
 

2019-2020 елларга балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча 

нигезләмәне раслау турында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру 

турында» 2016 ел, 31 март, 191 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында " 2018 

ел, 29 декабрь, 1202 нче карары нигезендә, Балтач муниципаль районы 

Уставының 44 нче маддәсенә таянып, балаларны һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча дәүләт сәясәтен тормышка ашыру максатларында, Балтач муниципаль 

районы Уставының 44 нче маддәсенә таянып,, Татарстан Республикасы Балтач 

район башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " Балтач муниципаль 

районында балалар һәм яшьләр ялын оештыру турындагы нигезләмәне 1 нче 

кушымта нигезендә расларга. 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Балтач район башкарма 

комитеты җитәкчесе урынбасары И. Ф. Гайнетдиновка йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                 А. Ф. Хәйретдинов  
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Балтач районы башкарма комитетың 

_18_»_06 _ 2019 № _238__ карарына 

1 нче кушымта 

 

 

Балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында нигезлэмэ 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 

районының балалар һәм яшьләр ялын оештыру буенча җаваплы органнарының 

эш механизмын, аларның җирле үзидарә органнары, балалар һәм яшьләрнең 

ялын оештыруда катнашучы дәүләтнеке һәм дәүләтнеке булмаган оешмалар һәм 

гражданнар белән үзара бәйләнеш тәртибен билгели. 

1.2. Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының 

килештерелгән гамәлләрен тәэмин итү һәм аларның җирле үзидарә органнары, 

федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары һәм 

балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыру өлкәсендә оешмалар белән үзара 

хезмәттәшлеген тәэмин итү буенча вәкаләтле орган булып балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия тора. Балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия турында Нигезләмә 

Балтач район башкарма комитеты карары белән раслана. 

1.3. Әлеге нигезләмә кысаларында балалар һәм яшьләр ялы өчен шәхеснең 

белем бирү һәм иҗат потенциалын үстерүне, сәламәтлекне саклауны һәм 

ныгытуны, авыруларны профилактикалауны, организмга чыныктыру, сәламәт 

яшәү рәвеше күнекмәләрен формалаштыру, балигъ булмаганнарның 

күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау, иҗтимагый файдалы 

һәм җитештерү хезмәте, физик культура, спорт, туризм белән шөгыльләнүне, 

өлешчә яки тулысынча Татарстан Республикасы бюджеты акчасы хисабына 

финанслана торган шартлар һәм чаралар комплексы аңлашыла. 

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

социаль яклау министрлыгында социаль хезмәт мөнәсәбәтләрен җайга салу 

буенча республика өчъяклы комиссиясе янәшәсендә халыкның тормыш 

дәрәҗәсе, керемнәре, хезмәткә түләү буенча Координация советының чираттагы 

утырышы узды. 

 

2. Балалар һәм яшьләрнең ял итү формалары 

 

2.1. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру түбәндәге формада башкарыла: 

- шәһәр яны ял лагерында смена; 

- шәһәр яны ял лагерында профиль смена; 

- палатка тибындагы лагерьда профильле смена; 

- Краснодар крае яки Кырым Республикасы территориясендә лагерьда 

профильле смена (алга таба – Кара диңгез яры)); 

- белем бирү оешмасы оештырган көндезге яллы лагерьда смена; 

- ял һәм хезмәт лагеренда смена; 



- санатор-курорт оешмаларында смена. 

2.2. Шәһәр читендәге ял лагерында Смена-каникуллар вакытында балалар 

һәм тәрбияләнүчеләр белән стационар база базасында үткәрелә торган ял һәм 

белем бирү эшчәнлеге формасы. Җәйге каникулларда смена озынлыгы 21 көннән 

дә ким булмаска тиеш, көзге, кышкы һәм язгы каникулларда – җиде көннән дә 

ким булмаска тиеш. 

2.3. Шәһәр яны ял лагерында профильле смена-иҗади сәләтле балалар, 

волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активы, республика, 

бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм 

призерлары булган ял һәм белем бирү эшчәнлеге рәвеше. Смена озынлыгы җәйге 

чорда 18 көннән дә ким булмаска мөмкин, көзге, кышкы һәм язгы чорда – җиде 

көннән дә ким булмаска тиеш. Профильле сменаны өч һәм дүрт көн дәвам итә 

торган җиде көн дәвам итә. 

