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 Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы территориясендҽ яшьлҽр 

сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру максатларында Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирҽ: 

1. «2019-2021 елларга Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль 

районында яшьлҽр сҽясҽтен тормышка ашыру» комплекслы программасын расларга.  

2. Ҽлеге карарның үтҽлешен тикшереп торуны Питрҽч муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары А.С. 

Шҽйхисламовка йөклҽргҽ. 
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ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

  

Программа исеме 2019-2021 елларга Питрҽч муниципаль районында 

яшьлҽр сҽясҽтен тормышка ашыруның комплекслы 

программасы (алга таба-Программа) 

Программа эшлҽү 

өчен нигез 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 

«Татарстан Республикасында яшьлҽр һҽм дҽүлҽт яшьлҽр 

сҽясҽте турында» 1993 елның 19 октябрендҽге 1983 – XII 

номерлы, «Татарстан Республикасы муниципаль 

районнары һҽм шҽһҽр округлары җирле үзидарҽ 

органнарына дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте өлкҽсендҽ аерым 

вҽкалҽтлҽр бирү турында " 2006 елның 7 апрелендҽге 29-

ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законнары» 

Муниципаль заказчы 

- программаның 

координаторы 

Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты 

Программаны 

башкаручылар 

- Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты; 

Питрҽч муниципаль районының финанс-бюджет 

палатасы; 

 - Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының 

яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм бүлеге; 

 Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽгариф бүлеге; 

   - «Питрҽч үзҽк район хастаханҽсе» ДАСУ (килешү 

буенча); 

    - ТР Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм 

социаль яклау министрлыгының халыкны социаль яклау 

идарҽсе бүлеге (килешү буенча); 

   - Район авыл җирлеклҽре башкарма комитетлары 

(килешү буенча); 

   - район предприятиелҽре, оешмалары, 

учреждениелҽре җитҽкчелҽре (килешү буенча); 

Программаны 

эшлҽүче 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының 

яшьлҽр эшлҽре, спорт һҽм туризм бүлеге 

Программаны 

тормышка ашыру 

сроклары һҽм 

этаплары 

 2019-2021 еллар 

Программаның 

максатлары 

- яшь гражданнарның ҽхлакый, интеллектуаль һҽм физик 

үсешенҽ ярдҽм итү;;                   

- иҗтимагый мөнҽсҽбҽтлҽр системасында яшь 

гражданнарның катнашуы өчен шартлар тудыру;                       

- яшь гражданнарга социаль проблемаларны хҽл итүдҽ 



 

ярдҽм күрсҽтү;                                                

- яшьлҽр арасында тискҽре күренешлҽрне кисҽтү;                                                  

- яшь гражданнарны патриотизм рухында тҽрбиялҽү, 

башка халыкларга, туган районга карата хөрмҽт 

тҽрбиялҽү. 

Программаның төп 

бурычлары 

Яшь гражданнарга ярдҽм күрсҽтү:     

- мҽгариф һҽм һөнҽри юнҽлеш бирү өлкҽсендҽ;    

- сҽламҽтлек, физик культура һҽм спорт өлкҽсендҽ;;       

- ял һҽм ял итү өлкҽсендҽ;              

- хезмҽт, эшкҽ урнашу һҽм эшмҽкҽрлек инициативасын 

үстерү өлкҽсендҽ;;                         

- яшь гражданнарга һҽм яшь гаилҽлҽргҽ социаль һҽм 

торак өлкҽлҽрендҽ ярдҽм итү.                         

Яшьлҽр оешмаларына ярдҽм күрсҽтү:             

- яшьлҽр оешмаларына һҽм яшь гражданнарга оештыру 

ярдҽме;                                      

- яшьлҽр оешмаларына ресурслы ярдҽм күрсҽтү;           

- яшьлҽр оешмаларына мҽгълүмати һҽм кадрлар белҽн 

ярдҽм итү;                                            

- яшь гражданнарны тҽрбиялҽү һҽм яшьлҽр арасында 

тискҽре күренешлҽрне кисҽтү.;                          

- яшь гражданнарның үз тормыш юлларын сайлау өчен 

социаль-икътисадый шартлар тудыру;;             

- яшьлҽрнең социаль, мҽдҽни, рухи һҽм физик үсешенҽ 

ярдҽм итү ; ;                      

- яшьлҽргҽ тҽрбия һҽм белем бирү;                    

- Питрҽч районының социаль-икътисадый һҽм мҽдҽни-

спорт тормышына яшьлҽрне кертү өчен шартлар 

тудыру;;                             

- яшьлҽр өчен социаль хезмҽтлҽр үсеше, балигъ 

булмаганнар арасында хокук бозуларны кисҽтү 

Программаның төп 

чаралары 

1. Сҽламҽтлекне ныгыту, яшь гражданнарның сҽламҽт 

яшҽү рҽвешен формалаштыру;                              

2. Яшь гражданнарны социаль яклау, гаилҽ институтын 

ныгыту, аның тормыш проблемаларын хҽл итүдҽ 

булышлык күрсҽтү;                                             

3. Яшь гражданнарда ҽхлакый принципларны 

тҽрбиялҽүгҽ, гражданлык җаваплылыгын һҽм яшьлҽр 

арасында экстремизмны профилактикалауга юнҽлтелгҽн 

яшьлҽр оешмалары гамҽллҽрен стимуллаштыру;           

