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                                         Программаның Паспорты 

Атамасы 

Программа 

«Мәдәният үсешенә иске ильдеряк авыл җирлегендә 

Аксубай муниципаль районы 2016-2024. г.» 

 

 

Нигезенә өчен эшләү Программасы 

Программа нигезендә, РФ Конституциясе,ТР, 

федераль законнар, законнар кабул 

ителде. Муниципаль берәмлек уставы норматив 

хокукый актлары 

 

Муниципаль заказчысы - координаторы 

Программасы 
Башкарма комитет иске ильдеряк авыл җирлеге 

башлыгы Татарстан Республикасы Аксубай 

муниципаль районының 

 

 

Төп эшләүчеләр Программасы 

Башкарма комитет иске ильдеряк авыл җирлеге 

башлыгы Татарстан Республикасы Аксубай 

муниципаль районының 

 

 

Программаның Максатлары Канәгатьлек агымдагы һәм яңаларын 

формалаштыру, ихтыяҗларын халкы иске ильдеряк 

авыл җирлеге, Аксубай районы өлкәсендә, мәдәният, 

сәнгать һәм кинематография учреждениеләренең 

кызыксындыручанлыгын күтәрү, мәдәният, сәнгать, 

кинематография халкы һәм кунаклары өчен җирлеге 
Якланганлык дәрәҗәсен арттыру, тормыш 

һәм тынычлык яшәүче гражданнарның 

территориясендә иске ильдеряк авыл җирлеге, 

Аксубай муниципаль районы, аларның законлы 

хокукларын һәм мәнфәгатьләрен нигезендә 

экстремизмга һәм террорчылыкка каршы тору, 

профилактикалау һәм кисәтү, аларны күренешләрен 

шул иске ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай 

муниципаль районы 

Бурычлар Программасы 1. Саклап калу һәм үстерү, милли музыкаль гореф-

гадәтләрен үстерү, заманча музыка сәнгате; 

2. Һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, кисәтү 

һәм булдырмау, конфликтларны социаль, этник һәм 

дини нигездәге; җәмәгатьчелек фикерен 



Формалаштыру булдыруга юнәлдерелгән атмосфера 

нетерпимости халыкны проявлениям, террорчылык 

һәм экстремистик идеология 

Тормышка ашыру вакытлары 2016-2024 елларда 

Ярдәмче программасы - Үстерү «клуб концерт оешмалары һәм 

исполнительского сәнгать 2016-2024 елларга» 

Профилактикалау "терроризм һәм экстремизм 2016-

2024 елларга» 

 

Программаны финанслау күләмнәре Программаны финанслау күләме узган 2016-2024 

елларда тәшкил итә 14290,90 мең сум, шул исәптән: 
2016 елга -1166 мең сум 
2017 елга – 1183,45 мең сум 
2018 елга – 1201,2 мең сум 
2019 ел - 1219,25 мең сум 
2020 елга - 1834,0 мең сум 
2021 елга-1861,0 мең сум 
2022 елга-1868,0 мең сум 
2023 елга-1941,0 мең сум 
2024 елга - 2017,0 мең сум 
Искәрмә: финанслау күләмнәре Программаны йөртә 

торган фараз характерында һәм алынырга тиеш 

еллык үзгәртү исәпкә алып, бюджет формалаштыру, 

тиешле дәрәҗәдәге тиешле елга, шулай ук акча 

бүлеп бирү, федераль һәм республика бюджеты 

чараларын финанслашу өчен 

Көтелгән ахыр нәтиҗәләрен гамәлгә 

ашыру максатларын һәм бурычларын 

Программасы (аның нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары һәм күрсәткечләре, аның 

бюджет нәтиҗәлелеге 

Программа чараларын тормышка ашыру мөмкинлеге 

бирәчәк ирешә 2020 елга арттыру: 
санын арттыру катнашучы, катнашкан, төрле 

бәйгеләрдә, фестивальләрдә, төрле дәрәҗәдәге; 

өлешен арттыру, катнашучыларны программа 

массакүләм һәм мәдәни-массакүләм чаралар; 
арттыру клуб оешмалары үзешчән сәнгать һәм 

катнашучылар санын аларда; 
санын мәдәни акцияләр һәм программаларын саклап 

калуга юнәлтелгән этномәдәни үзенчәлеген 

халыклары җирлеге кадәр 5 чаралар 
күп уртак проектлар белән, дәүләт органнары, 

мәдәни-просветительскими учреждениеләре, милли-

мәдәни берләшмәләре, шулай ук аерым гражданнар 

кадәр 3 проектларын; 
санын проведений татар халык бәйрәме "Сабантуй" 