2.4. Палаткалы лагерьда профильле смена-иҗади сәләтле балалар белән ял 

итү һәм белем бирү эшчәнлеге рәвеше (Яшь техниклар, туристлар-туган якны 

өйрәнүчеләр, экологлар, спортчылар, математиклар, филологлар, журналистлар, 

коткаручылар, диңгезчеләр, автомобильчеләр, волонтерлар, балалар һәм яшьләр 

иҗтимагый оешмалары активы сменалары). Палаткалы лагерьда сменаның 

тәкъдим ителгән озынлыгы-биш көннән 21 көнгә кадәр. Күчмә лагерьда 

әзерлексез балалар өчен сменаның тәкъдим ителә торган дәвамлылыгы өч – дүрт 

көннән дә артмый, туристлык берләшмәләрендә шөгыльләнүче балалар өчен 

җиде көннән дә артмый. Палаткалы лагерьда сменалар оештырганда җиде 

көннән артык балалар юдырылырга тиеш. 

Автоном шартларда, палаткалы лагерьлардан тыш үткәрелә торган җиде 

көннән дә ким дәвамлылыгы әлеге Нигезләмә белән регламентланмый. 

2.5. Кара диңгез буендагы лагерьда профильле смена-иҗади сәләтле 

балалар, волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы, 

республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар 

җиңүчеләре һәм призерлары булган ял һәм белем бирү эшчәнлеге формасы. 

Җәйге чорда сменаның озынлыгы – 14 көннән дә ким, көзге, кышкы һәм язгы 

чорда-җиде көннән дә ким түгел. 

2.6. Белем бирү оешмасы оештырган көндезге яллы лагерьда Смена-ул 

каникуллар вакытында белем бирү оешмалары базасында укучыларның көндезге 

вакытта булуы һәм аларның туклануын мәҗбүри оештыру белән үткәрелә торган 

ял һәм белем бирү эшчәнлеге формасы. Смена дәвамлылыгы каникулның 

дәвамлылыгы белән билгеләнә һәм җәйге каникуллар чорында – 21 календарь 

көннән дә ким түгел, көзен, кышын һәм язын-җиде көннән дә ким түгел. 

2.7. Хезмәт һәм ял лагерендә Смена-каникуллар вакытында иҗтимагый 

файдалы хезмәт оештыру белән ял итү формасы, ул күбесенчә гомуми белем 

бирү оешмалары базасында көндезге вакытта була һәм туклану белән тәэмин 

ителә. Смена озынлыгы-24 календарь көннән дә артык түгел. 

2.8. Санатор-курорт оешмаларында Смена-укучылар һәм 

тәрбияләнүчеләрнең тәүлек буе санатор-курорт оешмаларында ял итү рәвеше 

һәм тернәкләндерү һәм (яки) тернәкләнү чараларын мәҗбүри оештыру. Смена 

озынлыгы-24 календарь көннән дә ким түгел. 



2.9. Лагерьларда отрядлар балаларның яшен һәм мәнфәгатьләрен исәпкә 

алып туплана. Отрядларның саны лагерьларны урнаштыруга, карап тотуга һәм 

эш режимын оештыруга куелган санитар-эпидемиологик таләпләр нигезендә 

билгеләнә. 

 

3. Балалар һәм яшьләрнең ял кампанияләрендә катнашучылар 

 

3.1. Ял кампанияләрендә дүрт яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар һәм 

яшьләр, шулай ук Россия Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит 

илләрдән Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрне 

гамәлгә ашыру кысаларында Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы 

линиясе буенча профильле сменаларда катнаша. 

3.2. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру түбәндәге категория балалар һәм 

яшьләр арасында гамәлгә ашырыла: 

ятим балалар һәм ата - ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен 

оешмалар тәрбияләнүчеләре; 

муниципаль һәм дәүләт оешмалары хезмәткәрләренең балалары; 

Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең коммерция һәм 

коммерцияле булмаган оешмалары (муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан 

тыш) хезмәткәрләренең балалары; 

иҗади сәләтле балалар, волонтерлар, өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын үзләштерүче балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре 

активы әгъзалары; 

республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм 

олимпиадаларда җиңүчеләр һәм призерлар; 

хроник авырулары булган балалар, шул исәптән ата-аналарның берсен (яки 

законлы вәкилләрен) озата бару белән); 

авыр тормыш хәлендә булган балалар; 

Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрен гамәлгә 

ашыру кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак 

чит илләрдән җибәрелә торган балалар һәм яшьләр. 

 

4. Балалар һәм яшьләрнең ял итү сменаларын оештыручылар 

 

4.1. Балтач муниципаль районында балалар һәм яшьләр ялын оештыручы 

булып Балтач районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге, 

Балтач муниципаль районының Мәктәптән тыш эшләр үзәге, Балтач район 

башкарма комитетының мәгариф идарәсе, Балтач муниципаль районының 

балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе тора. 

