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 ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

 

Ярдәмче 

программаның 

исеме 

«2020 елга Татарстан яшьләре» (алга таба – программа) 

Ярдәмче 

программаның  

дәүләт 

заказчысы     

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

Ярдәмче 

программаны 

төп төзүче    

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының 

Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге                                    

Ярдәмче 

Программаның 

Максаты 

Дәүләт идарәсе яшьләрне социаль үстерү буенча, аның иҗади 

потенциалын республиканың көндәшлеккә сәләтлелеген 

ныгытуда куллану, яшь буынының тормыш сыйфатын яхшырту 

өчен оптималь шартлар тәэмин итү 

Ярдәмче 

Программаның 

бурычлары 

1.Укучылар һәм студент яшьләренең нәтиҗәле хезмәт 

активлыгын үстерү өчен шартлар тудыру, шул исәптән икенчел 

эш белән тәэмин итү һәм студентлар хезмәт отрядлары 

системасы аша да, яшь буынның инновацион потенциалын һәм 

эшмәкәрлек активлыгын үстерү; 

2. Яшь буынның иҗтимагый-сәяси активлыгын һәм 

гражданлык компетентлыгын формалаштыру; 

3. Яшьләр арасында гражданлык-патриотик тәрбия, милли үзаң 

һәм толерантлык системасын үстерү; 

4. Яшьләр арасында ирекле эшчәнлектә катнашу, ирекле ярдәм 

итүнең оештырылган формаларына ярдәм итү өчен шартлар 

тудыру («Яшьләр һәм Татарстан Республикасында дәүләт 

яшьләр сәясәте турында» Татарстан Республикасы Законына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2012 елның 15 июлендәге 39-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә); 

5. Яшьләр иҗтимагый оешмалары, хәрәкәтләре өчен шартлар 

тудыру, яшьләрнең лидерлык сыйфатларын үстерү һәм 



 

 

яшьләрнең, яшьләр иҗтимагый оешмаларының социаль 

әһәмиятле проектларына булышлык күрсәтү; 

6. Сәләтле балаларны һәм яшьләрне эзләү, аларга ярдәм итү, 

аларның интеллектуаль һәм иҗади потенциалын үстерү өчен 

шартлар тудыру; 

 7. Яшьләр арасында социаль тискәре күренешләрне 

профилактикалауның нәтиҗәле системасын формалаштыру һәм 

гамәлгә ашыру; 

 8. Республика яшьләрен дөнья җәмәгатьчелегенә 

интеграцияләү максатларында төбәкара һәм халыкара яшьләр 

хезмәттәшлеген үстерү һәм алмашу; 

10. Яшьләр арасында экстремизмны профилактикалау; 

11. Дәүләт яшьләр сәясәтен фәнни-методик, мәгълүмати һәм 

кадрлар белән тәэмин итү 

Ярдәмче 

программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2020 ел 

2021 ел 

2022 ел 

Еллар һәм 

финанслау 

чыганаклары 

буенча бүленеш 

белән ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары исәбеннән финанслауның гомуми күләме тәшкил 

итәчәк 

2020 ел - 5331,34 мең сум 

2021 ел - 6004,30 мең сум 

2022 ел - 6173,40 мең сум  

Федераль бюджет һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчалары ел 

саен төзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк 

Ярдәмче 

программаның 

максатларын 

һәм бурычларын 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары)  

һәм бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре   

Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә 2020 елда 

арттыру күздә тотыла:                                                

ирекле эшчәнлектә катнашучы яшьләр өлешен 

башкарма хакимият органнары тарафыннан тормышка 

ашырыла торган талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтү өлкәсендәге 

