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«2014-2020 елларга Питрәч муниципаль районында  

дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру»  программасына  

үзгәрешләр кертү турында 

 

 

«2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында 

террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау һәм 2019-2023 елларга Россия 

Федерациясендә терроризм идеологиясенә каршы тору Комплекслы планы 

чараларын гамәлгә ашыру» аерым муниципаль программасын формалаштыру белән 

бәйле рәвештә Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

1. Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 елның 26 

декабрендәге 2213 номерлы карары (2016 елның 15 апрелендәге 478 номерлы, 2017 

елның 29 маендагы 719 номерлы үзгәрешләре белән) белән расланган «2014-2020 

елларга Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районында терроризмны һәм 

экстремизмны профилактикалау» чараларын гамәлгә ашыру подпрограммасы» 

ярдәмче программасына үзгәрешләр кертергә һәм аны яңа кушымта итеп бирелә 

торган редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карар аңа кул куйган көннән үз көченә керә. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында (www.pravo.tatarstan.ru)  Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының рәсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.ru) бастырып чыгарырга 

(халыкка игълан итәргә). 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А.С. Шәйхисламовка йөкләргә. 
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«2014 - 2020 ЕЛЛАРГА ПИТРҼЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДҼҤЛҼТ МИЛЛИ 

СҼЯСҼТЕН ГАМҼЛГҼ АШЫРУ»  ПРОГРАММАСЫ 

 

Программа Паспорты 

 
Программаның Исеме «2014 - 2020 елларга Питрәч районында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыру» программасы (алга таба-Программа) 

Муниципаль программаны эшләү 

турында карар кабул итү датасы, 

аны раслау датасы (тиешле нор-

матив актның исеме һәм номеры) 

«Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте концепциясе» 

2008 елның 3 июлендәге ПУ-312 номерлы Татарстан Республикасы 

Президенты Указы,  

Программаның дәүләт заказчысы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы 

Муниципаль заказчы - програм-

маның координаторы 

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты 

Төп эшләүчеләр программасы Питрәч муниципаль районының «Мәдәният бүлеге»  муниципаль 

учреждениесе 

Программаның максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның максаты - Питрәч районында дәүләт милли 

сәясәтен тормышка ашыру, Питрәч муниципаль районы 

территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара 

тынычлыкны һәм татулыкны саклау, гомумроссия гражданлык 

тәңгәллеген ныгыту, мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни 

адаптацияләү һәм интеграцияләү. 

Программаның бурычлары: 

1. Питрәч муниципаль районында 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. Питрәч муниципаль районында яшәүче халыкларның 

этномәдәни һәм рухи үсеше өчен шартлар тудыру; 

4. Питрәч муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен 

гамәлгә ашыруны фәнни-белем бирү һәм мәгълүмати тәэмин 

итү 
Программаның мөһим максатчан 

индикаторлары һәм 

күрсәткечләре 

Питрәч 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; 

Питрәч муниципаль районында конфессияара 

мөнәсәбәтләрнең торышын уңай бәяләүче район халкы өлеше; 

үзләренең этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндергән район 

халкы өлеше; 

районда гражданлык бердәмлеген саклау һәм этникара 

мөнәсәбәтләрне гармонизацияләү буенча программалар саны 
Программаны тормышка ашыру 

сроклары һәм этаплары 

2014-2020 еллар, шул исәптән: 

I этап: 2014-2016 еллар; 

II этап: 2017-2020 еллар 
Күләме һәм финанслау чыгана-

клары программасын 

Программаны финанслау күләме район бюджеты хисабына 

5583050 сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда-872650 сум; 

2015 елда-765000 сум; 

2016 елда-772600 сум; 

2017 елда-785400 сум; 

2018 елда-786600 сум; 

2019 елда-800000 сум; 

2020 елда-800800 сум. 

Искәрмә: финанслау күләме фаразланган характерга ия һәм 

Питрәч районы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел 

саен төзәтмәләр кертергә тиеш 

Программаны тормышка 

ашыруның көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре һәм социаль-

икътисадый нәтиҗәлелек 

күрсәткечләре 

Питрәч муниципаль районында этникара мөнәсәбәтләр 

торышын уңай бәяләүче район халкы 2020 елда 41 % тәшкил 

итәчәк. 

Башка милләт вәкилләренә карата толерант мөнәсәбәт 2020 

елда 58,5% тәшкил итәчәк. 

2020 елда район халыкларының этномәдәни үсешенә һәм Тел 

төрлелегенә ярдәм итүгә юнәлдерелгән чараларда 

катнашучылар саны 45126 кеше тәшкил итәчәк. 

Районда конфессияара мөнәсәбәтләрнең торышын уңай 

бәяләүче район халкы 2020 елда 38,5% тәшкил итәчәк. 

2020 елда үз этномәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндергән 

район халкы өлеше 76% тәшкил итәчәк. 

Питрәч муниципаль районы 2016 елга гражданлык 

бердәмлеген саклау һәм этникара мөнәсәбәтләрне 

гармонияләштерү программасын тормышка ашырачак. 

Программаны тормышка ашырудан социаль-икътисадый 

нәтиҗәлелек районда яшәүче халыкларның социаль 

тотрыклылыгын, этникара һәм конфессияара тынычлыкны һәм 

татулыгын, этномәдәни үзенчәлеген саклап калудан һәм 

социаль-мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерүдән гыйбарәт 

һәм чагыла.: 

милли-мәдәни һәм социаль хәлне яхшыртуда; 

региональ һәм гомумроссия гражданлык тәңгәллеген 

ныгытуда; 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында 

ришвәтчелек һәм башка тәртип бозуларны җайга салу 

эшчәнлеге өчен җаваплы зат; 

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 гамҽлгҽ ашыру ҿлкҽсенең гомуми характеристикасы, шул 

исҽптҽн аларны хҽл итҥгҽ юнҽлдерелгҽн проблемалар 

 

 Питрәч 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. 

 Питрәч муниципаль районының үзенчәлеге-халыкның полиэтниклыгы һәм 

поликонфессиональлеге, аларның үсеше тыгыз этномәдәни йогынты белән 

характерлана һәм район территориясендә яшәүче халыкларның гореф-гадәтләре 

үзара ярашлы.  Әлеге процесста, гадәттәгечә, татар һәм рус халыклары вәкилләре 

төп рольне уйный, алар районда яшәүче башка халыклар вәкилләренә карата 

күпчелекне тәшкил итә. 