4.2. Татарстан Республикасы Балтач районы Башкарма комитетының 

Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге (алга таба – яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге), 



Балтач муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 

хокукларын яклау буенча комиссиясе оештыра: 

Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслана торган физик культура-

массакүләм чаралар; 

иҗади сәләтле балалар һәм волонтерлар, өстәмә гомуми белем бирү 

программаларын үзләштерүче балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре 

активы әгъзалары өчен палатка тибындагы лагерьда профильле смена; 

авыр тормыш хәлендә булган балаларны, яшьләр һәм балалар иҗтимагый 

берләшмәләре әгъзаларын, халыкара, төбәкара, республика спорт чараларында 

җиңүчеләрне, җиде яшьтән 30 яшькә кадәрге балаларны һәм яшьләрне, шулай ук 

Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрне гамәлгә 

ашыру кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак 

чит илләрдән җибәрелә торган балаларны һәм яшьләрне яңадан торгызу 

чараларын гамәлгә ашыру кысаларында Татарстан Республикасының халыкара 

һәм төбәкара; 

лагерь балансында булган оешмалар хезмәткәрләренең балалары ялын 

оештыру; 

шәһәр читендәге лагерьларда республика, бөтенроссия, халыкара 

конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар җиңүчеләре һәм призерлары өчен Кара 

диңгез буенда Смена; 

профилактик исәптә торучы балалар һәм яшүсмерләрне хәрби-патриотик 

тәрбияләүгә юнәлдерелгән сменалар өчен профильле сменалар; 

смена шәһәр яны лагерьларында балалар өчен гаилә, җан башына уртача 

керем алар түбәнрәк яшәү минимумы күләмен, тәрбияләнүчеләр 

махсуслаштырылган оешма мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен социаль 

тернәкләндерү һәм гаиләләр, социаль куркыныч хәлдә булган. 

4.3. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының "Мәктәптән 

тыш эшләр үзәге" муниципаль бюджет учреждениесе (алга таба – «мәктәптән 

тыш эшләр үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе), «Балтач район башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе» муниципаль бюджет учреждениесе (алга таба – 

«мәгариф идарәсе» МКУ) тиешле бюджетлардан финанслана торган 

оештыручылар булып тора: 

уку-укыту оешмалары оештырган лагерьларда көндезге ял һәм хезмәт 

лагерьларында ял итү сменалары; 

муниципаль һәм дәүләт оешмалары хезмәткәрләре балалары коммерция һәм 

коммерцияле булмаган оешмалар хезмәткәрләре балалары (муниципаль һәм 

дәүләт оешмаларыннан тыш) өчен шәһәр яны лагерьларында сменалар); 

шәһәр читендәге («Романтик» озынлыгында) һәм иҗади сәләтле балалар, 

волонтерлар, өстәмә гомуми белем бирү программаларын үзләштерүче балалар 



һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары өчен туристик 

лагерьларда профильле сменалар; 

 

5. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруны финанслау тәртибе 

 

5.1. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруны финанслау законнар 

нигезендә түбәндәге чыганаклардан башкарыла: 

федераль бюджет акчалары; 

Татарстан Республикасы бюджеты акчалары; 

оешмаларның күздә тотылган чаралары; 

ата-аналар (законлы вәкилләр) чаралары. 

5.2. Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән балалар һәм 

яшьләр ялын оештыру чыгымнарын финанс белән тәэмин итү Татарстан 

Республикасы балалары һәм яшьләре ялын оештыруга дәүләт хезмәте күләме 

чикләрендә Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләре ялын оештыру 

буенча дәүләт хезмәте күрсәтүгә норматив чыгымнар, шулай ук муниципаль һәм 

дәүләт оешмалары хезмәткәрләре саныннан Татарстан Республикасы балалары 

һәм яшьләре ялын оештыру буенча дәүләт хезмәте күрсәтүне тәэмин итүгә 

норматив чыгымнар нигезендә гамәлгә ашырыла, шулай ук муниципаль 

берәмлек территориясендә урнашкан коммерция һәм коммерция булмаган 

оешмалар (муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан тыш) тарафыннан гамәлгә 

ашырыла. Әлеге пунктта күрсәтелгән норматив чыгымнар тиешле финанс елына 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнә. 

5.3. Татарстан Республикасында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга 

дәүләт хезмәте күләмнәре нормативлары ел саен Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана. 

Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга дәүләт хезмәтләре күләмнәре 

нормативларын исәпләү Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан расланган Татарстан Республикасында халыкның социаль хезмәт 

күрсәтүләр белән тәэмин ителешенең (инфраструктурасы) социаль гарантияләре 

дәрәҗәсе нигезендә, демографик үзенчәлекләрне, Татарстан Республикасы 

халкының ихтыяҗларын исәпкә алып, башкарыла. 

