
Мәктәп
ур., .2 А

26.12.19

6.01.19

Белалова
Гөлдания
Нурлыгаян
кызы

885593
2-44-09

Урыссу
гимназияс
е

Урыссу
ш.т.б.,
Фәнис
Кәримов
ур.,16
йорт

26.12.19

6.01.19

Бәйрәкә
ав.,
Татарста
н ур., 4
йорт
Иске
Урыссу
ав.,
Совет
ур., 45
йорт
Каразире
к ав.,
Тукай
ур.. 29
йорт
Кәрәкәш
ле ав.,
С.Батыр
шин ур.,

Абдуллин
Ильн ур Ильяс
улы

885593
6-25-54

Бәйрәкә
мәктәбе

Бәйрәкә
ав.,
Татарста
н ур., 4

26.12.19

6.01.19

Фаздуллина
Зилә Мөслим
кызы

885593
4-42-36

Иске
Урыссу
мәктәбе

26.12.19

6.01.19

Шакирова
Миләүшә
Миңнияр кызы

885593
4-22-68

Иске
Каразирек
мәктәбе

Иске
Урыссу
ав.,
Совет
ур., 45
йорт
Каразире
к ав.,
Тукай
ур.. 29

26.12.19

6.01.19

Директор
вазыйфаларын
башкаручы
Әхмәтова

885593
4-72-07

Кәрәкәшле
мәктәбе

Кәрәкәш
ле ав.,
С.Батыр
шин ур.,

26.12.19

6.01.19

9

Ютазы

«Кышкы
күңел
ачулар »

10

Ютазы

«Кышкы
калейдоск
оп »

11

Ютазы

«Л укоморь
е»

36 й.

Ильмира
Фалих кызы

36 й.

Кече
Урыссу
ав.,
Совет
ур., 25
йорт
Димтама
к ав., Яңа
ур., 11
йорт
Ютазы
ав.,
.Комсомо
л ур., 2
й.

Галиева Алсу
Фәнис кызы

885593
4-23-46

Кече
Урыссу
мәктәбе

Ямалтдинов
Илшат
Сәгыйть улы

885593
4-52-24

Димтамак
мәктәбе

Шәрәфиева
Зөлфия Марс
кызы

885593
4-02-00

Ютазы
мәктәбе.

Кече
Урыссу
ав.,
Совет
ур., 25
йорт
Димтама
к ав.,
Яңа ур.,
11 йорт
Ютазы
ав.,
.Комсом
ол ур., 2
й

26.12.19

6.01.19

26.12.19

6.01.19

26.12.19

6.01.19

Кушымта №2
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
«___» ____________ 2019 ел № ____

Т атарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында балалар һәм яшьләр ялын оештыру
турында НИГЕЗЛӘМӘ
Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында
балаларның һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген оештыру
механизмын, Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты бүлекләренең, дәүләт һәм дәүләтнеке булмаган учреждениеләрнең,
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында балаларның һәм яшьләрнең
ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыруда катнашучы оешмаларның
үзара хезмәттәшлек итү тәртибен билгели.
1.2. Татарстан Республикасының Ютазы муниципаль районында балалар һәм
яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыру буенча вәкаләтле
орган булып Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында балалар һәм
яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия тора. Балалар һәм
яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия эшчәнлеге тәртибе һәм
составы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан раслана.
1.3.
Ютазы муниципаль районы балалар һәм
яшьләрнең ялын, сәламәтләндерелүен, мәшгульлеген оештыру буенча ведомствоара
комиссия эшен методик һәм оештыру ягыннан тәэмин итүне, Ютазы муниципаль
районы балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерелүен, мәшгульлеген оештыру
буенча агымдагы контрольне
“Җәй” балалар һәм яшүсмерләрнең ялын,
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген оештыру буенча республика үзәге» дәүләт
бюджет учреждениесе гамәлгә ашыра.
1.4. Әлеге Нигезләмә кысаларында, Татарстан Республикасы бюджеты акчалары
исәбеннән өлешчә яки тулысынча финанслана торган балалар һәм яшьләрнең ялын,
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген оештыру, шәхеснең белем бирү һәм иҗат
потенциалын үстерүне, сәламәтлекне саклауны һәм ныгытуны, , балигъ
булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау,
организмны чыныктыру, сәламәт яшәү рәвеше күнекмәләрен формалаштыру,
гомумтаралган файдалы һәм җитештерү хезмәте, физик культура, спорт, туризм
белән шөгыльләнүне тәэмин итә торган шартлар һәм чаралар комплексы аңлашыла.
1. Балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыру формалары
2.1. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру түбәндәге формаларда гамәлгә
ашырыла: стационар лагерьда смена; стационар лагерьда профиль сменасы;
палаткалы лагерьда профильле смена; көндезге (мәктәп яны) ял һәм хезмәт лагеренда
смена; Россия Федерациясенең Краснодар краенда һәм Кырым Республикасы
территориясендә (алга таба – Кара диңгез яры буенда) стационар лагерьда профильле
смена; санатор-курорт учреждениесендә смена; югары һөнәри белем бирү
учреждениеләренең стационар лагерьларында физкультура-массакүләм чаралар.