2014 елның 1 гыйнварына булган статистик мәгълүматлар буенча, Питрәч 

муниципаль районында 30233 кеше яши. Аларның 57% - татарлар, 40% - руслар. 

Питрәч муниципаль районы территориясендә үзбәкләр, чуашлар, башкортлар, 

удмуртлар, мордвалар, марилар, украиннар һ.б. яши. 

 Район халкының күпмилләтле составы динамик рәвештә үзгәрә, яңа этник 

төркемнәр барлыкка килә. Районда элеккеге союздаш республикалардан 

(әзербайҗан, әрмән, үзбәк, таҗик, казакъ, кыргызлардан) чыккан җәмгыятьләр 

формалашкан.  

 Мигрантларның уңышлы социомәдәни җайлашуын һәм интеграциясен тәэмин 

итүдә гражданлык җәмгыяте институтлары зур роль уйный. Алар арасында 

Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Халыклары ассамблеясе һәм Татарларның 

федераль милли-мәдәни автономиясе мөһим урын алып тора. 

 Районда яшь буынны Питрәч муниципаль районында яшәүче халыкларның 

мәдәниятенә, теленә, гореф-гадәтләренә, гореф-гадәтләренә хөрмәт рухында 

тәрбияләү буенча максатчан эш алып барыла. Шул ук вакытта мигрантларны 

хокукый агарту, аларның җәмгыятьтәге социаль-мәдәни адаптация һәм интеграция 

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. 

Этник һәм дини үзаң һәрчак та гармонияле формалашмый. Кайбер очракларда 

дини берләшмәләр халыкларның тарихи урнашкан этномәдәни үзенчәлеген нигезли. 

Район өчен традицион булмаган, кайчак экстремистик характердагы дини агымнар 

үтеп керү күзәтелә. 

 Хәзерге вакытта Питрәч муниципаль районы алдында милли мөнәсәбәтләрнең 

реаль торышын һәм үсеш перспективаларын исәпкә алып, Татарстан Республикасы 

алдында да яңа бурычлар тора, аларны хәл итү заманча концептуаль алымнар таләп 



итә. 

Россия Федерациясе Президентының «2025 елга кадәр чорга Россия 

Федерациясе дәүләт милли сәясәте стратегиясе турында» 2012 елның 19 

декабрендәге 1666 номерлы Указы белән расланган 2025 елга кадәр Россия 

Федерациясе дәүләт милли сәясәте стратегиясен, «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 

2013 елның 20 августындагы карары белән расланган Россия милләтенең 

бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларының этномәдәни үсеше (2014 - 2020 

еллар)»  федераль максатчан программасын Татарстан Республикасында һәм 

районда гамәлгә ашыру әлеге ысулларны эшләүгә ярдәм итә. «Россия милләтенең 

бердәмлеген ныгыту һәм Россия халыкларының этномәдәни үсеше (2014 - 2020 

еллар) » федераль максатчан программасы, шулай ук «2014-2020 елларга Питрәч 

муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру «район 

программасын гамәлгә ашыру турында» гы 718 номерлы Федераль закон проекты 

каралды. 

 Әлеге программа Питрәч муниципаль районында милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләрнең уңай характерын саклап калуга юнәлдерелгән. 

 Бүгенге көндә районда түбәндәге программалар эшли: 

  - «2014-2020 елларга Питрәч муниципаль районында мәдәниятне үстерү 

программасы»; 

 - «2012-2014 елларга ТР Питрәч муниципаль районында коррупциягә каршы 

сәясәт стратегиясен тормышка ашыру буенча район программасы; 

   «2014-2016 елларга Питрәч муниципаль районы яшьләренә патриотик тәрбия 

бирү озак сроклы максатчан программасы»; 

 - «2011-2015 елларга «Уңайлы мохит» озак сроклы муниципаль максатчан 

программасы; 

 Шулай ук расланды: 

 - «2014-2015 елларга Питрәч муниципаль районының «Авыл яшьләре» 

программасы»; 

 - «2013-2016 елларга Питрәч муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча комплекслы программасы»; 

 - «2014-2015 елларга Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, алкогольле продукция, сыра, 

тәмәке куллануны киметү буенча программасы»; 

 - телләр турында район программасы. 

 Питрәч муниципаль районында яшәүче халыкларның милләтара, этникара һәм 

конфессияара мөнәсәбәтләрен гармонияләштерүгә юнәлтелгән мәсьәләләрне хәл итү 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының «2014 - 2020 елларга Питрәч 

муниципаль районында мәдәниятне үстерү" программасын раслау турында» 2014 

елның 31 июлендәге 1090 номерлы карары белән расланган «2014 - 2020 елларга 

Питрәч муниципаль районында мәдәниятне үстерү» район программасында 

каралган.  «2014 - 2020 елларга төбәкара һәм милләтара мәдәни хезмәттәшлекне 

үстерү» подпрограммасында Питрәч муниципаль районында яшәүче халыкларның, 

шулай ук районнан читтә яшәүче татарларның рухи һәм мәдәни ихтыяҗларын 

канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән чаралар үткәрү каралган. 

 Күрсәтелгән ярдәмче программаны финанслау күләме район бюджеты 

акчалары исәбеннән 5583050 сум тәшкил итә. Әлеге Программа күп гасырлык үзара 

хөрмәт һәм күршелек традицияләре нигезендә гражданнарның этномәдәни 



ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлдерелгән. Программа этникара мөнәсәбәтләр 

өлкәсендәге яңа проблемаларны хәл итәргә, районның күпмилләтле халкының 

этномәдәни үсешен саклап калырга һәм яхшыртырга ярдәм итәчәк. 

 

II. Программаның максатлары, бурычлары, сроклары (этаплары) һҽм 

кҥрсҽткечлҽре (индикаторлары) максатларга ирешҥ һҽм бурычларны хҽл итҥ 

 

 Программаның максатлары һәм бурычлары Россия Федерациясе 

Президентының «2025 елга кадәр чорга Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте 

стратегиясе турында» 2012 елның 19 декабрендәге 1666 номерлы Указы белән 

расланган 2025 елга кадәрге чорга Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте 

Стратегиясе һәм «Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте Концепциясе 

турында» 2013 елның 26 июлендәге ПУ-695 номерлы Указы белән расланган 

Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәте концепциясе белән билгеләнгән 

өстенлекле юнәлешләргә һәм Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан 

Республикасында дәүләт милли сәясәте Концепциясе турында» 2013 елның 26 

июлендәге ПУ-695 номерлы Указы белән расланган, Татарстан Республикасында 

дәүләт милли сәясәте өлкәсенә кагылышлы башка норматив хокукый актлар белән 

тәңгәлләштерелә. 