5.4. Авыр тормыш хәлендә калган балалар, ятим балалар һәм ата-ана 

тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен оешмалар тәрбияләнүчеләре, хроник 

авырулары булган балалар, шул исәптән ата-аналарның (яки законлы 

вәкилләрнең) берсен, профилактик исәптә торучы балалар, республика, 

бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм олимпиадалар, балалар һәм 

яшьләр ялын оештыру, Татарстан Республикасының халыкара һәм төбәкара 

килешүләрне гамәлгә ашыру кысаларында Хезмәт һәм ял лагерьларына Россия 

Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит илләрдән җибәрелә торган 

чаралар Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән финанслана. 

5.5. Өлешләп катнашу тәртибендә Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары хисабына ял оештыру финанслана: 

иҗади сәләтле балалар, волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

оешмалары активы әгъзалары, шәһәр читендәге лагерьларның профильле 



сменаларында тәрбияләнүчеләр, палаткалы лагерьларда, шул исәптән Кара 

диңгез яр буенда да; 

белем бирү оешмалары тарафыннан оештырылган лагерьларда белем 

алучылар; 

шәһәр яны лагерьларында дәүләт һәм муниципаль оешмалар, коммерция 

һәм коммерцияле булмаган оешмалар (дәүләт һәм муниципаль оешмалардан 

тыш) хезмәткәрләренең балалары. 

5.6. Татарстан Республикасы бюджеты акчалары хисабына балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыруны финанслауда өлешләп катнашу Күләме тәшкил итә: 

Шәһәр читендәге лагерьда профильле смена, палаткалы лагерьларда, шул 

исәптән Кара диңгез яр буенда, иҗади сәләтле балалар, волонтерлар, балалар һәм 

яшьләр иҗтимагый берләшмәләре активы әгъзалары, мәгариф оешмасы 

лагерында сменалар, шәһәр читендәге лагерьда сменалар – дәүләт һәм 

муниципаль оешмалар хезмәткәрләре балалары өчен тиешле финанс елына 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга норматив чыгымнарның 85 проценты, 

федераль буйсынудагы оешмалардан тыш, ; 

Шәһәр читендәге лагерьда смена өчен – коммерция һәм коммерцияле 

булмаган оешмалар хезмәткәрләре балалары өчен (федераль буйсынудагы 

оешмаларны да кертеп) тиешле финанс елына балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыруга норматив чыгымнарның 42,5 проценты. 

5.7. Татарстан Республикасы каникул вакытында җирле үзидарә органнары 

вәкаләтләрен башкарганда барлыкка килә торган чыгым йөкләмәләрен 

финанслашуны тәэмин итә, бу Нигезләмәдә күрсәтелгән нормалардан чыгып 

исәпләнгән субсидияләр бирү юлы белән, балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча. Күрсәтелгән субсидияләр бирү Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты тарафыннан әлеге максатларга тиешле финанс елына Татарстан 

Республикасы бюджетында каралган акчалар күләме чикләрендә билгеләнә 

торган тәртиптә һәм шартларда гамәлгә ашырыла. 

 

6. Ата-аналар түләве күләмен билгеләү тәртибе 

балалар һәм яшьләр ялы өчен 

 

 

6.1. Балалар һәм яшьләрнең лагерьларда ял иткән өчен ата-аналар түләве 

күләме ял оешмалары тарафыннан билгеләнә. Татарстан Республикасы дәүләт 

оешмалары тарафыннан балалар һәм яшьләр ял иткән өчен ата-аналар түләвенең 

күләме билгеләнә, ә башка оешмаларга балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга 

норматив чыгымнарның 15 проценты күләмендә билгеләргә тәкъдим ителә, тик 

путевканың факттагы бәясеннән 50 проценттан да артмаска тиеш. 

6.2. Оешмалар тарафыннан күрсәтелгән хезмәтләрнең үзкыйммәтенә тигез 

чыгымнарны чагылдыручы юлламаның бәясе билгеләнә. Әгәр норматив 

чыгымнар реаль чыгымнарга туры килми икән, юлламаның факттагы бәясе һәм 

Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелә торган акчаларның өлеше 

ата-аналар (яки законлы вәкилләр), оешмалар тарафыннан түләнә. 

6.3. Балалар һәм яшьләрнең лагерьларда, шул исәптән Кара диңгез буенда 

ял иткән өчен ата-аналар түләве авыр тормыш хәлендә калган балалар, ятим 

балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен оешмалар 



тәрбияләнүчеләреннән, хроник авырулары булган балалардан, шул исәптән ата-

аналардан (яки законлы вәкилләрдән) берсе, профилактик исәптә торучы 

балалар, республика, бөтенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар һәм 

олимпиадаларда җиңүчеләр һәм призерлар, балалар һәм яшьләр белән, Татарстан 

Республикасының халыкара һәм төбәкара килешүләрен тормышка ашыру 

кысаларында Россия Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит 

илләрдән җибәрелә торган балалар, инвалид балалар һәм балаларның хезмәт һәм 

ял лагерьларына җибәрелә торган килешүләрен гамәлгә ашыру кысаларында 

Россия Федерациясе субъектларыннан һәм якын һәм ерак чит илләрдән юллана. 

