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«2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районында 

яшьлҽр сҽясҽтен үстерү буенча муниципаль максатчан программасы турында». 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014-2020 елларга 

Татарстан Республикасында физик культура, спорт, туризмны үстерү һҽм яшьлҽр 

сҽясҽтен тормышка ашыруның нҽтиҗҽлелеген күтҽрү» дҽүлҽт программасын 

раслау турында  2001 ел, 1 гыйнвар, 73 нче карары нигезендҽ һҽм Татарстан 

Республикасында физик культура, спорт, яшьлҽр сҽясҽте һҽм туризм ҿлкҽсендҽ 

дҽүлҽт сҽясҽтен тормышка ашыру максатларында Мҿслим муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

1. «2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районында 

яшьлҽр сҽясҽтен үстерү буенча муниципаль максатчан программасын расларга  

(1 нче кушымта). 

2. «2019-2021 елларга Мҿслим муниципаль районында яшьлҽр сҽясҽтен үстерү» 

программасын тормышка ашыруда катнашучы муниципаль район башкарма 

комитеты бүлеклҽренҽ һҽм учреждениелҽренҽ хисап кварталыннан соң килүче 

айның 15 числосына кадҽр аның үтҽлеше турында мҽгълүмат бирергҽ. 

3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районының  Башкарма комитеты ОДМС начальнигы И.Р.Җаббаровка 

йҿклҽргҽ. 

 

Башкарма комитет   

Җитҽкчесе вазыйфаларын башкаручы :                       И.Х.Ҽхмҽтов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬ МАКСАТЧАН ПРОГРАММА 

"2019-2023 ЕЛЛАРГА МҾСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЯШЬЛҼР 

СҼЯСҼТЕН ҤСТЕРҤ» 

Программаның 

исеме 

«2019-2021 елларга Мҿслим муниципаль районында яшьлҽр 

сҽясҽтен үстерү» 

Программаны 

тҿп эшлҽүче  

Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр 

эшлҽре һҽм спорт бүлеге 

Программа 

максаты 

Яшьлҽрнең социаль үсеше белҽн идарҽ итү, аның районның 

кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтлелеген ныгытуда иҗади потенциалын куллану, 

яшь буынның тормыш сыйфатын күтҽрү ҿчен оптималь шартлар 

тудыру. 

Программаның 

бурычлары 

1. Укучы һҽм студент яшьлҽренең хезмҽт активлыгының нҽтиҗҽле 

модельлҽрен үстерү ҿчен шартлар тудыру, яшь буынның 

инновацион потенциалын һҽм эшкуарлык активлыгын үстерү; 

2. Яшь буынның иҗтимагый-сҽяси активлыгын һҽм гражданлык 

компетентлыгын формалаштыру;  

3. Яшьлҽр арасында гражданлык-патриотик тҽрбия, милли үзаң һҽм 

толерантлык системасын үстерү; 

4. Иреклелҽр эшчҽнлегендҽ яшьлҽрнең катнашуы ҿчен шартлар 

тудыру, ирекле ярдҽм итүнең оештырылган рҽвешлҽренҽ ярдҽм итү; 

5. Яшьлҽр иҗтимагый оешмалары, хҽрҽкҽтлҽр ҿчен шартлар 

тудыру, яшьлҽрнең лидерлык сыйфатларын үстерү ҿчен шартлар 

тудыру һҽм яшьлҽр һҽм иҗтимагый оешмалар тарафыннан 

оештырылган социаль ҽһҽмиятле проектларга ярдҽм итү; 

6. Сҽлҽтле балаларны һҽм яшьлҽрне эзлҽү, аларга ярдҽм итү, 

аларның интеллектуаль һҽм иҗади потенциалын үстерү ҿчен 

шартлар тудыру; 

 7. Яшьлҽр арасында социаль-тискҽре күренешлҽрне 

профилактикалауның нҽтиҗҽле системасын формалаштыру һҽм 



гамҽлгҽ ашыру; 

8. Яшьлҽр арасында экстремизмны профилактикалау; 

9. Яшьлҽр сҽясҽтен фҽнни-методик, мҽгълүмати һҽм кадрлар белҽн 

тҽэмин итү. 

Программаны 

тормышка 

ашыру вакыты 

һҽм этаплары 

2019 - 2023 еллар  

Программаны 

финанслау 

чыганаклары 

Финанслау чыганаклары-ММР бюджеты акчалары,бюджеттан тыш 

чыганаклар, бҽлки, иганҽчелҽр ярдҽме җҽлеп итү. 

Программаны финанслау күлҽме тиешле елга һҽм план чорына 

Мҿслим муниципаль районы бюджеты проектын 

формалаштырганда билгелҽнҽ һҽм ел саен тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш. 

Муниципаль бюджет һҽм бюджеттан тыш чыганаклардан алынган 

акчалар ел саен тҿзелгҽн килешүлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ 

билгелҽнҽчҽк. 

Программада чагылыш тапкан чараларны тормышка ашыруга 

бюджет ассигнованиелҽре бүлеп бирү тиешле финанс елына район 

бюджетында программа чараларына ассигнованиелҽр раслау шарты 

белҽн гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

Кҿтелгҽн       

 

ахыргы        

нҽтиҗҽ      

максат һҽм 

бурычларны 

тормышка 

ашыру     

Ярдҽмче 

(нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторлары) 

һҽм бюджет 

нҽтиҗҽлелеге 

күрсҽткечлҽре 

Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽсендҽ 2023 елга 

кадҽр арттыру күздҽ тотыла:                                                

- ирекле эшчҽнлектҽ катнашучы яшьлҽрнең гомуми санында 2,0 

гҽ кадҽр ҿлеше %; 

- башкарма хакимият органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла 

торган талантлы яшьлҽргҽ ярдҽм итү ҿлкҽсендҽге проектлар һҽм 

программаларга җҽлеп ителгҽн яшь кешелҽр ҿлеше 38,0 гҽ кадҽр%; 

- иҗтимагый-сҽяси активлык һҽм гражданлык компетентлыгы 

буенча чараларда катнашучы яшь кешелҽр ҿлеше 2,8 гҽ кадҽр%; 

- патриотик юнҽлештҽге чараларда катнашучы яшьлҽрне 10 

меңгҽ кадҽр кеше җҽлеп итү; 