4. Яшь гражданнарга хокукый тҽрбия бирү, икътисадый 

культураны күтҽрү һҽм яшь гражданнарның эшкуарлык 

инициативасын стимуллаштыру;          

5. Хезмҽт базарында яшь гражданнарның конкуренциягҽ 

сҽлҽтен арттыру;                     

6. Яшьлҽр мҽдҽнияте һҽм иҗаты, талантлы һҽм сҽлҽтле 

яшь гражданнарга ярдҽм итү;         



 

7. Студентлар инициативаларына ярдҽм итү;               

8. Яшь гражданнарның фҽнни-техник иҗаты; 

9. Яшьлҽр сҽясҽтен мҽгълүмати тҽэмин итү;  

10. Яшьлҽр өчен район инфраструктурасын 

формалаштыру, яшьлҽр сҽясҽтен кадрлар белҽн тҽэмин 

итү;        

11. Яшҽү урыны буенча яшьлҽр белҽн эшлҽү системасын 

үстерү; 12. Яшь гражданнарга аларның сҽламҽтлеген 

саклау, социаль характердагы авыруларны 

профилактикалау һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвешен 

формалаштыру өлкҽсендҽ ярдҽм итү; 

13. Яшьлҽрдҽ ҽхлакый-ҽхлакый кыйммҽтлҽрне, 

патриотизм һҽм гражданлык мҽдҽниятен формалаштыру 

Программаны 

тормышка 

ашыруның көтелгҽн 

нҽтиҗҽлҽре 

Программада куелган проблемаларны этаплап хҽл итү 

түбҽндҽгелҽргҽ мөмкинлек бирҽчҽк: - балалар һҽм 

яшүсмерлҽр арасында күзҽтүчесезлек дҽрҽҗҽсен 

киметергҽ; - район физкультура-спорт һҽм мҽдҽни-ял 

чараларында һҽм төрле дҽрҽҗҽдҽге ярышларда актив 

катнашучы яшьлҽр санын арттырырга; - төрле 

дҽрҽҗҽдҽге ярышларда актив катнашучы яшьлҽр санын 

арттырырга.;                                               

- яшьлҽрнең вакытлыча һҽм сезонлы мҽшгульлеген 

тҽэмин итү, яшьлҽр өчен эш урыннары санын арттыру 

юлы белҽн эшсезлек дҽрҽҗҽсен киметү; - яшьлҽрне ялны 

үткҽрүнең хҽвефле формаларыннан җҽлеп итү;; 

- һөнҽри белем алуда яшьлҽрнең активлыгын, хезмҽт һҽм 

эшмҽкҽрлек эшчҽнлеген алып баруда практик 

күнекмҽлҽрне һҽм практик күнекмҽлҽрне арттырырга; 

- студент яшьлҽренең активлыгын арттыру;            

- җитештерү, фҽн, техника, мҽдҽният һҽм сҽнгать 

өлкҽлҽрендҽ талантлы яшьлҽргҽ ярдҽм итү;;  

- яшь гаилҽлҽрнең социаль проблемаларын өлешчҽ хҽл 

итү ; ;    

- яшьлҽр өчен тармаклы социаль хезмҽтлҽр челтҽрен 

булдыру; - яшьлҽрне физик культура һҽм спорт белҽн 

шөгыльлҽнүгҽ, шулай ук ял итүнең оешкан рҽвешлҽренҽ 

җҽлеп итү; - яшьлҽрдҽ ватанпҽрвҽрлек, Россия һҽм туган 

як тарихына һҽм мҽдҽниятенҽ мҽхҽббҽт һҽм мҽхҽббҽт 

хислҽрен үстерү.;   

- яшьлҽр арасында караучысызлык һҽм хокук бозуларны 

киметергҽ; - район территориясендҽ эшлҽүче яшьлҽр 

оешмаларына ярдҽм күрсҽтергҽ 



 

Финанс белҽн 

тҽэмин итү 

программасы һҽм 

финанслау күлҽме 

Финанс белҽн тҽэмин итү программасы каралган 

түбҽндҽге чыганаклардан:                               

- район бюджеты;                                     

  - яшьлҽр сҽясҽте өлкҽсендҽ республика, бөтенроссия 

конкурсларында һҽм программаларында катнашудан 

акча; 

- бюджеттан тыш чыганаклар, шул исҽптҽн иҗтимагый 

оешмалар акчасы. 

Программаны 

тормышка ашыруны 

контрольдҽ тоту 

Программаны тормышка ашыру барышын контрольдҽ 

тота: 

- Питрҽч муниципаль районы Советы (программаны үтҽү 

барышы турындагы хисапларны тыңлау һҽм аларның 

нҽтиҗҽлҽре буенча карарлар кабул итү); 

- Питрҽч муниципаль районы башкарма комитеты 

(аппарат киңҽшмҽлҽрендҽ программаны тормышка 

ашыруның барышы турындагы хисапларны тыңлау); 

- Район Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре, спорт 

һҽм туризм бүлеге (программаны тормышка ашыру 

барышын агымдагы контрольдҽ тоту); 

- Питрҽч муниципаль районының Контроль-хисап 

палатасы (бюджет акчаларының максатчан 

кулланылышын тикшереп тору) 

    

Кереш 

 