 

7. Көндезге лагерьда балаларның ялын сменаны оештыру тәртибе 

пребыванием, оештырылган белем бирү оешмасы 

 

7.1. Белем бирү оешмасы оештырган көндезге ял лагерена белем бирү 

оешмалары укучылары ата-аналар (законлы вәкилләр) гаризалары нигезендә 

җибәрелә. 

7.2. Ата-аналарның гаризасы әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы 

нигезендә бала укый торган белем бирү оешмасына бирелә. 

7.3. Белем бирү оешмасы ата-аналар (законлы вәкилләр) гаризасы нигезендә 

көндезге тору лагерьларына җибәрелә торган балалар исемлеген төзи һәм аны 

«мәгариф идарәсе» МБУ тапшыра. Исемлектә күрсәтелә: 

баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

гариза биргән ата-ананың (яки законлы вәкиленең) фамилиясе, исеме, 

атасының исеме; 

датасы, ае, туган елы, бала җенесе; 

ата-ананың эш урыны (яки законлы вәкил)); 

бала укый торган белем бирү оешмасының исеме; 

бала укый торган сыйныф. 

МКУ «Мәгариф идарәсе» гомуми белем бирү оешмаларының балалар 

исемлеге нигезендә район балаларының җыелма исемлеген һәм белем бирү 

оешмасы оештырган көндезге тору лагерьларында аларның ялын оештыру 

планын төзи. 

7.4. Белем бирү оешмасы оештырган көндезге ял лагерьларында балаларның 

ялын оештыру планы районның көндезге тору лагерьларында балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыруга муниципаль район башкарма комитетына тиешле 

финанс елына җиткерелгән хезмәт күләмнәре нормативлары чикләрендә 

формалаштырыла һәм үз эченә ала: 

лагерьлар оештырылачак белем бирү оешмаларының исемнәре; 

лагерьларда белем бирү оешмалары буенча оештырылган урыннар саны; 

белем бирү оешмалары киселешендә оештырылган лагерьларда сменалар 

саны һәм аларның дәвамлылыгы; 

балаларны лагерьлар оештырылачак белем бирү оешмалары буенча бүлү. 

7.5. Белем бирү оешмасы оештырган көндезге ял лагерьларында балаларның 

ялын оештыру планы Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы 

башкарма комитеты карары белән раслана. 



7.6. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт 

граждан хезмәткәрләре тарафыннан эш вакытында үз-үзен тоту кагыйдәләренең 

үтәлүе һәм бәхәсле очракларны җайга салу буенча комиссиясе 

7.7. Ай саен, 25 числога кадәр, «Мәгариф идарәсе» МКУ ял оештыру 

мониторингын Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы адресына 

җибәрә. 

7.8. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында хисаплар 

 

8. Хезмәт һәм ял лагерьларында сменаны оештыру тәртибе 

 

8.1. Хезмәт һәм ял лагерьларына белем бирү оешмалары укучылары аларны 

иҗтимагый файдалы хезмәткә җәлеп итү максатыннан җибәрелә. 

8.2. Белем бирү оешмасы хезмәт һәм ял лагерьларына җибәрелә торган 

балалар исемлеген төзи һәм аны «мәгариф идарәсе» МБУ тапшыра. Исемлектә 

күрсәтелә: 

баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

датасы, ае, туган елы, бала җенесе; 

бала укый торган белем бирү оешмасының исеме; 

бала укый торган сыйныф. 

Мәгариф оешмаларының балалар исемлеге нигезендә «мәгариф идарәсе» 

МКУ Район балаларының җыелма исемлеген һәм хезмәт һәм ял лагерьларында 

аларның ялын оештыру планын төзи. 

8.3. Хезмәт һәм ял лагерьларында балаларның ялын оештыру планы азык-

төлек тәкъдим итеп, район лагерьларында балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыруга муниципаль район башкарма комитетына җиткерелгән тиешле 

финанс елына хезмәт күләмнәре нормативлары чикләрендә формалаштырыла 

һәм үз эченә ала: 

базасында хезмәт һәм ял лагерьлары оештырылачак белем бирү 

оешмаларының исеме; 

белем бирү оешмалары арасында хезмәт һәм ял лагерьларында иҗтимагый 

файдалы хезмәткә җәлеп ителгән кешеләр саны. 

8.4. Ял һәм хезмәт лагерьларын оештыру планы Татарстан Республикасы 

Балтач район башкарма комитеты карары белән расланган. 