 Программаның максаты – Питрәч муниципаль районында дәүләт милли 

сәясәтен тормышка ашыру, район территориясендә яшәүче халыклар вәкилләренең 

цивилизацияле үсеше, этникара һәм конфессияара тынычлыкны һәм татулыкны 

саклау, гомумроссия гражданлык тәңгәллеген ныгыту, мигрантларны уңышлы 

социаль-мәдәни җайлаштыру һәм интеграцияләү. 

 Куелган максатларга ирешү түбәндәге бурычларны тормышка ашыруны күз 

алдында тота: 

 1. Питрәч муниципаль районында 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. Питрәч муниципаль районында яшәүче халыкларның этномәдәни үсеше 

өчен шартлар тудыру; 

 4. Питрәч муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыруны 

фәнни-белем бирү һәм мәгълүмати тәэмин итү. 

 Программаны гамәлгә ашыру вакыты: 2014-2020 еллар. 

 Программаны тормышка ашыру 2 этапта башкарыла: 

 I этап (2014-2016 еллар). 1 этапның максаты-дәүләт милли сәясәте, Питрәч 

муниципаль районында милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрне 

гармонияләштерү өлкәсендә уңай алга китеш булдыру. 

 I этапта каралган: 

 - патриотизм һәм гомумроссия гражданлык тәңгәллеген Формалаштыру һәм 

ныгытуга юнәлдерелгән комплекслы мәгълүмати кампания үткәрү һәм мәгълүмати 

ресурслар булдыру;; 

 - патриотизм һәм гомумроссия гражданлык тәңгәллеген Формалаштыру һәм 

ныгытуга юнәлдерелгән иҗтимагый инициативаларга һәм чараларга ярдәм итү;; 



 - милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр өлкәсендәге тенденцияләрне һәм 

торышын билгеләү максатында социологик тикшеренүләр үткәрү;; 

 - этносәяси һәм дини-сәяси экстремизмны, ксенофобияне һәм түземсезлек 

профилактикасы. 

 II этап (2017-2020 еллар). II этапның максаты-I этапта барлыкка килгән уңай 

тенденцияләрне үстерү һәм ныгыту, шул исәптән Питрәч муниципаль районында 

милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерү өлкәсендә тотрыклы 

уңай нәтиҗәләргә ирешүне дә кертеп. 

 II этапта дәүләт милли сәясәте өлкәсендәге чараларны гамәлгә ашыруны дәвам 

итү каралган: 

 - мигрантларны адаптацияләүгә һәм интеграцияләүгә булышлык күрсәтү; 

 - Питрәч муниципаль районы территориясендә яшәүче халыкларның 

этномәдәни үсешенә юнәлтелгән чараларны һәм инициативаларны үтәү;; 

 -милләтара мөнәсәбәтләр торышын мониторинглау һәм милләтара 

конфликтларны алдан кисәтү системасын булдыру һәм алып бару;; 

 -Татарстан халыклары турында белемнәрне таратуга юнәлдерелгән белем бирү 

чараларын тормышка ашыру.; 

 -гомумгражданлык бердәмлеге һәм милләтара мөнәсәбәтләрне 

гармонияләштерү өлкәсендәге мәсьәләләр компетенциясендә булган дәүләт граждан 

һәм муниципаль хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү. 

 Программаның нәтиҗәлелеген бәяләү өчен программаның максатчан 

индикаторлары һәм аны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре 

кулланыла. 

 Программаның максатчан индикаторлары һәм Программаны тормышка 

ашыруның нәтиҗәлелеге күрсәткечләре N 1 кушымтасында күрсәтелгән. 

 Программаның максатчан индикаторларын һәм күрсәткечләрен исәпләү 

методикасы программаның N 1.1 кушымтасында күрсәтелгән. 

 2020 елга максатчан индикаторларның һәм программага 1 нче кушымта белән 

каралган күрсәткечләрнең мәгънәләренә ирешү программаның уңышлы гамәлгә 

ашырылуын раслаячак. 

III. Программа чаралары 

 

 Чара программасы максатларына һәм бурычларына ирешү өчен тормышка 

ашыруның барлык юнәлешләре буенча формалашачак. 

 Программада куелган бурычларны хәл итү Питрәч муниципаль районында 

дәүләт милли сәясәте өлкәсендә муниципаль органнарның граждан җәмгыяте 

институтлары белән хезмәттәшлеген камилләштерү буенча куелган бурычларны хәл 

итү түбәндәге юнәлешләрне тормышка ашыру юлы белән ирешелә: 

 - мәдәният органнары һәм учреждениеләре (клублар, китапханәләр, музейлар, 

милли мәдәни үзәкләр) хезмәткәрләренең милләтара конфликтларны кисәтү һәм 

кисәтү буенча киңәшмәләрен үткәрү;; 

 Программада куелган бурычларны хәл итү мигрантларның социаль-мәдәни 

җайлашуына һәм интеграцияләнүенә, этникара һәм конфессияара тынычлык һәм 

татулыкка шартлар тудыру һәм аларга ярдәм итү буенча түбәндәге юнәлешләрне 

тормышка ашыру юлы белән ирешелә: 

 -этносәяси һәм дини-сәяси экстремизмны, түземсезлек, шул исәптән 

мәгълүмати мохиттә дә профилактикалау.; 



 -этникара килешүне ныгытуга юнәлдерелгән социаль әһәмиятле проектларны 

җитештерү, тарату һәм тиражлау белән шөгыльләнүче оешмаларга муниципаль 

ярдәм күрсәтү. 

 Районда яшәүче халыкларның этномәдәни үсеше өчен шартлар тудыру 

программасында куелган бурычны хәл итү түбәндәге юнәлешләрне тормышка 

ашыру юлы белән ирешелә: 

 - Питрәч муниципаль районы территориясендә яшәүче халыкларның 

этномәдәни үсешенә юнәлтелгән чаралар һәм инициативаларны үтәү;  

төбәк; 

 - тел төрлелегенә ярдәм итү. 