проектлар һәм программаларга җәлеп ителгән яшь кешеләр 

өлешен, 

иҗтимагый-сәяси активлык һәм гражданлык компетентлыгы 

буенча чараларда катнашучы яшьләр өлешен, 

патриотик юнәлештәге чараларда катнашучы яшьләрне 

колачлауда, 

социаль әһәмиятле проектлар һәм программалар конкурсына 

бирелгән гаризалар санын, 

талантлы яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән конкурсларда 

катнашучы яшьләрне колачлауда, 

социаль негатив күренешләрне профилактикалауга 

юнәлдерелгән чараларда катнашучы яшьләрне колачлауда, 

яшьләр экстремизмын профилактикалау чараларына җәлеп 



 

 

ителгән яшьләр санын, 

төбәкара һәм халыкара яшьләр хезмәттәшлеге өлкәсендәге 

чаралар санын, 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә аттестация үткән белгечләр 

санын, 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә һөнәри осталык буенча 

Республика конкурсында катнашучы белгечләр санын, 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри 

осталыгы бөтенроссия конкурсларында катнашучы белгечләр 

санын, 

Яшьләр көненә багышланган чараларда катнашучылар санын, 

балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре эшчәнлегендә 

катнашучы яшьләр өлешен. 
 

I. ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММАНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ ӨЛКӘСЕНЕҢ 

ГОМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ, ШУЛ ИСӘПТӘН ЯРДӘМЧЕ 

ПРОГРАММА ХӘЛ ИТЕРГӘ ТИЕШЛЕ ПРОБЛЕМАЛАР 

 

Чирмешән муниципаль районындагы дәүләт яшьләр сәясәте стратегик 

мәсьәләләр рәтенә керә һәм яшьләрнең социальләшүе һәм үз-үзен тормышка 

ашыру, аның потенциалын үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлтелгән эзлекле, 

тотрыклы рәвештә үсә торган чаралар системасы булып тора. Дәүләт һәм яшьләр 

мөнәсәбәтләрен җайга салучы заманча хокукый база нигезендә дәүләт яшьләр 

сәясәтенең өстенлекләре билгеләнде. «Татарстан Республикасында яшьләр һәм 

дәүләт яшьләр сәясәте турында» 1993 елның 19 октябрендәге 1983-XII номерлы, 

«Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында» 1999 елның 

21 октябрендәге 2443 номерлы, «Татарстан Республикасы муниципаль 

районнарының һәм шәһәр округларының җирле үзидарә органнарына дәүләт 

яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен 

бирү турында» 2006 елның 7 апрелендәге 29-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

законнары аеруча әһәмиятле булып тора. 

Республикада дәүләт яшьләр сәясәте үсешенең унтугыз елдан артык чорында 

тормыш эшчәнлегенең төрле аспектлары буенча яшьләр хокукларын тормышка 

ашыру өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән 200 дән артык норматив хокукый 

документ кабул ителде. 

Алар арасында:  

«Дәүләт, шул исәптән хәрби һәм дәүләт аккредитациясенә ия дәүләтнеке 

булмаган мәгариф учреждениеләре аспирантлары, адъютантлары, студентлары, 

курсантлары һәм укучылары өчен Татарстан Республикасының махсус дәүләт 

стипендияләрен билгеләү турында», «Татарстан Республикасында яшь галимнәргә 

дәүләт ярдәмен көчәйтү чаралары турында», «Созвездие – Йолдызлык» республика 

фестиваль хәрәкәтенә ярдәм чаралары хакында» Татарстан Республикасы 

Президенты указлары; 

 «Яшьләр сәясәте өлкәсендә муниципаль хезмәтләр күрсәтү (эшләр башкару) 

кыйммәте нормативлары һәм исемлеге турында» 2010 елның 9 декабрендәге 1015 

номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары; 



 

 

«Җирле үзидарә органнары тарафыннан яшьләр сәясәте өлкәсендә Татарстан 

Республикасының аерым дәүләт вәкаләтләрен гамәлгә ашыру турындагы хисап 

формасын раслау хакында» 2011 елның 21 июнендәге 494 номерлы карары; 

яшьләр сәясәте учреждениеләре номенклатурасын раслау турында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 елның 3 ноябрендәге 1986-р 