2.2. Стационар лагерьда смена - ул каникуллар вакытында мәктәп укучылары
һәм тәрбияләнүчеләрнең тәүлек буе эшли торган балалар белән белем бирү һәм
сәламәтләндерү эшчәнлеге формасы.
2.3. Стационар лагерьда профильле смена – ул каникуллар чорында укучылар
һәм тәрбияләнүчеләр тәүлек дәвамында була торган иҗади сәләтле яки социаль актив
балалар, волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активы белән
белем бирү һәм сәламәтләндерү эшчәнлеге формасы.
2.4. Палаткалы лагерьда профиль смена – ул укучыларның һәм
тәрбияләнүчеләрнең кыр шартларында тәүлек дәвамында каникуллар вакытында
уздырыла торган иҗади яктан сәләтле һәм социаль актив балалар белән (яшь
техниклар, турист - туган якны өйрәнүчеләр, экологлар, спортчылар, математиклар,
филологлар, журналистлар, коткаручылар, моряклар, автомобильчеләр, волонтерлар,
балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы, балалар иҗатының төрле
төрләре буенча кышкы һәм җәйге профильле мәктәпләр) белем бирү һәм
сәламәтләндерү эшчәнлеге формасы.
2.5. Көндезге ял итү формасындагы лагерьда (мәктәп яны) смена – ул
каникуллар чорында гомуми белем бирү учреждениеләре һәм балаларга өстәмә белем
бирүче мәгариф учреждениеләре белән көндезге вакытта белем бирү учреждениеләре
базасында үткәрелә һәм балаларның туклануы мәҗбүри оештырыла торган
сәламәтләндерү һәм белем бирү эшчәнлеге формасы.
2.6. Хезмәт һәм ял лагерендә смена – ул гомуми белем бирү учреждениеләре
базасында үткәрелә һәм иҗтимагый файдалы хезмәт оештырыла торган көндезге
вакытта уздырыла һәм туклану белән тәэмин ителгән каникуллар вакытындагы
сәламәтләндерү эшчәнлеге формасы.
2.7. Кара диңгез буендагы стационар лагерьда профильле смена – ул иҗади
сәләтле яки социаль актив балалар, волонтерларның, балалар һәм яшьләр иҗтимагый
берләшмәләренең активы белән укучыларның һәм тәрбияләнүчеләрнең тәүлек
дәвамында каникуллар чорында Кара иңгез яр буендагы стационар базасында ял
итүләре белән белем бирү һәм сәламәтләндерү эшчәнлеге формасы.
2.8. Санатор-курорт учреждениесендә смена – ул укучылар һәм
тәрбияләнүчеләрнең тәүлек буе санатор-курорт учреждениедә булуы һәм алар
арасында тернәкләндерү һәм (яки) тергезү дәвалануы белән чараларны мәҗбүри
оештыру белән сәламәтләндерү эшчәнлеге рәвеше.
2.9.
Югары һөнәри белем бирү учреждениеләренең сәламәтләндерү
лагерьларында физкультура – массакүләм чаралар – ул каникуллар вакытында
үткәрелә торган югары һөнәри белем бирү учреждениеләрендә укучылар белән
сәламәтләндерү һәм белем бирү эшчәнлеге формасы һәм аларның туклануын
мәҗбүри оештыру.

2.10. Вакытлыча эшкә урнаштыру – ул балигъ булмаганнар белән хезмәт һәм
белем бирү эшчәнлеге формасы, ул балигъ булмаган балаларны вакытлыча эш белән
тәэмин итү һәм каникуллар вакытында оешма базасында балалы гаиләләргә социаль
ярдәм күрсәтү максатыннан башкарыла.
2.11. Балалар лагерьларында отрядлар балаларның яшен һәм кызыксынуларын
исәпкә алып туплана. Отрядларның саны балалар ял итү һәм сәламәтләндерү
стационар учреждениеләренең төзелеше, аларны карап тоту һәм эш режимын
оештыру буенча нормативларга, санитар-эпидемиологик таләпләр нигезендә
билгеләнә.
2. Балалар һәм яшьләрнең ялы, сәламәтләндерелүе һәм мәшгульлеге
кампанияләрендә катнашучылар
3.1. Балаларның һәм яшьләрнең ял итүе, сәламәтләндерелүе һәм эш белән
тәэмин ителүе кампанияләрендә катнашучылар булып Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы территориясендә даими яшәүче 4 яшьтән 17 яшькә
кадәрге балалар һәм 30 яшькә кадәрге яшьләр, шулай ук Татарстан Республикасының
халыкара һәм төбәкара килешүләрен гамәлгә ашыру кысаларында Россия
Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит илләрдән җибәрелә торган
балалар һәм яшьләр санала.
3.2. Балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген
оештыру түбәндәге категория балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча
кисемтәдә гамәлгә ашырыла:
гомуми белем бирү учреждениеләре укучылары;
ятим балалар һәм ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен балалар
йортларында һәм интернат-мәктәпләрдә тәрбияләнүчеләр өчен;
дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, муниципаль һәм
дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең балалары;
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының коммерциячел һәм
коммерциячел булмаган оешмалары (муниципаль һәм дәүләт учреждениеләреннән
тыш) хезмәткәрләренең балалары;
иҗади сәләтле һәм социаль актив балалар, волонтерлар, балалар һәм яшьләр
иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга өстәмә белем бирү
учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр;
республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар
җиңүчеләре һәм призерлары;

хроник авырулары булган балалар, шул исәптән ата-ананың берсе (яки законлы
вәкиле) озатуында;
балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссияләрдә исәптә торучы балалар,
девиант тәртипле балалар;
аз керемле һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдәге балалар, шулай ук тәрбиягә бала
алган гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар;
Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрен гамәлгә
ашыру кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит
илләрдән җибәрелә торган балалар һәм яшьләр.
3. Балалар һәм яшьләрнең ял, сәламәтләндерү һәм мәшгульлеге
сменаларын оештыручылар
4.1. Балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген
оештыручылар - Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты, Ютазы
муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм
бүлеге, Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» МКУ,
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәдәният бүлеге» МКУ,
Ютазы муниципаль районының «халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ, Ютазы
муниципаль районының «Урыссу район үзәк хастаханәсе» ДАССУ, ТР Хезмәт,
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Ютазы
районында социаль яклау бүлеге.
4.2. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм бүлеге иҗади яктан сәләтле һәм социаль актив балалар һәм
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары,
балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре тәрбияләнүчеләре өчен стационар һәм
палаткалы лагерьларда, шул исәптән Кара диңгез яр буенда профильле сменаларның
физкультура – массакүләм чараларын оештыра; хроник авырулары булган балалар
өчен, шул исәптән бер ата-ана (яки законлы вәкил) озатып йөрүе белән шифаханә –
курорт учреждениеләрендә сменалар ; девиант тәртипле балалар өчен профильле
сменалар; республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм
олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары өчен Кара диңгез яр буендагы стационар
лагерьларда сменалар.
4.3. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының "Мәгариф бүлеге»
МКУ белем бирү учреждениеләре (мәктәп яны), хезмәт һәм ял лагерьлары, дәүләт
хакимияте органнары, муниципаль һәм дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең
балалары өчен стационар лагерьларда сменалар, коммерцияле һәм коммерцияле
булмаган оешмалар (муниципаль һәм дәүләт учреждениеләреннән тыш)
хезмәткәрләренең балалары өчен стационар лагерьларда сменалар, балалар
йортларында һәм интернат – мәктәпләрдә тәрбияләнүчеләр өчен стационар
лагерьларда сменалар оештыра.