җирлегендә -1; 



совершенствует формалаштыру нетерпимости 

барысына да фактлары террорчылык һәм 

экстремистик күренешләргә; 
Формалаштыру өчен бердәм мәгълүмати кыр 

пропагандалау һәм тарату территориясендә иске 

ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль 

районы идеяләр толерантлык, ихтирам итү, башка 

мәдәниятләргә; 
Ныгыту, яшьләр арасында атмосфера этникара 

татулык һәм толерантлык. 
 

Оештыру системасы Программа 

үтәлешенә контроль 
Дәүләт советы иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы; Башкарма комитеты, иске 

ильдеряк авыл Аксубай муниципаль районы. 
 

 

Гомуми характеристика өлкә Программасын гамәлгә ашыру, 
шул исәптән, проблемалар, хәл, алар ул юнәлдерелгән 

Хәзерге вакытта иске ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай муниципаль 

районы үз эшчәнлеген гамәлгә 5 муниципаль мәдәният һәм сәнгать 

учреждениеләре. Гомуми челтәре объектларын мәдәният иске ильдеряк авыл 

җирлеге, Аксубай муниципаль районы үз эченә ала: 2 һәркем керә алырлык 

китапханәләр, 2 учреждениеләренең мәдәни-досугового типтагы. Ярдәм һәм 

үстерү өлкәләрен дәүләт мәдәният һәм сәнгать иске ильдеряк авыл җирлегендә 

Аксубай муниципаль районының 2014 елда бюджеттан җирлеге җибәрелгән 1122 

мең сум. Саны тармагында эшләүче 8 кеше тәшкил итә. Зур күләмдә акча 

җибәрелә үстерүгә матди-техник базасын төзү һәм реконструкция объектларын 

саклау тармагын комплекслы мәгълүматлаштыруга һәм модернизацияләүгә 

җиһазлар мәдәният учреждениеләре. 

Мәгълүматлар буенча социологик тикшеренүләр, булган мәдәният 

учреждениеләре челтәре дә тулысынча канәгатьләндерә запрослары халык. Бу 

оценках халыкның җитәрлек булмаган тәэмин ителеше, иң беренче чиратта белән 

бәйләнгән түбәндәге проблемалар: 

неравномерность урнаштыру мәдәният объектларын саклау чагыштырмача 

югары "порога мөмкинлеген" учреждениеләре; 

күләме һәм төрләре буенча хезмәт күрсәтә торган мәдәният учреждениеләре 

дә тулысынча планга туры килә таләпләренә, предпочтениям һәм көтүе 

гражданнар; 

недостаточное җиһазлау мәдәният учреждениеләре заманча югары 

технологияле җиһазлар өчен досуговой һәм иҗади эшчәнлек, белем һәм 



самообразования, чаралар үткәрү, эшчәнлеге үзешчән берләшмәләре, шулай ук 

чаралары белән тәэмин итү мөмкинлеген мәдәният учреждениеләре өчен төрле 

категориядәге халыкның, шул санда аз хәрәкәт итә торган һәм башка 

ограничениями тормыш; 

кытлык зур заманча комплекс югары дәрәҗәдә үткәрү өчен фестивальных 

һәм башка программалар, төрле жанрларында сәнгать (музыка, театр), 

концертно-филармонической һәм күргәзмә эшчәнлеге куллану сыйфатында 

базасын өчен концерт һәм башка сәнгать коллективлары 

                       Механизм җиңү проблемалар мәдәният өлкәсендә 

Эчтәлек проблемалары Механизм җиңү 

Мәдәни-ял итү тәкъдимнәр түгел 

покрывают барлыгы диапазона 

гражданнар соратуларын 

Яңа формаларын кертү һәм алымнарын эшләү 

өлкәсендә мәдәни-досуговой эшчәнлеге 

Тиешле развитость учреждениеләренең 

матди-техник базасын мәдәният 
Матди-техник базасын ныгытуга һәм 

мәгълүматлаштыру тармагы, яңарту, җиһазлар, 

җәлеп итү, бюджеттан тыш акчаларны дәүләтнеке 

булмаган структураларның 

Тиешле алу мәдәният учреждениеләре 

өчен инвалидлар, мөмкинлекләре чикле 

затлар тормыш 

Җиһазлау мәдәният учреждениеләре спецтехникой, 

приспособление мәдәният учреждениеләре өчен 

керү инвалидлар һәм башка аз хәрәкәтләнүче 

гражданнарның үстерү, дистанцион хезмәт күрсәтү 

Кирәклеген эшләү һәм гамәлгә кертү, 

инновацион мәдәни проектлар 
Грантовая ярдәм итү, инновацион проектлар, иҗади 

остаханәләрдә 

 