- социаль ҽһҽмиятле проектлар һҽм программалар конкурсына 

тапшырылган гаризалар саны 26га кадҽр; 

- талантлы яшьлҽргҽ ярдҽм итүгҽ юнҽлдерелгҽн конкурсларда 

катнашучы яшьлҽрне 20гҽ кадҽр тарту%; 

-социаль-тискҽре күренешлҽрне кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чараларда катнашучы яшьлҽрне 2,4 гҽ кадҽр колачлау%; 

- яшьлҽр экстремизмын профилактикалау чараларына җҽлеп 

ителгҽн Яшьлҽр саны 8 000 кешегҽ кадҽр; 



- тҿбҽкара һҽм тҿбҽкара чаралар саны  

ДМП ҿлкҽсендҽ һҿнҽри осталык буенча республика конкурсында 

2 кешегҽ кадҽр; 

- ГМП ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽренең Бҿтенроссия һҿнҽри осталык 

конкурсында катнашучы белгечлҽр саны 1 кеше; 

- Яшьлҽр кҿненҽ багышланган чараларда катнашкан 

катнашучылар саны 2500 кешегҽ кадҽр; 

- балалар һҽм яшьлҽр иҗтимагый берлҽшмҽлҽре эшчҽнлегендҽ 

катнашучы яшьлҽрнең гомуми саны 59% ка кадҽр. 

 

 

 

 

 

 

I. Ярдҽмче программаны гамҽлгҽ ашыру ҿлкҽсенең гомуми 

характеристикасы, шул исҽптҽн программаны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн 

проблемалар 

 

Мҿслим муниципаль районында соңгы 20 елда үткҽрелҽ торган социаль сҽясҽт 

анализы җҽмгыятьтҽ, бер яктан, яшь буынны үстерү, аның базар мҿнҽсҽбҽтлҽренҽ 

яраклашуы ҿчен шартлар тудырылуын һҽм яхшыруын, икенче яктан, яшьлҽр 

җҽмгыятьтҽ мҿнҽсҽбҽтлҽрне үзгҽртеп кору процессларына, аерым алганда, аның 

рухи-ҽхлакый яңаруын күрсҽтҽ. 

Программа интеллектуаль һҽм физик үсеш ҿчен шартлар тудыруга, ҽхлакый 

тотрыклылык, социаль активлыкны, районның яшь буынының мҿстҽкыйльлеген 

һҽм икътисадый яктан үз-үзен тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

Программаны эшлҽү зарурлыгы яшь буын дҽүлҽтнең стратегик ресурсы һҽм бер 

үк вакытта аның социаль-икътисадый сҽясҽтендҽге мҿһим субъектларның берсе 

булып тора. Бүгенге кҿндҽ яшьлҽрнең ничек укытылуына һҽм тҽрбиялҽнүенҽ 

илнең килҽчҽге бҽйле. Дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте буыннар дҽвамчанлыгын тҽэмин 

итү, яшьлҽрнең инновацион һҽм иҗади потенциалын ачу һҽм үстерү, аның 

конкуренциягҽ сҽлҽтлелеген тҽэмин итү ҿлкҽсендҽ стратегик бурычларны хҽл 

итүнең тҿп факторы булып тора.  

Мҿслим муниципаль районында дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте стратегик мҽсьҽлҽлҽр 

рҽтенҽ керҽ һҽм яшьлҽрне социальлҽштерү һҽм үз-үзен тормышка ашыру ҿчен 

шартлар тудыруга, аның потенциалын үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн киң үсеш ала 

торган чаралар системасы булып тора; яшьлҽр үзҽге, «Форпост» җҽмҽгать 

тҽртибен саклау буенча яшьлҽр (студентлар) формированиелҽре үзҽге, «җҽй» 



балалар һҽм яшүсмерлҽрнең ялын һҽм мҽшгульлеген оештыру буенча республика 

үзҽге, «Йолдызлык» сҽлҽтле балалар белҽн эшлҽү буенча республика үзҽге, 

яшьлҽр, инновацион һҽм профилактик программалар үзҽге кебек республика 

күлҽмендҽге яшьлҽр учреждениелҽрендҽ тҽҗрибҽ һҽм инновацион идеялҽр 

алмашу юлы белҽн тормышка ашырыла. Шуңа күрҽ районда яшьлҽр юнҽлешен 

үстерү ҿлкҽсендҽ конструктив һҽм эзлекле хҽрҽкҽт бары тик ҽлеге яшьлҽр 

учреждениелҽре белҽн тыгыз элемтҽдҽ генҽ мҿмкин. 

Дҽүлҽт һҽм яшьлҽр мҿнҽсҽбҽтлҽрен җайга сала торган заманча хокукый база 

нигезендҽ дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтенең ҿстенлеклҽре билгелҽнде. «Татарстан 

Республикасында яшьлҽр һҽм дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте турында» 1993 елның 19 

октябрендҽге 1983-XII номерлы, «Торак шартларын яхшыртуда яшь гаилҽлҽргҽ 

дҽүлҽт ярдҽме турында» 1999 елның 21 октябрендҽге Татарстан Республикасы 

законнары аеруча ҽһҽмиятле булып тора.  №2443, «Татарстан Республикасы 

муниципаль районнары һҽм шҽһҽр округлары җирле үзидарҽ органнарына дҽүлҽт 

яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ Татарстан Республикасының аерым дҽүлҽт 

вҽкалҽтлҽрен бирү турында» 2006 елның 7 апрелендҽге 29-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законы паспорты. 

Алты елдан артык вакыт эчендҽ республикада дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтен үстерүнең 

тҿрле аспектлары буенча яшьлҽр хокукларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар 

тудыруга юнҽлтелгҽн 200дҽн артык норматив хокукый документ кабул ителде.  

Алар арасында «Дҽүлҽт мҽгариф учреждениелҽре аспирантлары, студентлары һҽм 

укучылары ҿчен Татарстан Республикасының махсус дҽүлҽт стипендиялҽрен 

билгелҽү турында», «Татарстан Республикасында яшь галимнҽргҽ дҽүлҽт ярдҽмен 

кҿчҽйтү чаралары турында», «Созвездие-Йолдызлык» республика фестиваль 

хҽрҽкҽтенҽ ярдҽм чаралары турында»ТР Президенты Указлары бар.  