– иҗади яктан сәләтле һәм социаль актив балалар, волонтерлар, балалар һәм яшьләр
иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары өчен стационар һәм палаткалы
лагерьларда профильле сменалар; Татарстан Республикасының халыкара һәм
төбәкара килешүләрен гамәлгә ашыру кысаларында Россия Федерациясе
субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит илләрдән җибәрелә торган балалар һәм
яшьләр өчен сменалар; Балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләрендә
тәрбияләнүчеләрне, республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм
олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары өчен, Кара диңгез яр буендагы стационар
лагерьларда сменаларны комплектлаштыруда катнаша.
4.4. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының "Мәдәният бүлеге”
МКУ стационар лагерьларда, Кара диңгез яр буенда республика, бөтенроссия,
халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары өчен
профильле сменалар оештыра.
4.5. Ютазы муниципаль районының «Халык мәшгульлеге үзәге» ДКУ, Ютазы
муниципаль районының «Урыссу үзәк район хастаханәсе» ДАССУ, Хезмәт,
мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының социаль яклау бүлеге Ютазы
районында авыр тормыш хәлендә калган балалар өчен стационар лагерьларда
сменаларны, хроник авырулары булган балалар өчен, шул исәптән ата-ананың берсе
(яки законлы вәкил) озатуында, шифаханә – курорт учреждениеләрендә сменаларны
оештыручылар, һәм балигъ булмаганнарны вакытлыча эш белән тәэмин итүне
оештыручылар булып торалар.
5. Балаларның һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерелүен һәм
мәшгульлеген оештыруны финанслау тәртибе
5.1. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруны финанслау түбәндәге
чыганаклардан башкарыла:
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары;
ата-аналарның фаразланган акчалары.
5.2. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруны финанслау Татарстан
Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән балалар һәм яшьләрнең ялын
оештыруга финанс чыгымнары нормативлары нигезендә гамәлгә
ашырыла. Чираттагы финанс елына балалар һәм яшьләрнең ялын,
сәламәтләндерелүен, мәшгульлеген оештыруга финанс чыгымнары
нормативлары балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен һәм
мәшгульлеген оештыру формалары буенча Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә.
5.3. Чираттагы финанс елына Татарстан Республикасында балалар
һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерелүен оештыруга хезмәт күрсәтү
күләмнәре нормативлары ел саен Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты тарафыннан раслана.
Балалар һәм яшьләрнең ялын һәм аларны савыктыруны оештыруга
хезмәт
күрсәтү
күләмнәре
нормативларын
исәпләү,
Татарстан

Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан расланган Татарстан
Республикасында халыкның социаль хезмәт күрсәтүләр (инфраструктура)
белән тәэмин ителешенең социаль гарантияләре дәрәҗәсе нигезендә,
Татарстан
Республикасы
халкының
демографик
үзенчәлекләрен,
структурасын һәм факттагы ихтыяҗ дәрәҗәсен исәпкә алып башкарыла.
5.4. Авыр
тормыш
хәлендә
булган
балаларның,
балалар
йортларында һәм интернат-мәктәпләрдә тәрбияләнүчеләрнең ялын
оештыру, балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиядә учетта торган,
девиант тәртипле балаларны, республика, бөтенроссия, халыкара
конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар да җиңгән балаларның ялын
оештыру, Татарстан Республикасының халыкара һәм ерак чит илләрдән,
хезмәт һәм ял лагерьлары, шулай ук физик культура, спорт һәм туризм ,
югары
һөнәри
белем
бирү
учреждениеләренең
сәламәтләндерү
лагерьларында массакүләм чаралар һәм хезмәт һәм ял лагерьларында
сменалар Татарстан Республикасы бюджеты хисабына финанслана.
5.5. Өлешләп
катнашу
тәртибендә
Татарстан
Республикасы
бюджеты
акчалары
хисабына
түбәндәгеләрнең
ял
итүен,
сәламәтләндерелүен һәм эш белән тәэмин ителүен оештыру финанслана:
иҗади сәләтле яки социаль актив балалар, волонтерлар, балалар һәм
яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары, стационар,
палаткалы лагерьларның профильле сменаларында балаларга өстәмә
белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр нең һәм Кара диңгез яры
буендагы стационар лагерьларда ял итүче балаларның ;
көндезге лагерьда (мәктәп яны лагерында) ял итүче гомуми белем
бирү мәктәпләре укучыларының;
стационар лагерьларда дәүләт һәм муниципаль учреждениеләр,
коммерциячел һәм коммерцияле булмаган оешмалар (дәүләт һәм
муниципаль учреждениеләрдән тыш) хезмәткәрләренең балалары ның.
5.6. Балаларның
һәм
яшьләрнең
ялын,
сәламәтләнде рүен,
мәшгульлеген оештыруны финанслауда өлешләп катнашу күләме
Татарстан Республикасы бюджеты хисабына түбәндәгечә тәшкил итә:
Стационар, палаткалы лагерьларда, шул исәптән иҗади яки социаль
актив
балалар,
волонтерлар,
балалар
һәм
яшьләр
иҗтимагый
берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга өстәмә белем бирү
учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләр, гомуми белем бирү мәктәпләрендә
укучылар өчен көндезге лагерьда сменалар, дәүләт һәм муниципаль
учреждениеләр хезмәткәрләренең балалары өчен стационар лагерьда
сменалар үткәрү өчен чираттагы финанс елына балалар һәм яшьләрнең
ялын, сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыруга финанс чыгымнары
нормативының 85 проценты;
5.7. Татарстан
Республикасы
җирле
үзидарә
органнары
вәкаләтләрен үтәгәндә, каникул вакытында бал алар ялын оештыру буенча
барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен, әлеге Нигезләмәдә
күрсәтелгән нормалардан чыгып, җирле бюджетларга субсидияләр бирү
юлы белән финанслашуны тәэмин итә. Субсидияләр бирү Чираттагы
финанс елына Татарстан Республикасы бюджетын да әлеге максатларга
бүлеп бирелә торган акчалар күләме чикләрендә Татарстан Республикасы

Министрлар Кабинеты тарафыннан
шартларда гамәлгә ашырыла.

