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“2019-2021 елларга Кама Тамагы муниципаль 

районында демографик хәлне яхшырту‖ 

муниципаль Программасы турында 

  

     2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы ―Россия Федерациясендә җирле 

үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында‖гы Федераль закон нигезендә, 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

 

1. ―Кама Тамагы муниципаль районында 2019-2021 елларга демографик хәлне 

яхшырту‖ муниципаль программасын раслау турында‖гы муниципаль 

Программаны түбәндәге үзгәрешләр белән расларга:  

2. Әлеге Карарны  ―Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында   http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга  һәм 

Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтының Интернет-телекоммуникация 

челтәрендә   http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru веб - адрес буенча урнаштырырга.  

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Е.В. Сороковнинага йӛкләргә. 

   

          

           Җитәкче                                          Р.М. Заһидуллин   
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Кама Тамагы 

 

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 
 

 

Программа исеме 

―2019-2021 елларга Кама Тамагы муниципаль 

районында демографик хәлне яхшырту‖ муниципаль 

программасы   

Программа эшләү ӛчен 

нигез   

   2007 елның 9 октябрендәге ―2025 елга кадәрге чорга 

Россия Федерациясенең демографик сәясәте 

концепциясен раслау турында‖гы Россия Федерациясе 

Президентының 1351 номерлы Указы»;  

2018 елның 7 маендагы ―2024 елга кадәр Россия 

Федерациясе үсешенең милли максатлары һәм стратегик 

бурычлары турында‖гы 204 номерлы Указы‖; 

 Россия Федерациясе Президентының Татарстан 

Республикасында демографик вәзгыять һәм Татарстан 

Республикасы Башкарма хакимияте органнарының аны 

яхшыртуга юнәлдерелгән бурычлары турында‖гы  

Татарстан Республикасы Президенты мӛрәҗәгате  

  Муниципаль заказчы – 

программаның 

координаторы   

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы башкарма комитеты;   

 Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары; 

  Программаның җаваплы 

башкаручысы 

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты; 

Программаны бергәләп 

үтәүчеләр   

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының гражданлык хәле актларын теркәү бүлеге; 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният бүлеге; 

 Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре буенча идарәсе;  

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының ―Мәгариф идарәсе‖ МКУ; 

Кама Тамагы ―ҮРХ‖;  

Дәүләт учреждениесе - ТР Кама Тамагы һәм Апас 

районнары буенча Пенсия фонды Идарәсе; 

 ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау Министрлыгының Кама Тамагы муниципаль 

районындагы социаль яклау бүлеге;  

Кама Тамагы муниципаль районының финанс-бюджет 

палатасы; 

 Кама Тамагы муниципаль районының иҗтимагый 

оешмалары (килешү буенча).   

 Программаның тӛп 

максаты 

  Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

халык санын тотрыкландыру һәм алга таба демографик 

үсешкә алшартлар формалаштыру 

  Программаның  - районның демографик үсешендә тискәре 



бурычлары тенденцияләрне җиңүгә юнәлдерелгән актив гаилә-

демографик сәясәт үткәрү ӛчен шартлар тудыру;   

 - алга таба демографик үсешкә алшартлар 

формалаштыру;  

халыкның сәламәтлеген яхшырту, медицина хезмәте 

күрсәтү һәм халыкның гомер озынлыгын арттыру; 

- гаилә, балалар ӛчен тулы кыйммәтле шартлар тудыру, 

ӛлкән буын гражданнарының тормыш сыйфатын күтәрү 

һәм ярдәм итү;  

- гаилә институтын ныгыту, гаилә мӛнәсәбәтләренең 

рухи-әхлакый традицияләрен торгызу һәм саклап калу, 

гаиләгә һәм балаларга иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак мӛнәсәбәт тәрбияләү;  

- гражданнарны сәламәт яшәү рәвешенә мотивацияләү 

системасын формалаштыру, шул исәптән сәламәт 

туклануны һәм зарарлы гадәтләрдән баш тартуны, 

шулай ук физик культура һәм спорт белән 

шӛгыльләнүне дә кертеп. 

  Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары 

Программа чараларын тормышка ашыру   2019-2021 

елларга исәпләнгән   

 

 Программаны 

финанслауның күләме 

һәм чыганаклары 

 2019-2021 елларда җирле бюджет акчаларыннан 

Программаны финанслауның гомуми күләме 105,0 мең:  

2019 елга - 30,0 мең сум.  

2020 елга - 35,0 мең сум.  

2021 елга - 40,0 мең сум.  

  Программаны  

тормышка ашыруның 

кӛтелгән соңгы 

нәтиҗәләре 

Программа чараларының үтәлеше түбәндәгеләрне күздә 

тота:  

- алга таба демографик үсеш белән Кама Тамагы 

муниципаль районында халык санын тотрыклыландыру; 

- гражданнарның традицион гаилә кыйммәтләренә 

ориентлашу һәм уңышка ирешүче гаилә нормасы 

буларак күп балалылыкны популярлаштыру; 

 - физкультура һәм спорт белән шӛгыльләнүче 

халыкның чагыштырма авырлыгын арттыру һәм 

халыкның сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру 

  

  

 

II. Проблемаларның эчтәлеге һәм аның кирәклеген программа  

методлар юлы нигезләү.  

      Әлеге муниципаль программа 2018 елның 7 маендагы ―2024 елга кадәр Россия 

Федерациясе үсешенең милли максатлары һәм стратегик бурычлары турында‖гы 

Россия Федерациясе Президентының 204 номерлы Указын гамәлгә ашыру һәм 

―Демография‖ милли проекты кысаларында эшләнде. Программа демографик 

вәзгыятьне яхшыртуга юнәлдерелгән комплекслы күпдәрәҗәле чараларның 

системасыннан гыйбарәт. 

  



         Кама Тамагы муниципаль районының хәзерге демографик үсешендә бӛтен 

Россия Федерациясе ӛчен хас тискәре тенденцияләр күренә. Бүгенге кӛндә туучылар 

саны түбән, халык арасында үлүчеләр саны күп, бу халыкның тотрыклы табигый 

кимүен билгели, куелган бурычларны хәл итүдә кичектергесез чаралар күрүне таләп 

итә. Яшь буын ата-аналарын тулыландырмый, картаю процессы бара, эшкә яраклы 

халык саны кими. Күп кенә гаиләләрдә беренче бала бердәнбергә әверелә. Ӛлкән 

халыкның үлем-китем структурасында йӛрәк-кан тамырлары системасы авырулары, 

бәхетсезлек очраклары, имгәнүләр, яңа шешләрнең зур ӛлеше ӛстенлек итә. 

       2019 елның 1 гыйнварына Кама Тамагы муниципаль районының даими халкы 

14 945 кеше тәшкил иткән, соңгы 3 елда 747 кешегә кимегән. Балалар туу 

дәрәҗәсенең тиз кимүе нәтиҗәсендә, 2017 ел нәтиҗәләре буенча район халкының 

табигый кимүе 2,2% тәшкил итә. Бу тенденция соңгы 3 елда аеруча яхшы күзәтелә: 

2016 елда: туган - 135, үлгән -285; 2017 елда: 15 427, туган – 126, үлгән - 264; 2018 

елда: 15 157, туган -142, үлгән - 253.  

        Кама Тамагы муниципаль районында халык саны кимүнең тӛп сәбәбе - аның 

тотрыклы һәм озак вакытка исәпләнгән табигый кимүе. Бу бигрәк тә авыл 

җирлегендә яшәүче район халкы арасында яхшы күзәтелә. 

