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1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан 

сугышында Җиңүгә 75 ел тулу уңаеннан 

бәйрәм чарлары оештыру хакында 

 

 

 «1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм 

итүгә әзерлек барышы турында» видеоконференция  режимындагы киңәшмә 

йомгаклары буенча, 2019 елның 21 августындагы ЛФ-12-290 номерлы беркетмәсен 

үтәү йӛзеннән КАРАР БИРӘМ: 

 

1. 1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм 

итүгә әзерлек һәм аны үткәрү буенча Оештыру комитеты (алга таба-оештыру 

комитеты) булдырырга. 

2. Оештыру комитеты турында Нигезләмәне (1 нче кушымта), аның составын (2 

нче кушымта) һәм чаралар планын (3 нче кушымта) расларга. 

3. Кама Тамагы муниципаль районының шәһәр һәм авыл җирлекләре 

башлыкларына 1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын 

бәйрәм итүгә әзерлек һәм үткәрү буенча оештыру комитетлары булдырырга һәм 

чаралар планын расларга тәкъдим итәргә. 

4. Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты мәдәният бүлегенә, 

«Кама Тамагы район туган якны ӛйрәнү музее» муниципаль бюджет мәдәният 

учреждениесенә, «ТАТМЕДИА» ААҖ филиалына-«Волжские Зори»-«Идел 

таннары» район газетасына 1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 

75 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чараларны массакүләм мәгълүмат 

чараларында яктыртуны оештырырга тәкъдим итәргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Кама Тамагы муниципаль районы 

башлыгы урынбасары Г.Ә. Габидуллинга йӛкләргә. 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башлыгы                                                            Н.А. Вазыйхов 

 

 



                                                                                             Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль              

район башлыгы карарына 

1 нче номерлы кушымта 

10.10.2019 елның №76 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районында  1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында 

Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм үткәрү  ӛчен тӛзелгән 

оештыру комитеты турында нигезләмә 

 

 

 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 1941-1945 

еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм 

аны уздыру буенча оештыру комитеты (алга таба оештыру комитеты) Кама Тамагы 

муниципаль районында 1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 75 

еллыгына багышланган тантаналы чараларны әзерләү һәм уздыру, шулай ук 

Башкарма комитет бүлекләре, муниципаль берәмлекләр, җәмәгать берләшмәләре, 

предприятие, учреждение һәм оешмалар эшчәнлеген координацияләүне тәэмин итү 

максатларында оештырылды. 

       2. Оештыру комитеты үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, 

Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль законнарга һәм Татарстан 

Республикасы законнарына, Россия Федерациясе Президенты һәм Татарстан 

Республикасы Президенты Указларына һәм күрсәтмәләренә, Россия Федерациясе 

Хӛкүмәте карарларына һәм күрсәтмәләренә, шулай ук әлеге нигезләмәгә таяна. 

      3. Оештыру комитеты турында нигезләмә һәм аның составы Кама Тамагы 

муниципаль районы башлыгы тарафыннан раслана. 

       4.Оештыру комитетының тӛп бурычлары : 

- 1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә 

әзерлек һәм аны уздыру буенча чаралар планына тәкъдимнәр эшләү (алга таба-

чаралар планы); 

- чаралар планын үтәү белән бәйле мәсьәләләрне хәл итү буенча башкарма комитет 

бүлекләре, муниципаль берәмлекләр, иҗтимагый берләшмәләр, предприятиеләр, 

учреждениеләр һәм оешмалар эшчәнлеген координацияләүне тәэмин итү; 

- чаралар планын үтәү мәсьәләләрен карау һәм аңа тӛзәтмәләр кертү буенча 

тәкъдимнәр эшләү. 

5. Оештыру комитеты үз алдына куелган бурычларны тормышка ашыру 

максатларында түбәндәгеләргә  хокуклы: 

   - оештыру комитеты компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча башкарма 

комитет бүлекләреннән, муниципаль берәмлекләрдән, иҗтимагый берләшмәләрдән, 

предприятиеләрдән, учреждениеләрдән мәгълүмат материалларын билгеләнгән 

тәртиптә соратып алырга ; 



- оештыру комитеты компетенциясенә караган мәсьәләләрне хәл итү ӛчен 

билгеләнгән тәртиптә вакытлы эш тӛркемнәре булдырырга; 

оештыру комитеты компетенциясенә караган мәсьәләләрне хәл итү; 

- бүлек башлыкларын, муниципаль берәмлекләр башлыкларын, иҗтимагый 

берләшмәләр, предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар җитәкчеләрен үз 

утырышларына чакырырга. 