 Программада куелган бурычларны хәл итү Питрәч муниципаль районында 

дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыруны фәнни-белем бирү һәм мәгълүмати тәэмин 

итү буенча түбәндәге юнәлешләрне тормышка ашыру юлы белән ирешелә: 

 - мәгълүмат кампаниясен уздыру һәм патриотизмны һәм Россия гражданлык 

тәңгәллеген ныгытуга юнәлтелгән мәгълүмат ресурсларын булдыру;; 

 - милләтара мөнәсәбәтләр торышын мониторинглау һәм милләтара 

конфликтларны алдан кисәтү системасын булдыру. 

 Программа чаралары исемлеге Программаның № 2 кушымтасында 

күрсәтелгән. 

 

IV. Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итҥ нигезлҽҥ 

 

 Программа чараларын финанслау район бюджеты хисабына башкарылачак. 

 Программаны финанслау күләме Питрәч муниципаль районы бюджеты 

хисабына 5583050 сум тәшкил итә, шул исәптән: 

2014 елда-872650 сум; 

2015 елда-765000 сум; 

2016 елда-772600 сум; 

2017 елда-785400 сум; 

2018 елда-786600 сум; 

2019 елда-800000 сум; 

2020 елда-800800 сум. 

 Финанслау күләме фаразланган характерда һәм район бюджеты 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертергә тиеш. 

 Программаның максатлары, бурычлары, максатчан индикаторлары һәм 

нәтиҗәлелек күрсәткечләре, чаралары буенча финанслау 3 кушымтасында 

күрсәтелгән. 

V. Программаны тормышка ашыру механизмы 

 

 Программа чараларын тормышка ашыру барышында Дәүләт заказчы - 

координатор Питрәч муниципаль районы Башкарма комитеты аша төп 

башкаручыларның үзара хезмәттәшлеген, чараларны тормышка ашыру барышын 

һәм башкаручыларның акчаларын нәтиҗәле файдалануны тәэмин итә.  

 Программаны тормышка ашыруда катнашучы Питрәч муниципаль районы 

ведомстволары һәм оешмалары аның квартал саен, хисап кварталыннан соң килүче 

айның 15 числосына кадәр үтәлеше турында мәгълүматны Питрәч муниципаль 

районы Башкарма комитетына тапшыралар. 



 Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты программаны тормышка 

ашыру турында хисаптан соң килүче айның 20 числосына кадәр Татарстан 

Республикасы Мәдәният министрлыгына мәгълүмат бирә. 

 

VI. Программаның социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеге тасвирламасы 

 

 Программаны тормышка ашыруның социаль-икътисади нәтиҗәсе Питрәч 

муниципаль районында яшәүче халыкларның социаль тотрыклылыгын, этникара 

һәм конфессияара тынычлыкны һәм татулыгын, этномәдәни үзенчәлеген саклап 

калудан һәм социаль-мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерүдән гыйбарәт.: 

 - этнокультура һәм социаль хәлне яхшыртуда;; 

 - этнокультура потенциалыннан файдалануның нәтиҗәлелеген арттыру; 

 - милләтара һәм динара низагларны булдырмауда; 

 - районның инвестицияләр һәм туристик җәлеп итүчәнлеге артуында; 

 - мигрантларның социаль һәм мәдәни адаптациясен һәм интеграциясен 

камилләштерүгә юнәлдерелгән чаралар системасын гамәлгә ашыруда. 

 Программаны тормышка ашыру Хакимиятнең муниципаль органнары, Питрәч 

муниципаль районының күпмилләтле халкының Россия гомумхалык аңын һәм рухи 

бердәмлеген ныгыту мәсьәләләрендә граждан һәм фәнни-эксперт бергәлеге 

институтларының көчләрен берләштерергә ярдәм итәчәк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



«2014 - 2020 елларга Питрәч муни-

ципаль районында дәүләт милли 

сәясәтен гамәлгә ашыру» программа-

сына 1 нче кушымта 

 

«2014-2020 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПИТРҼЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДҼҤЛҼТ МИЛЛИ СҼЯСҼТЕН 

ГАМҼЛГҼ АШЫРУ» ПРОГРАММАСЫН ТОРМЫШКА АШЫРУНЫҢ  

МАКСАТЧАН ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺҼМ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕ КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕ 

 
Максатчан күрсәткеч Үлчәү 

берәмлеге 

Төп 

күрсәткеч, 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТР Питрәч муниципаль районында 

этникара мөнәсәбәтләр торышын уңай 

бәяләүче район халкы өлеше 

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

Башка милләт вәкилләренә карата толе-

рант мөнәсәбәт дәрәҗәсе 

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

Россия халыкларының этномәдәни үсе-

шенә һәм Тел төрлелегенә ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән чараларда катнашучылар 

саны 

катнашучы-

лар саны, 

кеше 

30618 30651 31551 32451 33351 34251 35151 36051 

ТР Питрәч муниципаль районында кон-

фессияара мөнәсәбәтләрнең торышын 

уңай бәяләүче район халкы өлеше 

% 70 71 72 73 74 75 75 76 

Үзләренең этномәдәни ихтыяҗларын 

канәгатьләндергән район халкы өлеше 

% 70 71 72 73 74 75 75 76 

ТР Питрәч муниципаль районында 

гражданлык бердәмлеген саклау һәм 

этникара мөнәсәбәтләрне гармонизаци-

яләү буенча программалар саны 

программа-

лар саны 

0 1 1 1 1 1 1 1 



«2014 - 2020 елларга Питрәч муници-

паль районында дәүләт милли 

сәясәтен гамәлгә ашыру» программа-

сына 1.1 нче кушымта 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕСТРЕЧИНСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых индикаторов и показателей 

Программы "Реализация государственной национальной политики в Пестречинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы".  

1. Доля жителей района, положительно оценивающих состояние межэтнических отношений 

(И1) в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан, определяется по формуле: 
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где: 

МО 1N  - количество граждан, признавших, что за последние годы межэтнические отношения в 

районе стали более терпимыми; 

МО 2N  - количество граждан, признавших, что за последние годы межэтнические отношения в 

районе не изменились; 

общN  - общее количество опрошенных. 

Количество граждан, признавших, что за последние годы межэтнические отношения в 

районе стали более терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы 

межнациональные отношения в районе не изменились, определяется по итогам опроса 

общественного мнения по вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились 

межэтнические отношения в Пестречинском муниципальном районе?" на основании 

репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек. 