номерлы боерыгы. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең тармакара өлкә үзенчәлегеннән чыгып, яшьләр 

проблемаларын: мәгариф, эшкә урнаштыру, ял оештыру, социаль тискәре 

күренешләрне кисәтү буенча ведомствоара координацияләү ныгыды. Аларны 

республика дәрәҗәсендә дә, шулай ук җирле дәрәҗәдә дә яшьләр эшләре буенча 

органнар барыннан да элек, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, хезмәт һәм 

мәшгульлек, социаль яклау, эчке эшләр органнары һәм башкалар белән үзара ярдәм 

итешеп хәл итәләр. 

Яшьләр инфраструктурасы ныгый. Аның составына түбәндәге район 

оешмалары керә: «Орион» Яшьләр үзәге, «Чирмешән» Спорт мәктәбе, «Чирмешән» 

Физкультура-сәламәтләндерү комплексы, «Юбилейный» Боз спорт сарае, 

«Форпост» җәмәгать тәртибен саклау буенча яшьләр (студентлар) оешмалары 

Үзәге, «Солнечный» Балалар сәламәтләндерү лагере. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләрен гамәлгә ашыру, яшьләр 

проблемаларын нәтиҗәле хәл итү өчен программа механизмы актив кулланыла. 

Илкүләм проект һәм «Торак» федераль максатчан программасы кысаларында 

«Яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү» ярдәмче программасын һәм «Яшь 

гаиләләргә дәүләт ярдәме һәм торак шартларын яхшырту турында» Татарстан 

Республикасы Законын гамәлгә ашыру шактый социаль нәтиҗәгә ия. Аның 

нигезендә 33 яшь гаилә торак шартларын яхшыртуда дәүләт ярдәме алды. 

Программа кысаларында яшьләр сәясәтенең авыл яшьләре белән эшләү, 

коммерцияле булмаган яшьләр һәм балалар оешмаларына, ирекле ярдәм итү, 

студентлар хезмәт отрядларына, талантлы яшьләргә булышлык итү юнәлешләре 

актив үсә, шулай ук социаль тискәре күренешләрне профилактикалау һәм сәламәт 

яшәү рәвешен пропагандалау буенча эш системасы формалаштырыла. 

Заманча шартларда проектлы якын килү форматында республиканың яшьләр 

һәм балалар оешмалары дәүләт яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда актив 

катнашалар. Республика яшь буынының активлыгы һәм гражданлык өлгергәнлеге 

турында иҗтимагый оешмаларда яшьләр санының артуы раслый, ул яшь буынның 

гомуми саныннан 30 процентка якынын тәшкил итә. Иҗтимагый оешмалар район 

конкурслары, слетлар, яшьләр форумнары үткәрү инициаторлары булып торалар. 

Татарстан Республикасында иреклеләр хәрәкәте эшчәнлегенә актив 

кушылган яшьләр саны арта, ирекле активлык диапазоны киңәйтелә – агымдагы 

эшчәнлеккә табигый һәм тарихи мирас һәйкәлләрен саклау, халыклар арасында 

тынычлык һәм татулыкны популярлаштыру һ. б. кертелгән. 

Тармак хезмәткәрләренең гомуми саны - 80 кеше. Дәүләт яшьләр сәясәте 

өлкәсенең кадрлар составы - Татарстан Республикасының яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлегенең, ведомство буйсынуындагы учреждениеләрнең, яшьләрнең ял итү 

үзәгенең, балалар сәламәтләндерү лагеренең җитәкчеләре һәм белгечләре. Яшьләр 

белән эшләүче белгечләрнең квалификациясен күтәрү, аларны әзерләү һәм яңадан 

әзерләү системасы булдырылды. 



 

 

Дәүләт яшьләр сәясәтен алга таба үстерү өчен яшьләр арасында булган 

проблемаларны хәл итү таләп ителә: 

1. Яшьләр лидерларын ачыклау, тәрбияләү һәм үз-үзләрен тормышка ашыру 

системасын камилләштерү зарури. 