билгеләнә

торган

тәртиптә

һәм

6. Балаларның ялы һәм сәламәтләндерелүе өчен а тааналар түләве күләмен билгеләү тәртибе
6.1. Татарстан Республикасында балаларны ң ялын оештыруга һәм
аларны сәламәтләндерүгә финанс чыгымнары нормативының 15
процентыннан алып, ял төрләренә карап, юлламаның факттагы бәясеннән
50 процентка кадәр күләмендә бил геләнә.
6.2. Сәламәтләндерү учреждениеләрендә, шул исәптән Кара диңгез
яр буенда балалары ял иткән һәм сәламәтләндерелгән өчен ата-аналар
түләве түбәндәгеләрдән алынмый:
авыр тормыш вазгыятендә булган балалардан;
ятим балалардан, балалар йортларында һәм интернат – мәктәпләрдә
тәрбияләнүчеләрдән, ата – ана каравыннан мәхрүм калган балалар дан,
шул исәптән тәрбиягә бала алган гаиләләр дән;
кадет мәктәпләрендә (сыйныфларында), балаларга өстәмә белем бирү
учреждениеләрендә тәрбияләнүчеләрдән, балалар һәм яшьләр иҗтимагый
берләшмәләре активистларыннан;
хроник авырулары булган балалар дан, шул исәптән аларны озата
баручы ата-аналарның берсеннән (яисә законлы вәкилләреннән);
балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссияләрдә исә птә торган,
девиант тәртипле балалардан;
республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм
олимпиадалар җиңүчеләреннән һәм призерлардан;
Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрен
гамәлгә ашыру кысаларында Россия Фе дерациясе субъектларыннан һәм
якын һәм ерак чит илләрдән җибәрелә торган балалар дан һәм яшьләрдән.
7. Көндезге лагерьда (мәктәп яны лагеренда) балаларның
ялын һәм сәламәтләндерелүен сменалап оештыру тәртибе
7.1. Көндезге лагерьга (мәктәп яны лагерена) ата-аналар (законлы
вәкилләр) гаризасы нигезендә гомуми белем бирү учреждениеләре
укучылары җибәрелә.
7.2. Әти-әнинең гаризасы баласы укыган гомуми белем бирү
учреждениесенә бирелә.
7.3. Гомуми белем бирү учреждениесе ата-аналарның (законлы
вәкилләренең) гаризасы нигезендә көндезге лагерьларга (мәктәп
янылагерьларына) җибәрелә торган балалар исемлеген төзи. Җыелма
исемлектә түбәндәгеләр күрсәтелә:
баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме ;
гариза биргән ата-ананың (законлы вәкиленең) фамилиясе, исеме,
атасының исеме;
баланың туган көне, ае, елы, җенесе;
ата-ананың (законлы вәкилнең) эш урыны;

бала укый торган гомуми белем бирү учреждениесенең исеме;
бала укый торган сыйныф.
7.4. Көндезге (мәктәп яны) ял лагерьларында балаларның ялын
оештыру планы чираттагы финанс елына балалар һәм яшьләрнең көндезге
ялларын һәм сәламәтләндерелүен оештыруга хезмәт күрсәтү күләмнәре
нормативлары чикләрендә формалаша һәм үз эченә түбәндәгеләрне ала:
алар базасында көндезге ял лагерьлары (мәктәп яны лагерьлары_
оештырылган гомуми белем бирү учреждениеләре исемлеге;
гомуми белем бирү учреждениеләре кисе мтәсендә көндезге (мәктәп
яны) лагерьларында оештырылган урыннар саны;
гомуми белем бирү учреждениеләре киселешендә көндезге (мәктәп
яны) лагерьларында оештырыла торган сменалар саны һәм аларның
дәвамы;
балаларны көндезге лагерьлар һәм сменалар оештырылачак гомуми
белем бирү учреждениеләре һәм сменалар буенча бүлү.
7.5. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге»МКУ , ай саен, 25 числога кадәр,
сәламәтләндерү кампаниясе мониторингын, ял иткән балаларның санын
һәм аларның ялын һәм сәламәтләндер елүен оештыруга бүлеп бирелгән
акчаларны күрсәтеп, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм
туризм министрлыгы адресына мониторинг җибәрә.
7.6. Көндезге
лагерь (мәктәп
яны
лагере)
сәламәтләндерү
кампаниясе тәмамлангач, Ютазы муниципал ь районы Башкарма
комитетының «Мәгариф бүлеге»МКУ Татарстан Республикасы Мәгариф
һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт
һәм туризм министрлыгы адресына көндезге лагерьларда (мәктәп яны)
эшләнгән эшләр турында җиде көн эчендә хисап җибәрә.
8. Хезмәт һәм ял лагерьларында сменаны оештыру тәртибе
8.1. Көндезге ял лагерьларына гомуми белем бирү учреждениеләре
укучылары, аларны иҗтимагый-файдалы хезмәткә җәлеп итү максаты
белән җибәрелә.
8.2. Гомуми белем бирү учреждениесе хез мәт һәм ял лагерьларына
җибәрелә торган гомуми белем бирү учреждениесендә ге балалар
исемлеген төзи. Исемлектә түбәндәгеләр күрсәтелә:
баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме,
туган көне, ае, елы, баланың җенесе;
бала укый торган гомуми белем бирү учреждениесенең исеме;
бала укый торган сыйныф.
8.3. Хезмәт һәм ял лагерьларында балаларның ялын туклану белән
бергә оештыру планы балалар һәм яшьләрнең көндезге ялларын һәм
сәламәтләндерелүен оештыруга хезмәт күрсәтү күләмн әре нормативлары
чикләрендә чираттагы финанс елына формалаштырыла һәм үз эченә ала:
базасында хезмәт һәм ял лагерьлары оештырылачак гомуми белем
бирү учреждениеләре исемен;