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (И2) 

определяется по формуле: 
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где 

ТN  - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к 

представителям какой-либо национальности (определяется по итогам опроса общественного 

мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других 

национальностей?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не 

менее 1500 человек). 

3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 

представителей народов, проживающих в Пестречинском муниципальном районе Республики 

Татарстан,, и поддержку языкового многообразия (И4), определяется по формуле: 
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где 
ЭЯ

iN  - количество участников мероприятия, реализуемого в рамках Программы. 

4. Доля жителей района, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 

отношений в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан, определяется по 

формуле: 
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где: 

МО 1N  - количество жителей, признавших, что за последние годы межконфессиональные 

отношения в районе стали более терпимыми; 

МО 2N  - количество жителей, признавших, что за последние годы межконфессиональные 

отношения в районе не изменились; 

общN  - общее количество опрошенных. 

Количество жителей района, признавших, что за последние годы межконфессиональные 

отношения в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан,  стали более 

терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессиональные 

отношения в районе не изменились, определяется по итогам опроса общественного мнения по 

вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межконфессиональные отношения в в 

Пестречинском муниципальном районе?" на основании репрезентативной выборки при количестве 

опрошенных не менее 1500 человек. 

5. Доля жителей района, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей, 

определяется по формуле: 
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где 

yN  - количество граждан, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных 

потребностей



                                                                                                  «2014 - 2020 елларга Питрәч 

муниципаль районында дәүләт 

милли сәясәтен гамәлгә ашыру» 

программасына 2 нче кушымта 

 

«2014 - 2020 ЕЛЛАРГА ПИТРҼЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДҼҤЛҼТ МИЛЛИ 

СҼЯСҼТЕН ГАМҼЛГҼ АШЫРУ»  ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 

Чаралар Срок Көтелгән турыдан-туры нәтиҗә 

тормы

шка 

ашыры

ла 

башлау 

гамәлгә 

ашырун

ың 

тәмамл

ануы 

1 2 3 4 

Бурычның исеме: 1. Татарстан Республикасында дҽҥлҽт милли сҽясҽте ҿлкҽсендҽ 

муниципаль органнарның граждан җҽмгыяте институтлары белҽн хезмҽттҽшлеген 

камиллҽштерҥ 

1.1. Питрәч муниципаль районында 

дәүләт милли сәясәте Концепциясен 

тормышка ашыру буенча программа 

эшләү һәм кабул итү 

2014 ел 2020  

ел 

Питрәч муниципаль районында 

күрсәтелгән Программаны тормыш-

ка ашыру 

1.2. Конфликтлы хәлләр турында 

мәгълүмат кабул итү буенча граждан-

нар өчен call-үзәк һәм Ышаныч тартма-

лары эшчәнлеген булдыру һәм оешты-

ру 

2014  ел 2014  

ел 

Питрәч муниципаль районында кон-

фликтларны институционализаци-

яләү 

1.4. Милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләр өлкәсендә эшчәнлек алып 

баручы районда социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган оешмаларга 

ярдәм күрсәтүне оештыру 

2014  ел 2020  

ел 

Питрәч муниципаль районының 

милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләр өлкәсендә социаль 

юнәлешле коммерциячел булмаган 

проектларын тормышка ашыру 

1.5. Конфессиональ мөнәсәбәтләр 

буенча ведомствоара район комиссиясе 

эшчәнлеге 

2014  ел 2020  

ел 

Муниципаль хакимият органнары-

ның традицион конфессияләр белән 

хезмәттәшлеген ныгыту 

1.6. Районда мәдәни туризмны үстерү  2014  ел 2020  

ел 

Питрәч муниципаль районында ин-

фраструктура булдыру 

1.8. Мәдәният, мәгариф 

хезмәткәрләренең милләтара кон-

фликтларны кисәтү буенча киңәшмәләр 

үткәрү 

2014  ел 2020  

ел 

Милләтара хезмәттәшлек өлкәсендә 

социаль киеренкелекне киметү 

1.10. Район тарихын һәм хезмәт ми-

грантлары өчен Россия Федерациясе 

2014  ел 2020  

ел 

Мигрантларны адаптацияләү систе-



законнары нигезләрен өйрәнү буенча 

курслар оештыру 

масын булдыру 

Бурычның исеме: 2. Гомумроссия гражданнар бердҽйлеген ныгытуга ярдҽм итҥ, этникара 

һҽм конфессияара тынычлыкны һҽм татулыкны ныгытуга ярдҽм итҥ, мигрантларның 

социаль-мҽдҽни җайлашуы һҽм интеграциясе ҿчен шартлар тудыру 

2.1. Туган тел көне (26 апрель) һәм рус 

теле көнен (6 июнь) бәйрәм итүгә ба-

гышланган ел саен үткәрелә торган чара-

лар комплексы оештыру һәм үткәрү)  

2014  

ел 

2020  

ел 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

2.2. Ел саен үткәрелә торган милли спорт 

төрләре фестивальен (спартакиадасын), 

традицион уеннарны оештыру һәм үткәрү, 

Питрәч муниципаль районы яшәүче ха-

лыкларның вәкилләрен кызыксындыру 

2014  

ел 

2020  

ел 

Татарстан Республикасы территори-

ясендә яшәүче халыкның традицион 

спорт төрләреннән популярлаштыру 

2.3. Минем йортым-минем республикам 

"яшьләр чатыр мәдәният паркы эшен ое-

штыру" 

2014  

ел 

2020  

ел 

Яшьләрнең мәдәни-тарихи социали-

зация 

2.5. Район күләмендә уздыру һәм "Россия 

халкының милли бәйрәме" Бөтенроссия 

фотоконкурсында катнашу" 

2014  

ел 

2020  

ел 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

2.7. Район балалар һәм яшүсмерләр ара-

сында "Салават күпере" милли мәдәният-

ләр Республикасы балалар-яшүсмерләр 

фестивалендә катнашу" 

2014  

ел 

2020  

ел 

Балалар һәм яшүсмерләрнең мәдәни-

тарихи социализациясе 

2.11. Район этабын уздыру һәм" Ватан " 

халык иҗаты һәм декоратив-гамәли сән-

гатьнең зонасы һәм республика яшьләр 

фестиваль-конкурсы катнашу" 

2015  

ел 

2019  

ел 

Яшьләрнең мәдәни-тарихи социали-

зация 

2.14. Дөньяның барлык төсләре "респуб-

лика ирекле проектын тормышка ашыру" 