Чаралар көйләү һәм коррупция идарәсе 
максаты белән киметү, аларны йогынты Программаның максатларына ирешү 

Анализ куркынычлылык һәм рисклар белән идарә итү Программасы 

кысаларында гамәлгә ашыра муниципаль заказчысы - координаторы – 

Программа Башкарма комитеты, иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы. 

К аеруча җитди рискам атап була финанс һәм административ хәтәр гамәлгә 

ашыру ярдәмче. Финанс куркынычын гыйбарәт үтәмәгән тулысынча кабул 

ителгән Программа буенча финанс йөкләмәләре. Ысул чикләүләр финанс риск 

булып тора, ел саен уздырыла торган корректировкалау, финанс күрсәткечләрен 

программа чараларын һәм күрсәткечләргә карап, ирешелгән 

нәтиҗәләр. Минимизация куркынычлылык недофинансирования Программа 

чараларын бюджетыннан иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль 



районы юлы белән башкарыла формалаштыру механизмнарын инвестицияләр 

җәлеп итүчәнлеге, инновацияле проектларны мәдәният өлкәсендә, социаль 

партнерлык. Административ куркынычы белән бәйле неэффективным идарәсе 

Программасы, ул китерергә мөмкин невыполнению максатларны һәм 

бурычларны ярдәмче. Ысуллар чикләүләр административ риск булып тора: 

контроль үтәлеше программа чаралары һәм механизмын камилләштерүгә, 

агымдагы идарә итү Программасын тормышка ашыруны; 

формалаштыру, еллык планын Программасын тормышка ашыру; 

непрерывный мониторингы үтәү күрсәткечләре (индикаторлары) 

Программаны; 

халыкка һәм ачык публикация мәгълүматлар Программасын гамәлгә 

ашыруның барышы турында. 

Чаралар күрү буенча идарәсенә коррупция башкарыла муниципаль 

заказчысы - координаторы Программасы нигезендә мониторинг Программасын 

тормышка ашыру һәм бәяләү, аның эффективлыгы һәм нәтиҗәлелеге. 

Төп максатлары, бурычлары, тасвирламасы ахыр нәтиҗәләрен 
Программасын һәм аны гамәлгә ашыру срокларын 

Целеполагание Программасы нигезләнгән, мәсәлән, өстенлекләре дәүләт 

мәдәни сәясәте, Татарстан Республикасы, билгеләнгән республика программасы 

"Татарстан Республикасы мәдәнияте Үсеше" 2014 - 2020годы. 

Белән беррәттән булдыру өчен кирәкле шартлар тотрыклы үстерү өлкә 

мәдәният һәм сәнгать максатыннан социаль-икътисади үсеш иске ильдеряк авыл 

җирлеге, Аксубай муниципаль районы, стратегик максаты-әлеге Программа 

булып тора канәгатьлек агымдагы һәм яңаларын формалаштыру, ихтыяҗларын 

халкы иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы өлкәсендә, 

мәдәният, сәнгать учреждениеләренең кызыксындыручанлыгын күтәрү 

мәдәният, сәнгать халкы һәм кунаклары өчен җирлек. Әлеге максатка ирешү өчен 

кирәк, кайбер бурычларны хәл итү носящих системалы характерда, шул исәптән: 

саклап калу һәм үстерү, милли музыкаль гореф-гадәтләрен үстерү, заманча 

музыка сәнгате; 

саклау, өйрәнү һәм үстерү һөнәрчелеге иске ильдеряк авыл җирлегендә 

Аксубай муниципаль районы; 

сакланышын тәэмин итү һәм нәтиҗәле файдалану, мәдәни мирас объектлары 

территориясендә урнашкан иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль 

районы; 



өчен шартлар тудыру, үстерү, регионара һәм милләтара мәдәни 

хезмәттәшлекне 

Программа күздә тота муниципаль дәрәҗәдә гамәлгә ашыру чараларын, 

специфические бурычлар, аларның чагылдырылырга тиешле подпрограммах. 