2019-2021 елларга Питрҽч муниципаль районында яшьлҽр сҽясҽтен 

үстерүнең комплекслы программасы, «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон, 19.10.1993 елның 19 октябрендҽге 1983 номерлы 

Татарстан Республикасы Законнары нигезендҽ, дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтен үстерүнең 

стратегик максатлары турында заманча күзаллауны исҽпкҽ алып эшлҽнгҽн – 

«Татарстан Республикасы муниципаль районнары һҽм шҽһҽр округлары җирле 

үзидарҽ органнарына дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽте өлкҽсендҽ аерым вҽкалҽтлҽр бирү 

турында» 2006 елның 7 апрелендҽге 29-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы паспорты 

  Программа Питрҽч районы территориясендҽ яшьлҽр сҽясҽте һҽм районның 

яшь буынын төрле яклап үстерү өлкҽсендҽ бердҽм киңлекне тҽэмин итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн. 

1. Проблеманы карап тоту һәм аны программа методлары белән хәл 

итү кирәклеген нигезләү 

Яшьлҽр - социаль өлгергҽнлек, адаптация, өлкҽннҽр дөньясына интеграция 

чорын кичерҽ торган социаль-демографик төркем. Кризис шартларында нҽкъ менҽ 

яшьлҽр идеаллар җимерелүгҽ, социаль апатия үсүгҽ дучар ителҽ, чөнки 

кыйммҽтлҽр системасы хҽрҽкҽтчҽн, дөньяга караш сакланып кала алмый, бу 

яшьлҽр даирҽсенең ҽхлакый һҽм рухи сҽламҽтлеген югалтуга китерҽ. 



 

Җҽмгыятьнең хҽзерге торышы, базар мөнҽсҽбҽтлҽрен гамҽлгҽ кертү, 

социаль-икътисадый вҽзгыятьне үстерү яшьлҽрнең кҽефлҽрендҽ һҽм эшлҽрендҽ 

турыдан-туры чагылыш таба, анда уңай күренешлҽр дҽ, тискҽре күренешлҽр дҽ, 

тенденциялҽр дҽ тудыра. 

Төп проблемалар: хезмҽт эшчҽнлеген башлау өчен җитҽрлек старт 

мөмкинлеклҽре булмау; җитештерү, фҽн һҽм техника өлкҽсендҽ эш белҽн тҽэмин 

ителмҽү; торак белҽн тҽэмин ителешнең аз булуы; оешкан ял рҽвешлҽренең 

җитҽрлек булмавы; сҽяси активлыкның кимүе. 

Яшьлҽр арасында һөнҽри-техник белем дҽрҽҗҽсенең түбҽнҽюе; хезмҽт 

эшчҽнлеген түбҽн дҽрҽҗҽдҽ башлаучы һҽм укуын дҽвам итҽргҽ телҽге булмаган 

яшьлҽр санын арттыру; гыйльми дҽрҽҗҽ алу мотивациясен үзгҽртү һҽм аспирант 

корпусының - россия фҽненең интеллектуаль дҽрҽҗҽсен киметү нҽтиҗҽсе 

буларак. 

Яшьлҽр мохите элеккечҽ куркыныч криминоген зона булып кала бирҽ. 

Җинаятьчелекне яшҽртү, аның төркем характерындагы көчҽю кебек тискҽре 

тенденциялҽр арта. 

Яшь буын, үз чиратында, ышанычлы социаль ориентирлардан башка килеп 

чыкты. Бер яктан, тормыш юлының социаль яктан алдан билгелҽнүенҽ 

нигезлҽнгҽн традицион формаларны юкка чыгару, бер яктан, яшьлҽрнең үз 

язмышы өчен шҽхси җаваплылыгын арттырды, аларны сайлау зарурлыгына 

куйды, икенче яктан, аларның күбесенең яңа иҗтимагый мөнҽсҽбҽтлҽргҽ 

кушылырга ҽзер булмавы ачыкланды. Тормыш юлын сайлау яшь кешенең 

сҽлҽтлҽре һҽм мҽнфҽгатьлҽре белҽн түгел, ҽ еш кына очраклы хҽл белҽн 

билгелҽнҽ. 

Бүгенге дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтенең игътибар үзҽгендҽ стратегик ресурс, 

килҽчҽккҽ төп йөк салучы, инновациялҽрнең төп чыганагы, үзгҽрешлҽрнең мөһим 

факторы буларак яшьлҽр булырга тиеш. Бүгенге көндҽ демографик төшенчҽ 

буларак карарга гына түгел, ҽ аны шулай ук үсеп килүче җҽмгыятьнең 

икътисадый, социаль һҽм сҽяси шартлары белҽн бергҽ карарга кирҽк. 

Яшьлҽргҽ мондый караш, аның Питрҽч районының бүгенгесе һҽм килҽчҽге 

өчен ҽһҽмияте һҽм ҽһҽмиятен бҽялҽү күп төрле яшьлҽр арасында процесслар 

белҽн идарҽ итүче аерым дҽүлҽт һҽм яшьлҽр сҽясҽтен, тискҽре социаль 

вакыйгаларны уздыруга, яшьлҽр арасында асоциаль күренешлҽрне 

профилактикалауга, үсешне тизлҽтүгҽ, реакция сҽясҽтенҽ алмашка, инде үсеп 

килүче каршылыкларга һҽм проблемаларга адекват карарлар кабул итүгҽ сҽлҽтле. 