6.   Оештыру комитеты составына оештыру комитеты рәисе, рәис урынбасары һәм 

иҗтимагый башлангычларда катнашучы оештыру комитеты әгъзалары керә. 

      Оештыру комитеты рәисе-Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы. 

7. Оештыру комитеты утырышлары кирәк булган саен үткәрелә. 

Оештыру комитеты утырышын оештыру комитеты рәисе яисә аның кушуы буенча 

оештыру комитеты рәисе урынбасары алып бара. 

8. Утырышларның кӛн тәртибен, аларны үткәрү урынын һәм тәртибен оештыру 

комитеты рәисе билгели. 

9. Оештыру комитеты утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан 

артыгы катнашса, вәкаләтле дип санала. 

Мәсьәләләрне карау нәтиҗәләре буенча оештыру комитеты утырышында карарлар 

кабул ителә, алар беркетмә белән рәсмиләштерелә. 

Оештыру комитеты карарлары утырышта катнашучыларның күпчелек тавышы 

белән оештыру комитеты әгъзалары тарафыннан кабул ителә. 

Тавышлар тигез булганда, оештыру комитеты рәисенең тавышы хәлиткеч булып 

тора. Оештыру комитеты әгъзасы булмаган очракта, утырышта ул каралучы 

мәсьәләләр буенча язма рәвештә үз фикерен белдерергә хокуклы, ул оештыру 

комитеты утырышы беркетмәсенә мәҗбүри рәвештә беркетелергә тиеш. 

Оештыру комитеты утырышы беркетмәсенә рәислек итүче кул куя. 

 

10. Оештыру комитеты тарафыннан кабул ителә торган карарлар Башкарма 

комитетның, җирле үзидарә органнарының, җәмәгать берләшмәләренең, 

предприятие, учреждение һәм оешмаларның кызыксынган органнары игътибарына 

җиткерелә. 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы карарлары һәм күрсәтмәләре 

проектлары оештыру комитеты карарлары нигезендә   әзерләнә ала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль              

район башлыгы карарына 

1 нче номерлы кушымта 

10.10.2019 елның №76 

 

  

Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районында  1941-1945 еллардагы Бӛек Ватан сугышында 

Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм үткәрү  ӛчен тӛзелгән 

оештыру комитетының составы 

 

 

 

 

Вазыхов Наиль Альберт 

улы 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы, оештыру 

комитеты рәисе 

Габидуллин Газинур 

Аүхәт улы 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы 

урынбасары, оештыру комитеты рәисе урынбасары  

 

Загидуллин Ринат Марат 

улы 

Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесе, оештыру комитеты рәисе урынбасары 

(килешү буенча) 

Сорокина Марина 

Владимировна 

Кама Тамагы муниципаль районы Советы 

Аппаратының Оештыру бүлеге башлыгы, оештыру 

комитеты секретаре 

Хабибуллова Миләушә 

Халим кызы 

Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары (килешү 

буенча) 

Сороковнина Елена 

Владимировна 

Кама Тамагы муниципаль районы башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

(килешү буенча) 

Сафина Гӛлназ Хамис 

кызы 

Татарстан Республикасы буенча Хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Кама Тамагы муниципаль районындагы социаль яклау 

бүлеге начальнигы (килешү буенча) 

 

Халикова 

Елена Тудимировна 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының ГХАТ бүлеге җитәкчесе  (килешү 

буенча) 

 

Гимадеева Елена 

Александровна 

Кама Тамагы муниципаль районы  мәгариф идарәсе» 

МКУ башлыгы (килешү буенча) 

 

Кузиева Ирина 

Александровна 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәдәният бүлеге башлыгы (килешү 



буенча) 

Хуснутдинов Илназ 

Халим улы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге 

башлыгы (килешү буенча) 