гомуми белем бирү учреждениеләре кисе мтәсендә хезмәт һәм ял
лагерьларында иҗтимагый – файдалы хезмәткә җәлеп ителгән урыннар
саны;
8.4. Ай саен, 25нче числога кадәр, Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге»МКУ
сәламәтләндерү кампаниясе мониторингын, ял итү һәм сәламәтләндерү
өчен бүлеп бирелгән акча күләмен күрсәтеп, Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы адресына җибәрә.
8.5. Хезмәт һәм ял лагерьларында ял итү кампаниясе тәмамлангач,
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм бүлеге» МКУ,Ютазы муниципал ь районы Башкарма
комитетының «Мәгариф бүлеге» МКУ, Ютазы муниципаль районының
«Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ Татарстан Республикасы
Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм министрлыгы, Татарстан Республикасы Хезмәт,
халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы адресына
җиде көн эчендә хезмәт һәм ял лагерьлары эшчәнлеге турында хисап
җибәрә.
9. Дәүләт хакимияте органнары, дәүләт органнары, муниц ипаль һәм
дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең балалары ялын һәм аларны
савыктыруны оештыру тәртибе
Дәүләт хакимияте органнары, дәүләт органнары, муниципаль һәм
дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең балаларының ялын һәм
сәламәтләндерүен җайга салу максатларында стационар лагерьларда
түбәндәге тәртиптә оештыру тәкъдим ителә:
9.1. Ата-аналарының (яисә законлы вәкилләренең) берсе дәүләт
хакимияте органы, дәүләт органы, муниципаль яисә дәүләт учреждениесе
хезмәткәре булган гомуми белем бирү уч реждениеләре укучылары, атаананың (яисә законлы вәкилләрнең) дәүләт хакимияте органы, дәүләт
органы, муниципаль яисә дәүләт учреждениесе эшли торган дәүләт
органы, муниципаль яисә дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең (яисә
бухгалтер исәбе һәм хисаплылык бүлеге) вәкиллекле органына
тапшырылган гаризасы нигезендә, стационар лагерьларга җибәрелә. Әти әнинең гаризасы форма буенча бирелә.
9.2. " Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге» МКУ стационар лагерьларга җибәрелә
торган учреждение хезмәткәрләренең балаларының якынча исемлеген
төзи.
9.3. Беренчел исемлектә күрсәтелә:
учреждениенең исеме;
баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме,
гариза биргән ата-ананың (яки законлы вәкиленең) фамилиясе, исеме,
атасының исеме;
баланың туган көне, ае, туган елы, җенесе;

бала белем ала торган гомуми белем бирү учреждениесенең исеме;
бала укый торган сыйныф.
9.4. Дәүләт хакимияте органнары, дәүләт органнары, муниципаль яки
дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең балалары ялын һәм аларны
савыктыруны оештыру планы үз эченә ала:
муниципаль бирем нигезендә дәүләт хакимияте органнары, дәүләт
органнары, муниципаль яки дәүләт учреждениеләре хезмәткәрләренең
балалары җибәрелә торган стационар лагерьлардагы урыннарны һәм
сменаларны, аларның санын;
2005 елның 21 июлендәге "Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен
товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә заказлар
урнаштыру турында"гы 94-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
үткәрелгән ачык конкурс йомгаклары буенча сатып алына торган
стационар лагерьларга юлламалар саны.
9.5. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының “Яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге” МКУ өч көн эчендә Татарстан
Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы адресына
сәламәтләндерү учреждениеләренә кергән балаларның саны турында
мәгълүмат җибәрә.
9.6. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге» МКУ ял иткән балаларның санын һәм
аларның
ялын,
сәламәтләндерелүен
оештыруга
бүлеп
бирелгән
акчаларның күләмен күрсәтеп, ай саен, 25 числога кадәр , Татарстан
Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы адресына
савыктыру кампаниясе мониторингын җибәрә.
9.7. Муниципаль район Башкарма комитетының «Яшьләр эшләре, спорт
һәм туризм бүлеге» МКУ стационар лагерьларда дәүләт хакимияте
органнары, дәүләт органнары, муниципаль яки дәүләт учреждениеләре
хезмәткәрләренең
балаларын
җәйге
сәламәтләндерү
кампаниясе
тәмамланганнан соң, стационар лагерьларда җиде к өн эчендә дәүләт
хакимияте органнары, дәүләт органнары, муниципаль яки дәүләт
учреждениеләре хезмәткәрләренең балаларын сәламәтләндерү кампаниясе
турында хисапны Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм
туризм министрлыгына җибәрә.
10. Авыр тормыш вазгыятендә булган балаларның ялын һәм
сәламәтләндерелүен оештыру тәртибе
10.1. Ютазы муниципаль районының «Халыкны эш белән тәэмин итү
үзәге» дәүләт казна учреждениесенең ата -аналарыннан (яки законлы
вәкилләреннән,
балигъ
булмаганнар
өчен
махсуслаштырылган
учреждениеләр җитәкчеләреннән) килгән гариза нигезендә, ТР Хезмәт,
мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының Ютазы районындагы
социаль яклау бүлеге сәламәтләндерү учреждениеләренә түбәндәгеләрне
җибәрә:
Уртача җан табышлары Татарстан Республикасында халыкның җан
башына
яшәү
минимумыннан
түбәнрәк
булган
(Татарстан

Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр,
пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы
нигезләмәне раслау хакында "2004 елн ың 17 декабрендәге 542 номерлы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә айлык
акчалата пособие алучылар булып торучы гаиләләрдәге балаларга айлык
акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү
тәртибе турындагы нигезләм әне раслау хакында" Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының карары;
социаль тернәкләндерүгә мохтаҗ
булган балигъ булмаганнар өчен махсуслаштырылган учреждениеләр
тәрбияләнүчеләрен, шулай ук ведомствоара учетта торучы балаларны;
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм
социаль яклау министрлыгы карамагындагы башлангыч һәм урта һөнәри
белем бирү учреждениеләрендә белем алучы ятим балаларны;
аз керемле һәм аз тәэмин ителгән гаиләләрдәге балалар, шулай ук
тәрбиягә бала алган гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар;
үз-үзеңә хезмәт күрсәтүгә сәләтле, санаторийга юллама белән тәэмин
итү өлешендә социаль хезмәт күрсәтүдән баш тартмаган инвалид
балаларны .
10.2. Ютазы районы «Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна
учреждениесе,
ТР
Хезмәт,
мәшгульлек
һәм
социаль
яклау
министрлыгының Ютазы районы социаль яклау бүлеге авыр тормыш
хәлендә
булган
балаларның
сәламәтләндерү
учреждениеләренә
юнәлтелүче якынча исемлеген төзи һәм әлеге исемлекне ТР Хезмәт,
мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгына 30 көн алдан тапшыра.
10.3. Башлангыч исемлектә күрсәтелә:
баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме;
гариза биргән ата-ананың (яисә законлы вәкиленең, балигъ
булмаганнар өчен махсуслаштырылган оешма җитәкчесенең) фамили ясе,
исеме, атасының исеме;
икенче ата-анасының фамилиясе, исеме, атасының исеме (әгәр икенче
әти-әнисе булса);
ата-аналарның (яки законлы вәкилләренең) эш урыны (булса);
баланың туган көне, ае, елы, җенесе;
бала белем ала торган гомуми белем бирү учреждениесенең исеме;
балигъ булмаганнар өчен махсуслаштырылган учреждениенең исеме
(балигъ
булмаганнар
өчен
махсуслаштырылган
учреждениеләрдә
тәрбияләнүчеләргә);
авыр тормыш вазгыятендә булган балалар категориясе;
бала укый торган сыйныф.
10.4. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү
һәм социаль яклау министрлыгы, Ютазы муниципаль районының
«Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна учреждениесенең
беренчел исемлеге нигезендә, Ютазы районы Хезмәт, халыкны эш б елән
тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының социаль яклау бүлеге
сәламәтләндерү учреждениеләренә җибәрелә торган балаларның якынча
җыелма исемлеген
формалаштыра.

