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               Югары Ослан муниципаль районы  

               Башкарма комитетының 

                _______2019 ел №____карарына  

                                                  №1  Кушымта    

 

 "2014 - 2020 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДӘҮЛӘТ 

МИЛЛИ СӘЯСӘТЕН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ" ПРОГРАММАСЫ  

 

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Программаның Исеме  "2014 - 2020 елларга Югары Ослан муниципаль районында 

дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру" Программасы  (алга 

таба - Программа) 

Программаның 

муниципаль заказчысы 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның максатлары - Татарстан Республикасында 

дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру, Югары Ослан 

муниципаль районы территориясендә яшәүче халыклар 

вәкилләренең цивилизацияле үсеше, этникара һәм 

конфессияара тынычлыкны һәм татулыкны саклау, 

гражданлык тәңгәллеген ныгыту, районда мигрантларны 

уңышлы социаль-мәдәни адаптацияләү һәм интеграцияләү. 

 Программаның бурычлары: 

1. Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте 

өлкәсендә муниципаль органнарның граждан җәмгыяте 

институтлары белән хезмәттәшлеген камилләштерү; 

2. Гомумроссия гражданнар бердәйлеген ныгытуга ярдәм 

итү, этникара һәм конфессияара тынычлыкны һәм 

татулыкны ныгытуга ярдәм итү, мигрантларның социаль-

мәдәни җайлашуы һәм интеграциясе өчен шартлар тудыру; 

3. Югары Ослан муниципаль районында яшәүче 

халыкларның этномәдәни үсеше өчен шартлар тудыру. 

Программаның мөһим 

максатчан 

индикаторлары һәм 

күрсәткечләре 

Югары Ослан муниципаль районында этникара 

мөнәсәбәтләр торышын уңай бәяләүче район халкы өлеше; 

Башка милләт вәкилләренә карата толерант мөнәсәбәт 

дәрәҗәсе; 

Район халыкларының этномәдәни үсешенә һәм тел 

төрлелегенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларда 

катнашучылар саны; 

Югары Ослан муниципаль районында конфессияара 

мөнәсәбәтләрнең торышын уңай бәяләүче район халкы 

өлеше; 



  

 

Үзләренең этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндергән 

район халкы өлеше; 

Муниципаль берәмлектә гражданлык бердәмлеген саклау 

һәм этникара мөнәсәбәтләрне гармонизацияләү буенча 

программалар саны. 

Программаны тормышка 

ашыру сроклары һәм 

этаплары 

2014 - 2020 еллар 

Программаны финанслау 

чыганаклары һәм  күләме 

Программаны финанслау күләме Югары Ослан муниципаль 

районы бюджеты хисабына, 11 млн. сум тәшкил итә, шул 

исәптән: 

  2014 ел - 1,0  млн. сум; 

  2015 ел – 1,5  млн. сум; 

  2016 ел– 1,5  млн. сум; 

  2017 ел – 1,5 млн. сум; 

  2018 ел – 1,5 млн. сум; 

  2019 ел - 2 млн. сум; 

 2020 ел - 2 млн. сум. 

Искәрмә: финанслау күләме фаразланган характерга ия һәм, 

район бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, аңа ел саен 

төзәтмәләр кертелергә тиеш 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән 

ахыргы нәтиҗәләре һәм 

социаль-икътисадый 

нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре 

Югары Ослан муниципаль районында этникара 

мөнәсәбәтләр торышын уңай бәяләүче район халкы өлеше 

2020 елда 72,5 процент тәшкил итәчәк. 

Башка милләт вәкилләренә карата толерант мөнәсәбәт 2020 

елда 62,5 процент тәшкил итәчәк. 

2020 елда 227 849 кеше Россия халыкларының этномәдәни 

үсешенә һәм тел төрлелегенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән 

чараларда катнашачак. 

2020 елда 68,5 процент район халкы үз этномәдәни 

ихтыяҗларын канәгатьләндергән. 