Сороковнин Владимир 

Павлович 

Кама Тамагы муниципаль районының Кама Тамагы 

штп  муниципаль берәмлеге Башлыгы(килешү буенча) 

Минвалеев  

Ильяс Ильдус улы 

«Кама Тамагы РҮХ» ДАССОның баш табибы (килешү 

буенча) 

Гильмутдинов 

Ильмир Ильдус улы 

Кама Тамагы һәм Апас районнары буенча Пенсия 

фонды Идарәсе начальнигы (килешү буенча) 

 

Мещанов Александр 

Васильевич 

Кама Тамагы районы хәрби комиссары (килешү 

буенча)  

 

Гильфанов Ильдар 

Асфан улы 

Россия Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының 

Татарстан Республикасы буенча «Югары Ослан» 

муниципальара бүлеге «Кама Тамагы " полициясе 

бүлекчәсе начальнигы (килешү буенча) 

 

Идиятова Расима Раис 

кызы 

Кама Тамагы район туган якны ӛйрәнү музее 

директоры (килешү буенча) 

 

Зубарева  

Анна Анатольевна 

Бӛтенроссия инвалидлар җәмгыятенең Татар 

республика оешмасы иҗтимагый оешмасының район 

оешмасы рәисе (килешү буенча) 

 

Юманов Виталий 

Алексеевич 

Кама Тамагы муниципаль районы ветераннар 

(пенсионерлар) Советы Рәисе (килешү буенча) 

Кәримов  

Рамил Вәли улы 

Кама Тамагы муниципаль районы әфганчылар советы 

рәисе (килешү буенча) 

Загидуллина Светлана 

Юрьевна  

«ТАТМЕДИА» ААҖ филиалы «Волжские Зори» - 

«Идел таннары» район газетасы баш мӛхәррире 

(килешү буенча) 

Яруллин  

Галимулла Кәрибулла 

улы 

Кама Тамагы муниципаль районы мӛхтәсибе (килешү 

буенча) 

Шереметьев  

Николай Валентинович 

Изге Богородица чиркәве Рухание (килешү буенча) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта №3 

 

 

 

 
Кама Тамагы муниципаль районында  1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек һәм 

үткәрү  өчен оештырылган чараларның планы 

  

№ Үткәү вакыты Үткәру урыны Чараларның исемлеге Үткәрүче Җаваплы кеше Катнашучылар,чакы

рылган кешеләр 

1 март – апрель  Социаль  яклау 

бүлеге  

Сугыш ветераннары, тыл 

хезмәтчәннәре, сугышта 

катнашучыларның тол 

хатыннары исемлекләрен 

яңарту, аныклау һәм 

формалаштыру. 

Социаль яклау бүлеге, 

хәрби комиссариат, 

шәһәр һәм авыл 

җирлекләре 

башлыклары 

ОСЗ җитәкчесе Шәһәр һәм авыл 

ңирлеге башлыклары 

2 январь-

февраль 2020 

ел 

Торак пунктлар Районның шәһәр һәм авыл 

җирлекләрендә Бӛек Ватан 

сугышында Җиңүнең 75 

еллыгын бәйрәм итү ӛчен 

җаваплы итеп билгеләп кую 

комиссияләре тӛзү 

Шәһәр һәм авыл 

җирлекләре 

башлыклары 

Башкарма 

комитет 

җитәкчесенең 

социаль 

мәсьәләләр 

буенча 

урынбасары 

Шәһәр һәм авыл 

җирлекләре 

башлыклары, оешма 

җитәкчеләре 

4 Февраль «Кама таңнары 

социаль приюты» 

 «Этих дней не смолкнет 

слава»мәгълүмат сәгате 

Гаилә һәм балаларга 

ярдәм күрсәтү бүлеге 

белгечләре 

Бүлек мӛдире, 

социаль 

хезмәткәрләр, 

социаль 

педагоглар 

социаль хезмәтләр 

алучылар, ЦОД 

“Ключ” " 

волонтерлары 

5 Февраль, 

март 

Тәмте авылы,  

Куйбышев Затоны 

штп, Сӛйки 

авылы 

Сугыш чоры балалары белән 

очрашу 

Халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү 

бүлекчәсе 

Бүлек мӛдире, 

социаль 

хезмәткәрләр, 

социаль 

социаль хезмәтләр 

алучылар, 



педагоглар 

6 Март, 

апрель 

Торак пунктлар “ Ничек яшисең, Ветеран? " 