8.5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының дәүләт 

граждан хезмәткәрләре тарафыннан эш вакытында үз-үзен тоту кагыйдәләренең 

үтәлүе һәм бәхәсле очракларны җайга салу буенча комиссиясе 

8.6. Ай саен, 25 числога кадәр, «Мәгариф идарәсе» МКУ ял оештыру 

турындагы мәгълүматны, ял иткән балаларның санын һәм балалар һәм яшьләр 

ялын оештыруга бүлеп бирелгән акчаларны күрсәтеп, Татарстан Республикасы 

Яшьләр эшләре министрлыгы адресына җибәрә. 

8.7. Җиде көн эчендә «мәгариф идарәсе» МКУ хезмәт һәм ял лагерьларында 

сменалар тәмамлангач, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 

министрлыгы, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы адресына 

хезмәт һәм ял лагерьлары эшчәнлеге турында мәгълүмат җибәрә. 

 

 



9. Балалар хезмәткәрләренең ялын оештыру тәртибе 

дәүләт һәм муниципаль оешмалар 

 

9.1. Муниципаль яки дәүләт оешмасы хезмәткәре булган ата-аналар (яки 

законлы вәкилләрнең) шәһәр читендәге лагерьларга ата-аналарның (законлы 

вәкилләрнең) гаризасы нигезендә, әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасына 

ярашлы рәвештә, ата-ана (яки законлы вәкил) эшли торган оешманың вәкаләтле 

органына (яки бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге) бирелгән Нигезләмә 

нигезендә җибәрелә. 

9.2. Оешма хезмәткәрләренең вәкиллекле органы (яки бухгалтерлык исәбе 

һәм хисаплылык бүлеге) әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы һәм шәһәр яны 

лагерьларына җибәрелә торган оешма хезмәткәрләренең балаларының 

башлангыч исемлеге нигезендә гариза төзи һәм күрсәтелгән башлангыч 

исемлекне МБУ «ЦВР» җибәрә. 

9.3. Беренчел исемлектә күрсәтелә: 

ата-ана (яки законлы вәкил) эшли торган оешманың исеме); 

баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

гариза биргән ата-ананың (яки законлы вәкиленең) фамилиясе, исеме, 

атасының исеме; 

датасы, ае, туган елы, бала җенесе; 

бала укый торган белем бирү оешмасының исеме; 

бала укый торган сыйныф. 

9.4 МБУ «ЦВР» алдан исемлектән чыгып шәһәр яны лагерьларына 

җибәрелә торган муниципаль яки дәүләт оешмалары хезмәткәрләренең 

балаларның якынча җыелма исемлеген төзи. 

9.5. Мәктәптән тыш эшләр үзәге хезмәткәрләре балаларның җыелма 

исемлеге нигезендә шәһәр яны лагерьларында балаларның ялын оештыру 

планын формалаштыра: 

муниципаль бирем нигезендә муниципаль яки дәүләт оешмалары 

хезмәткәрләренең балалары җибәрелә торган шәһәр читендәге муниципаль 

лагерьларда урыннар һәм сменаларның исеме, саны; 

закон нигезендә үткәрелә торган ачык конкурс нәтиҗәләре буенча сатып 

алына торган шәһәр яны лагерьларына юлламалар саны. 

9.6. Муниципаль яки дәүләт оешмалары хезмәткәрләренең балаларның 

ялын оештыру планы Татарстан Республикасы Балтач районы башкарма 

комитеты карары белән раслана. 

9.7. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм 

«Җәй» республика үзәге адресына гомумиләштерү һәм җибәрү өчен, балалар 

лагерьларына кергәннән соң, өч көн эчендә «ЦВР» яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлегенә ялны оештыруда катнашкан кешеләрнең саны турында мәгълүмат 

җибәрә. 

9.8. Ай саен, 25 числога кадәр, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге Татарстан 

Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм «Җәй " республика 

үзәге адресына гомумиләштерү һәм җибәрү өчен ял оештыру мониторингын 

җибәрә. 

9.9. Шәһәр яны лагерьларында муниципаль яки дәүләт оешмалары 

хезмәткәрләре балалары өчен оештырылган смена тәмамланганнан соң, җиде 



көн эчендә " мәктәптән тыш эшләр үзәге» муниципаль бюджет мәгариф 

учреждениесе Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгына һәм «Җәй» республика үзәгенә шәһәр читендәге лагерьларда 

муниципаль яки дәүләт оешмалары хезмәткәрләре балалары өчен ял оештыру 

турында мәгълүматны гомумиләштерү һәм җибәрү өчен Яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлегенә җибәрә. 

 

10. Коммерция хезмәткәрләренең балалары ялын оештыру тәртибе 

һәм коммерцияле булмаган оешмалардан (муниципаль һәм муниципаль 

районы)  

 

10.1. Белем бирү оешмалары укучылары, аларның ата-аналары (яки законлы 

вәкилләре) берсе булып тора коммерция яки коммерцияле булмаган оешма 

(муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан тыш), район территориясендә 

урнашкан (алга таба-муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан) – оешма) Шәһәр 

яны лагерьларына бер ата-ананың (законлы вәкилләрнең) гаризасы нигезендә, 

әлеге Нигезләмәнең 2 нче кушымтасы нигезендә, ата-ана (яисә законлы вәкил) 

эшли торган оешманың вәкиллекле органына бирелгән хезмәткәрләре (яки 

бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге) гаризасы нигезендә җибәрелә. 