Программаны тормышка ашырудан социаль-икътисади 

нәтиҗәлелек Югары Ослан муниципаль районында яшәүче 

халыкларның социаль тотрыклылыгын, этникара һәм 

конфессияара тынычлыкны һәм татулыгын, этномәдәни 

үзенчәлеген саклап калудан һәм социаль-мәдәни 

ихтыяҗларын канәгатьләндерүдән гыйбарәт: 

милли-мәдәни һәм социаль хәлне яхшыртуда; 

региональ һәм гомумроссия гражданлык тәңгәллеген 

ныгытуда; 

этнокультура потенциалыннан файдалану нәтиҗәлелеген 

арттыруда; 



  

 

милләтара һәм динара низагларны булдырмауда; 

районның инвестицион һәм туристик җәлеп итүчәнлеге 

үсешендә; 

мигрантларның социаль һәм мәдәни адаптациясен һәм 

интеграциясен камилләштерүгә юнәлдерелгән чаралар 

системасын гамәлгә ашыруда. 
 

 

I. ПРОГРАММАНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ӚЛКӘСЕНЕҢ ГОМУМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ШУЛ ИСӘПТӘН АЛАРНЫ ХӘЛ ИТҮГӘ 

ЮНӘЛДЕРЕЛГӘН ПРОБЛЕМАЛАР 

Югары Ослан муниципаль районында милләтара мөнәсәбәтләрнең торышы төрле этник 

төркем һәм конфессияләр вәкилләренең тотрыклылыгы, тыныч хезмәттәшлеге һәм 

хезмәттәшлеге белән характерлана. Үзара хөрмәткә һәм ышанычка нигезләнгән 

милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр районда прогрессив тенденцияләр 

рәвешендә ныгытылды һәм иҗтимагый этномәдәни берләшмәләр һәм граждан 

җәмгыятенең башка институтлары белән хезмәттәшлектә муниципаль хакимият 

органнарының аерым кайгыртучанлык предметы булып тора. 

Югары Ослан муниципаль районының үзенчәлеге-аларның үсеше хәзерге Татарстан 

территориясендә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләренең үзара ныклы этномәдәни 

багланышы һәм үзара бәйләнеше белән характерланган халыкның полиэтниклыгы һәм 

поликонфессиональлеге. Бу процесста, гадәттәгечә, татар һәм рус халыклары вәкилләре 

төп рольне уйный, алар Югары Ослан муниципаль районында яшәүче башка халыклар 

вәкилләренә карата күпчелекне тәшкил итә. Югары Ослан муниципаль районында 

соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча 17957 кеше тәшкил итә. Шуларның 67,1% – 

руслар, 23,7% – татарлар, 7,8% – чуашлар, 1,4% – башкалар. 0-18 яшьлек балалар саны-

4460 кеше. 

 Югары Ослан муниципаль районында төрле мәдәният һәм дин вәкилләренең озак еллар 

бергә яшәү дәверендә урнашкан дустанә күршелек традицияләре хәзерге вакытта да 

саклана.  

Район халкының күпмилләтле составы динамик рәвештә үзгәрә, яңа этник төркемнәр 

барлыкка килә. БДБ илләреннән хезмәт мигрантларын җәлеп итү аркасында килеп 

чыккан процесслар аеруча актуаль. Ел саен республикага йөз меңнән артык чит ил 

кешесе килә. 

Мигрантларның уңышлы социомәдәни җайлашуын һәм интеграциясен тәэмин итүдә 

гражданлык җәмгыяте институтлары зур роль уйный. Алар арасында Бөтендөнья татар 

конгрессының җирле бүлеге, Югары Ослан районы мәчетләре имамнары Советы мөһим 

урынны алып тора. 

 Районда белем бирүнең полимәдәни моделен үстерү һәм гражданлык тәңгәллеген 

формалаштыру буенча максатчан эш алып барыла; яшь буынны районда яшәүче 

халыкларның мәдәниятенә, теленә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү; белем бирү 

процессында гуманитар юнәлешнең ролен арттыру, Россия Федерациясе халыкларының 

күпгасырлык үзара бәйләнешен өйрәнү буенча уку-укыту программаларын файдалану; 

районда мәгариф һәм милли телләрдә тәрбия системасын үстерү өчен хокукый һәм 

матди шартлар булдыру. 