        

      Гомумән алганда, 2018 елның узган чорында район буенча туучылар арасыннан 

үлүчеләр 1,3 тапкыр арткан (461 бала табу очрагы, 2018 елның 9 аенда 633 үлем 

очрагы). Хезмәт ресурсларының картаю процессы бара. 2018 елда Кама Тамагы 

районында 44 никах һәм 37 аерылышу теркәлде. Ӛйләнешү һәм туу тенденцияләре 

нигезендә бала туганда аналарның уртача яше арта. 1995 елда ул 24,8 ел булса, ун 

елдан соң 26,6 елга кадәр арткалбббю Федераль һәм региональ дәрәҗәдә туучылар 

санын арттыруга, аерым алганда, йӛклелек чорында һәм бала туганнан соң хатын-

кызларның матди хәлен яхшыртуга, гаилә һәм балалар мәнфәгатьләрен яклауга, 

халыкның сәламәтлеген тәэмин итүгә, үлем-китемне киметүгә юнәлдерелгән 

законнар кабул ителде. Хәзерге вакытта җәмгыять алдында торган мӛһим 

проблеманы хәл итүгә — илдә хәерчелек масштабларына каршы кӛрәш, демографик 

кризисны кискенләштерүче, аз керемле гражданнарга адреслы социаль ярдәм 

күрсәтүне күздә тоткан берничә закон юнәлдерелгән. Халык санын арттыруның 

нигезе кешеләрнең лаеклы тормыш дәрәҗәсен һәм сыйфатын тәэмин итү булырга 

мӛмкинлеге ачык. 

 Туучылар санын стимуллаштыру яшь гаиләгә административ, Финанс, 

социаль ярдәм чараларының тулы бер комплексын үз эченә алырга тиеш. Түбән туу 

проблемасын бӛтен җәмгыятьнең гаиләгә һәм аның кыйммәтләренә мӛнәсәбәтен 

үзгәртмичә генә хәл итеп булмый. Гаилә институтын ныгыту һәм үстерүгә, гаилә 

кыйммәтләрен торгызуга, Гаиләдә тәрбия этабында балага әхлакый тәрбия бирүгә 

юнәлтелгән кичектергесез чараларны тормышка ашыру ӛчен демографик сәясәтнең 

(программаның) ӛстәмә чараларын эшләү таләп ителә. Халыкның сәламәтлеге 

торышына йогынты ясаучы факторларга халыкның тормыш дәрәҗәсе, 

гражданнарның яшәү рәвеше, сәламәтлек саклау үсеше дәрәҗәсе, халыкның социаль 

яклауга мохтаҗ тӛркемнәренә ярдәм оештыру, физик культура, спорт һәм ялны 

үстерү керә. Программа ведомствоара хезмәттәшлекне, белем бирү һәм дәүләт 

оешмаларын гаиләләргә, ата-аналарга һәм балаларга ярдәм чараларын тормышка 

ашыруда актив катнаштыруны күздә тота. 

 



       Шулай итеп, бүгенге кӛндә демографик хәлне яхшыртуга юнәлдерелгән чаралар 

комплексын тормышка ашыру бик кирәк. Программа чараларын план нигезендә 

тормышка ашыру туучылар санын тотрыклыландырырга, үлүчеләр санын 

киметергә, абортлар санын киметергә, никахлашуны дәүләт теркәвенә алуны 

арттырырга мӛмкинлек бирәчәк.  

 

II. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

     2019-2021 елларда Программаны финанслауның гомуми күләме җирле бюджет 

акчалары хисабына 105,0 мең тәшкил итәчәк. Программаны финанслау күләме 

фаразланган һәм ел саен Кама Тамагы районының тиешле елга бюджет проектын 

формалаштырганда тӛгәлләштерелергә тиеш. Ел саен тӛзелә торган килешүләр һәм 

килешүләр нигезендә республика бюджеты һәм бюджеттан тыш чыганаклар 

акчалары билгеләнәчәк. Программаны тормышка ашыру вакыты - 2019-2021 еллар. 