акциясе (Бӛек Ватан 

сугышында катнашучыларны, 

Бӛек Ватан сугышы толларын, 

тыл хезмәтчәннәрен торак-

кӛнкүреш шартларын тикшерү 

һәм ишегалды корылмаларын 

җыештыру) 

Халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү 

бүлекчәсе 

Бүлек мӛдире, 

белгеч 

социаль эш 

буенча, социаль 

хезмәткәрләр 

Бӛек Ватан 

сугышында 

катнашучылар, 

сугыш толлары, тыл 

хезмәтчәннәре 

7 22 апрель - 4 

май  

Торак пунктлар «Георгий тасмасы» акциясе Белем бирү оешмалары 

волонтерлары 

Бүлек мӛдирләре социаль хезмәтләр 

алучылар, ЦОД 

“Ключ” " 

волонтерлары» 

8 1май -9 май Торак пунктлар Бӛек Ватан сугышы 

ветераннарына адреслы ярдәм 

күрсәтү. 

Халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү 

бүлекчәсе 

Бүлек мӛдирләре ЦОД "Ключ" 

волонтерлары, Бӛек 

Ватан сугышында 

катнашучылар, 

сугыш толлары, тыл 

хезмәтчәннәре 

9 Май Торак пунктлар Мобиль бригада (социаль-

кӛнкүреш хезмәтләре күрсәтү) 

Халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү 

бүлекчәсе 

 

Бүлек мӛдирләре 

Ӛлкән яшьтәге 

гражданнар 

10 Май «Кама таңнары 

социаль приюты» 

«Ул бӛек елларга баш иик!» 

рәсем конкурсы 

Гаиләгә һәм балаларга 

ярдәм күрсәтү бүлеге 

Бүлек мӛдире, 

белгеч 

социаль эш 

буенча, социаль 

педагоглар 

социаль хезмәтләр 

алучылар, 

11 Апрель Теньки авылы 

мәдәният йорты 

Әдәби кичә «Кыялар  барысын 

да хәтерли…» 

Халыкка социаль 

хезмәт күрсәтү 

бүлекчәсе 

Социаль эш 

буенча белгеч, 

социаль 

хезмәткәрләр 

тыл хезмәтчәннәре, 

Бӛек Ватан сугышы 

толлары 



12 Май «Кама таңнары 

социаль приюты» 

 

Сыйныф сәгате, шигырь 

укучылар конкурсы 

Гаиләгә һәм балаларга 

ярдәм күрсәтү бүлеге 

Социаль эш 

буенча бүлек 

мӛдире, белгеч 

социаль 

педагоглар, 

укучылар 

социаль хезмәтләр 

алучылар, 

укучылар 

13 2019-2020г.г.  Район 

муниципаль 

берәмлекләре 

Бӛек Ватан сугышы 

ветераннарын 90,95,100 

яшьлеге белән котлау 

открыткалары һәм истәлекле 

бүләкләр тапшыру 

 район Совет. башкарма 

комитеты, социаль 

яклау   

Социаль эш 

буенча бүлек 

мӛдире, белгеч 

социаль 

педагоглар. 

Район башлыгы, 

Башкарма комитет 

җитәкчесе, социаль 

яклау буенча 

урынбасары.  җирлек 

башлыклары, 

ветераннар советы 

14 октябрь «Кама таңнары 

социаль приюты» 

"Сугыш турында изге хәтер» 

викторинасы-Курск 

дугасындагы сугыш 

Гаиләгә һәм балаларга 

ярдәм күрсәтү бүлеге 

Социаль эш 

буенча бүлек 

мӛдире, белгеч 

социаль 

педагоглар. 

социаль хезмәтләр 

алучылар, 

 

 

15 

 Февраль 

2020ел.  

җирлекара үзәк 

китапханә 

Батырлык дәресләре «Герой-

шәһәрләр,без сезне һәм сезнең 

геройларны онытмадык» 

Җирлекара үзәк 

китапханә 

хезмәткәрләре 

ҮК директоры Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы 

16 Февраль,2019

ел.,2020ел.  