  

 

Шул ук вакытта районга килгән мигрантларны хокукый яктан агарту, аларның 

җәмгыятьтәге социаль-мәдәни адаптациясе һәм интеграциясе буенча эш җитәрлек 

дәрәҗәдә оештырылмаган, кабул итүче җәмгыять һәм мигрантлар арасында 

мәдәниятара аралашу һәм ышаныч дәрәҗәсе түбән. 

Милли-мәдәни үсеш, милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр мәсьәләләрендә идарә 

итү системасы, мәгариф, мәдәният учреждениеләре, яшьләр сәясәте һәм массакүләм 

мәгълүмат чаралары кадрларының квалификациясен һәм компетентлыгын күтәрү 

мөһим бурыч булып тора. 

Хәзерге вакытта Татарстан Республикасы алдында милли мөнәсәбәтләрнең реаль 

торышын һәм үсеш перспективаларын исәпкә алып, Россия Федерациясе алдында да 

яңа бурычлар тора, аларны хәл итү заманча концептуаль алымнар таләп итә. 

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы каршындагы Иҗтимагый Советка, 

Бөтендөнья татар конгрессының җирле бүлегенә, Югары Ослан рус җәмгыятенә, дәүләт 

милли сәясәтенең өстенлекләрен һәм бурычларын билгеләүдә мөһим роль бирелә. 

Әлеге Программа күп гасырлык үзара хөрмәт һәм күршелек традицияләре нигезендә 

гражданнарның этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән. Программа 

этникара мөнәсәбәтләр өлкәсендәге яңа проблемаларны хәл итәргә, Югары Ослан 

муниципаль районы халкының этномәдәни үсешен саклап калырга һәм яхшыртырга 

ярдәм итәчәк. 

 

II. ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЛАРГА ИРЕШҮ ҺӘМ БУРЫЧЛАРНЫ ХӘЛ 

ИТҮ МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, СРОКЛАРЫ (ЭТАПЛАРЫ) ҺӘМ 

КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕ (ИНДИКАТОРЛАРЫ)  

 

Программаның максатлары һәм бурычлары Россия Федерациясе Президентының "2025 

елга кадәр чорга Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте стратегиясе турында" 2012 

елның 19 декабрендәге №1666   Указы белән расланган 2025 елга кадәрге чорга Россия 

Федерациясе дәүләт милли сәясәте Стратегиясе һәм Татарстан Республикасы 

Президентының "Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте Концепциясе 

турында" 2013 елның 26 июлендәге №ПУ-695  Указы белән расланган Татарстан 

Республикасында дәүләт милли сәясәте концепциясе белән билгеләнгән өстенлекле 

юнәлешләргә һәм дәүләт милли сәясәте өлкәсенә кагылышлы федераль законнар, 

Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актларга бәйле. 

Программаның максатлары - Татарстан Республикасында милли сәясәтне тормышка 

ашыру, Югары Ослан муниципаль районы территориясендә яшәүче халыклар 

вәкилләренең цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара тынычлыкны һәм 

татулыкны саклап калу, гомумроссия гражданлык тәңгәллеген ныгыту, мигрантларны 

уңышлы социаль-мәдәни адаптацияләү һәм интеграцияләү. 

Куелган максатларга ирешү түбәндәге бурычларны тормышка ашыруны күз алдында 

тота: 

1. Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте өлкәсендә муниципаль 

органнарның граждан җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлеген камилләштерү; 

2. Гомумроссия гражданнар бердәйлеген ныгытуга ярдәм итү, этникара һәм 

конфессияара тынычлык һәм татулыкны булдыру һәм аларга ярдәм итү, мигрантларны 

социаль-мәдәни җайлаштыру һәм интеграцияләү; 

3. Югары Ослан муниципаль районында яшәүче халыкларның этномәдәни үсеше өчен 



  

 

шартлар тудыру; 

4. Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыруны фәнни-мәгариф 

һәм мәгълүмати тәэмин итү. 