10.2. Оешма хезмәткәрләренең вәкиллекле органы (яки бухгалтерлык исәбе 

һәм хисаплылык бүлеге) әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы һәм шәһәр яны 

лагерьларына җибәрелә торган оешма хезмәткәрләренең балаларының 

башлангыч исемлеге нигезендә гариза төзи һәм күрсәтелгән башлангыч 

исемлекне МБУ «ЦВР» җибәрә. 

10.3. Беренчел исемлектә күрсәтелә: 

оешманың исеме; 

баланың фамилиясе, исеме, атасының исеме; 

гариза биргән ата-ананың (яки законлы вәкиленең) фамилиясе, исеме, 

атасының исеме; 

датасы, ае, туган елы, бала җенесе; 

бала укый торган белем бирү оешмасының исеме; 

бала укый торган сыйныф. 

10.4. МБУ «ЦВР» алдан исемлектәге оешма хезмәткәрләренең шәһәр яны 

лагерьларына җибәрелә торган балаларның якынча җыелма исемлеген төзи. 

10.5. Оешма хезмәткәрләренең балалары исемлеген җибәргән очракта 

хезмәткәрләрнең вәкиллекле органы (яки бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык 

бүлеге)» ЦВР "будосына оешма җитәкчесе кул куйган, Шәһәр яны лагерьларына 

юлламаның норматив бәясенең 42,5 проценты дәрәҗәсендә шәһәр яны 

лагерьларына юлламалар алуны өлешләп финанслауда катнашу турында 

оешманың гарантия хаты җибәрә. 

10.6. "ЦВР» МБУ оешмалар исемлекләре нигезендә шәһәр яны 

лагерьларына җибәрелә торган оешма хезмәткәрләренең балаларның җыелма 

исемлеген төзи. 

10.7. "ЦВР» МБУ балалар оешмаларының җыелма исемлеге нигезендә 

шәһәр яны лагерьларында балаларның ялын оештыру планын формалаштыра. 

10.8. Балаларның ялын оештыру планы үз эченә ала: 



муниципаль лагерьлар исемнәре, шәһәр читендәге муниципаль лагерьларда 

урыннар һәм сменалар саны, аларга муниципаль биремнәр нигезендә оешма 

хезмәткәрләренең балалары җибәрелә; 

закон нигезендә үткәрелә торган ачык конкурс нәтиҗәләре буенча сатып 

алына торган шәһәр яны лагерьларына юлламалар саны. 

10.9. Оешма хезмәткәрләренең балаларның ялын оештыру планы Татарстан 

Республикасы Балтач район башкарма комитеты карары белән раслана. 

10.10. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм 

«Җәй» республика үзәге адресына гомумиләштерү һәм җибәрү өчен, балалар 

лагерьларына кергәннән соң, өч көн эчендә «ЦВР» яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлегенә ялны оештыруда катнашкан кешеләрнең саны турында мәгълүмат 

җибәрә. 

10.11. Ай саен, 25 числога кадәр, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге Татарстан 

Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы һәм «Җәй " республика 

үзәге адресына гомумиләштерү һәм җибәрү өчен ял оештыру турында мәгълүмат 

җибәрә. 

10.12. Җиде көн эчендә шәһәр яны лагерьларында оешмалар хезмәткәрләре 

балалары өчен смена тәмамланганнан соң «ЦВР» яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлегенә гомумиләштерү һәм министрлыкка җибәрү өчен Яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлегенә һәм «Җәй» республика үзәгенә шәһәр яны лагерьларында оешма 

хезмәткәрләре балалары өчен үткәрелгән смена турында мәгълүмат җибәрә. 

 

11. Балаларның ялын оештыру тәртибе, 

авыр тормыш хәлендә калган балалар 

 

11.1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе белгече ата-

аналар (яки аларның законлы вәкилләре) тарафыннан авыр тормыш хәлендә 

булган балалар өчен юлламалар бирүгә гаризалар кабул итә. 

11.2. Алынган гаризалар нигезендә Татарстан Республикасы Балтач 

муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын 

яклау комиссиясе балалар исемлеген төзи һәм министрлыкка тапшыра. 

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

социаль яклау министрлыгы ай саен Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

министрлыгына, шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм 

шәһәр округларының башкарма комитетларына Татарстан Республикасында 

билгеләнгән яшәү минимумыннан уртача җан башына керемнәре булган 

гаиләләр арасыннан балага айлык пособие билгеләнгән балалар реестрын 

тапшыра. 