«2014 елга кадҽр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмҽт күрсҽтүлҽр белҽн 

тҽэмин ителүнең социаль гарантиялҽре дҽрҽҗҽсен билгелҽү турында " 2009 елның 

26 гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карары. 

“Яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ муниципаль хезмҽтлҽр күрсҽтү (эшлҽр) кыйммҽте 

исемлеге һҽм нормативлары турында” 2010 елның 9 декабрендҽге 1015 номерлы 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары. 

«Җирле үзидарҽ органнары тарафыннан яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ Татарстан 

Республикасының аерым дҽүлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру турындагы 

Бүгенге кҿндҽ Татарстан Республикасының яшьлҽр инфраструктурасында 400дҽн 

артык учреждение исҽплҽнҽ: яшьлҽр ҿчен 10 республика учреждениесе, 210 

яшүсмерлҽр клубы, 34 яшьлҽр үзҽге, 15 социаль хезмҽт, 9 студент хезмҽт 

отрядлары эшчҽнлеген оештыру үзҽге, 42 яшьлҽр (студентлар) 

формированиелҽренең җҽмҽгать тҽртибен саклау үзҽге, 117 балалар 



сҽламҽтлҽндерү лагере. Мҿслим муниципаль районында 1 яшьлҽр үзҽге, 1 

яшүсмерлҽр клубы, 1 җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча яшьлҽр (студентлар) 

формированиелҽре үзҽге, 1 балалар сҽламҽтлҽндерү лагере эшли. 

Дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтенең ҿстенлекле юнҽлешлҽрен тормышка ашыру, яшьлҽр 

проблемаларын нҽтиҗҽле хҽл итү ҿчен программа механизмы актив кулланыла.  

Милли проект һҽм Торак  федераль максатчан программасы кысаларында  «Яшь 

гаилҽлҽрне торак белҽн тҽэмин итү» ярдҽмче программасын тормышка ашыру зур 

социаль эффект бар. 

"Форпост» җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча алга таба да үсеш алды, район 

яшьлҽре арасында волонтерлык хҽрҽкҽте шактый активлашты.  

Хҽзерге шартларда проектлы якын килү форматында бүлеккҽ Республика яшьлҽр 

һҽм балалар оешмалары белҽн берлектҽ яшьлҽр сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруда актив 

катнашырга кирҽк, алар хҽзерге вакытта Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы 

каршындагы яшьлҽр иҗтимагый палатасы, «ТР Студентлар лигасы» тҿбҽк яшьлҽр 

иҗтимагый оешмасы, «ТР Иҗади яшьлҽр академиясе» иҗтимагый оешмасы, 

"Ватан" берлҽшмҽсе, Балалар һҽм яшьлҽр оешмалары советы, «Татарстан 

Республикасы сҽнҽгать предприятиелҽре яшьлҽре» иҗтимагый оешмасы, 

«Татарстан Республикасы Иреклелҽр хҽрҽкҽтен үстерү үзҽге» Тҿбҽк яшьлҽр 

иҗтимагый оешмасы, Татарстан Республикасы яшь галимнҽре һҽм белгечлҽренең 

региональ иҗтимагый хҽрҽкҽте, «Йолдызлык» масштаблы фестиваль хҽрҽкҽте, 

Татарстан Республикасы Аграр яшьлҽр берлҽшмҽсе (АМО). 

Мҿслим муниципаль районында иреклелҽр хҽрҽкҽте эшчҽнлегенҽ актив кергҽн 

яшьлҽр саны арта бара, иреклелек активлыгы диапазоны киңҽя – агымдагы 

эшчҽнлеккҽ табигый һҽм тарихи мирас һҽйкҽллҽрен саклау, халыклар һҽм 

арасында тынычлыкны һҽм татулыкны популярлаштыру кертелгҽн. 

Программа дҽүлҽт статусына ия һҽм ведомствоара характерга ия. Ул барлык 

дҽүлҽт структураларының һҽм иҗтимагый оешмаларның тҽрбия потенциалын 

ачыкларга һҽм мҿмкин кадҽр гамҽлгҽ ашырырга, аларның үз-үзен булдыру һҽм 

оештыру ҿчен шартлар тудыруда кҿчлҽрен берлҽштерергҽ тиеш. 

Шул ук вакытта Программа үз эченҽ бик эчтҽлекле-идеологик, фҽнни-методик, 

кадрлар, оештыру-идарҽ, ресурс, аның максатлары һҽм бурычларын тормышка 

ашыру ҿчен мҽгълүмат белҽн тҽэмин итүне ала. 

Программа Татарстан Республикасында граждан җҽмгыятен демократик нигездҽ 

үстерү буенча тҿрле ведомстволар эшчҽнлегенең тҿп максатларын, бурычларын, 



принципларын һҽм юнҽлешлҽрен, гражданнарның социаль-икътисадый үсеше 

процессында актив катнашуын тҽэмин итүне билгели. 

Программа интеллектуаль һҽм физик үсеш ҿчен шартлар булдыруга, ҽхлакый 

тотрыклылык, социаль активлыкны, мҿстҽкыйльлекне һҽм районның яшь 

буынының республика һҽм гражданлык җҽмгыятенең стратегик ресурсы буларак, 

Мҿслим муниципаль районында балалар һҽм яшьлҽр иҗтимагый берлҽшмҽлҽре 

үсешенҽ юнҽлдерелгҽн, аларның эшчҽнлеге балалар, яшүсмерлҽр һҽм яшьлҽрнең 

рухи-ҽхлакый культурасын һҽм гражданлык активлыгын формалаштыруга ярдҽм 

итҽ. 

Дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтен алга таба үстерү ҿчен яшьлҽр арасында булган 

проблемаларны хҽл итү талҽп ителҽ: 

1. Яшьлҽр лидерларын ачыклау, тҽрбиялҽү һҽм үз-үзен тормышка ашыру 

системасын камиллҽштерү зарур. 

2.Мҿслим муниципаль районы яшьлҽренҽ кыйммҽтле юнҽлеш формалаштыруда 

гражданлык-патриотик тҽрбия бирүнең ролен кҿчҽйтү. 