Программаны гамәлгә ашыру вакыты: 2014-2020 еллар. 

Программаның нәтиҗәлелеген бәяләү өчен Программаның максатчан индикаторлары 

һәм аны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре кулланыла. 

Программаның максатчан индикаторлары һәм Программаны тормышка ашыруның 

нәтиҗәлелеге күрсәткечләре N 3 кушымтада күрсәтелгән. 

Программаның максатчан индикаторларын һәм күрсәткечләрен исәпләү методикасы 

программаның N 1.1 кушымтасында күрсәтелгән. 

2020 елга максатчан индикаторларның һәм Программага №1 кушымта белән каралган 

күрсәткечләрнең мәгънәләренә ирешү программаның уңышлы гамәлгә ашырылуын 

раслаячак. 

III. ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ 

 

Программаның максатларына һәм бурычларына ирешү өчен тормышка ашыруның 

барлык юнәлешләре буенча формалашачак. 

Программа чаралары исемлеге Программаның № 2 кушымтасында күрсәтелгән. 

 

IV. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮНЕ НИГЕЗЛӘҮ 

 

Программа чараларын финанслау Югары Ослан муниципаль районы бюджеты 

хисабына башкарылачак. 

Программада программалы чараларны гамәлгә ашыру өчен бюджеттан тыш акчаларны 

(эшкуарлар, спонсорлар акчаларын) һәм авыл җирлекләре һәм оешмаларның бюджет 

чараларын җәлеп итү мөмкинлеге каралган. 

Программаны финанслау күләме 11 млн. сум тәшкил итә, шул исәптән: 

  2014 ел - 1,0  млн. сум; 

  2015 ел – 1,5  млн. сум; 

  2016 ел– 1,5  млн. сум; 

  2017 ел – 1,5 млн. сум; 

  2018 ел – 1,5 млн. сум; 

  2019 ел - 2 млн. сум; 

  2020 ел - 2 млн. сум. 

Финанслау күләме фаразланган характерга ия һәм, район бюджеты мөмкинлекләрен 

исәпкә алып, аңа ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. 

 

 

 

 



  

 

 

"2014 - 2020 елларга Югары Ослан 

муниципаль районында дәүләт милли 

сәясәтен гамәлгә ашыру" 

Программасына  № 1 кушымта 

 

"2014 - 2020 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДӘҮЛӘТ МИЛЛИ СӘЯСӘТЕН ГАМӘЛГӘ 

АШЫРУ" МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫН ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ МАКСАТЧАН ИНДИКАТОРЛАРЫ 

ҺӘМ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕ 

 

Максатчан күрсәткеч Үлчәү 

берәмле

ге 

Тӛп 

күрсәтк

еч, 2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Югары Ослан муниципаль 

районында этникара 

мөнәсәбәтләр торышын уңай 

бәяләүче кешеләр өлеше 

% 69,1 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 

Башка милләт вәкилләренә 

карата толерант мөнәсәбәт 

дәрәҗәсе 

% 57 57,5 58,0 58,5 60,0 61,5 62 62,5 

Россия халыкларының 

этномәдәни үсешенә һәм тел 

төрлелегенә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чараларда 

катнашучылар саны 

катнашу

чылар 

саны, 

кеше 

16000 16500 18000 19500 20000 21000 21500 22000 

Югары Ослан муниципаль 

районында конфессияара 

мөнәсәбәтләрнең торышын 

уңай бәяләүче район халкы 

өлеше 

% 64,7 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 



  

 

Үзләренең этномәдәни 

ихтыяҗларын 

канәгатьләндергән район 

халкы өлеше 

% 65,0 66,0 67,0 68,0 68,2 68,3 68,4 68,5 

Югары Ослан муниципаль 

районында гражданлык 

бердәмлеген саклау һәм 

этникара мөнәсәбәтләрне 

гармонизацияләү буенча 

программалар саны 

програм

малар 

саны 

0 3 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                             "2014 - 2020 елларга Югары Ослан  