2. ТР Чирмешән муниципаль районы яшьләренә кыйммәтле ориентацияләр 

формалаштыруда гражданлык-патриотик тәрбия бирүнең ролен арттыру. 

3. Яшьләр арасында социаль тискәре күренешләрне профилактикалау коралы 

буларак яшьләрнең хезмәт активлыгын арттыру һәм аны иҗади проектларга җәлеп 

итү зарур. 

Бүгенге көндә республикада сәләтле һәм талантлы балаларга, студентларга 

ярдәм итү өчен уңайлы шартлар тудырылган. Әмма авыл яшьләре, эшче яшьләр, 

урта һөнәри сыйныф һәм эшмәкәрләр кергән социаль төркемнәр һөнәри үсештәге 

һәм тормыш өчен мөһим мәсьәләләрне хәл итүдә кыенлыклар белән очраша. Бу 

проблеманы хәл итү өчен фән, иҗат, мәгариф өлкәләрендә талантлы яшьләргә 

ярдәм итү буенча чаралар комплексын эшләү таләп ителә. 

Бүгенге көндә яшьләр мохитенә милли, расачыл, дини экстремизм һәм 

ксенофобия идеологиясенең үтеп керүенә каршы тору бары тик системалы 

гамәлләр, аерым алганда җәмгыять һәм дәүләт, дини конфессияләрнең үзара 

хезмәттәшлеген координацияләү, шулай ук яшьләр оешмаларының актив 

позициясе ярдәмендә генә мөмкин. 

Билгеле, көч ведомстволары – махсус хезмәтләрнең оператив эше, 

экстремизм һәм терроризм күренешләренә контроль һәм мониторинг өчен 

җаваплы. Үз функцияләреннән чыгып, Чирмешән муниципаль районының Яшьләр 

эшләре һәм спорт бүлеге профилактик эшкә туплана. Аның бурычы – яшьләрне 

социаль яктан алга җибәрү, деструктив күренешләргә каршы торырлык яшь буын 

шәхесен формалаштыру өчен шартлар, мөмкинлекләр тудыру.  

Яшьләрне социаль яктан үстерү, деструктив күренешләргә каршы торырлык 

яшь буын шәхесен формалаштыру буенча эшне ике юнәлеш буенча төзергә кирәк. 

Беренчесе - традицион, тикшерелгән эш формаларын гамәлгә ашыруны дәвам итү, 

алар арасында: 

дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләре буенча республика яшьләр 

программаларын, шул исәптән 2020 – 2022 елларга Татарстан Республикасында 

терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча республика максатчан 

программасын гамәлгә ашыру, анда күрсәтелгән юнәлештә эшнең конкрет 

формалары һәм технологияләре чагылдырылган; 

 яшьләрне социаль әһәмиятле республика чараларында катнашуга җәлеп итү: 

«Сәләт» Халыкара белем бирү форумы, «іволга» һ. б. 

милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрне алга таба үстерү, яшьләргә 

рухи-әхлакый тәрбия бирүне көчәйтү. 

 

II. ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММАНЫҢ ТӨП МАКСАТЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ, 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ, КӨТЕЛГӘН АХЫРГЫ НӘТИҖӘЛӘРНЕ 

ТАСВИРЛАУ, АНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ СРОКЛАРЫ ҺӘМ ЭТАПЛАРЫ 

 

Ярдәмче программаның максаты -яшьләрнең социаль үсеше белән дәүләт 

идарәсе, аның республиканың көндәшлеккә сәләтлелеген ныгытуда иҗади 



 

 

потенциалын файдалану, яшь буынның тормыш сыйфатын күтәрү өчен оптималь 

шартлар тәэмин итү. 