3. Яшьлҽрнең хезмҽт активлыгын арттыру һҽм аны иҗади проектларга яшьлҽр 

арасында социаль-тискҽре күренешлҽрне профилактикалау чарасы буларак җҽлеп 

итү зарур. 

Бүгенге кҿндҽ республикада һҽм районда сҽлҽтле балаларга, студентлар 

яшьлҽренҽ ярдҽм итү ҿчен уңай шартлар тудырылган. Ҽмма составына авыл 

яшьлҽре, эшче яшьлҽр керҽ торган социаль тҿркемнҽр, Урта һҿнҽри сыйныф һҽм 

эшкуарлар тормыш ҿчен мҿһим бурычларны профессиональ яктан торгызуда һҽм 

хҽл итүдҽ кыенлыклар кичерҽ. Бу проблеманы хҽл итү ҿчен фҽн, иҗат, мҽгариф 

ҿлкҽлҽрендҽ талантлы яшьлҽргҽ ярдҽм итү буенча чаралар комплексын эшлҽү 

талҽп ителҽ. 

Социаль-тискҽре күренешлҽрне профилактикалауны нҽтиҗҽле үстерү һҽм сҽламҽт 

яшҽү рҽвешен формалаштыру талҽп ителҽ, ул үз эченҽ авыр тормыш шартларына 

дучар булган яшьлҽр һҽм «хҽвеф-хҽтҽр тҿркеме» балалары белҽн эшлҽү, яшҽү 

урыны буенча тулы канлы ял һҽм тҽрбия эшен оештыру, яшьлҽр кҿче белҽн 

профилактик эшлҽргҽ күбрҽк яшьлҽрне җҽлеп итү кебек эш юнҽлешлҽрен 

кертергҽ тиеш. 

Бүгенге кҿндҽ яшьлҽр мохитенҽ милли, раса, дини экстремизм һҽм ксенофобия 

идеологиясенең үтеп керүенҽ каршы бары тик системалы гамҽллҽр, аерым алганда 

җҽмгыять һҽм дҽүлҽт, дини конфессиялҽр, шулай ук яшьлҽр оешмаларының актив 

позициясе ярдҽмендҽ генҽ кҿрҽшергҽ мҿмкин.   



Кҿч ведомстволары артында махсус хезмҽтлҽрнең оператив эше, экстремизм һҽм 

терроризм күренешлҽре торышын контрольдҽ тоту һҽм мониторинглау булуын 

аңлап, без, идарҽ функциялҽреннҽн чыгып, беренче чиратта профилактика эшенҽ 

игътибар итҽргҽ тиеш. Безнең бурыч-яшьлҽрне социаль яктан алга этҽрү, 

деструктив күренешлҽргҽ каршы кҿрҽшүче тормыштан сҽлҽтле яшь буын 

шҽхеслҽрен формалаштыру ҿчен шартлар тудыру. 

Яшьлҽрне социаль яктан алга этҽрү, деструктив күренешлҽргҽ каршы кҿрҽшүче 

тормыштан сҽлҽтле яшь буын шҽхеслҽрен формалаштыру буенча эшне ике 

юнҽлеш буенча тҿзергҽ кирҽк. Беренчесе, традицион тикшерелгҽн эш формаларын 

гамҽлгҽ ашыруны дҽвам итү, алар арасында: 

- дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтенең ҿстенлекле юнҽлешлҽре буенча республика һҽм район 

яшьлҽр программаларын, шул исҽптҽн Татарстан Республикасында 

террорчылыкны һҽм экстремизмны профилактикалау буенча республика 

максатчан программасын гамҽлгҽ ашыру, анда ҽлеге юнҽлеш буенча конкрет эш 

формалары һҽм технологиялҽре чагылдырылган; 

- балалар һҽм яшьлҽр иҗтимагый берлҽшмҽлҽре эшчҽнлегенҽ ярдҽм итү; 

- яшьлҽрне социаль ҽһҽмиятле район, республика һҽм федераль чараларда 

катнашуга җҽлеп итү, алар арасында: республика яшьлҽр форумы, «Селигер» 

Бҿтенроссия яшьлҽр мҽгариф форумы, «Сҽлҽт» Халыкара мҽгариф форумы, тҿрле 

дҽрҽҗҽдҽге КВН турнирлары – мҽктҽплҽрдҽн алып федераль дҽрҽҗҽгҽ кадҽр. 

II. ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ, 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ, КҾТЕЛГҼН АХЫРГЫ НҼТИҖҼЛҼРНЕ 

ТАСВИРЛАУ, АНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ СРОКЛАРЫ ҺҼМ ЭТАПЛАРЫ 

Программаның максаты-яшьлҽрнең социаль үсеше белҽн муниципаль идарҽ итү, 

аның республика кҿндҽшлеккҽ сҽлҽтлелеген ныгытуда иҗади потенциалын 

куллану, яшь буынның тормыш сыйфатын күтҽрү ҿчен оптималь шартлар тҽэмин 

итү. 

Куелган максатка ирешү ҿчен Программаның түбҽндҽге бурычларын хҽл итү 

талҽп ителҽ: 

1. Укучы һҽм студент яшьлҽренең Хезмҽт активлыгының нҽтиҗҽле 

модельлҽрен үстерү ҿчен шартлар тудыру, шул исҽптҽн икенчел эш белҽн тҽэмин 

итү системасы һҽм студентлар хезмҽт отрядлары аша да, яшь буынның 

инновацион потенциалын һҽм эшкуарлык активлыгын үстерү. 



Ҽлеге бурычны хҽл итү чараларының нҽтиҗҽлелеге студентлар хезмҽт отрядлары 

хҽрҽкҽтендҽ катнашучы яшь кешелҽрнең ҿлешен арттыру күрсҽткече нигезендҽ 

бҽялҽнҽчҽк. 

2. Яшь буынның иҗтимагый-сҽяси активлыгын һҽм гражданлык 

компетентлыгын формалаштыру.  

Ҽлеге бурычны хҽл итү чараларының нҽтиҗҽлелеге иҗтимагый-сҽяси активлык 

һҽм гражданлык компетентлыгы буенча чараларда катнашучы яшь кешелҽрнең 

ҿлешен арттыру күрсҽткече нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк. 