2014  

ел 

2020  

ел 

Яшьләрнең мәдәни-тарихи социали-

зация 

2.16. Республика көнендә багышланган 

чаралар һәм «Уйнагыз, гармуннар " рес-

публика бәйрәмендә катнашу» 

2014  

ел 

2020  

ел 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

Бурычның исеме: 3. Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкның этномәдәни 

үсеше өчен шартлар тудыру 

3.1. Нәүрүз " төрки халыклар бәйрәмен 

үткәрү" 

2014  

ел 

2020  

ел 

Төрки халыкларның мәдәни-тарихи 

социализациясе 

3.2. "Татар моңы" Халыкара яшь башка- 2014  

ел 

2020  

ел 

Яшьләрнең мәдәни-тарихи социали-



ручылар телевизион конкурсында кат-

нашу" 

зациясе 

3.5. "Туым жондызы" ("Рождественская 

звезда") керәшен җырын яшь башкаручы-

лар конкурс-фестиваленең зона һәм рес-

публика этапларында катнашу") 

2014  

ел 

2020  

ел 

Яшьләрнең мәдәни-тарихи социали-

зациясе 

3.6. "Түгәрәк уен" Бөтенроссия татар 

фольклоры фестивалендә катнашу") 

2014  

ел 

2020  

ел 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

3.11. Питрәч муниципаль районында 

яшәүче халыкларның: "Сабантуй", "Кара-

вон", "Питрау", «Питрәч таңнары »һ. б. 

бәйрәмнәрен уздыру 

2014 

год 

2020 

год 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

3.13. Иҗади балалар һәм яшьләр өчен 

"Пестречинская звездочка",» Вдохновляла 

Безне батырлыкка Катюша«, " һәм мәңге 

булачак май..» 

2014  

ел 

2020  

ел 

Укучыларның мәдәни-тарихи социа-

лизациясе 

3.14. Бөтенроссия Спас ярминкәсендә кат-

нашу 

2014  

ел 

2020  

ел 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

Бурычның исеме: 4. Татарстан Республикасында дҽҥлҽт милли сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруны 

фҽнни-мҽгариф һҽм мҽгълҥмати тҽэмин итҥ 

4.1. Районда милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләр торышына мониторинг 

үткәрү 

2014  

ел 

2020  

ел 

Районда балансланган милләтара 

һәм конфессияара сәясәт үткәрү 

4.6. Питрәч муниципаль районы мас-

сакүләм мәгълүмат чараларында Питрәч 

муниципаль районында яшәүче халыклар-

ның берләшүе факторы булган тарихи да-

таларны киң яктыртуны тәэмин итү 

2014  

ел 

2020  

ел 

Халыкны мәдәни-тарихи соци-

альләштерү 

4.9. Без бердәм! «түгәрәк өстәле» 2014  

ел 

2020  

ел 

Питрәч муниципаль районында ба-

лансланган милләтара һәм конфес-

сияара сәясәт үткәрү 

4.10. Татарстан һәм Питрәч муниципаль 

районы мөселманнарының традицион ис-

лам кыйммәтләрен пропагандалауга 

юнәлтелгән Интернет челтәрендә максат-

чан эш оештыру 

2014  

ел 

2020  

ел 

Мәдәни 

4.11. Питрәч муниципаль районында 

яшәүче төрле халыкларның мәдәнияте, 

гореф - гадәтләре белән таныштыручы һәм 

2014  

ел 

2020  

ел 

Мәдәни 



милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләрне җайга салуга юнәлтелгән 

теле-һәм радиотапшырулар циклын бул-

дыру 

4.12. журналистика этикасы мәсьәләләре 

буенча республика семинар-

киңәшмәсендә катнашу 

2014  

ел 

2020  

ел 

Журналистларның квалификациясен 

күтәрү 

4.13. Татарстан Республикасы Питрәч му-

ниципаль районының массакүләм 

мәгълүмат чараларында этникара һәм 

конфессияара мөнәсәбәтләр мәсьәләләрен 

иң яхшы яктыртуга район журналистлар 

конкурсы оештыру 

2014  

ел 

2020  

ел 

Россия халыкларының этникара 

хезмәттәшлеге һәм аларның эт-

номәдәни үсеше темаларын яктыр-

тучы журналистлар квалификаци-

ясен күтәрү 

4.14. Социаль роликның милләтара һәм 

конфессияара мөнәсәбәтләрне гармони-

яләштерү темасын яктырткан иң яхшы 

сценариена, социаль роликны алга таба 

җитештерү белән район күләмендә ачык 

конкурс үткәрү 

2014  

ел 

2020  

ел 

Милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләрне гармонияләштерү 



      

     

                                                                                                       

«2014 - 2020 елларга Питрәч 

муниципаль районында дәүләт 

милли сәясәтен гамәлгә ашыру» 

программасына 3 нче кушымта 

 

"ПИТРҼЧ РАЙОНЫНДА 2014-2020 ЕЛЛАРГА ДҼҤЛҼТ МИЛЛИ СҼЯСҼТЕН ГАМҼЛГҼ АШЫРУ "ПРОГРАММАСЫН ТОР-

МЫШКА АШЫРУ ҾЧЕН МАКСАТЛАР, БУРЫЧЛАР, МАКСАТЧАН ИНДИКАТОРЛАР ҺҼМ НҼТИҖҼЛЕЛЕК 

КҤРСҼТКЕЧЛҼРЕ, ФИНАНС РЕСУРСЛАРЫ КҤЛҼМЕ" 
 

Төп чараларның ис-

еме 

Ба

шка

руч

ы 

төп 

чара-

ла-

рын 

үтәү 

срокл

ары 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү инди-

каторлары, 

үлчәү 

берәмлекләре 

Индикаторларның  әһәмияте Финанслау чыганагы күрсәтелгән финанслау (сум) 

 2013 

(төп) 

2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Максат исеме: Питрәч муниципаль районында дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру, Питрәч муниципаль районының күпмилләтле халкын цивилизацияле рәвештә үстерү, 

этникара һәм конфессияара тынычлыкны һәм татулыкны саклау, гомумроссия гражданлык тәңгәллеген ныгыту, мигрантларны уңышлы социаль-мәдәни адаптацияләү һәм инте-

грацияләү. 