                                                                                                   муниципаль районында дәүләт милли 

                                                                                                        сәясәтен гамәлгә ашыру" Программасына  

                                                                                                                                                   № 1.1 кушымта 

 

 

 

"2014 - 2020 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА 

ДӘҮЛӘТ МИЛЛИ СӘЯСӘТЕН ГАМӘЛГӘ АШЫРУ" ДӘҮЛӘТ  

ПРОГРАММАСЫНЫҢ МАКСАТЧАН ИНДИКАТОРЛАРНЫ ҺӘМ 

КҮРСӘТКЕЧЛӘРНЕ ИСӘПЛӘҮ МЕТОДИКАСЫ 

Әлеге методика "Югары Ослан муниципаль районында 2014 - 2020 елларга дәүләт 

милли сәясәтен гамәлгә ашыру" муниципаль программасының максатчан 

индикаторларны һәм күрсәткечләрен исәпләү тәртибен билгели. 

1. Югары Ослан муниципаль районында этникара мөнәсәбәтләр торышын уңай 

бәяләүче район халкының өлеше (И1) түбәндәге  формула буенча билгеләнә: 
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N

NN
И 0
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монда: 

МО 1N  - соңгы елларда районда этникара мөнәсәбәтләр ныгыды, дип танылган 

гражданнар саны; 

МО 2N  - соңгы елларда районда этникара мөнәсәбәтләр үзгәрмәде, дип танылган 

гражданнар саны; 

общN  - сораштырылучыларның гомуми саны. 

Соңгы елларда районда этникара мөнәсәбәтләр ныгыды, дип танылган гражданнар 

саны "Сезнең карашка, соңгы елларда Югары Ослан муниципаль районында 

этникара мөнәсәбәтләр үзгәрдеме?"  дигән соравы буенча сораштырылучыларның 

саны 150 кешедән дә ким булмаган санда репрезентатив сайлау нигезендә 

билгеләнә. 

2. Башка милләт вәкилләренә карата толерант мөнәсәбәт дәрәҗәсе (И2) түбәндәге 

формула буенча билгеләнә: 
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монда: 

ТN  - нинди дә булса милләт вәкилләренә карата ачу яки ризасызлык белдерүче 

гражданнар саны ("Хәзерге вакытта башка милләт кешеләренә карата сез 

дошманлык тоясызмы?" соравы  буенча җәмәгатьчелек фикерен сораштыру 

нәтиҗәләре буенча, сораштырылучыларның саны 150 кешедән дә ким булмаган 

санда репрезентатив сайлау нигезендә билгеләнә). 

3. Югары Ослан муниципаль районында яшәүче халыкларның этномәдәни 

үсешенә һәм тел төрлелегенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларда катнашучылар 

саны (И4) түбәндәге формула буенча билгеләнә: 



  

 

 
,NИ

i
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монда: 
ЭЯ

iN  - Программа  кысаларында тормышка ашырыла торган чарада катнашучылар 

саны. 

4. Югары Ослан муниципаль районында конфессияара мөнәсәбәтләрнең торышын 

уңай бәяләүче район халкының өлеше түбәндәге формула буенча билгеләнә: 
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монда: 

МО 1N  - соңгы елларда районда конфессияләр арасындагы мөнәсәбәтләрне түзәрлек 

дип санаган  кешеләр саны; 

МО 2N  - соңгы елларда районда конфессияара мөнәсәбәтләр үзгәрмәде, дип 

белдергән халык саны; 

общN  - сораштырылучыларның гомуми саны. 

Соңгы елларда районда конфессияләр арасындагы мөнәсәбәтләр ныгыды, соңгы 

елларда районда конфессияара мөнәсәбәтләр үзгәрмәде, дип таныган район халкы 

саны җәмәгатьчелек фикерен сораштыру нәтиҗәләре буенча "Сезнең карашка, 

соңгы елларда Югары Ослан муниципаль районында конфессияара мөнәсәбәтләр 

үзгәрде?" соравы  буенча   сораштырылучыларның саны 150дән дә ким булмаган 

санда репрезентатив сайлау нигезендә билгеләнә. 