Яшьлҽргҽ ярдҽм күрсҽтү һҽм аның потенциалын җҽмгыять файдасына 

юнҽлтү өчен яшьлҽр мҽдҽниятен үстерүнең төп тенденциялҽрен, психологик 

үзенчҽлеклҽрне һ.б. белемнҽр кирҽк. Моннан тыш, бу белемнҽр Дҽүлҽт, бөтен 

җҽмгыять яшьлҽрне социальлҽштерү процессларына һҽм буыннарны алыштыру 

процессларына йогынты ясарга телҽгҽн законнарда үз чагылыш табарга тиеш. 

2. Программаның төп алымнары, максатлары һәм бурычлары, 

программаны тормышка ашыру этаплары һәм сроклары 

2.1. 2019-2021 елларга Питрҽч муниципаль районында яшьлҽр сҽясҽтен 

үстерүнең комплекслы программасын карап тотуга база якын килүлҽре турында. 



 

Яшьлҽр сҽясҽтен үстерүнең комплекслы программасын кабул итү Питрҽч 

районында яшьлҽр сҽясҽтен үстерүнең беренче этабын билгели. Шул ук вакытта 

аерым игътибар бирергҽ тҽкъдим ителҽ: 

2.1.1. Елга районы яшьлҽренең социаль-мҽдҽни эшчҽнлеге буенча чаралар. 

Питрҽч районында яшьлҽргҽ социаль ярдҽм күрсҽтү һҽм аларны яклау аеруча нык 

зҽгыйфь категория яшьлҽр: укучылар һҽм студентлар, социаль приютларда һҽм 

интернатларда, яшь гаилҽлҽрдҽ тҽрбиялҽнүчелҽр, авыр тормыш хҽлендҽ калган 

яшь гражданнар өчен льготалар һҽм матди ярдҽм системасын булдырудан 

гыйбарҽт булырга тиеш. Социаль яклау транспорт чыгымнарын түлҽү буенча 

ташламалар, Питрҽч муниципаль районы башлыгының исемле стипендиялҽре һҽм 

грантлары, яшь кешелҽрне социаль тернҽклҽндерү, төрле ташламалы торак 

программаларына кертү, Интернат учреждениелҽрен тҽмамлаучыларга 

компенсация түлҽүлҽре бирүдҽ чагыла.  

Моннан тыш, мҽктҽп һҽм студентлар каникуллары вакытында укучылар һҽм 

студентларның эшчҽнлекле ялын оештыру буенча да эш алып бару күздҽ тотыла. 

Программада шулай ук бушлай яки ташламалы нигездҽ район мҽдҽни-тамаша 

чараларына, киносеансларга бару мөмкинлеге дҽ каралган. Бу юнҽлеш буенча, 

шулай ук, авыр тормыш хҽлендҽ калган яшь гражданнарга бушлай хезмҽт 

күрсҽтүче консультация үзҽклҽре системасын булдыруда инфраструктура үсеше 

күздҽ тотыла. 

Яшьлҽрнең ялын оештыруга һҽм иҗатын үстерүгҽ зур игътибар бирергҽ 

кирҽк. Яшьлҽребезнең иҗади һҽм интеллектуаль сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ, иҗади һҽм 

рухи-ҽхлакый үсеш өчен шартлар тудыруга, шҽхеснең гармонияле үсешенҽ, яңа 

талантларны ачыклауга һҽм Питрҽч районы яшьлҽре арасында аралашуны 

киңҽйтүгҽ ярдҽм итҽ торган озак вакытлы даими программалар һҽм чаралар кирҽк. 

2.2.2. Яшьлҽрдҽ сҽламҽт яшҽү рҽвешенҽ ихтыяҗ формалаштыру һҽм физик 

культура һҽм спорт белҽн шөгыльлҽнүне популярлаштыру чаралары. Яшьлҽрнең 

социаль проблемаларын кисҽтү. 

Наркомания, алкоголизм, тҽмҽке тартуга каршы көрҽшкҽ юнҽлдерелгҽн 

төрле яшьлҽр акциялҽрендҽ медицина җҽмҽгатьчелеге оешмасы аша яшьлҽрнең 

сҽламҽт яшҽү рҽвеше кирҽклеге турында мҽгърифҽтчелек эшчҽнлеген алып 

барырга. Тиешле юнҽлеш яшьлҽр тормышында физкультура һҽм спорт ролен алга 

таба да арттыруга юнҽлдерелгҽн. 

Яшьлҽрнең гомуми физик сҽламҽтлеге балигъ булган чит иллҽрдҽ кими. 

Физик культура һҽм спорт ҽлеге хҽлне алга таба да үзгҽртергҽ мөмкинлек бирүче 

таяныч ноктасы була ала. Физкультура һҽм спорт яшь кешенең ихтыярын 

чыныктыра, гармонияле физик үсеш, югары тормыш тонусына, стрессларга 

каршы торучанлыкка, тиз шҽһҽр темпына җайлашуга, акыл һҽм физик 

йөклҽнешлҽрнең дөрес аралашуына, шҽхси вакыт белҽн шөгыльлҽнүне, 

гамҽллҽрдҽ һҽм гамҽллҽрдҽ энергиялелекне оештыруга ярдҽм итҽ. Физкультура 

һҽм спорт белҽн шөгыльлҽнү куркынычы янаган төркемдҽге яшүсмерлҽр һҽм 

яшьлҽр өчен - аларны урамда вакытны бушка уздырудан азат итүнең бер ысулы. 