3. Яшьлҽр арасында гражданлык-патриотик тҽрбия, милли үзаң һҽм 

толерантлык системасын үстерү.  

Ҽлеге бурычны хҽл итү буенча чараларның нҽтиҗҽлелеге патриотик юнҽлештҽге 

чараларда катнашучы яшьлҽрне колачлау күрсҽткече нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк. 

4. Иреклелҽр эшчҽнлегендҽ яшьлҽрнең катнашуы ҿчен шартлар тудыру, ирекле 

ярдҽм итүнең оештырылган рҽвешлҽренҽ ярдҽм итү. 

Ҽлеге бурычны хҽл итү чараларының нҽтиҗҽлелеге иреклелҽр эшчҽнлегендҽ 

катнашучы яшьлҽрнең гомуми саны арту күрсҽткече нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк. 

5. Яшьлҽр иҗтимагый оешмалары, хҽрҽкҽтлҽр ҿчен шартлар тудыру, яшьлҽрнең 

лидерлык сыйфатларын үстерү ҿчен шартлар тудыру һҽм яшьлҽр һҽм яшьлҽр 

иҗтимагый оешмалары башлап җибҽргҽн социаль ҽһҽмиятле проектларга ярдҽм 

итү.  

Ҽлеге бурычны хҽл итү буенча чараларның нҽтиҗҽлелеге мондый күрсҽткечлҽр 

нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк: 

- социаль ҽһҽмиятле проектлар һҽм программалар конкурсына бирелгҽн гаризалар 

саны;   

- талантлы яшьлҽргҽ ярдҽм итүгҽ юнҽлдерелгҽн конкурсларда катнашучы 

яшьлҽрне колачлау; 

- балалар һҽм яшьлҽр иҗтимагый берлҽшмҽлҽре эшчҽнлегендҽ катнашучы 

яшьлҽрнең гомуми саны арту. 

6. Сҽлҽтле балаларны һҽм яшьлҽрне эзлҽү, аларга ярдҽм итү, аларның 

интеллектуаль һҽм иҗади потенциалын үстерү һҽм гамҽлгҽ ашыру ҿчен шартлар 

тудыру. 



Ҽлеге бурычны хҽл итү чараларының нҽтиҗҽлелеге башкарма хакимият 

органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган талантлы яшьлҽргҽ ярдҽм итү 

ҿлкҽсендҽге проектларга һҽм программаларга җҽлеп ителгҽн яшь кешелҽрнең 

ҿлешен арттыру кебек күрсҽткеч нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк. 

7. Яшьлҽр арасында социаль-тискҽре күренешлҽрне профилактикалауның 

нҽтиҗҽле системасын формалаштыру һҽм гамҽлгҽ ашыру.  

Ҽлеге бурычны хҽл итү чараларының нҽтиҗҽлелеге социаль-тискҽре 

күренешлҽрне кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн чараларда катнашучы яшьлҽрне колачлау 

күрсҽткече нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк. 

8. Яшьлҽр арасында экстремизмны профилактикалау. 

Ҽлеге бурычны хҽл итү чараларының нҽтиҗҽлелеге яшьлҽр экстремизмын 

профилактикалау чараларына җҽлеп ителгҽн Яшьлҽр саны күрсҽткече нигезендҽ 

бҽялҽнҽчҽк. 

9. Дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтен фҽнни-методик, мҽгълүмати һҽм кадрлар белҽн 

тҽэмин итү. 

Ҽлеге бурычны хҽл итү буенча чараларның нҽтиҗҽлелеге мондый күрсҽткечлҽр 

нигезендҽ бҽялҽнҽчҽк:  

- дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ докладлар, аналитик, фҽнни - тикшеренү, 

методик эшлҽр саны; 

- дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ аттестация узган белгечлҽр саны; 

- дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсендҽ һҿнҽри осталык республика конкурсында 

катнашучы белгечлҽр саны;  

- дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽренең Бҿтенроссия һҿнҽри осталык 

конкурсында катнашучы белгечлҽр саны; 

- Яшьлҽр кҿненҽ багышланган чараларда катнашучылар саны. 

Программаны тормышка ашыру срогы-2019-2023 еллар. 

 

III. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤНЕ НИГЕЗЛҼҤ 

Программаны финанслау күлҽме фаразланган характерда һҽм тиешле елга һҽм 

план чорына Мҿслим муниципаль районы бюджеты проектын формалаштырганда 

ел саен тҿгҽллҽштерелергҽ тиеш. 



Федераль бюджет һҽм бюджеттан тыш чыганаклар акчалары ел саен тҿзелгҽн 

килешүлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ билгелҽнҽчҽк. 

Программаны ҿстҽмҽ финанслау максатыннан, юридик һҽм/яки физик затлардан 

иганҽче ярдҽмен җҽлеп итү мҿмкин. 

 

IV. ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 

Финанслау механизмында түбҽндҽге акцизлар билгелҽнҽ: 

а) ачык конкурс узган һҽм агымдагы елга яшьлҽр сҽясҽте буенча чаралар планына 

кертелгҽн проектлар һҽм чаралар гына финанслана. Элек планлаштырылмаган, 

ҽмма җҽмгыятьнең яшьлҽр сҽясҽте буенча яңа проектлар һҽм чаралар үткҽрүгҽ 

булган ихтыяҗын җавап бирүче яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге бҽйге 

үткҽргҽннҽн соң яшьлҽр сҽясҽте буенча чаралар планына үзгҽрешлҽр кертҽ һҽм 

ҿстҽмҽ акча бүлеп бирү турында үтенеч бирҽ. 

б) Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итү чыганаклары булып тора: 

- Мҿслим муниципаль районы чаралары; 

- шҽһҽр һҽм район үсешенең башка программалары кысаларында, шулай ук 

республика программалары кысаларында Яшьлҽр сҽясҽте чараларын финанслау; 

- республика һҽм федераль яшьлҽр программалары кысаларында грантлар һҽм 

диплом проектларын финанслауга акчалар; 

- иганҽчелҽр акчаларын җҽлеп итү; 

- РФ законнары белҽн тыелмаган башка чыганаклар. 