5. Үзләренең этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндергән район халкы өлеше 

түбәндәге формула буенча билгеләнә: 
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монда - үзләренең этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндергән гражданнар саны.  

 



  

 

                                                                                                                                                                                                        Югары Ослан муниципаль районы  

                                                                                                                                                                                                        Башкарма комитетының 

                                                                                                                                                                                                         _______2019 ел №____карарына  

                                                                                                                                                                                                                                           №2  Кушымта    

  

 «2014 - 2020 ЕЛЛАРГА ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДӘҮЛӘТ МИЛЛИ СӘЯСӘТЕН ГАМӘЛГӘ 

АШЫРУ» МУНИЦИПАЛЬ  ПРОГРАММАНЫҢ ЧАРАЛАР ПЛАНЫ   
 

№№  
Чара исеме Башкаручы 

Үтәү вакыты Чыганакны күрсәтеп финанслау күләме 

2014 
ел 

2015 
ел 

2016 
ел 

2017 
ел 

2018 
ел 

2019  
ел 

2020 
ел 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 

1  «Югары Ослан муниципаль 
районында 2014 - 2020 елларга 
дәүләт милли сәясәтен гамәлгә 
ашыру» дәүләт  программасын 
тормышка ашыруда катнашу 

ОМС 2014-2020 агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

2  «2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасы дәүләт телләрен һәм 

Татарстан Республикасында башка 

телләрне саклау, өйрәнү һәм 

үстерү» дәүләт  программасын 

тормышка ашыруда катнашу 

ОМС 
ЮМР БК  

Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК 

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК  

НО ВКТ 
(килешү буенча) 
ЮМР Рус милли-

мәдәни берләшмәсе 
(килешү буенча) 

2014-2020 агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

3  «2014-2020 елларга Татарстан 

Республикасы мәдәниятен 

үстерү» дәүләт  программасын 

тормышка ашыруда катнашу 

ОМС 
ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге   

ЮМР БК  

Мәгариф бүлеге   

ЮМР БК  

НО ВКТ 

(килешү буенча) 

ЮМР Рус милли-

мәдәни берләшмәсе 

2014-2020 агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 



  

 

(килешү буенча) 

4 «2014-2020 елларга Татарстан 
Республикасында җәмәгать 
тәртибен тәэмин итү һәм 
җинаятьчелеккә каршы көрәш» 
дәүләт программасы кысаларында 
«2017-2020 елларга Татарстан 
Республикасында терроризм һәм 
экстремизмны профилактикалау» 
ярдәмче программасын гамәлгә 
ашыруда катнашу. 

ЮМР БК  

Югары Ослан 

районы буенча 

Россия ЭЭМ ОМ  

(килешү буенча) 

2014-2020 агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

5 Югары Ослан муниципаль 

районында этник бергәлек һәм 

Югары Ослан муниципаль 

районының  дини оешмалар 

әгъзаларының, шул исәптән 

хезмәт һәм аларның законлы 

хокукларын үтәү мониторингы. 

Мәдәният Министрлыгы белән 

хезмәттәшлек. 

ЮМР БК  

ЮМР БК  

Иҗтимагый Совет  

МО ВКТ 
(килешү буенча) 

Квартал саен  

 5 числога кадәр 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 



  

 

  6 Югары Ослан муниципаль 

районында Югары Ослан 

муниципаль районының этник 

бергәлек һәм дини оешмалар 

әгъзаларының хокукларны үтәү 

мониторингы. 

Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә яшәүче 

халыкларның хокукларын һәм 

законлы мәнфәгатьләрен үтәүне 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру 

буенча җирле ММИ эшен 

координацияләү; социаль 

партнерлыкны үстерүгә 

юнәлдерелгән иҗтимагый 

инициативаларга ярдәм итү. 