11.4. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының балигъ 

булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе, Татарстан 

Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгы биргән мәгълүматлардан файдаланып, исемлектә күрсәтелгән 

балаларның булуын раслый һәм ялын оештыруга юнәлдерелгән балаларның 

җыелма исемлеген төзи. 

11.5. Авыр тормыш хәлендә булган балаларның ялын оештыру планы 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан төзелә һәм 



республика лагерьларының исемнәре, республика лагерьларында урын һәм 

сменаларның саны, гамәлдәге законнар нигезендә үткәрелә торган ачык конкурс 

нәтиҗәләре буенча сатып алына торган шәһәр яны лагерьларына юлламалар 

саны турында мәгълүмат үз эченә ала. 

11.6. Балаларның ялын оештыру планы Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре министрлыгы боерыгы белән раслана. 

 

12. Оешма тәрбияләнүчеләре өчен ял оештыру тәртибе 

ятим балалар һәм ата - ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 

 

12.1. Ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балалар өчен 

оешмалар тәрбияләнүчеләре өчен ял оештыру Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «Балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында» 2016 

елның 31 мартындагы 191 номерлы карары белән билгеләнгән тәртиптә гамәлгә 

ашырыла. 

 

13. Профильдәге балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру тәртибе 

шәһәр читендәге лагерьларны, палаткалы лагерьларны, шул исәптән 

лагерьларны алмаштыру 

Кара диңгез буенда һәм балалар өчен профильле сменалар, 

профилактик исәптә торучылар 

 

13.1.  Шәһәр читендәге лагерьларның, палаткалы лагерьларның профильле 

сменаларында, шул исәптән Кара диңгез буенда, профилактик исәптә торучы 

балалар өчен профильле сменаларда балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар һәм яшьләр ялын 

оештыру турында " 2016 елның 31 мартындагы 191 номерлы карары белән 

билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла. 

 

14. Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру тәртибе 

санатор-курорт оешмаларында 

 

14.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Балалар һәм 

яшьләр ялын оештыру турында»2016 ел, 31 март, 191 нче карары нигезендә 

шифаханә-курорт оешмаларында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру гамәлгә 

ашырыла. 

 
 

 

  



1 нче кушымта 

Мәктәптән тыш эшләр үзәге директоры» 

 

Балтач районы оешмасыннан ___________ 

 

Гариза 

 

Оешма _______________ Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 

районы «Романтик» шәһәр яны стационар сәламәтләндерү лагерена (көндезге ял 

һәм хезмәт лагерьларына, «ХЫЯЛ» палаткалы лагерьга) хезмәткәрләр 

балаларын сәламәтләндерү өчен юлламалар алуда ярдәм сорый 

 

1-3 смена-профильле смена 

2 смена-дәүләт һәм муниципаль, бюджет оешмалары хезмәткәрләре 

балалары өчен смена 

 

№ Баланың 

ФИО  

Коне, ае, 

туган елы 

Бала укый 

торган гомуми 

белем бирү 

оешмасының 

исеме 

сыйныф эти - 

энисенен 

ФИО 

эти – энисенен 

эш урыны 

1.        

2.        

 

 

 

ФИО  и Җитэкченен имзасы  

 



2 нче кушымта 

 

 

Оешма җитәкчесенэ _______________ 

 

__________________________________ 
(Ата-ананың ФИО/законлы вәкиленең ФИО) 

адресы буенча яшәүче:_______________________ 

_______________________ 

элемтә өчен телефоннар:______________________ 

_______________________________________ 

 

Гариза 

 

Минем балага ______________________________ сәламәтләндерү 

______________________ лагереның ____ сменасына  юллама бирүегезне 

сорыйм.  

теркәлгән (яшәү урыны буенча теркәлгән) түбәндәге адрес буенча: 

____________________________________________________________________ 

укучы _______ сыйныф, МБББУ«__________________________________». 

Өстәмә мәгълүмат: 

Әни: _______________________________________________________________ 

Эш урыны әниләр: _________________________________________________ 

Әти: _______________________________________________________________ 

Эш урыны әтисенең:  

___________________________________________________ 

Социаль күрсәткечләр (ташламалы категория), күрсәтергә, әгәр бар:  

____________________________________________________________________ 

 

Шәхси мәгълүматыма чикләнгән керү рөхсәтен бирәм (ФИО, адрес, телефон, 

паспорт мәгълүматлары, эш урыны), Балтач муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары вәкилләренең конфиденциальлеген истә тотып, «ЦВР "будосы һәм 

лагерь администрациясе тарафыннан алардан файдалануга рөхсәт бирәм 

 

Гариза биру көне _____________ 

 

Имза__________________________ 

 

алардан файдалануга рөхсәт бирәм 