җирлекара үзәк 

китапханә 

«Герой-шәһәрнең Мәңгелек 

уты» виртуаль сәяхәт… 

Җирлекара үзәк 

китапханә 

хезмәткәрләре 

ҮК директоры Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы 

17 Бӛтен срок 

эчендә 

җирлекара үзәк 

китапханә 

 (филиаллар) 

«Сталинградның бӛек 

батырлыгы» дигән даими эшләп 

килүче күргәзмә 

Җирлекара үзәк 

китапханә 

хезмәткәрләре 

ҮК директоры Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы 

18 Февраль туган якны «Сталинград: 200 батырлык һәм Музей хезмәткәрләре туган якны Башкарма комитет 



2020ел. 

 

ӛйрәнү музее ныклык  кӛне» тарих дәресе ӛйрәнү музее 

директоры 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы 

19 Февраль  

2020 ел. 

 

туган якны 

ӛйрәнү музее 

1941-1945 еллардагы Бӛек 

Ватан сугышында Җиңүнең 75 

еллыгына багышланган музей 

акцияләре һәм тематик 

күргәзмәләр уздыру 

Музей хезмәткәрләре туган якны 

ӛйрәнү музее 

директоры 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

районның хәрби 

комиссары 

20 Аерым план-

график 

буенча 

туган якны 

ӛйрәнү музее 

Музей дәресләре Музей хезмәткәрләре туган якны 

ӛйрәнү музее 

директоры 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

районның хәрби 

комиссары 

21 Февраль – 

май 2020ел. 

 

Авыл мәдәният 

йортлары 

“Ленинград блокадасы» Үзәкләштерелгән 

китапханә системасы  

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  

22  апрель аенда 

 

ДК им. Столярова «Үлемгә кадәр , әмма дошманга 

Сталинградны бирмәскә!» 

 Столяров исемендәге 

мәдәният йорты 

директоры. 

Хор җитәкчесе Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  

23 май 

2020 ел 

 

туган якны 

ӛйрәнү музее 

Патриотик чара: "Җиңү 

символлары» 

Музей хезмәткәрләре туган якны 

ӛйрәнү музее 

директоры  

Хор җитәкчесе 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

районның хәрби 



комиссары 

24 Февраль, 

2020ел  

 

авыл мәдәният 

йортлары 

Россия Хәрби дан кӛне 

кысаларында "Болай да 

онытырга мӛмкин түгел" 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

жирлек житәкчесе 

25 январь – 

апрель 

2020ел 

авыл мәдәният 

йортлары 

“Безнең хәтердә Җиңү " дигән 

медиа-презентация күрсәтү 

белән мәгълүмат сәгате» 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

жирлек житәкчесе 

26 9 декабрь 

2019 ел 

 

Мәдәният 

учреждениеләре 

Хәтер кичәсе МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  

27 даими Мәдәният 

учреждениеләре 

  «  Ул еллар турында» 

“Волжаночка” хоры чыгышы 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  

28 даими Мәдәният 

учреждениеләре 

Сугыш чоры балалары ӛчен 

“Хәтер исән” ял кичәсе, 

«Вересень» хоры чыгышы 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  

29 апрель-май 

2020ел 

Мәдәният 

учреждениеләре 

Балалар һәм яшьләргә 

патриотик тәрбия бирү айлыгы 

(аерым план буенча) 

Мәдәният 

учреждениеләре 

туган якны 

ӛйрәнү музее 

директоры 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  



30 Язгы чорда Мәдәният 

учреждениеләре 

Хәрби тематикага спектакльләр 

күрсәтү (халык коллективлары) 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы,  

31 9 май,2020ел. авыл мәдәният 

йортлары 

Билгесез солдат кӛненә һәм 

Ватан Геройлары кӛненә 

тематик кичәләр 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

32 Әзерлек 

чорында 

Барлык 

җирлекләрдә 

Истәлекле мемориаль 

корылмаларның торышы 

мониторингы, кирәк булган 

очракта, аларны тиешле халәткә 

китерү 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

РДК Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар 

Советы,җирлек 

җитәкчесе 

33 апрель 

 