Идарҽ структурасы һҽм Программаны тормышка ашыруны контрольдҽ тоту 

Мҿслим муниципаль районында Программаны гамҽлгҽ ашыру барышы белҽн 

идарҽ итү һҽм анда катнашкан хезмҽтлҽрне координациялҽү ҿчен тиешле схема 

кирҽк. 

Яшьлҽр сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру механизмында Мҿслим муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге ҽйдҽп баручы субъект 

булып тора. Вертикаль район структурасының тҿп звеносы аңа караган 

учреждениелҽр һҽм оешмалар булырга тиеш. Шулай ук Башкарма комитет 

структуралары, учреждениелҽр, район оешмалары һҽм предприятиелҽре арасында 

яшьлҽр һҽм яшүсмерлҽр белҽн эшлҽүне алга таба да киңҽйтү талҽп ителҽ.  



Студентлар, эшче, авыл яшьлҽре һҽм тд. кебек яшьлҽр юнҽлешлҽре буенча 

кҿчлҽрне координациялҽү һҽм берлҽштерү ҿчен һҽр юнҽлешнең Иҗтимагый 

яшьлҽр советлары эшен активлаштырырга кирҽк. 

Яшьлҽр юнҽлешендҽ эшчҽнлек алып баручы коммерцияле булмаган иҗтимагый 

оешмалар, устав бурычы булып торган яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге аша ММР 

Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге контрольлек итүче һҽм 

ярдҽмче эшне координациялҽүче булырга тиеш. 

Яшьлҽр сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруны контрольдҽ тоту системасы куелган 

максатлардан, юллардан һҽм сроклардан тайпылуларны вакытында ачыкларга, 

сҽбҽплҽрен ачыкларга һҽм ситуацияне тҿзҽтү вариантларын эшлҽп чыгарырга 

тиеш.  

Контроль формаларының вакытлылыгы һҽм даими булуы: 

- ММРДА яшьлҽр хҽле турында еллык доклад ҽзерлҽү; 

- ведомство буйсынуындагы учреждениелҽр җитҽкчелҽре, иҗтимагый яшьлҽр 

оешмалары һҽм яшьлҽр парламенты вҽкиллҽре белҽн гомуми киңҽшмҽлҽр; 

- Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитеты башлыгы һҽм (яки) Җитҽкчесе 

катнашында яшьлҽр мохитендҽге процесслар һҽм Программаны гамҽлгҽ 

ашыруның барышы турында киңҽшмҽлҽр үткҽрү; 

- ведомствоара комиссиялҽр утырышлары.  

V. Программаның икътисадый, социаль һҽм экологик нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеге программаны гамҽлгҽ ашыру 

нҽтиҗҽлҽрен һҽм аның тҿп чараларын бҽялҽү күрсҽткечлҽре нигезендҽ бҽялҽнҽ. 

Программаның социаль нҽтиҗҽлелеге: 

- яшь буынның социаль хҽле дҽрҽҗҽсен күтҽрү; 

- яшьлҽр арасында сҽламҽт яшҽү рҽвешен тотрыклы формалаштыру; 

- яшьлҽр арасында хокук бозу, наркотикларга бҽйлелек, эчкечелек, тҽмҽке тарту 

дҽрҽҗҽсен киметү; 

- районның социаль-икътисади, иҗтимагый-сҽяси һҽм социаль-мҽдҽни үсешенҽ 

яшьлҽр керткҽн ҿлешне арттыру; 

- патриотик, сҽяси һҽм гражданлык активлыгы, яшьлҽрнең җитлегү дҽрҽҗҽсен 

күтҽрү; 



- социаль ҽһҽмиятле программаларда һҽм проектларда эшлҽүче яшьлҽр санын 

арттыру; 

- яшьлҽрнең хезмҽт, эшмҽкҽрлек, иҗади активлыгын арттыру; 

- яшьлҽрнең үз-үзен оештыру һҽм үзидарҽ дҽрҽҗҽсен күтҽрү. 

 Тышкы рисклар гамҽлгҽ ашыру программасы булып тора: 

- Россия Федерациясе, Россия Федерациясе субъектлары һҽм муниципаль 

берҽмлеклҽр арасында вҽкалҽтлҽрне яңадан бүлү ҿлешендҽ федераль законнарны 

үзгҽртү; 

- тармак үсешен фҽнни планлаштыруның катлаулы механизмы. 

Эчке рисклар гамҽлгҽ ашыру программасы булып тора: 

- яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлегенең штат саны җитҽрлек түгел; 

- кадрлар потенциалының җитҽрлек булмавы; 

- финанс тҽэмин ителешенең җитҽрлек булмавы. 
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 МАКСАТЛАР, БУРЫЧЛАР, НҼТИҖҼЛҼРНЕ БҼЯЛҼҤ ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺҼМ ЧАРАЛАР БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ  

 

Максат исеме Бурыч исеме Тҿп чараларның 

исеме 

Башкаручылар  Тҿп 

эшлҽр

не 

башкар

у 

вакыт

ы 

чара 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторлары, 

үлчҽү берҽмлеге  

Индикаторларның ҽһҽмияте Финанслау  

Б
аз

а 
ел

ы
 (

2
0

1
9

) 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

 

2
0

2
2
 

2
0
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В
се
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0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

 
2

0
2

2
 

2
0

2
3
 

Яшьлҽрнең 

социаль үсеше 

белҽн 

муниципаль 

идарҽ итү, аның 

иҗади 

потенциалын 

районның конку-

рентабельлеген 

ныгытуда 

куллану, яшь 

буынның 

тормыш 

сыйфатын 

күтҽрү ҿчен 

оптималь 

шартлар тҽэмин 

итү. 

Укучы һҽм 

студент 

яшьлҽренең 

Хезмҽт 

активлыгының 

нҽтиҗҽле 

модельлҽрен 

үстерү ҿчен 

шартлар тудыру, 

шул исҽптҽн 

икенчел эш белҽн 

тҽэмин итү 

системасы һҽм 

студентлар хезмҽт 

отрядлары аша да, 

инновацион 

потенциалны һҽм 

эшмҽкҽр-яшь 

буынның 

активлыгы белҽн. 