   район ха-

лыкларының 

этномәдәни 

үсешенә һәм 

Тел төрлеле-

генә ярдәм 

итүгә юнәл-

дерелгән ча-

раларда кат-

нашучылар 

саны; кеше 

3061

8 

3065

1 

3155

1 

3245

1 

3335

1 

3425

1 

3515

1 

3605

1 

       

   Питрәч му-

ниципаль 

районында 

конфессияара 

мөнәсәбәтләр

нең торышын 

уңай 

бәяләүче 

район халкы 

70 71 72 73 74 75 75 76        



өлеше; % 

   үзләренең 

этномәдәни 

тормышын-

нан канәгать 

булган район 

халкы өлеше  

ихтыяҗ; % 

70 71 72 73 74 75 75 76        

   районда 

гражданлык 

бердәмлеген 

саклау һәм 

этникара 

мөнәсәбәтләр

не гармони-

зацияләү 

буенча про-

граммалар 

саны % 

0 1 1 1 1 1 1 1        

Бурыч 1. Муниципаль органнарның граждан җҽмгыяте институтлары белҽн дҽҥлҽт ҿлкҽсендҽ ҥзара хезмҽттҽшлеген камиллҽштерҥ  

Питрҽч муниципаль районында милли сҽясҽт: 

1.1.Питрәч муници-

паль районында 

дәүләт милли сәясәте 

концепциясен тор-

мышка ашыру буен-

ча программа эшләү 

һәм кабул итү 

ОК 2014-

2020 

еллар 

План саны, 

берәмлек 

0 1 1 1 1 1 1 1 МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

1.2. Конфликтлы 

хәлләр турында 

мәгълүмат кабул итү 

буенча гражданнар 

өчен call-үзәк һәм 

Ышаныч тартмалары 

эшчәнлеген булдыру 

һәм оештыру 

ОК 2014-

2020 

ел-

лар. 

Берәмлекләр 

саны 

1 25 25 25 25 25 25 25 МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

1.4. Питрәч муници-

паль районында 

милләтара һәм кон-

фессияара 

мөнәсәбәтләр 

ОК 

ОМ 

2014-

2020 

ел-

лар. 

Чаралар саны 7 13 17 17 17 17 19 19 1700

00 

МБ 

2000

00МБ 

2000

00МБ 

2000

00М

Б 

2000

00МБ 

200000 

МБ 

2000

00М

Б 



өлкәсендә эшчәнлек 

алып баручы социаль 

юнәлешле коммер-

циячел булмаган 

оешмаларга ярдәм 

күрсәтүне оештыру 

1.5. Дәүләт-

конфессиональ 

мөнәсәбәтләр буенча 

ведомствоара район 

комиссиясе эшчәнле-

ге 

ОК 2014-

2020 

еллар 

Берәмлекләр 

саны 

1 1 1 1 1 1 1 1 МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

1.6. Питрәч муници-

паль районында 

мәдәни туризмны 

үстерү 

ОК 2014-

2020 

еллар 

Маршрутлар, 

берәмлекләр 

саны 

3 3 3 3 3 4 4 5 МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

1.8. Милләтара кон-

фликтларны кисәтү 

буенча мәдәният 

хезмәткәрләренең 

киңәшмәләрен 

үткәрү 

ОК 2014-

2020 

еллар 

Киңәшмәләр, 

берәмлекләр 

саны 

1 1 1 1 1 1 1 1 МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

1.10. Хезмәт ми-

грантлары өчен 

Питрәч муниципаль 

районы тарихын һәм 

Россия Федерациясе 

законнары ни-

гезләрен өйрәнү кур-

слары оештыру 

ОК 2014-

2020 

еллар 

Катнашучыла

р саны, кеше 

0 19 23 27 31 38 43 45 МБ 6000 7000 9000 1100

0 
13000 1500

0 

Бурыч 2. Гомумроссия гражданнар бердҽйлеген ныгытуга ярдҽм итҥ, этникара һҽм динара тынычлыкны һҽм татулыкны ныгытуга ярдҽм итҥ, мигрантларның со-

циомҽдҽни җайлашуы һҽм интеграциясе ҿчен шартлар тудыру: 

2.1 Питрәч муници-

паль районында ту-

ган тел көнен бәйрәм 

итүгә багышланган 

ОК 2014-

2020 

гг. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

55 

 

 

58 63 75 79 85 89 90 5000 6500 8000 1000

0 

1100

0 

13000 1500

0 



чаралар комплексын 

оештыру һәм уздыру 

2.2. Ел саен үткәрелә 

торган милли спорт 

төрләре фестивален 

(спартакиадасын), 

традицион уеннарны 

оештыру һәм үткәрү, 

Питрәч муниципаль 

районында яшәүче 

халыкларның вәкил-

ләрен кызыксындыру 

ом 2014-

2020 

гг. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

1140 1440 1470 1520 1520 1520 1520 1520 5032

50 

мб 

3445

00 

мб 

3500

00 

мб 

3500

00 

мб 

3500

00 

мб 

350000 

мб 

3500

00 

мб 

2.5. Район күләмендә 

уздыру һәм "Россия 

халыкларының мил-

ли бәйрәмнәре" 

Бөтенроссия фото-

конкурсында кат-

нашу" 

ОК 2014-

2020 

гг. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

10 15 20 25 30 35 35 35 3000 6000 8000 9000 1000

0 

10000 1000

0 

2.7. Район балалар 

һәм яшүсмерләр ара-

сында "Салават 

күпере" милли 

мәдәниятләр респуб-

лика балалар-

яшүсмерләр фести-

валендә катнашу" 

ОК 2014-

2020 

гг. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

49 56 58 60 62 65 68 70 1120

0 

1160

0 

1200

0 

1240

0 

1300

0 

13600 1400

0 

2.11. "Ватан" халык 

иҗаты һәм декора-

тив-гамәли сәнгать 

республика яшьләр 

фестиваль-

конкурсының район 

этабын уздыру һәм 

зона һәм республика 

ОК 2014-

2020 

гг. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

25 - 26 - 28 - 30 - - 5200 -- 5600 - 6000 - 



турларында кат-

нашу" 

2.14. Дөньяның бар-

лык төсләре "рес-

публика ирекле про-

ектын тормышка 

ашыру" 

ОМ 2014-

2020 

гг 

Эшкә җәлеп 

ителгән 

Иреклеләр 

саны кеше; 

Укуларны 

узган 

иреклеләр 

саны, кеше; 

Проект, 

берәмлек те-

матикасы 

буенча ирек-

ле чаралар 

саны;  