Район мәдәният 

йорты 

Сугыш чоры балалары ӛйләренә 

бару, мәгълүмат җыю, «сугыш 

балалары» альбомын тӛзү 

Мәдәният бүлеге 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Мәдәният бүлеге 

МБУ «ЦКДОН»  

филиаллары 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

34 9 май ,2020ел   район мәдәният 

йорты мәйданы, 

Кама Тамагы штп 

  « Җиңү хатлары    акциясе 

күчмә фотокүргәзмә 

Мәдәният бүлеге Мәдәният бүлеге Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

җирле халык,оешма 

җитәкчеләре 

35 12.2019-

02.2020 

 

мәгариф 

учреждениеләре 

1941-1945 еллардагы Бӛек 

Ватан сугышына багышланган 

татар шагыйрь-

фронтовикларының әсәрләре 

буенча башлангыч сыйныф 

милли мәгариф буенча 

методист 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 



укучылары арасында " Бӛек 

Җиңү: мин аны ничек күз 

алдына китерәм» дип 

исемләнгән рәсемнәр 

күргәзмәсен оештыру 

36 03.2020-

04.2020 

мәгариф 

учреждениеләре 

5-7 нче сыйныф укучылары 

арасында Бӛек Ватан сугышы 

турында эссе конкурсы һәм аны 

оештыру һәм үткәрү 

МКУ " Мәгариф 

идарәсе» 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

37 02.2020-

03.2020 

мәгариф 

учреждениеләре 

8-11 нче сыйныф укучылары 

арасында «Минем гаиләм 

сугыш елларында» дип 

исемләнгән электрон һәм видео 

– презентацияләр конкурсы 

МКУ " Мәгариф 

идарәсе» 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

38 04.2020 мәгариф 

учреждениеләре 

8-11 нче сыйныф укучылары 

арасында фронтовик-

шагыйрьләрнең әсәрләре һәм 

тормыш юлы буенча Смотр-

конкурс 

милли мәгариф буенча 

методист 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

39 11.2019 мәгариф 

учреждениеләре 

Конкурс среди юных поэтов-

писателей на татарском языке 

«Весна Победы"» 

милли мәгариф буенча 

методист 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

40 04.2020 мәгариф 

учреждениеләре 

 Тарихи Квест « Берлинга» Тәрбия эшләре буенча 

Методист, мәктәптән 

тыш эшләр үзәге 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

41 04.2020-

05.2020 

мәгариф 

учреждениеләре 

Балалар күзлегеннән Җиңү " 

рәсем конкурсы» 

мәктәптән тыш эшләр 

үзәге 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 



ветераннар Советы, 

42 05.2020 мәгариф 

учреждениеләре 

“Без моны истә тотарга 

тиеш»фотокүргәзмә 

Тәрбия эшләре буенча 

методист, 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

43 Әзерлек 

чорында 

мәгариф 

учреждениеләре 

“Сугыш күптән тәмамланды...” 

иң яхшы музыкаль-

театральләштерелгән 

композициягә конкурс 

Тәрбия эшләре буенча 

методист 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары, 

ветераннар Советы, 

44 Әзерлек 

чорында 

мәгариф 

учреждениеләре 

“Ветеран янында...”ӛйләрендә 

булу. 

Тәрбия эшләре буенча 

методист 

Кл. җитәкчеләре, 

тәрбияче-

командирлар 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары. 

сораулар, җирлек 

башлыклары, 

ветераннар Советы 

45 05.2020 мәгариф 

учреждениеләре 

Хәрби техника модельләре 

күргәзмәсе 

Тәрбия эшләре буенча 

Методист 

Мәгариф 

учреждениеләре 

җитәкчеләре 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары. 