ЮМР  

Рус җәмгыяте   

(килешү буенча) 

Квартал саен  

 1 числога кадәр 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

7  ТР Югары Ослан муниципаль 

районында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыруга анализ, Югары 

Ослан муниципаль районы 

Советы утырышында чыгыш ясау  анализа реализации  государственной национальной политики в ВМР РТ, выступление  на заседании Совета ВМР 

  ЮМР БК Ел саен   

 IV квартал 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

8 ОМС ТР ЮМР   милләтара 

конфликтларны кисәтү, милли 

һәм дини нигездә экстремизмны 

мониторинглау һәм 

профилактикалау системасының 

нәтиҗәле эшен тәэмин итү 

мәсьәләләре буенча дәүләт һәм 

муниципаль хакимият органнары 

вәкилләренең республика һәм 

зона киңәшмәләрендә катнашу  

ОМС 
ЮМР  

Иҗтимагый Совет  
 

Ел саен   агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

9 Расасына, милләтенә, теленә, 
дингә мөнәсәбәтенә, 
инануларына, иҗтимагый 
берләшмәләргә каравына, шулай 
ук башка шартларга бәйсез 
рәвештә гражданнарның тигез 
хокуклылык принцибын бозу 
фактлары буенча халык, 
иҗтимагый оешмалар белән кире 

ОМС 
ЮМР БК 

Даими агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 



  

 

элемтәне активлаштыру ( «кайнар 
линиянең» эше) 

10 Дини вәкилләр белән үзара 
хезмәттәшлекне гамәлгә ашыручы 
муниципаль хезмәткәрләрнең 
квалификациясен күтәрү организаций, общественных и национальных объединений 

ЮМР БК Ел саен  IV 
квартал 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

11 Бердәмлек факторы булган тарихи 

даталарны җирле ММЧ киң 

яктыртуны тәэмин итү представителей народов, проживающих в ВМР РТ 

ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге 

Мәгариф бүлеге 

МО ВКТ 

(килешү буенча) 

ЮМР рус җәмгыяте 

(килешү буенча) 

«Волжская новь» 

газетасы 

редакциясе  
(килешү буенча) 

Даими агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

12  «Созвездие-Йолдызлык» балалар 

өчен республика конкурсында 

катнашу 

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен  I 

квартал 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

13 Милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләр, мигрантларны 

социаль һәм мәдәни адаптацияләү 

һәм интеграцияләү, этнологик 

мониторинг һәм конфликтларны 

кисәтү өлкәсендә эшчәнлек алып 

баручы социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган 

оешмаларга ярдәм күрсәтүне 

оештыру 

ЮМР БК 
Иҗтимагый Совет 

ЮМР 

Оешмалар 

мөрәҗәгать 

иткән саен 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

14 Славян язуы һәм мәдәнияте 
көненә, Туган тел көненә 
багышланган чаралар үткәрү 

Мәдәният бүлеге 
Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен    

май 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 



  

 

15 Россия көненә һәм Татарстан 
Республикасы көненә 
багышланган чаралар үткәрү 

Мәдәният бүлеге 
Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен  
 июнь, август 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 
 

16  «Безнең йорт - Татарстан» 

республика этномәдәни 

фестивалендә катнашу 

Мәдәният бүлеге 

ВМР 

Ел саен   
III, IV квартал 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

17 ТР ЮМР «Сабантуй»,«Каравон», 
«Масленица», «Нәүрүз» һ. б. 

Татарстан Республикасы 
халыклары бәйрәмнәрен үткәрүдә 
катнашу. 

ОМС 
Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен   агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

18 Татарстан Республикасында 
яшәүче халыкларның «Каравон», 
«Уяв», «Балкыш» һ. б. республика 
бәйрәмнәрендә катнашу. 