Төрле дҽрҽҗҽдҽге ярышларда катнашу яшүсмерлҽрне һҽм яшьлҽрне билгеле 

бер кагыйдҽлҽр кысаларында ярышырга өйрҽтҽ, гаделсез уен омтылышы өчен 

штраф санкциялҽренең кире кайтмавын сизҽргҽ мөмкинлек бирҽ. Хҽрби хезмҽткҽ 

ҽзерлек элементы буларак, егетлҽрнең анда катнашуын карап, оборона-спорт 

ярышларына да зур игътибар бирү күздҽ тотыла. Зур масштаблы халыкара спорт 



 

акциялҽрен һҽм чараларын уздыру яшьлҽрдҽ спорт белҽн даими шөгыльлҽнүгҽ 

уңай мотивация тудырачак. 

Яңа спорт корылмалары, "җҽяү барып җитҽ алырлык" мҽйданчыклары 

ачылу спортчы-студентлар арасыннан урам спортчыларының кадрлар составы 

мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ ярдҽм итҽчҽк һҽм район ярышларында актив катнашучы 

яшьлҽр һҽм яшьлҽр санын реаль рҽвештҽ арттырачак. 

 2019-2021 елларга Физик культура һҽм спортны үстерү юнҽлеше буенча 

максатчан ярдҽмче программаның башка аеруча мөһим чаралары: яшҽү урыны 

буенча Массакүлҽм спорт ярышлары уздыру, яшьлҽр һҽм профсоюз командалары 

арасында спорт очрашулары һҽм чемпионатлар уздыру, яшь инвалидлар арасында 

ярышлар уздыру, кече яшүсмерлҽр арасында ОФП диагностикасы, яшүсмерлҽр 

өчен спортчылар, мастерлар өчен күрсҽтмҽ чыгышлар, яшьлҽр арасында сҽламҽт 

яшҽү рҽвеше өчен пропаганда һҽм агитация, гаилҽ спорт ярышларын һҽм спорт 

белҽн уртак гаилҽ белҽн шөгыльлҽнүне торгызу һҽм үстерү, стадион һҽм спорт 

корылмаларын профессиональ балалар спорт командаларын ҽзерлҽүне яхшырту 

өчен яңадан җиһазландыру, скейтпарклар, роллерлар, велосипед мҽйданчыклары 

ачу, ярышларда катнашу өчен үткҽрелҽ торган спорт чаралары турында 

мҽгълүмат тарату аша җҽлеп итү. 

Программа стратегиясе спорт ярышларында һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвешен 

пропагандалау акциялҽрендҽ эшлҽүче яшьлҽрнең абсолют санын арттыруга 

нигезлҽнҽ. Спорт-ул вакыт талҽбе, һҽм аларның дҽреслҽрен яшь гражданнарыбыз 

өчен социаль нормага ҽйлҽндерергҽ кирҽк. 

2.2.3. Яшьлҽрнең икътисадый мөстҽкыйльлегенҽ ярдҽм итү чаралары. 

Хезмҽт һҽм мҽшгульлек хокукларын тормышка ашыру. Яшьлҽрнең олы 

тормышка интеграциялҽнүенең иң мөһим мизгеллҽренең берсе булачак һөнҽри 

эшчҽнлекне сайлау, беренче хезмҽт күнекмҽлҽрен алу һҽм үз сҽлҽтлҽренҽ һҽм 

мөмкинлеклҽренҽ туры килгҽн белем дҽрҽҗҽсен сайлау. Яшьлҽрнең беренче 

хезмҽт күнекмҽлҽрен алу өчен шартлар тудыру аеруча мөһим. Ҽлеге максатка 

ирешүнең бер формасы булып студентлар һҽм мҽктҽп хезмҽт отрядларының 

системалы эшен торгызу һҽм, ҽлбҽттҽ, яшьлҽр студент отрядларын, шулай ук урта 

һҽм югары һөнҽри белем бирү учреждениелҽре укучыларын муниципаль хуҗалык 

тармакларында эшлҽүгҽ җҽлеп итү эшен камиллҽштерү тора. 

Ҽлеге ярдҽмче программада һөнҽри юнҽлеш бирү һҽм эш белҽн тҽэмин итү 

дигҽндҽ, һөнҽри юнҽлеш бирүгҽ; һөнҽр сайлауга яисҽ эшчҽнлек төрен 

алмаштыруга йогынты ясый торган сҽлҽтлҽрне, кызыксынуларны, яраклылыкны 

һҽм башка факторларны ачыклауга юнҽлдерелгҽн икътисадый, социаль, 

психологик һҽм педагогик чаралар комплексы аңлашыла. Һөнҽри юнҽлеш 

бирүнең төп формалары булып һөнҽри белем бирү, һөнҽри үзбилгелҽнү, һөнҽри 

консультациялҽр бирү, эшкҽ урнашу, һөнҽри сайлап алу, һөнҽри адаптация тора. 

Яшьлҽр эшчҽнлегенең бер формасы буларак, яшьлҽр эшкуарлыгына ярдҽм итү дҽ 

шул ук рҽттҽ тора. 

2.2.4. Яшьлҽр арасында гражданлык-патриотик аң формалаштыру чаралары. 