10.5. Балигъ булмаганнар өчен сәламәтләндерү учреждениеләренә
юлламалар алу хокукына социаль тернәкләндерүгә мохтаҗ булган махсус
учреждениеләрдә тәрбияләнүчеләр һәм социаль куркыныч хәлдә булган
балалар ия.
10.6. Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү
һәм социаль яклау министрлыгы, Ютазы муниципаль районының
«Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна учреждениесе
исемлеге нигезендә, Ютазы районы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү
һәм
социаль
яклау
министрлыгының
социаль
яклау
бүлеге
сәламәтләндерү учреждениеләренә җибәрелә торган балаларның җы елма
исемлеген формалаштыра.
10.7. Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау
министрлыгы балаларның җыелма исемлеге нигезендә сәламәтләндерү
кампаниясе башланганчы сәламәтләндерү учреждениеләрендә аларның
ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру планын формалаштыра.
10.8. Балаларның ялын һәм сәламәтләндер елүен оештыру планында
2005 елның 21 июлендәге "Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен
товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә заказлар
урнаштыру турында" 94-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, авыр
тормыш хәлендә булган балалар категорияләре буенча үткәрелгән ачык
конкурс нигезендә сатып алына торган сәламәтләндерү учреждениеләренә
юлламалар саны булырга тиеш.
10.9. Балаларның ялын оештыру планы Татарстан Республи касы
Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры боерыгы белән раслана.
10.10. Ай саен, 25 числога кадәр, Ютазы муниципаль районының
«Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ, ТР Хезмәт, мәшгульлек һәм
социаль яклау министрлыгының Ютазы районындагы социаль яклау
бүлеге,
ял
иткән
балаларның
санын
һәм
аларның
ялын,
сәламәтләндерелүен оештыруга бүлеп бирелгән акчаларның күләмен
күрсәтеп, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт
министрлыгы адресына сәламәтләндерү кампаниясе мониторингын
җибәрә.
10.11. Ютазы муниципаль районын дагы «Халыкны эш белән тәэмин итү
үзәге» ДКУ, Ютазы муниципаль районының «Урыссу үзәк район
хастаханәсе» ДАССУ, ТР Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау
министрлыгының социаль яклау бүлеге җәйге сәламәтләндерү кампаниясе
тәмамланганнан соң, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм
туризм министрлыгына җиде көн эчендә Ютазы районында балаларны
сәламәтләндерү кампаниясе турында хисапны җибәрә.
11. Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар
өчен
балалар
йортларында
һәм
интернат-мәктәпләрдә
тәрбияләнүчеләрнең ялын һәм аларны савыктыруны оештыру
тәртибе
11.1. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар
өчен балалар йортларында һәм интернат-мәктәпләрдә тәрбияләнүчеләр

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге»
МКУга бирелгән ятим балалар һәм ата -ана каравыннан мәхрүм калган
балалар өчен интернат-мәктәп җитәкчеләренең гаризалары нигезендә
стационар лагерьларга җибәрелә.
11.2. Ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар
өчен балалар йортлары һәм интернат-мәктәп җитәкчеләренең (яисә
законлы вәкилләр) гаризалары ятим балалар һәм ата -ана тәрбиясеннән
мәхрүм калган балалар өчен интернат-мәктәптә тәрбияләнүчеләрнең саны
буенча Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф
бүлеге» МКУ тарафыннан әлеге учреждение өчен бирелгән иң чик саннан
артмаган күләмдә бирелә.
11.3. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының " мәгариф
бүлеге» МКУ, ятим балалар һәм ата -ана тәрбиясеннән мәхрүм калган
балалар өчен интернат-мәктәп җитәкчеләре (яки законлы вәкилләр)
гаризалары нигезендә, сәламәтләндерү кампаниясе башланганчыга кадәр
утыз көн алдан ятим һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның
җыелма исемлеген төзи.
11.4. Җыелма исемлектә күрсәтелә:
баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме,
гариза биргән ятим балалар һәм ата -ана каравыннан мәхрүм калган
балалар өчен балалар йортлары һәм интернат -мәктәп җитәкчеләренең
(яисә законлы вәкилләрнең) фамилиясе, исеме, атасының исеме;
баланың туган көне, ае, елы, җенесе;
бала яши торган белем бирү учреждениесенең исеме;
бала укый торган сыйныф.
11.5. Ятим балаларның һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган
балаларның ялын һәм сәламәтләндер елүен оештыру планында, мәгариф
учреждениеләре кисемтәсендә, 2013 елның 5 апрелендәге "Дәүләти һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 44 -ФЗ
номерлы Федераль закон (2019 елның 1 июлендәге редакция) нигезендә
үткәрелә торган ачык конкурс йомгаклары буенча сатып алына торган
стационар лагерьларга, сәламәтләндерү учреждениеләренә юлламалар
саны булырга тиеш.
11.6. Ятим балаларның һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган
балаларның ялын һәм аларны сәламәтләндерүне оештыру планы
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры боерыгы белән
раслана.
11.7. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының “Мәгариф
бүлеге” өч көн эчендә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре , спорт
һәм туризм министрлыгына сәламәтләндерү учрежден иеләренә килгән
балаларның саны турында мәгълүмат җибәрә.
11.8. Ай саен, 25нче числога кадәр, Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының «Мәгариф бүлеге» МКУ сәламәтләндерү
кампаниясе мониторингын, ял иткән балаларның санын һәм аларның ялын
һәм сәламәтләндерүен оештыруга бүлеп бирелгән акчаларның күләмен