сораулар, җирлек 

башлыклары, 

ветераннар Советы, 

район хәрби 

комиссары 

46 2019-2020 

еллар 

ГАУЗ "Кама 

Тамагы ҮРХ"  

Бӛек Ватан сугышы 

инвалидларына һәм 

ветераннарына һәм аларга 

тиңләштерелгән гражданнарга, 

шул исәптән «тыл 

хезмәтчәннәре» категориясе 

ветераннарын диспансерлаштыру 

 Поликлиника 

җитәкчесе Закирова 

Р.Н 

Район үзәк 

хастаханәсе баш 

табибы 

Башкарма комитет 

җитәкчесе, 16 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары 



эшен дәвам итеп, мобиль табиб 

бригадалары катнашында тирән 

медицина тикшерүләре уздыру 

47 2019-2020 

еллар 

ГАУЗ "Кама 

Тамагы ҮРХ" 

Татарстан Республикасы 
территориясендә Россия 
Федерациясе гражданнарына 
түләүсез медицина ярдәме 
күрсәтүнең дәүләт 
гарантияләре программасы 
нигезендә сугыш 
ветераннарына тәүлек буе һәм 
кӛндезге стационарларны, 
ӛйдә стационарларны, сугыш 
ветераннары ӛчен 
госпитальләрне, 
реабилитацион 
учреждениеләрне кулланып 
дәвалау-савыктыру чаралары 
комплексын гамәлгә ашыру 

Поликлиника 

җитәкчесе Закирова 

Р.Н 

Район үзәк 

хастаханәсе баш 

табибы 

Башкарма комитет 

җитәкчесе, 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары 

48 2019-2020 

еллар. 

ГАУЗ "Кама 

Тамагы ҮРХ" 

Дәүләт автоном сәламәтлек 
саклау учреждениеләре 
базасында сәламәтлек саклау 
тармагы ветераннарына 
күрсәткечләр буенча 
махсуслаштырылган медицина 
ярдәмен оештыру (килештерү 
буенча) 

 Баш табиб урынбасары 

Суворова С.А. 

Район үзәк 

хастаханәсе баш 

табибы 

Башкарма комитет 

җитәкчесе, 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары 

49 2019-2020 

еллар 

ГАУЗ "Кама 

Тамагы ҮРХ" 

Югары технологияле 
медицина күрсәткечләре 
нигезендә сугыш 
ветераннарын медицина 
ярдәме белән ӛстенлекле 
тәэмин итү 

 Баш табиб урынбасары 

Суворова С.А. 

Район үзәк 

хастаханәсе баш 

табибы 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары 

50 даими ГАУЗ "Кама 

Тамагы ҮРХ" 

Тыл хезмәтчәннәре арасыннан 
Бӛек Ватан сугышы 

Дәвалау буенча баш 

табиб урынбасары 

Район үзәк 

хастаханәсе баш 

Башкарма комитет 

җитәкчесе, 



 

 

ветераннарын ташламалы теш 
протезлары белән тәэмин итү 
гражданнарга түләүсез 
медицина ярдәме күрсәтү 
буенча дәүләт гарантияләре 
программасы кысаларында 
ишетү протезлары ясау һәм 
ишетү протезлары ясау 

Климчук В.Н. табибы Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары 

51 май  Яшьләр бүлеге Советлар Союзы Герое М. А. 

Чирков истәлегенә 

багышланган традицион йӛгерү 

(эстафета) 

Яшьләр бүлеге, 

волонтерлар, физик 

культура буенча мәктәп 

укытучылары, тренер, 

әтиләр Советы 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

начальнигы 

Башкарма комитет 

җитәкчесенең 

социаль мәсьәләләр 

буенча урынбасары.   

52 май  Яшьләр бүлеге Җиңү кӛненә багышланган 

яшьләр арасында футбол 

буенча район турниры 

Яшьләр бүлеге, 

волонтерлар, физик 

культура буенча мәктәп 

укытучылары, тренер, 

әтиләр Советы 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

начальнигы 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

53 май  Яшьләр бүлеге Хатын-кызлар командалары 

арасында волейбол турниры 

Яшьләр бүлеге, 

волонтерлар, физик 

культура буенча мәктәп 

укытучылары, тренер, 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

начальнигы 

Башкарма комитет 

җитәкчесе, социаль 

яклау буенча 

башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары.  

сораулар, хатын-

кызлар советы 

54 май  Яшьләр бүлеге “Җиңү Кубогы”на футбол 

буенча районара турнир 

Яшьләр бүлеге, 

волонтерлар, физик 

культура буенча мәктәп 

укытучылары, тренер, 

әтиләр Советы 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

начальнигы 

Район башлыгы, 

депутатлар 