Бу этапта, һичвакыттагыча, гражданнарны тҽрбиялҽү, бигрҽк тҽ ватанпҽрвҽрлек 

һҽм Ватанга мҽхҽббҽт рухында актуаль мҽсьҽлҽ тора. Программада сугыш 

урыннары буенча хҽрби-тарихи походлар, Ватаныбызның фашизмны Җиңүнең 

хҽрби-тарихи аспектлары турында фикер алышу буенча ветераннар белҽн уртак 

конференциялҽр каралган. Моннан тыш, яшьлҽрне армиядҽ хезмҽткҽ ҽзерлҽү 



 

буенча максатчан чаралар да, хҽрби хезмҽткҽ чакырылучыларның күп төрле 

хҽрби-спорт ярышлары элементлары да каралган. Гомумҽн алганда, ҽлеге ярдҽмче 

программа яшь гражданнарда үз Ватаны өчен горурлык хисе, агрессия яки һөҗүм 

иткҽн очракта аны якларга ҽзер булуын үстерҽ, мактаулы бурыч - Кораллы 

Көчлҽрдҽ хезмҽт итү турындагы идеялҽрне тарата, мҽктҽп һҽм югары уку 

йортлары базасында ветераннар берлҽшмҽлҽренҽ һҽм хҽрби дан музейларына 

ярдҽм итҽ. 

2.2.5. Яшь гаилҽлҽргҽ ярдҽм итү чаралары. Яшь гаилҽ институтына 

гарантияле ярдҽм талҽп итҽ. Бу яшьлҽрне гаилҽ тормышына системалы рҽвештҽ 

ҽзерлҽүгҽ; гаилҽнең үз активлыгын тормыш стратегиясен билгелҽүдҽ һҽм 

тормышка ашыруда стимуллаштыруга; яшь гражданнарның балалары туган өчен 

җаваплылыгын формалаштыруга, ата-ана вазыйфаларын башкарган өчен 

җаваплылыгын формалаштыруга юнҽлтелергҽ тиеш.; яшь гаилҽнең торак 

мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ, мҽшгульлекне тҽэмин итүдҽ, яшь парларның гаилҽ 

мөнҽсҽбҽтлҽрендҽ югары ҽхлакый башлангычларны раслауда, гаилҽ белҽн 

аңлашуны ныгытуда социаль-хокукый яклауга һҽм ярдҽм итүгҽ юнҽлдерелгҽн. Бу 

этапта торган төп бурычларның берсе - яшь гаилҽлҽргҽ торак шартларын 

яхшырту. Ҽлеге мҽсьҽлҽ яшь гаилҽлҽрнең торак шартларын яхшырту буенча 

федераль программаларда катнашу аша тормышка ашырылырга мөмкин. 

2.2.6. Яшьлҽр иҗтимагый оешмалары белҽн хезмҽттҽшлек чаралары. 

Яшьлҽр белҽн нҽтиҗҽле эшлҽүнең мҽҗбүри шарты-иҗтимагый ҽһҽмиятле 

инициативаларга, яшь гражданнарның, яшьлҽр һҽм балалар иҗтимагый 

оешмаларына ярдҽм күрсҽтү. Районда иҗтимагый оешмалар белҽн эшлҽү 

тҽҗрибҽсе күрсҽткҽнчҽ, уртак программалар һҽм чаралар күбрҽк балалар һҽм 

яшьлҽрне колачларга ярдҽм итҽ. Ҽ хҽйрия акциялҽре яшь буынны тҽрбиялҽүдҽ 

ярдҽм итҽ. Яшьлҽр сҽясҽтенең төрле юнҽлешлҽре буенча уртак чаралар үткҽрү 

Питрҽч районының социаль-икътисади өлкҽсен үстерү өчен яшьлҽрне ныгытачак, 

берлҽштерҽчҽк һҽм уңай якка юнҽлдерҽчҽк. Шулай ук Питрҽч районында 

иҗтимагый оешмаларның эшчҽнлеге турында мҽгълүматлар базасын булдыру 

буенча да эш алып барырга кирҽк. 

2.2.7. Студентларга ярдҽм итү чаралары. Төп максатларның берсе-

студентлар яшьлҽренең активлыгын арттыру, студентлар үзидарҽсен үстерү 

буенча эшне оештыру һҽм студентлар иҗтимагый инициативасына ярдҽм итү 

өчен шартлар тудыру. Питрҽч районына бу этапта актив, югары үсешкҽ ирешкҽн, 

акыллы яшьлҽр потенциалы кирҽк, чөнки белемсез һҽм матур килҽчҽкне 

булдырып булмый. Булдыру, студентлар берлеге советы. Татарстан Республикасы 

шҽһҽрлҽре арасында иҗади яшьлҽр төркемнҽре белҽн алмашу программасын 

эшлҽү. "Ел студенты" конкурсын һҽм студент яшьлҽре өчен башка төрле 

чараларны оештыру һҽм үткҽрү. 