Куелган максатка ирешү өчен Ярдәмче программаның түбәндәге 

бурычларын хәл итү таләп ителә: 

1. Укучы һәм студент яшьләренең нәтиҗәле хезмәт активлыгын үстерү 

өчен шартлар тудыру, шул исәптән икенчел эш белән тәэмин итү һәм студентлар 

хезмәт отрядлары системасы аша да, яшь буынның инновацион потенциалын һәм 

эшмәкәрлек активлыгын үстерү. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге студентлар хезмәт 

отрядлары хәрәкәтендә катнашучы яшьләрнең өлешен арттыру күрсәткече 

нигезендә бәяләнәчәк. 

2. Яшь буынның иҗтимагый-сәяси активлыгын һәм гражданлык 

компетентлыгын формалаштыру. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге иҗтимагый-сәяси 

активлык һәм гражданлык компетентлыгы буенча чараларда катнашучы яшьләрнең 

өлешен арттыру күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 

3. Яшьләр арасында гражданлык-патриотик тәрбия, милли үзаң һәм 

толерантлык системасын үстерү. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге патриотик 

юнәлештәге чараларда катнашучы яшьләрне колачлау кебек күрсәткеч нигезендә 

бәяләнәчәк. 

4. Яшьләр арасында ирекле эшчәнлектә катнашу, ирекле ярдәм итүнең 

оештырылган формаларына ярдәм итү өчен шартлар тудыру («Татарстан 

Республикасында яшьләр һәм дәүләт яшьләр сәясәте турында» Татарстан 

Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» 2012 елның 15 июнендәге 39-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә). 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге яшьләрнең гомуми 

санында ирекле эшчәнлектә катнашучы яшьләрнең өлеше артуы күрсәткече 

нигезендә бәяләнәчәк. 

5. Яшьләрнең иҗтимагый оешмалары, хәрәкәтләре өчен шартлар тудыру, 

яшьләрнең лидерлык сыйфатларын үстерү һәм яшьләрнең, яшьләр иҗтимагый 

оешмаларының социаль әһәмиятле проектларына булышлык күрсәтү. 

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге, мондый 

күрсәткечләр нигезендә бәяләнәчәк: 

социаль әһәмиятле проектлар һәм программалар конкурсына бирелгән 

гаризалар саны;   

талантлы яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән конкурсларда катнашучы 

яшьләрне колачлау; 

Яшьләрнең гомуми санында балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләре 

эшчәнлегендә катнашучы яшь кешеләрнең өлеше артуы. 

6. Сәләтле балаларны һәм яшьләрне эзләү, аларга ярдәм итү, аларның 

интеллектуаль һәм иҗади потенциалын үстерү һәм тормышка ашыру өчен шартлар 

тудыру. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге яшьләрнең гомуми 

санында башкарма хакимият органнары тарафыннан тормышка ашырыла торган 

талантлы яшьләргә ярдәм күрсәтү өлкәсендәге проектларга һәм программаларга 

җәлеп ителгән яшьләрнең өлешен арттыру күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 



 

 

7. Яшьләр арасында социаль тискәре күренешләрне профилактикалауның 

нәтиҗәле системасын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру.  

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге социаль тискәре 

күренешләрне профилактикалауга юнәлтелгән чараларда катнашучы яшьләрне 

колачлау кебек күрсәткеч нигезендә бәяләнәчәк. 

8. Республика яшьләрен дөнья җәмәгатьчелегенә интеграцияләү 

максатларында төбәкара һәм халыкара яшьләр хезмәттәшлеген үстерү һәм алмашу. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге төбәкара һәм 

халыкара яшьләр хезмәттәшлеге өлкәсендәге чаралар саны күрсәткече нигезендә 

бәяләнәчәк. 

9. Яшьләр арасында экстремизмны кисәтү. 

Әлеге бурычны хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге яшьләр 

экстремизмын профилактикалау чараларына җәлеп ителгән яшьләр саны 

күрсәткече нигезендә бәяләнәчәк. 

10. Дәүләт яшьләр сәясәтен фәнни-методик, мәгълүмати һәм кадрлар белән 

тәэмин итү.  