Һҿнҽре 

буенча иң яхшы " 

яшь эшчелҽр 

арасында 

муниципаль 

конкурсы» 

ОДМС 

ИК ММР РТ, 

районның 

яшьлҽр 

оешмалары 

2019-

2023  

  

Студентлар хезмҽт 

отрядлары 

хҽрҽкҽтендҽ 

катнашучы яшь 

кешелҽрнең 

ҿлешен арттыру % 

1
,8

 

1
,8

 

1
,9

 

1
,9

 

2
,0

 

Финанслау күлҽме һҽм 

чыганаклары ел саен тҿзелҽ 

торган шартнамҽлҽр һҽм 

килешүлҽр нигезендҽ, тиешле 

финанс елына район бюджетында 

программа чараларына 

ассигнованиелҽр раслау шарты 

белҽн билгелҽнҽ. 

Башлангыч һҽм 

урта белем бирү 

учреждениелҽрене

ң балигъ булмаган 

студентларын 

эшкҽ урнаштыру 

ОДМС ИК ММР 

РТ,  



Яшь буынның 

иҗтимагый-сҽяси 

активлыгын һҽм 

гражданлык 

компетентлыгын 

формалаштыру 

Мҿслим 

муниципаль 

Яшьлҽр 

парламенты эшен 

оештыру һҽм 

координациялҽү 

ОДМС ИК ММР 

РТ 

2019-

2023 

Иҗтимагый-сҽяси 

активлык һҽм 

гражданлык 

компетентлыгы 

буенча чараларда 

катнашучы яшь 

кешелҽрнең 

ҿлешен арттыру % 

2
,4

 

2
,5

 

2
,6

 

2
,7

 

2
,8

 

       

Иҗтимагый 

яшьлҽр 

берлҽшмҽлҽре 

эшен 

координациялҽү 

ОДМС ИК ММР 

РТ 

       

Яшьлҽр арасында 

гражданлык-

патриотик тҽрбия, 

милли үзаң һҽм 

толерантлык 

системасын үстерү 

Бҿтенроссия 

гражданлык-

патриотик, хҽрби-

патриотик 

форумнарда, 

слетларда, 

семинарларда 

катнашу 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ «МЦ 

«Мизгел», МБУ 

«ЗЦ М (С,Ш) 

ФООП 

«ФОРПОСТ», 

МБОУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2019-

2023 

Патриотик 

юнҽлештҽге 

чараларда 

катнашучы 

яшьлҽрне 

колачлау кеше 

8
 0

0
0
 

8
5

0
0
 

8
7

0
0
 

9
 0

0
0
 

1
0

 0
0
0
 

       

Аҗаган «хҽрби-

спорт уенының 

зона һҽм 

муниципаль 

этапларын 

оештыру һҽм 

үткҽрү» 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», УО 

ИК ММР РТ 

(килешү буенча) 

       

Хҽрби хезмҽткҽ 

чакырылучылар 

кҿненҽ 

багышланган 

чаралар оештыру 

һҽм үткҽрү 

ОДМС ИК ММР 

РТ, ОК ИК ММР 

РТ, МБУ «МЦ 

«Мизгел» 

       

Гаскҽрлҽрне 

Ҽфганстаннан 

чыгару кҿненҽ 

багышланган 

чаралар үткҽрү 

ОДМС ИК ММР 

РТ, Иҗтимагый 

совет ММР, ОК 

ИК ММР РТ 

       



Бҿек Ватан 

сугышында 

катнашучыларның 

каберлҽрен һҽм 

мемориаль 

урыннарны 

тҽртипкҽ китерү 

буенча Урта 

һҿнҽри белем бирү 

учреждениелҽре 

студентлары 

тарафыннан 

хезмҽт десантын 

оештыру. 

ОДМС ИК ММР 

РТ, студентлар 

советы ММР РТ. 

  

       

Ирекле 

эшчҽнлектҽ 

яшьлҽрнең 

катнашуы, ирекле 

ярдҽмчелҽрнең 

оештырылган 

формаларына 

ярдҽм итү ҿчен 

шартлар тудыру 

(2012 елның 15 

июнендҽге 39-ТРЗ 

номерлы ТР 

Законы) 

Игелек атнасы 

«республика 

акциясендҽ 

катнашу» 

ОДМС ИК ММР 

РТ, УО ИК ММР 

РТ, ОСЗ ММР 

РТ МТиЗ РТ 

(килешү буенча)  

2019-

2023 

Иреклелҽр 

эшчҽнлегендҽ 

катнашучы 

яшьлҽрнең гомуми 

саны арта, % 

1
,7

 

1
,8

 

1
,9

 

2
,0

 

 

2
,0

 

 

       

Иреклелҽр 

активының 

республика 

акциялҽрендҽ, 

конкурсларда, 

мҽктҽплҽрендҽ 

катнашуы. 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ «МЦ 

«Мизгел», 

«Форопст» УО 

ИК ММР РТ. 

       

       

Яшьлҽр 

иҗтимагый 

оешмалары, 

хҽрҽкҽтлҽр ҿчен 

шартлар тудыру, 

яшьлҽрнең 

лидерлык 

сыйфатларын 

үстерү ҿчен 

ГМП һҽм яшьлҽр 

иҗтимагый 

оешмалары 

оешмаларының 

социаль ҽһҽмиятле 

проектлары һҽм 

программалары 

конкурсында 

катнашу. 

ОДМС ИК ММР 

РТ, яшьлҽр 

иҗтимагый 

оешмалары 

2019-

2023 

Социаль 

ҽһҽмиятле 

проектлар 

конкурсына 

бирелгҽн 

гаризалар саны, 

гаризалар 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
6
 

       



шартлар тудыру 

һҽм яшьлҽр һҽм 

иҗтимагый 

оешмалар 

тарафыннан 

оештырылган 

социаль ҽһҽмиятле 

проектларга ярдҽм 

итү 

"Район 

башлыгының 

студентлар белҽн 

очрашуы» 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ «МЦ 

«Мизгел», 

«Форопст» УО 

ИК ММР РТ. 