күрсәтеп,
Татарстан
Республикасы
Яшьләр эшләре һәм спорт
министрлыгы адресына җибәрә.
11.9. Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Мәгариф
бүлеге» МКУ җәйге сәламәтләндерү кампаниясе тәмамл анганнан соң,
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына ятим
балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен балалар
йортларында һәм интернат-мәктәпләрдә тәрбияләнүчеләрне җиде көн
эчендә сәламәтләндерү кампаниясе турында хисап җибәрә.
12. Стационар (палаткалы) лагерьларның профильле сменаларында ,
шул исәптән Россия Федерациясенең Краснодар крае һәм Кырым
Республикасы
территорияләрендә
балаларның
ялын
һәм
сәламәтләндерелүен оештыру тәртибе
12.1. Стационар (палатка) лагерьларының профильле сменаларында,
шул исәптән Кара диңгез яр буендагы ялда катнашу өчен, республика,
бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар
җиңүчеләре һәм призерлары, иҗади сәләтле һәм социаль актив балалар,
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы
әгъзалары,
балаларга
өстәмә
белем
бирү
учреждениеләрендә
тәрбияләнүчеләр, Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара
килешүләрен
гамәлгә
ашыру
кысаларында
Россия
Федерациясе
субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит илләрдән балалар һәм яшьләр
җибәрелә.
12.2. Гомуми белем бирү учреждениеләре, башлангыч һөнәри белем
бирү учреждениеләре укучылары, өстәмә белем бирү учреждениеләрендә
тәрбияләнүчеләр, профильле сменаларны оештыручылар адресына
бирелгән ата-аналарның (яисә законлы вәкилләрнең) гаризасы нигезендә,
стационар (палаткалы) лагерьларга җибәрелә.
12.3. Ата - аналарның гаризасы профильле сменаларны оештыручылар
тарафыннан расланган форма буенча бирелә, оештыручылар стационар
(палаткалы) лагерьларга җибәрелә торган п рофильле сменада катнашучы
балаларның җыелма исемлеген төзи.
12.4. Профильле сменаның һәр катнашучысы өчен җыелма исемлектә
күрсәтелә:
баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме;
әти-әнисенең (яки законлы вәкилләренең) фамилиясе, исеме, атасының
исеме);
ата-аналарның (яки законлы вәкилләренең) эш урыны;
баланың туган көне, ае, туган елы, җенесе;
бала белем ала торган гомуми белем бирү учреждениесенең исеме;
сменада катнашучы йөргән балаларга өстәмә белем бирү учреждениесе,
иҗтимагый оешма, иҗтимагый яшьләр оешмасы (булса) исеме;
баланың казанышлары яки иҗтимагый оешмалар яки берләшмәләр
тәкъдимнәре исемлеге;
бала укый торган сыйныф;

дәүләт
(муниципаль)
йөкләмәсе
нигезендә
профильле
смена
оештырылачак стационар (палаткалы) лагерьның исеме яки ачык конкурс
йомгаклары буенча стационар (палаткалы) лагерьларда балаларның ялын
оештыруга юлламалар сатып алу кирәклеге турында сылтама.
12.5. Профильле сменаны профильле сменаларда катнашучы балаларның
җыелма
исемлеге
нигезендә
оештыручы
ста ционар
(палатка)
лагерьларның
профильле
сменаларында
аларның
ялын
һәм
сәламәтләндерелүен оештыру планын формалаштыра.
12.6. Профильле сменаларда катнашучы балаларның ялын һәм
сәламәтләндерелүен оештыру планында түбәндәгеләр бар:
дәүләт (муниципаль) йөкләмәсе нигезендә профильле сменаларда
катнашучы балалар җибәрелә торган дәүләт (муниципаль) стационар
(палаткалы) лагерьларында урыннар һәм сменаларның саны, исеме;
2005 елның 21 июлендәге "Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен
товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә заказлар
урнаштыру турында" 94-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә
үткәрелгән ачык конкурс йомгаклары буенча сатып алына торган
стационар лагерьларга юлламалар саны.
12.7. Профильле сменаларда катнашучы балаларның ялын һ әм
сәламәтләндерелүен оештыру планы балалар һәм яшьләрнең ялын,
сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген оештыру мәсьәләсе буенча
профильле сменаларны оештыру регламенты нигезендә профильле
сменаларны оештыручының боеру документы белән раслана.
12.8. Өч көн эчендә профильле сменаларны оештыручылар Татарстан
Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы адресына
сәламәтләндерү учреждениеләренә килгән балалар саны турында
мәгълүмат җибәрәләр.
12.9. Ай саен, 25нче числога кадәр, профильле сменаларны
оештыручылар, ял иткән балаларның санын һәм аларның ялын һәм
сәламәтләндерүен оештыруга бүлеп бирелгән акчаларның күләмен
күрсәтеп, ай саен, сәламәтләндерү кампаниясе мониторингын Татарстан
Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы адресына
җибәрәләр.
12.10. Профильле сменалар тәмамлангач, стационар (палаткалы)
лагерьларда
профильле
сменаларны
оештыручылар
Татарстан
Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгына
стационар (палаткалы) лагерьларда уздырылган профиль сменалар
турында җиде көн эчендә хисап җибәрәләр.
13. Хроник авырулары булган балаларның, шул исәптән бер ата -ана
(законлы вәкилләре) озатып йөрү белән балаларның ялын һәм
сәламәтләндерүен оештыру тәртибе
13.1. Хроник авырулары булган балаларның, шул исәптән бер ата -ананы
(яисә законлы вәкиле) озатып йөрү белән,балаларның ялын һәм
сәламәтләндерелүен оештыру тәртибе сменаларны оештыручылар
тарафыннан билгеләнә.

13.2. Санатор-курорт учреждениеләрендә сменаларны оештырганда 4
яшьтән мәктәпкәчә яшьтәге балаларның, шул и сәптән әти-әниләренең
(яки законлы вәкилләренең) берсе белән, ялын һәм сәламәтләндерүне
оештыру рөхсәт ителә.