2.2.8. Социаль-мҽдҽни эшчҽнлек инфраструктурасын һҽм яшьлҽр белҽн 

спорт эшен үстерү чаралары. Яшьлҽр белҽн эшлҽү, күп функцияле яшьлҽр 

мҽдҽни-эшлекле үзҽклҽре, яшүсмерлҽр-яшьлҽр клублары, үзҽклҽр челтҽрен 

үстерүне тҽэмин итү районда яшьлҽр сҽясҽтенең реаль һҽм нҽтиҗҽле үсешен 

тҽэмин итҽчҽк. Питрҽч районында яшҽүчелҽрнең яшҽү урыны буенча һҽм күплҽп 

ял итү урыннарында спорт белҽн шөгыльлҽнү өчен объектларны үстерү 

пропаганда һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвешенҽ тарту өчен базаны киңҽйтергҽ мөмкинлек 

бирҽчҽк. 



 

2.2.9. Яшьлҽр сҽясҽтен мҽгълүмат белҽн тҽэмин итү чаралары. Районда 

дҽүлҽт яшьлҽр сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру буенча Татарстан Республикасы, Питрҽч 

районы массакүлҽм мҽгълүмат чаралары белҽн тыгыз элемтҽдҽ торуны җайга 

салырга. 

 Иҗади потенциалны үстерүгҽ һҽм һөнҽри осталыкны үстерүгҽ ярдҽм 

итүче яшь журналистлар белҽн үзара хезмҽттҽшлек буенча чаралар, шул исҽптҽн 

яшь журналистлар конкурсы, туган район турында иң яхшы видеороликка 

конкурс, мҽктҽплҽрнең иң яхшы басмасына конкурс үткҽрү. Питрҽч районында 

яшьлҽр арасында аерым ММЧ булдыру, шул исҽптҽн яшьлҽр белҽн эшне 

яктыртучы Интернет-сайт булдыру. 

Яшьлҽр сҽясҽтенең төп бурычы-аны үз-үзеңне тормышка ашыра торган 

инфраструктура булдыру, ул, бу өлкҽдҽ идарҽ итү карарларын көндҽлек кабул 

итмичҽ, яшьлҽр белҽн даими эш алып барырга ярдҽм итҽр иде. Барыннан да элек, 

сүз мөстҽкыйль фикерлҽүче яшьлҽр сҽясҽте кадрларын ҽзерлҽү, мондый сҽясҽтне 

гамҽлгҽ ашыручы коммерцияле булмаган оешмалар белҽн хезмҽттҽшлек итүнең 

ышанычлы каналларын җайга салу турында бара. Шуңа күрҽ программаның 

махсус бүлеге яшьлҽр сҽясҽте инфраструктурасын формалаштыру проблемасына 

багышланган. 

Беренчел этапта программа чаралары составына яшьлҽр белҽн бҽйле башка 

программаларда каралган кайбер чараларны кертү максатка ярашлы булырга 

мөмкин. Яшьлҽр сҽясҽтенең комплекслы, тармакара табигате тарафыннан 

билгелҽнгҽн, ҽ 2019-2021 елларга Питрҽч муниципаль районында яшьлҽр сҽясҽтен 

үстерү комплекслы программасында билгеле бер чараларны беркетү район 

башкарма хакимияте эшчҽнлегенең яшьлҽрнең ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү 

һҽм аңа тҽрбия йогынтысы өлкҽсендҽге интеграциялҽнүенҽ ярдҽм итҽчҽк. 

Программа белҽн яшьлҽр сҽясҽте гамҽлгҽ ашырыла торган субъектлар 

билгелҽнде: 

- 14 яшьтҽн 30 яшькҽ кадҽрге физик затлар, Питрҽч районында 25 яшьтҽн 30 

яшькҽ кадҽрге физик затлар, көндезге һҽм читтҽн торып уку (кичке) формасында 

һөнҽри белем алучы физик затлар, 14 яшьтҽн 30 яшькҽ кадҽрге, районнан читтҽ 

яшҽү урыны булган, көндезге һҽм читтҽн торып уку (кичке) формасында белем 

алучы физик затлар, район территориясендҽге мҽгариф учреждениелҽрендҽ 

көндезге һҽм көндезге (кичке) формада белем алучы физик затлар;; 

- Питрҽч районында яшҽү урыны булган яшь гаилҽлҽр, никахлашканнан соң 

беренче өч елда (бала яки берничҽ бала туганда - озын никахлары чиклҽнмичҽ), 

ҽгҽр дҽ ир белҽн хатын 35 яшькҽ җитмҽгҽн булса, шулай ук ана яки ҽтилҽре 35 

яшькҽ җитмҽгҽн бала белҽн тулы булмаган гаилҽлҽр дҽ бар; 

- яшьлҽр оешмалары-федераль законнар нигезендҽ төзелгҽн һҽм законда 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Питрҽч районы территориясендҽ теркҽлгҽн коммерцияле 

булмаган оешмалар яисҽ Питрҽч районы территориясендҽ юридик зат буларак 

теркҽлмичҽ генҽ гамҽлдҽ булган иҗтимагый берлҽшмҽлҽр. 

Яшь гражданнар арасында яшьлҽр сҽясҽтен дифференциациялҽү максатында 

бүлеп бирелде: 

- балигъ булмаган яшь гражданнар-14 яшьтҽн 18 яшькҽ кадҽрге гражданнар; 

- студентлар-һөнҽри белем алучы яшь гражданнар; 



 

- авыр тормыш хҽлендҽ калган яшь гражданнар, яшь инвалид гражданнар, 

ятимнҽр, шулай ук Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының хокукый 

актлары белҽн билгелҽнҽ торган башка категория гражданнар. 