Әлеге мәсьәләне хәл итү буенча чараларның нәтиҗәлелеге, мондый 

күрсәткечләр нигезендә бәяләнәчәк: 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә әзерләнгән докладлар, аналитик, фәнни-

тикшеренү, методик эшләр саны; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә аттестация үткән белгечләр саны; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә һөнәри осталык буенча Республика 

конкурсында катнашучы белгечләр саны; 

дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсе хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы 

бөтенроссия конкурсларында катнашучы белгечләр саны; 

Яшьләр көненә багышланган чараларда катнашучылар саны. 

Программаны тормышка ашыру срогы - 2020-2022 еллар. Программаның төп 

максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары, шулай ук чаралар 

киселешендә финанслау күләме кушымтада күрсәтелгән. 

 
 

III. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛӘН ТӘЭМИН ИТҮНЕ НИГЕЗЛӘҮ 

 

Программаны Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 

финанслауның гомуми күләме 2020 елга 5331,34 мең сум тәшкил итәчәк. 

  

IV. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ 

 

Программаның дәүләт заказчысы – координаторы булып, ТР Чирмешән 

муниципаль районы Башкарма комитеты тора, ул билгеләнгән тәртиптә чаралар 

исемлеген, аларны тормышка ашыру чыгымнарын, шулай ук программаны 

тормышка ашыру механизмын аныклау буенча тәкъдимнәр әзерли, максатчан 

индикаторлар исемлеген һәм аларны квартал саен бүлүне төгәлләштерә. 

Хисап мәгълүматын җыю һәм агрегацияләү өчен Татарстан Республикасы 

Чирмешән муниципаль районының «Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге» җаваплы. 

Программаны гамәлгә ашыру мониторингын гамәлгә ашыру һәм 

Программаны гамәлгә ашыру турында дөрес хисаплылыкны үз вакытында 



 

 

формалаштыру максатларында ел саен түбәндәге күрсәткечләр турында мәгълүмат 

җыю планлаштырыла: 

җәйге ял һәм сәламәтләндерүнең барлык формалары белән колачланган 

балалар һәм яшьләр саны, 

студентлар хезмәт отрядлары хәрәкәтендә катнашучы студентлар саны, 

яшәү урыны буенча авыл мәдәният йортларында шөгыльләнүче балалар 

саны, 

яшьләр өчен учреждениеләрнең хезмәт күрсәтүләре белән колачланган 

яшьләр саны. 

 
 

V. ПРОГРАММАНЫҢ ИКЪТИСАДЫЙ, СОЦИАЛЬ ҺӘМ ЭКОЛОГИК 

НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕН БӘЯЛӘҮ 

 

Программаны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеге яшь буынның тормыш 

сыйфатын күтәрүне, социальләштерүне һәм яшьләрнең үз-үзләрен тормышка 

ашыруын характерлаучы программаны һәм аның төп чараларын тормышка ашыру 

нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм күрсәткечләре нигезендә бәяләнә. 

Программаның социаль нәтиҗәлелеге юнәлдерелгән: 

яшь буынның социаль хәл дәрәҗәсен күтәрүгә; 

яшьләр арасында сәламәт яшәү рәвешен тотрыклы формалаштыруга; 

яшьләр арасында хокук бозу, наркотикларга бәйлелек, эчкечелек, тәмәке 

тарту дәрәҗәсен киметү; 

республиканың социаль-икътисадый, иҗтимагый-сәяси һәм социаль-мәдәни 

үсешенә яшьләрнең керткән өлешен арттыру; 

патриотик, сәяси һәм гражданлык активлыгы, яшьләрнең өлгергәнлеге 

дәрәҗәсен күтәрү; 

социаль әһәмиятле программаларны һәм проектларны тормышка ашыруда 

мәшгуль яшьләр санын арттыру; 

яшьләрнең хезмәт, эшмәкәрлек, иҗади активлыгын арттыру; 

яшьләрнең үзоешма һәм үзидарә дәрәҗәсен күтәрү  
 