  

III. Муниципаль Программаны тормышка ашыру механизмы 

 

        Программаны тормышка ашыру Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы хакимиятенең норматив хокукый актларына туры китереп 

башкарыла. Программаның җаваплы башкаручысы - Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты. Программаны үтәүчеләр:  

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының гражданлык хәле 

актларын теркәү бүлеге;  

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният бүлеге; 

 Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре бүлеге; 

Кама Тамагы муниципаль районы   МКУ ―Мәгариф идарәсе‖;  

Кама Тамагы РҮХ ―ҮРХ; 

 Дәүләт учреждениесе - ТР Кама Тамагы һәм Апас районнары буенча Пенсия фонды 

Идарәсе;  

ТР хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау Министрлыгының Кама 

Тамагы муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге; 

 Кама Тамагы муниципаль районының финанс-бюджет палатасы;  

Кама Тамагы муниципаль районының иҗтимагый оешмалары (килешү буенча). 

 

Җаваплы башкаручы: 

 - Программаны гамәлгә ашыру белән идарә итә; 

 - тулаем Программаны тормышка ашыру ӛчен җаваплы; 

 - Программа чараларын әзерләү һәм гамәлгә ашыру, шулай ук Программаны 

тормышка ашыруга бүлеп бирелә торган акчаларны максатчан һәм нәтиҗәле 

файдалану буенча Программа чараларын башкаручыларның эшчәнлеген 

координацияли. Программаны тормышка ашыру 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы ―Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен сатып алулар, 

товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр ӛлкәсендә контракт системасы турында‖гы 

Федераль законга ярашлы рәвештә тормышка ашырыла. Чаралар исемлеге, 

максатлар, бурычлар, Программа нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм 

Программа чаралары буенча финанслау Программага Кушымтада китерелгән. 

Программа чараларын үтәүчеләр бу чараларны сыйфатлы һәм вакытында үтәү һәм 

Программа чараларының барышы турында Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетына отчетлар тапшыру ӛчен җаваплы. 



  

IV. Программаны тормышка ашыру нәтиҗәлелеген бәяләү 

 

Программа чараларын тормышка ашыру мӛмкинлек бирәчәк: 

- районның демографик сәясәте мәсьәләләрен комплекслы хәл итү ӛчен районда 

уңай шартлар тудыру буенча нәтиҗәле эш оештырырга; 

- райондагы демографик вәзгыятьне үз вакытында һәм оператив бәяләргә; 

- гражданнарның аңын традицион гаилә кыйммәтләренә юнәлдерергә һәм күп 

балалылыкны уңышлы гаилә нормасы буларак популярлаштырырга; 

- халыкның табигый кимү коэффициентын киметергә; 

- туучылар санының суммар күрсәткечен арттырырга; 

- халыкның үлем-китем очракларын киметергә; 

- халыкның сәламәтлеген һәм тормыш сыйфатын саклау һәм яхшырту хисабына 

халыкның гомер озынлыгын арттырырга; 

- теркәлгән никахларның санын арттырырга; 

- аерылышучылар һәм абортлар санын киметергә; 

- физик культура һәм спорт белән шӛгыльләнүче һәм сәламәт яшәү рәвешенә 

юнәлтелгән халыкның чагыштырма авырлыгын арттырырга. 

IV. Программаны тормышка ашыру нәтиҗәлелеген бәяләү 

 

  

  



 ―2019-2021 елларга  Кама Тамагы муниципаль 

районында демографик хәлне яхшырту‖ 

муниципаль Программасына кушымта 

 

“2019-2021 елларга Кама Тамагы муниципаль районында демографик вәзгыятьне яхшырту” муниципаль Программасы 

чаралары, максатлары, бурычлары, индикаторлары, нәтиҗәләрен бәяләү исемлеге һәм чаралар буенча финанслау 
 

  

Төп чараларның исеме Башкаручы Төп 

чараларны

ң үтәлү 

сроклары 

Соңгы нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары, үлчәү 

берәмлекләре 

Финанслау 

1 2 3 4  

5 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләләр ӛчен 

йортлар тӛзү 

Архитектура бүлеге Махсус план 

нигезендә 

Иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак гаиләгә мӛнәсәбәт 

тәрбияләү, туучылар санының 

үсүенә ирешү. 

РБ 

4 һәм аннан күбрәк балигъ булмаган 

балалары булган гаиләләрне җирле 

салымнардан азат итү 

Салым хезмәте, Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитеты, җирлек башлыклары 

2019 Иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак гаиләгә мӛнәсәбәт 

тәрбияләү, туучылар санының 

үсүенә ирешү. 