2019-2021 елларга Питрҽч муниципаль районында яшьлҽр сҽясҽтен үстерү буенча 

комплекслы программа яшьлҽр сҽясҽте субъектларына карата түбҽндҽге төп 

максатларга ирешүгҽ юнҽлдерелгҽн. 

2.2. Программаның төп максатлары: 

- яшь гражданнарның ҽхлакый, интеллектуаль һҽм физик үсешенҽ ярдҽм итү;; 

- иҗтимагый мөнҽсҽбҽтлҽр системасында яшь гражданнарның катнашуы өчен 

шартлар тудыру; 

- яшь гражданнарга социаль проблемаларны хҽл итүдҽ ярдҽм күрсҽтү; 

- яшьлҽр арасында тискҽре күренешлҽрне кисҽтү; 

- яшь гражданнарны патриотизм рухында тҽрбиялҽү, башка халыкларга, туган 

районга карата хөрмҽт тҽрбиялҽү. 

2.3. Программаның төп бурычлары: 

Яшь гражданнарга ярдҽм күрсҽтү: 

- мҽгариф һҽм һөнҽри юнҽлеш бирү өлкҽсендҽ; 

- сҽламҽтлек, физик культура һҽм спорт өлкҽсендҽ;; 

- ял һҽм ял итү өлкҽсендҽ; 

- хезмҽт, эшкҽ урнашу һҽм эшмҽкҽрлек инициативасын үстерү өлкҽсендҽ;; 

- яшь гражданнарга һҽм яшь гаилҽлҽргҽ социаль һҽм торак өлкҽлҽрендҽ ярдҽм 

итү. 

Яшьлҽр оешмаларына ярдҽм күрсҽтү: 

- яшьлҽр оешмаларына һҽм яшь гражданнарга оештыру ярдҽме; 

- яшьлҽр оешмаларына ресурслы ярдҽм күрсҽтү; 

- яшьлҽр оешмаларына мҽгълүмати һҽм кадрлар белҽн ярдҽм итү; 

- яшь гражданнарны тҽрбиялҽү һҽм яшьлҽр арасында тискҽре күренешлҽрне 

кисҽтү.; 

- яшь гражданнарның үз тормыш юлларын сайлау өчен социаль-икътисадый 

шартлар тудыру;; 

- яшьлҽрнең социаль, мҽдҽни, рухи һҽм физик үсешенҽ ярдҽм итү ; ; 

- яшьлҽргҽ тҽрбия һҽм белем бирү; 

-яшьлҽрне социаль-икътисадый һҽм мҽдҽни-спорт тормышына кертү өчен 

шартлар тудыру;  

- яшьлҽр өчен социаль хезмҽтлҽрне үстерү; 

- балигъ булмаганнар арасында хокук бозуларны кисҽтү. 

2.4. Программаны тормышка ашыру этаплары һҽм сроклары: 

2019-2021 елларга Питрҽч муниципаль районында яшьлҽр сҽясҽтен үстерүнең 

комплекслы программасы биш этаптан тора. Һҽр этапның озынлыгы календарь ел 

тҽшкил итҽ. Программаны үтҽү этапларының төп эчтҽлеге еллар буенча 

финанслау белҽн чаралар исемлегендҽ тҽкъдим ителгҽн. 

Программа чараларын тормышка ашыру район хакимиятлҽренең һҽм 

иҗтимагый оешмаларның яшь гражданнар белҽн хезмҽттҽшлеге буенча агымдагы 

профилактик һҽм тҽрбия чараларын үстерүдҽ, районның тормыш-көнкүрешенҽ 

кагылышлы төрле мҽсьҽлҽлҽр һҽм яшьлҽр катнашуында алга китҽргҽ мөмкинлек 

бирҽчҽк. 

 



 

3. Программа чаралары исемлеге 

Программада чараларның тугыз блогы (Ярдҽмче программалар) бүлеп бирелгҽн): 

 

1.Яшьлҽрнең социаль-мҽдҽни эшчҽнлеге. 

 

2. Сҽламҽт яшҽү рҽвешенҽ ихтыяҗ тудыру һҽм физик культура һҽм спорт белҽн 

шөгыльлҽнүне популярлаштыру. Яшьлҽр һҽм яшүсмерлҽрнең социаль 

проблемаларын кисҽтү. 

 

3. Яшьлҽрнең икътисадый мөстҽкыйльлегенҽ булышлык күрсҽтү. Хезмҽт һҽм 

мҽшгульлек хокукларын тормышка ашыру. 

 

4. Яшьлҽрдҽ гражданлык-патриотик аң формалаштыру. 

 

5. Яшь гаилҽлҽргҽ ярдҽм итү. 

 

6. Яшьлҽр иҗтимагый оешмалары белҽн хезмҽттҽшлек. 

 

7. Студентларга ярдҽм итү. 

 

8. Социаль-мҽдҽни эшчҽнлек һҽм яшьлҽр белҽн спорт эше инфраструктурасын 

үстерү. 

 

9. Яшьлҽр сҽясҽтен мҽгълүмати тҽэмин итү. 

Һҽр ярдҽмче программа финанс ресурсларын гамҽлгҽ ашыру өчен җаваплы 

башкаручыларны һҽм кирҽкле чараларны гамҽлгҽ ашыру срокларын күрсҽтеп, 

чараларның үз исемлегенҽ ия 

 