методик 

җыентыклар 

саны,      

нөсхә 

60 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

- 

90 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

- 

             

2.16. Татарстан Рес-

публикасы көненә 

багышланган чара-

лар үткәрү һәм рес-

публика бәйрәмендә 

катнашу: "гармун 

Уйнагыз!» 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Чаралар, 

берәмлекләр 

саны 

25 25 25 25 25 25 25 25 6820

0 

7000

0 

7000

0 

7000

0 

7000

0 

70000 7000

0 

Бурыч 3. Питрҽч районында яшҽҥче халыкларның этномҽдҽни ҥсеше ҿчен шартлар тудыру: 

3.1. Нәүрүз " төрки 

халыклар бәйрәмен 

үткәрү" 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар, тамаша-

чылар саны 

358 360 364 365 368 370 370 370 7000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 

3.2. "Татар моңы" 

Халыкара яшь баш-

каручылар телевизи-

он конкурсында кат-

нашу" 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

25 30 31 35 37 40 45 50 6000 6200 7000 7400 8000 9000 1000

0 



3.5. "Туым жондызы" 

("Рождественская 

звезда") керәшен 

җырын яшь башка-

ручыларның респуб-

лика конкурс-

фестиваленең зона 

һәм республика тур-

ларында катнашу") 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

20 25 27 29 30 31 34 35 5000 5400 5800 6000 6200 6800 7000 

3.6. "Түгәрәк уен" 

Бөтенроссия татар 

фольклоры фестива-

лендә катнашу") 

ОК 2014-

2020 

гг. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

20 22 23 24 25 27 28 29 4400 4600 4800 5000 5400 5600 5800 

3.11. Татарстан Рес-

публикасы Питрәч 

муниципаль райо-

нында яшәүче ха-

лыкларның: "Сабан-

туй", "Кара-

вон","Питрау", 

«Питрәч таңнары» һ. 

б. бәйрәмнәрен уз-

дыру 

ОК 

ОМ 

2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар, тамаша-

чылар саны 

2200

0 

2500

0 

2600

0 

2700

0 

2800

0 

2900

0 

3000

0 

3000

0 

МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ 

3.13. Иҗади балалар 

һәм яшьләр өчен 

"Пестречинская 

звездочка",» Вдох-

новляла Безне ба-

тырлыкка Катюша«, 

" һәм мәңге булачак 

май..» 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

250 337 360 400 450 500 550 600 8360

0 

8500

0 

8600

0 

8700

0 

8800

0 

89000 9000

0 

3.14. Бөтенроссия 

Спас ярминкәсендә 

катнашу 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

25 30 30 30 30 30 30 30 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 



Бурыч 4. Питрҽч муниципаль районында дҽҥлҽт милли сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыруны фҽнни-белем бирҥ һҽм мҽгълҥмати тҽэмин итҥ: 

4.1. Татарстан Рес-

публикасында мил-

ләтара һәм конфес-

сиональара 

мөнәсәбәтләр то-

рышына мониторинг 

уздыру 

ОК 2014-

2020 

ел. 

Тапшы-

рылган доку-

ментлар саны 

- 1 1 1 1 1 1 1 мб мб мб мб мб мб мб 

4.6. Питрәч муници-

паль районы мас-

сакүләм мәгълүмат 

чараларында Татар-

стан Республикасын-

да яшәүче халыклар-

ның берләшүе фак-

торы булган тарихи 

даталарны киң як-

тыртуны тәэмин итү 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Публикаци-

яләр саны, 

берәмлекләр 

10 13 15 15 15 15 15 15 мб мб мб мб мб мб мб 

4.9. "Россия Федера-

циясенең төрле 

төбәкләрендә этно-

социаль һәм эт-

номәдәни про-

цессларны җайга 

салуның уңай 

тәҗрибәсе" бөтен-

россия фәнни-гамәли 

конференциясендә 

катнашу" 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел.. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

3 3 3 3 3 3 3 3 мб мб мб мб мб мб мб 

4.10. Милли мас-

сакүләм мәгълүмат 

чаралары форумын 

уздыру 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Катнашучы-

лар саны, 

кеше 

3 3 3 3 3 3 3 3 мб мб мб мб мб мб мб 



4.14. Татарстан һәм 

Питрәч муниципаль 

районы мөселманна-

рының традицион 

ислам кыйммәтләрен 

пропагандалауга 

юнәлтелгән Интер-

нет челтәрендә мак-

сатчан эш оештыру 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Белгечләр 

саны, кеше 

2 2 2 2 2 2 2 2 мб мб мб мб мб мб мб 

4.15. Питрәч муни-

ципаль районында 

яшәүче төрле ха-

лыкларның мәдәния-

те, гореф - гадәтләре 

белән таныштыручы 

һәм милләтара һәм 

конфессияара 

мөнәсәбәтләрне җай-

га салуга юнәлтелгән 

теле-һәм радио-

тапшырулар циклын 

булдыру 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Тапшырулар, 

берәмлекләр 

саны 

5 5 5 5 5 5 5 5 мб мб мб мб мб мб мб 

4.18. Журналистика 

этикасы мәсьәләләре 

буенча республика 

семинар-

киңәшмәсендә кат-

нашу 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Катнашучыла

р саны, кеше 

- 1 1 1 1 1 1 1 мб мб мб мб мб мб мб 

4.19. Татарстан Рес-

публикасы Питрәч 

муниципаль районы-

ның массакүләм 

мәгълүмат чарала-

рында этникара һәм 

конфессияара 

мөнәсәбәтләр 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Гаризалар 

саны, кеше 

- 3 4 5 5 5 5 5 мб мб мб мб мб мб мб 



мәсьәләләрен иң 

яхшы яктыртуга 

район журналистлар 

конкурсы оештыру 

4.21. Социаль ролик-

ның милләтара һәм 

конфессияара 

мөнәсәбәтләрне гар-

монияләштерү тема-

сын яктырткан иң 

яхшы сценариена, 

социаль роликны 

алга таба җитештерү 

белән район 

күләмендә ачык кон-

курс үткәрү 

Тат

-

ме-

диа 

2014-

2020 

ел. 

Гаризалар 

саны, кеше 

- 3 4 5 5 5 5 5 мб мб мб мб мб мб Мб 

Программа буенча 

барлыгы 

           8726

50 

7650

00 

7726

00 

7854

00 

7866

00 

800000 8008

00 

Барлыгы            5 583 050 рублей 

 

 