МБ 

Беренче балаларның туу тантанасы ЗАГС бүлеге, Башкарма комитет Ел саен Иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак гаиләгә мӛнәсәбәт 

тәрбияләү, туучылар санының 

үсүенә ирешү. 

МБ 

Кама Тамагы муниципаль районы 

Башлыгының һәр туган йӛзенче сабыен     

котлавы  

ЗАГС бүлеге, Башкарма комитет Ел саен Иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак гаиләгә мӛнәсәбәт 

тәрбияләү, туучылар санының 

үсүенә ирешү. 

МБ 

Ана капиталы сертификатын тапшыру 

тантанасы 

Башкарма комитет, РПФ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

аерым план 

буенча 

2021 елга процент нисбәтендә 

туучылар санының артуы  

МБ 

Яңа туган балаларны тантаналы теркәү 

(истәлекле даталар буенча) 

ЗАГС бүлеге,  2019-2021 

Ел  

дәвамында 

Туучылар санының үсүенә ирешү, 

процентларда 

МБ 

Кӛмеш, алтын, бриллиант туйларын билгеләп Хатын-кызлар советы (килешү 2019-2021 Гаилә институтын ныгыту, МБ 



үтүче гаиләләрне хӛрмәтләү буенча чаралар буенча), Әтиләр советы (килешү 

буенча), мәдәният бүлеге,  

Ел  

дәвамында 

чаралар саны 

Гаилә кыйммәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән 

конкурслар, чаралар, акцияләр үткәрү 

Башкарма комитеты, ЗАГС бүлеге, 

район хатын-кызлар советы, мәдәният 

бүлеге, РҮХ 

2019 – 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Гаилә кыйммәтләрен һәм актив 

тормыш позициясен 

пропагандалау, чаралар саны 

МБ 

Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген 

һәм хокук бозуларын, балалар белән 

рәхимсез мӛгамәләне булдырмауга, 

―Яшүсмер‖ профилактик операциясе 

кысаларында яшүсмерләрне җинаять 

эшчәнлегенә тарту фактларын ачыклауга 

юнәлдерелгән махсус оператив-профилактик 

чаралар комплексын оештыру һәм үткәрү. 

ЗАГС бүлеге, Хатын-кызлар советы 

(килешү буенча), мәдәният бүлеге, 

Ветераннар советы (килешү буенча)) 

2019 – 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Җәмгыятьтә әхлакый, шул 

исәптән гаилә кыйммәтләрен 

формалаштыру, актив тормыш 

позициясен пропагандалау, 

сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау 

Финанслау таләп ителми 

Чаралар Мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре 2019 – 2021 

Ел  

дәвамында 

Гаилә мӛнәсәбәтләренең рухи-

әхлакый традицияләрен торгызу 

һәм саклау 

МБ 

- Гаилә бәйрәме   ―Әтиләр  кӛне‖  ЗАГС бүлеге, мәдәният бүлеге, яшьләр 

эшләре бүлеге, Хатын-кызлар советы, 

Әтиләр советы, спорт бүлеге 

2019-2021 ел 

саен 

15 майда 

Никахка һәм гаилә тормышына 

социаль-психологик әзерлекне 

формалаштыру; 

МБ 

- ―Мәхәббәт, гаилә һәм тугрылык кӛне‖; Яшьләр эшләре Бүлеге, мәгариф 

идарәсе 

2019-2021 ел 

саен 

15 майда 

Иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак гаиләгә мӛнәсәбәт 

тәрбияләү, 

МБ 

- Халыкара гаилә кӛненә багышланган 

иҗади-чара; 

Мәгариф идарәсе, спорт бүлеге, 2019-2021  

 

Ел саен 

1 июньдә 

Сәламәт яшәү рәвешен тәрбияләү 

һәм физкультура һәм спорт белән 

шӛгыльләнүгә җәлеп итү, чаралар 

саны     

МБ, иганәче ярдәме 

Халыкара ―Мәхәббәт һәм тугрылык кӛне‖н 

үткәрү  

Мәдәният бүлеге, ЗАГС бүлеге 2019-2021 

Ел саен 

июль 

  Сәламәт яшәү рәвешен 

тәрбияләү һәм физкультура һәм 

спорт белән шӛгыльләнүгә җәлеп 

итү, чаралар саны     

МБ 

―Иртә йӛклелек‖ белем бирү 

учреждениеләрендә сыйныфтан тыш чара.  