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен   агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

19 Татарстан Республикасында 

яшәүче халыкларның вәкилләре 

Спортның милли төрләре буенча 

ярышларда катнашу 

ОДМ һәм С ИК 
ВМР 

Ел саен   

 ел буе 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

20 Мәктәп укучыларының Кирилл-
Мефодий укуларында катнашуы 

Мәгариф бүлеге 
ЮМР БК 

Ел саен   

май 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

21 "Түгәрәк уен" Бөтенроссия татар 

фольклоры фестивалендә катнашу 

ОМС 
Мәдәният бүлеге 

ИК ВМР 

Ел саен   

август 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

22 «Идел йорт», «Иделкәем » театр 
коллективларының республика 
фестивальләрендә катнашу 

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен   

февраль - март 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

23 Югары Ослан муниципаль 
районының музей системасы 
эшен активлаштыру. Яңа 
этномаршрутлар, этноэкурсияләр 
эшләү. 

Мәгариф бүлеге 

 ИК ВМР 

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

2020 агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 



  

 

24 ЮМР территориясендә 

мигрантлар белән эшләү турында 

хисап. 

ЮМР БК  

МО МВД РФ 

«Югары Ослан» 

(килешү буенча) 
Халыкны эш белән 

тәэмин итү үзәге 

(килешү буенча) 

Ел саен  

 II квартал 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

25 Район массакүләм мәгълүмат 

чараларында рухи-әхлакый 

кыйммәтләрне, Россия 

патриотизмы идеяләрен, Россия 

Федерациясенең дәүләт 

символикасын, милләтара һәм 

диниара үзара хөрмәт һәм 

ярдәмләшү идеяләрен 

пропагандалаучы материалларны 

системалы рәвештә бастырып 

чыгаруны оештыру. 

 «Татмедиа» ОАО 

филиалы (килешү 

буенча) 

Даими агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

26 Уңай гражданлык тәңгәллеген 
Формалаштыру һәм ныгыту, 
этникара һәм диниара татулык 
шартларында яшәү ихтыяҗын 
булдыру максатыннан, уку 
йортларында укучыларның актив 
катнашу формаларын (рольле 
уеннар, конкурслар һ.б.) куллана 
торган чаралар үткәрү. 

Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК 

Даими агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

27 Этникара хезмәттәшлекне 

пропагандалауга, милләтара 

мәдәни элемтәләрне ныгытуга 

юнәлдерелгән мәгариф 

учреждениеләрендә, мәдәният һәм 

сәнгать учреждениеләрендә фото - 

һәм сәнгать күргәзмәләре уздыру 

Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге 

ИК ВМР 

Даими агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

28 «Минем Ватаным», «Минем 

яраткан героем-Россия сакчысы», 

«Татарстанның борынгы изге 

урыннары» һ. б. темаларга 

мәктәпара балалар иҗаты һәм 

Мәгариф бүлеге 
ЮМР БК 

Даими агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 



  

 

иншалар конкурслары, әдәби 

кичәләр үткәрү. 

29 Ел саен үткәрелә торган 
«Татарстан-Безнең тату гаилә» 
дип исемләнгән республика 
территориясендә яшәүче 
халыклар язучыларының 
китаплары буенча әкиятләр, 
шигырьләр, мини - хикәяләр 
конкурсын үткәрү 

Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен  

сентябрь 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

30 «Радуга - Салават күпере» милли 
мәдәниятләрнең республика 
балалар-яшүсмерләр 
фестивалендә катнашу 

ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге   

Ел саен   

март-апрель 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

31 Алабуга шәһәрендә Бөтенроссия 
Спас ярминкәсендә катнашу 

ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге   

Ел саен  август агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

32 «Татарстан халыклары кухнясы» 
район конкурс-фестивале үткәрү 

ЮМР БК 

Территориаль үсеш 

бүлеге 
  

Ел саен   

июль 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

33  «Ватан» халык иҗаты һәм 
декоратив-гамәли сәнгать 
республика яшьләр фестивалендә 
катнашу 

Мәдәният бүлеге 

ЮМР БК 

Ел саен  

нигезләмә 

буенча 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

34 «Дөньяның барлык төсләре» 

республика иреклеләр проектын 

тормышка ашыруда катнашу 

Мәгариф бүлеге 

ЮМР БК  

Мәдәният бүлеге 

ОДМ һәм С ЮМР 

БК 

Ел саен  

нигезләмә 

буенча 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

 

 

 