2019-

2023 

Талантлы 

яшьлҽргҽ ярдҽм 

итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн 

конкурсларда 

катнашучы 

яшьлҽрне 

колачлау, % 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

       

       

       

Студентлар, 

эшлҽүче, авыл 

яшьлҽрен 

активлаштыру 

буенча чаралар 

ОДМС ИК ММР 

РТ, УО ИК ММР 

РТ (килешү 

буенча), 

иҗтимагый 

яшьлҽр 

оешмалары 

2019-

2023 

Балалар һҽм 

яшьлҽр 

иҗтимагый 

берлҽшмҽлҽре 

эшчҽнлегендҽ 

катнашучы 

яшьлҽрнең гомуми 

санында ҿлешен 

арттыру, % 

5
4
 

5
5
 

5
6
 

5
8
 

5
9
 

       

Сҽлҽтле 

балаларны һҽм 

яшьлҽрне эзлҽү, 

аларга ярдҽм итү, 

аларның 

интеллектуаль һҽм 

иҗади 

потенциалын 

үстерү ҿчен 

шартлар тудыру 

Фҽн, иҗат, 

мҽгариф, спорт 

ҿлкҽлҽрендҽ 

талантлы 

яшьлҽргҽ ярдҽм 

итү. 

ОДМС ИК ММР 

РТ 

2019-

2023 

Талантлы 

яшьлҽргҽ ярдҽм 

итү ҿлкҽсендҽ 

башкарма 

хакимият 

органнары 

тарафыннан 

гамҽлгҽ ашырыла 

торган проектлар 

һҽм 

программаларга 

җҽлеп ителгҽн 

яшьлҽрнең гомуми 

санында ҿлешен 

арттыру,% 

3
1
 

3
1
 

3
2
 

3
3
 

3
4
 

       

Созвездие – 

Йолдызлык 

«республика ачык 

яшьлҽр эстрада 

фестиваленең зона 

турын үткҽрү 

УО ИК ММР РТ, 

ОК ИК ММР РТ, 

ОДМС ИК ММР 

РТ 

2019-

2023 

       



Яшьлҽр арасында 

социаль-тискҽре 

күренешлҽрне 

профилактикалаун

ың нҽтиҗҽле 

системасын 

формалаштыру 

һҽм гамҽлгҽ 

ашыру 

Яшьлҽр арасында 

социаль-негатив 

күренешлҽрне 

профилактикалау 

һҽм сҽламҽт яшҽү 

рҽвешен 

пропагандалау 

буенча чаралар 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», МБУ 

«МЦ «Мизгел» 

2019-

2023 

Социаль-тискҽре 

күренешлҽрне 

кисҽтүгҽ 

юнҽлдерелгҽн 

чараларда 

катнашучы 

яшьлҽрне 

колачлау, % 

2
,1

 

2
,1

 

2
,2

 

2
,3

 

2
,4

 

       

Наркоманиягҽ 

каршы кҿрҽш 

кҿненҽ чаралар 

оештыру һҽм 

үткҽрү 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», МБУ 

«МЦ «Мизгел» 

       

       

       

Яшьлҽр арасында 

экстремизмны 

профилактикалау 

Яшьлҽр 

экстремизмын 

профилактикалау 

чараларын һҽм 

чараларын гамҽлгҽ 

ашыру 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», МБУ 

«МЦ «Мизгел» 

2019-

2023 

Яшьлҽр 

экстремизмын 

профилактикалау 

чараларына җҽлеп 

ителгҽн яшьлҽр 

саны, кеше 

6
 0

0
0

 

6
1

0
0
 7
0

0
0
 

 
7

 5
0

0
 

8
 0

0
0

 

       

Дҽүлҽт яшьлҽр 

сҽясҽтен фҽнни-

методик, 

мҽгълүмати һҽм 

кадрлар белҽн 

тҽэмин итү 

ГМП ҿлкҽсендҽ 

докладлар, 

аналитик, фҽнни-

тикшеренү, 

методик эшлҽр 

ҽзерлҽү 

ОДМС ИК ММР 

РТ 

2019-

2023 

ГМП, эш 

ҿлкҽсендҽ 

ҽзерлҽнгҽн 

докладлар, 

аналитик, фҽнни-

тикшеренү, 

методик эшлҽр 

саны 

1
 

1
 

1
 

1
 

2
        

ГМП 

хезмҽткҽрлҽрен 

аттестациялҽү 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», МБУ 

«МЦ «Мизгел» 

ГМП ҿлкҽсендҽ 

аттестация үткҽн 

белгечлҽр саны 

кеше 

0
 

1
 

1
 

1
 

1
        



ГМП ҿлкҽсендҽ 

һҿнҽри осталык 

республика 

конкурсында 

катнашу 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», МБУ 

«МЦ «Мизгел» 

ГМП ҿлкҽсендҽ 

һҿнҽри осталык 

буенча республика 

конкурсында 

катнашучы 

белгечлҽр саны, 

кеше 

1
 

1
 

1
 

1
 

1
        

ГМП ҿлкҽсе 

хезмҽткҽрлҽренең 

һҿнҽри осталык 

бҿтенроссия 

конкурсларында 

катнашу 

ОДМС ИК ММР 

РТ, МБУ ЗЦ М 

(С, Ш) ФООП 

«Форпост», МБУ 

«МЦ «Мизгел» 

ГМП ҿлкҽсендҽ 

Бҿтенроссия 

һҿнҽри осталык 

конкурсларында 

катнашучы 

белгечлҽр саны, 

кеше 

0
 

0
 

1
 

1
 

1
        

Яшьлҽр кҿненҽ 

чаралар оештыру 

һҽм үткҽрү. 

ОДМС ИК ММР 

РТ, , МБУ «МЦ 

«Мизгел», ОК 

ИК ММР РТ 

2019-

2023 

Яшьлҽр кҿненҽ 

багышланган 

чараларда 

катнашучылар 

саны кеше. 

1
 5

0
0
 

1
5

6
0
 

1
8

0
0
 

2
 0

0
0
 

2
 5

0
0
 

       

ИТОГО 

       

Татарстан 

Республикасы 

Яшьлҽр эшлҽре 

һҽм спорт 

министрлыгының 

дҽүлҽт яшьлҽр 

сҽясҽте ҿлкҽсендҽ 

шартлар тудыру 

ГМП һҽм спорт 

учреждениелҽрене

ң матди-техник 

базасын яхшырту. 

ОДМС ИК ММР 

РТ 

2019-

2023 

- 

- - -          

 

 