ЗАГС бүлеге, мәдәният бүлеге,   2019-2021 

 

Иҗтимагый һәм шәхси кыйммәт 

буларак гаиләгә мӛнәсәбәт 

тәрбияләү 

Финанслау таләп ителми 

Гомуми белем бирү мәктәпләре укучылары 

ӛчен  ―Гаилә белеме‖  курсын гамәлгә ашыру 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча),ЗАГС бүлеге, Хатын-кызлар 

советы (килешү буенча), мәдәният 

бүлеге,  

2019 – 2021 

  Ел  

дәвамында 

Җәмгыятьтә әхлакый, шул 

исәптән гаилә кыйммәтләрен 

формалаштыру, чаралар саны     

Финанслау таләп ителми 



Ата-аналар җәмәгатьчелегенең активлыгын 

үстерүгә юнәлдерелгән чаралар үткәрү: ата-

аналар комитетлары, ―Әтиләр советы‖ 

мәгариф учреждениеләрендә   

Мәгариф идарәсе 2019 – 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Актив тормыш позициясен 

пропагандалау, саны 

Финанслау таләп ителми 

Әтиләр советы конференцияләрен үткәрү Җитәкчеләр 2019– 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Гаилә кыйммәтләрен 

пропагандалау, чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

Белем бирү учреждениеләрендә ата-аналар 

ӛчен ―Ачык ишекләр кӛне‖нүткәрү 

Мәгариф учреждениеләре, ЗАГС 

бүлеге 

2019 – 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Актив тормыш позициясен 

пропагандалау, сәламәт яшәү 

рәвешен пропагандалау һәм 

физкультура һәм спорт белән 

системалы шӛгыльләнүгә җәлеп 

итү, чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

―Әти, әни һәм мин-спорт гаиләсе‖(иҗади 

гаилә), ―Минем гаиләм - минем байлыгым‖, 

―Минем гаилә Шәҗәрәм‖ муниципаль 

конкурсларын үткәрү  

Мәгариф учреждениеләре җитәкчеләре 2019 – 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Җәмгыятьтә әхлакый, шул 

исәптән гаилә кыйммәтләрен 

формалаштыру, актив тормыш 

позициясен пропагандалау, 

сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау, физкультура һәм 

спорт белән системалы 

шӛгыльләнүгә җәлеп итү, чаралар 

саны     

МБ 

Халыкның барлык катламнары арасында 

―Хезмәткә һәм оборонага әзер‖(ГТО) 

Бӛтенроссия физкультура-спорт комплексы 

нормативларын кабул итү 

Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге 2019-2021 

Ел  

дәвамында, (  

каникуллар 

вакытында) 

Физик әзерлек дәрәҗәсен һәм 

гомер озынлыгын арттыру, 

чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

Ӛлкән буын кешеләре белән спорт чараларын 

үткәрү (Ӛченче яшь). 

Яшьләр эшләре бүлеге 2019-2021 

Ел  

дәвамында 

Гражданнарның физик әзерлек 

дәрәҗәсен һәм гомер озынлыгын 

арттыру, чаралар саны, 

―Ветераннар Советы‖ 

МБ 

―Иң яхшы ата-аналар комитеты‖  муниципаль 

конкурсын үткәрү  

Мәгариф идарәсе  2019 – 2021 

Уку елы 

дәвамында 

Актив тормыш позициясен 

пропагандалау, чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

―Әниләр кӛне‖  кысаларында чаралар үткәрү ГХАТ бүлеге,  2019-2021  

 