Подпрограмма Үстерү "концерт оешмалары һәм башкарма сәнгать 2016 - 

2020 елларга" куя максаты саклап калу һәм үстерү, милли музыкаль гореф-

гадәтләрен үстерү, заманча музыка, сәнгать. Чагылдыра бүгенге торышы 

челтәрендә муниципаль концерт оешмалары җирлеге, үсеш перспективалары, 

концерт учреждениеләре 2020 елга кадәр. 

Подпрограмма терроризмны Кисәтү иске ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай 

муниципаль районы» совершенствует формалаштыру нетерпимости барысына да 

фактлары террорчылык һәм экстремистик күренешләргә формалаштыру өчен 

бердәм мәгълүмати кыр пропагандалау һәм тарату территориясендә иске 

ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы идеяләр толерантлык, 

ихтирам итү, башка мәдәниятләргә; 

Программаны тормышка ашыру вакыты - 2016 - 2024 елга. 

                         Нигезләү ресурс белән тәэмин итү Программасын 

Финанс белән тәэмин итү Программасын тормышка ашыру күздә тота 

куллану бирелә торган законнарда билгеләнгән тәртиптә федераль бюджет, 

республика, шулай ук бюджет акчаларын иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы. 

Программаны финанслау күләме узган 2016-2024 елларда тәшкил итә 14290,90 

мең сум, шул исәптән: 
2016 елга -1166 мең сум 
2017 елга – 1183,45 мең сум 
2018 елга – 1201,2 мең сум 
2019 ел - 1219,25 мең сум 
2020 елга - 1834,0 мең сум 
2021 елга-1861,0 мең сум 
2022 елга-1868,0 мең сум 
2023 елга-1941,0 мең сум 
2024 елга - 2017,0 мең сум 

Программасын ресурслар белән тәэмин итү Программасын тормышка 

ашыру йөртә, фараз характерында һәм кичермәячәк еллык үзгәртү 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, тиешле бюджетлардан. 

                                       Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

Барышында Программа чараларын тормышка ашыру өчен муниципаль 

заказчысы-координаторы хезмәттәшлекне тәэмин итә, төп башкаручылар, 

гамәлгә ашыра барышын контрольдә чараларын гамәлгә ашыру һәм нәтиҗәле 



куллану чаралары уңышлар башкаручылары. Программа чараларын тормышка 

ашыру нигезендә гамәлгә ашырыла муниципаль контрактлар, заключаемых 

Программаның заказ бирүчесе булып, барлык программ чараларны 

башкаручылар, катгый закон нигезендә, Россия Федерациясе норматив хокукый 

актлары һәм Татарстан Республикасы. 

                                  Бәяләү социаль-икътисадый нәтиҗәлелеге Программасы 

Фундаменталь үзенчәлеге мәдәният шунда ки мөһим нәтиҗәләр мәдәни 

эшчәнлек уза шул отложенном вакыты буенча социаль эффекте һәм проявляются 

арттыру интеллектуаль потенциалын, үзгәртү ценностных ориентирларны һәм 

нормаларын үз-үзеңне тоту индивидуумов, - дип, ахыр чиктә, влечет артыннан 

үзгәрешләр нигезләре эшчәнлеге җәмгыяте. 

Программасында күздә тотыла системасын кулланырга индикаторлары һәм 

цифрлы характерлаучы күрсәткечләрнең бары тик агымдагы нәтиҗәләр һәм 

мәдәни эшчәнлек. Шул ук вакытта конкрет Ярдәмче программасын үз эченә ала, 

үз, үз нәтиҗәлелеге күрсәткечләре. Нәтиҗәлелеген бәяләү Программасын 

гамәлгә ашыру һәм аның ярдәмче башкарыла муниципаль заказчысы - 

Программаның координаторы. 

Төп социаль-икътисади нәтиҗәсе Программасын тормышка ашыру 

выражается күтәрүдә, социаль роле, культура тормышында гражданнарны иске 

ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы һәм, шуңа бәйле рәвештә, 

халыкның тормыш сыйфатын арттыруда иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы, оештыру уңайлы, иҗтимагый атмосфераны гамәлгә ашыру 

өчен курс модернизацияләүгә мәдәният өлкәсендә. Бу эффект булыр выражаться 

аерым алганда: 

ныгытуда бердәмлек мәдәни киңлеген, способствующего бөтенлеген саклау 

каршындагы үзенчәлеген халыклар, населяющих иске илдирәк авыл җирлеге, 

Аксубай районы; 