Кушымта №3
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
“___” ______ 2019 ел №

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру , аларны сәламәтләндерү һәм
эш белән тәэмин итү буенча ведомствоара комиссия турында
НИГЕЗЛӘМӘ
1. Балалар
һәм
яшьләрнең
ялын,
аларны
савыктыруны
һәм
мәшгульлеген оештыру буенча ведомствоара комиссия (алга таба Комиссия) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
координацияләүче органы булып тора һәм балаларның һәм яшьләрне ң
ялын, сәламәтләндерелүен, мәшгульлеген тәэмин итү максатларында
оештырыла.
2. Комиссия үз эшчәнлегендә федераль законнарга, Татарстан
Республикасы законнарына һәм әлеге Нигезләмәгә таяна.
3. Комиссиянең төп бурычлары булып тора:
Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитеты
бүлекләре,
предприятиеләр һәм учреждениеләр, иҗтимагый берләшмәләр эшчәнлеген
координацияләү;
Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитеты
бүлекләре,
предприятиеләр һәм учреждениеләр эшчәнлеген анализлау, балаларның
һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерелүен, мәшгульлеген оештыру буенча
анализ, комиссия утырышларында аларның эшчәнлеге турындагы
мәгълүматны тыңлау, үз вәкаләтләре чикләрендә тәкъдимнәр һәм
карарлар кабул итү, аларның үтәлешен тикшерү;
балалар һәм яшьләрнең ялын, сәлам әтләндерелүен, мәшгульлеген
финанслау һәм оештыру мәсьәләләрен карау;
балалар һәм яшьләрнең ял итү ен, сәламәтләндерелүен, мәшгульлеге
программасын тормышка ашыруны контрольдә тоту.
4. Комиссия хокуклы:
Татарстан
Республикасы
Яшьләр
эшләре
ми нистрлыгының
"Җәй"«Балалар һәм яшүсмерләрнең ялын, һәм мәшгульлеген оештыру
республика үзәге» дәүләт учреждениесе белән балалар һәм яшьләрнең
ялын, сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру чараларын гамәлгә
ашыру
турында
төзелгән
килешүләр
кысаларында
сменал арны
оештыручыларны билгеләргә;
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты бүлекләреннән,
балаларның һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндер елүен, мәшгульлеген
оештыруда катнашучы предприятиеләрдән, оешмалардан документлар,
белешмәләр, материаллар соратып алырга;

балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндер елүен, мәшгульлеген
оештыру мәсьәләләре буенча Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты карарларының үтәлешен контрольдә тот арга;
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетына балалар һәм
яшьләрнең ял итү, аларны савыктыру һәм эш белән тәэмин итү
программасына үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр кертергә.
5. Комиссия Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына
программаны гамәлгә ашыруга бүлеп бирелгән акчалардан файдалану
турында хисапны ай саен 5 числога кадәр, арта барган нәтиҗә белән
тапшыра.
6. Комиссияне рәис җитәкли.
Комиссия рәисе аның эшчәнлеге белән җитәкчелек итә, Комиссия
утырышларын алып бара, Комиссиянең эш планын раслый. Комиссия
рәисе
булмау
сәбәпле,
аның
вәкаләтләрен
К омиссия
рәисе
урынбасарларының берсе башкара. Комиссия утырышларын әзерләү эшен
оештыру һәм аның утырышларында кабул ителә торган карарларның
үтәлешен тикшереп тору Комиссия секретаре тарафыннан гамәлгә
ашырыла. Комиссия эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенч а сәркатип
Комиссия рәисе һәм аның урынбасарлары күрсәтмәләрен үти.
7. Комиссия составына Комиссия секретаре керә.
Комиссия секретаре балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны савыктыруны
һәм эш белән тәэмин итүне оештыру буенча ведомствоара комиссия эшен
методик һәм оештыру ягыннан тәэмин итү эшен координацияли.
8. Татарстан Республикасында балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны
савыктыруны һәм мәшгульлеген оештыру мәсьәләсе буенча кабул ителгән
Комиссия
карарлары
барлык
бүлекләр,
предприятиеләр
һәм
учреждениеләр тарафыннан үтәлергә тиеш.
9. Комиссия үз эшчәнлеген аның утырышларында кабул ителә һәм
Комиссия рәисе тарафыннан раслана торган эш планнары нигезендә
гамәлгә ашыра.
10. Комиссия утырышлары кварталга кимендә бер тапкыр уздырыла.
Утырышларның көн тәртибен һәм аларны үткәрү тәртибен Комиссия
рәисе билгели.
11. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан
артыгы катнашса, тулы хокуклы санала.
12. Комиссия карарлары ачык тавыш бирү юлы белән утырышта
катнашучы затларның күпчелек тавышы белән кабул ителә, утырыш
беркетмәләре белән рәсмиләштерелә, алар Комиссия рәисе тарафыннан
имзалана һәм үтәлү өчен мәҗбүри булып тора. Тавышлар саны тигез
булганда, Комиссия рәисенең яисә , рәис булмаганда, Комиссия рәисе
урынбасарының тавышы хәлиткеч булып тора.

Кушымта №4
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
“___” ______ 2019 ел №
Балалар һәм яшьләр ялын, сәламәтләндерелүен һәм мәшгульлеген
оештыру буенча ведомствоара комиссия составы
Самонина С.П.
Волкова Д.Т.
Нигъмәтуллин
Т.И.
Комиссия
әгъзалары:
Бәдриев М.А.

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесе, комиссия рәисе
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесенең
социаль
сораулар
буенча
урынбасары, рәис урынбасары
Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының яшьләр эшләре, спорт һәм туризм
бүлеге начальнигы, комиссия секретар е
Ютазы муниципаль районының дәүләт янгын күзәтчелеге
бүлеге башлыгы (килешү буенча)

Айтыкина З.Н.

"Ютазы
муниципаль
районы»
муниципаль
берәмлегенең үзәкләштерелгән бухгалтериясе"
МБУ начальнигы (килешү буенча)

Миңневәлиев Н.
Н.
Мөхәммәтова
Р.Г.
Гыйлаҗева Г.М.

Ютазы районының “Халыкны эш белән тәэмин
итү үзәге" ДКУ директоры (килешү буенча)
Ютазы муниципаль районы Финанс-бюджет
палатасы рәисе (килешү буенча)
Ютазы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының “Мәгариф бүлеге" МКУ начальнигы
Эчке эшләр министрлыгының Ютазы районы буенча
бүлеге начальнигы полиция подполковнигы (килешү
буенча)
Урыссу үзәк район хастаханәсенең баш табибы (килешү
буенча)
Татарстан Республикасы Роспотребнадзор Идарәсенең
Бөгелмә, Азнакай һәм Баулы районнары буенча Баулы
территориаль бүлеге начальнигы урынбасары (килешү
буенча)

Сибәгатов М.В.
Шакирова С.З.
Алатырева Г.Г.