Ел саен 

ноябрьнең 

соңгы 

якшәмбесе 

Җәмгыятьтә әхлакый, шул 

исәптән гаилә кыйммәтләрен 

формалаштыру, чаралар саны     

МБ 



―Халыкара инвалидлар кӛне ―н үткәрү Мәдәният бүлеге, «Кама Тамагы РҮХ» 

ДАССО (килешү буенча), ―Ак калфак‖   

хатын-кызлар советы (килешү 

буенча)), 

2019-2021 

Ел саен 1 

декабрьдән 

10 декабрьгә 

кадәр аерым 

план буенча 

Җәмгыятьнең игътибарын 

мӛмкинлекләре чикләнгән 

проблемаларны хәл итүгә җәлеп 

итү, мӛмкинлекләре чикләнгән 

кешеләр арасында спорт чаралары 

уздыру, чаралар саны 

МБ 

Эш эзләүдә кыенлыклар кичерүче эшсез 

гражданнарны вакытлыча эшкә урнаштыру 

(балигъ булмаган балалары булган ялгыз, күп 

балалы ата-аналарны, инвалид балаларны 

эшкә урнаштыру) 

   Социаль яклау бүлеге (килешү 

буенча), ЗАГС бүлеге, инвалидлар 

җәмгыяте (килешү буенча), ветераннар 

советы (килешү буенча) 

2019-2021 

 

Эш белән тәэмин ителмәгән 

гражданнарны, шул исәптән 

балалары булган ата-аналарны да 

эшкә урнаштыру 

РБ 

РҮХдә, фельдшер-акушерлык пунктларында 

имин булмаган гаиләләр белән комплекслы 

эш алып бару 

Социаль яклау бүлеге (килешү 

буенча), ЗАГС бүлеге, инвалидлар 

җәмгыяте (килешү буенча), ветераннар 

советы (килешү буенча)),  

2019-2021 

Ай саен 

Гаилә институтын ныгыту, 

чараларга җәлеп ителгән гаиләләр 

саны  

Финанслау таләп ителми 

Табиблар (нарколог, яшүсмерләр педиатры) 

һәм шәфкать туташлары, имин булмаган 

гаиләләрнең наркология кабинеты 

фельдшеры тарафыннан патронатлау 

Спорт бүлеге 2019-2021 

ай саен 

Гаилә институтын ныгыту, 

чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

Районда вакциналаштырылган балалар һәм 

ӛлкәннәрнең чагыштырма авырлыгын 

арттыру, ―Прививкалардан баш тартучылар‖ 

белән эшләү 

ҖМҮ  һәм эш бирүчеләр алып бару 

белән мәгълүматлар базасы 

2019-2021 

даими 

Йӛкле, идарә ителә торган 

йогышлы авырулардан да кертеп, 

халыкның йогышлы авырулар 

санының дәрәҗәсен киметү  

Финанслау таләп ителми 

Район халкының сәламәтлеге торышы һәм 

актив тормышын озынайту турында тӛгәл 

күзаллау ӛчен район халкын 

диспансерлаштыруның актуальлегендә 

чаралар үткәрү 

    ҖМҮ  һәм эш бирүчеләр алып бару 

белән мәгълүматлар базасы 

2019-2021 

даими 

Авырулар саны һәм халыкның 

үлем дәрәҗәсе кимү(2018 елга 

карата%).) 

Финанслау таләп ителми 

2019-2021 елларда район хатын-кызлары 

арасында аборт дәрәҗәсен киметү буенча 

―Юл картасы‖ буенча эш алып бару һәм 

йӛклелекне ӛзүне профилактикалау буенча 

даими эш алып бару 

Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 Районда туучылар санын арттыру. 

Юл картасын үтәү. (эчендә %) 

Финанслау таләп ителми 

Хатын-кызлар ӛчен иртә йӛклелекне 

профилактикалау, абортларны 

профилактикалау буенча, аерым алганда, 

хатын-кызлар организмы һәм сәламәтлек 

ӛчен абортның зыяны турында 

консультацияләр үткәрү. Икенче һәм киләсе 

йӛклелекне планлаштыру буенча 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

ай саен 

дәресләр 

графигы 

буенча 

Икенче, ӛченче һәм аннан соңгы 

балалар гаиләләрендә туу исәбенә 

туучылар санын арттыру, чаралар 

саны 

Финанслау таләп ителми 



консультацияләр. 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАССОның хатын-

кызлар консультациясендә  ―Яшь аналар 

мәктәбе‖ эше, бала табуга, яңа туган баланы 

карауга әзерләү буенча психолог белән 

дәресләр уздыру 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

ай саен 

дәресләр 

графигы 

буенча  

Туучылар санын арттыру, чаралар 

саны 

Финанслау таләп ителми 

Мәктәп яшендәге балалар белән 

травматизмны, зарарлы бәйлелекне, җенси 

юл белән тапшырыла торган авыруларны, 

тәртипсез җенси мӛнәсәбәтләрне һәм 

авыруларны профилактикалау буенча яшь 

тӛркеме нигезендә эшләү 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ 2019-2021 

Ел  

дәвамында 

Үз сәламәтлегеңә һәм гаиләдә 

мӛнәсәбәтеңне дӛрес тәрбияләү, 

чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

Җәйге чорда балалар белән балалар ял итү 

лагерьларында (мәктәп яны һәм шәһәр яны 

лагерьларында) сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау һәм зарарлы бәйлелекне 

профилактикалау буенча эш алып бару) 

―Кама Тамагы РҮХ‖  ДАСУ  2019-2021 

июнь-август 

Үз сәламәтлегеңә дӛрес мӛнәсәбәт 

тәрбияләү, дӛрес туклануны, 

сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау һәм спорт белән 

системалы шӛгыльләнү, чаралар 

саны 

Финанслау таләп ителми 

Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча 

белешмәлекләр һәм буклетлар тарату 

―Кама Тамагы РҮХ‖  ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

Ел  

дәвамында 

Сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау.  

Финанслау таләп ителми 

Массакүләм мәгълүмат чараларында 

сәламәтлек саклауның актуаль мәсьәләләрен 

яктырту. 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

Ел  

дәвамында 

Сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау 

Финанслау таләп ителми 

Абортларны профилактикалау буенча ел саен 

үткәрелә торган ―Тормыш бүләк ит‖ акциясен 

үткәрү 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

июнь - июль 

Туучылар санын арттыру, 

абортлар санын киметү, чаралар 

саны 

Финанслау таләп ителми 

Бӛтендӛнья һәм халыкара кӛннәргә 

багышланган чараларны үткәрү: 

―Сәламәтлек‖,  ―Тәмәке тӛтененнән 

балаларны яклау‖, ―Наркоманиягә каршы 

кӛрәш» ―СПИД нәрсә ул һәм аны ничек 

булдырмаска‖ һ. б. 

―Кама Тамагы РҮХ‖ ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2021 

Ел  

дәвамында 

Сәламәт яшәү рәвешен 

пропагандалау, чаралар саны 

Финанслау таләп ителми 

 

Х = кулланыла торган кыскартулар: 

Җирле бюджет 

ВБ - бюджеттан тыш чыганаклар 

ГХАТ бүлеге – Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының Гражданлык хәле актларын теркәү бүлеге 

Мәдәният бүлеге –Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният бүлеге 



Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы  ―Мәгариф идарәсе‖ МКУ 

Яшьләр эшләре бүлеге – Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре бүлеге 

РПФ Идарәсе –ТР Кама Тамагы һәм Апас районнары буенча Пенсия фонды Идарәсе 

Социаль яклау бүлеге – ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы Кама Тамагы муниципаль районы социаль яклау 

бүлеге 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының хатын – кызлар Советы  

ТРО ВОИ – ТРО - Кама Тамагы муниципаль районының инвалидлар җәмгыяте  

Ветераннар Советы – ТР Кама Тамагы муниципаль районы ветераннар (пенсионерлар) җирле иҗтимагый оешмасы 

―Ак Калфак‖ ОТЖ - татар хатын-кызларының иҗтимагый оешмасы 