булдыру өчен яхшы шартлар тудыру, иҗади эшчәнлеге, төрлелек һәм алуны 

тәкъдим ителә торган халыкка мәдәни благ һәм мәгълүмат, мәдәният һәм 

сәнгатьтә; 

бу активлаштыру процесслары, икътисади үсеш һәм мәдәният арту 

дәүләтнеке булмаган ресурсларын җәлеп итү тармагы; 

Бурычлар мәдәниятне үстерү тыгыз переплетены белән бурычлары әйләнә-

тирә мохитне саклау. Кагыйдә буларак, бу элемтә књренђ саклау өлкәсендә 

мәдәни ландшафтларны һәм истәлекле урыннарны урыны, эшчәнлеге, музей-

тыюлык. Системасын формалаштыру истәлекле урыннарны урыны һәм саклаулы 

тарихи-мәдәни территорияләрен турыдан-туры бәйле проблемаларны хәл 

экология һәм табигый мирасны саклауга. Шул рәвешле, Программа мәсьәләләрен 

хәл итә мәдәният үсеше белән тыгыз элемтәдә бурычы-әйләнә-тирәлекне 



саклау. Нәтиҗәлелеге Программасын гамәлгә ашыру бәяләнә ничек дәрәҗәсе 

фактик ирешү максатчан индикаторлар һәм күрсәткечләрнең Программасында 

каралган. 

Подпрограмма Үстерү «клуб концерт оешмалары һәм исполнительского сәнгать 

2016-2024 елларда» 

Паспорты 

Исеме муниципаль 

ярдәмче программасы 
Үстерү «клуб концерт оешмалары һәм исполнительского 

сәнгать 2016-2024 елларга» 

 

Максаты-муниципаль 

ярдәмче программасы 
Булдыру һәм саклап калу, бердәм мәдәни киңлек 

территориясендә Иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

районы; 

- үсешенә ведомствоара хезмәттәшлек мәдәният 

учреждениеләре белән муниципаль берәмлекләрнең җирле 

үзидарә органнары, җәмәгать берләшмәләре һәм оешмалар , 

мәгариф системасы учреждениеләре, массакүләм мәгълүмат 

чаралары, иҗади һәм дини оешмалар; 

- буенча эшчәнлекне тормышка ашыру формалаштыру халыкта 

гражданлык тәңгәллеген, , мораль-әхлакый һәм толерантного 

аң. 

- камилләштерү юнәлешләрен һәм формаларын эшләү ; 

- сыйфатын яхшырту чараларын мәдәни-ял учреждениеләрендә 

Бурычлар муниципаль 

ярдәмче программасы 
Өчен шартлар тудыру, үстерү, мәдәният, сәнгать, саклау һәм 

популярлаштыру, тарихи-мәдәни мирас җирлеге. 

Үткәрү программа массакүләм һәм бәйрәм мәдәни-массакүләм 

чаралар планы нигезендә,. 

Саны арту катнашучылар мәдәни-ял чаралары. 

Үстерү системасын модернизацияләү өлкәсендәге «Мәдәният» 

формалаштыруны тәэмин итә торган халыкта гражданлык 

тәңгәллеген, иҗади потенциалын ачу, толерантлык тәрбияләү, 

мәдәният, этникара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр 

Муниципаль заказ 

бирүче муниципаль 

ярдәмче программасы 

Башкарма комитет Иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай МР 

ТР 

Эшләүчесе муниципаль 

ярдәмче программасы 
Башкарма комитет Иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай МР 

ТР 

Гамәлгә ашыру 

сроклары муниципаль 

ярдәмче программасы 

2016-2024г.г. 



Финанслау 

чыганаклары 

муниципаль ярдәмче, 

шул исәптән еллар 

буенча: 

Финанслау чыганагы булып тора бюджетыннан Иске 

ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай МР 

Чыгымнары (мең сум). 

барлыгы 2016 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Акча җирле бюджеттан 14290,9 1166,0 1183,45 1201,2 1219,25 1834,0 1861,0 1868,0 1941,0 2017,0 

Ният ителгән гамәлгә 

ашыруның нәтиҗәләре 

һәм муниципаль 

ярдәмче программасы 

Санын арттыру катнашучы, катнашкан, төрле бәйгеләрдә, 

фестивальләрдә, төрле дәрәҗәдәге; 

санын Арттыру дипломнар, премияләр алган катнашучылар 

клуб оешмалары; 

өлешен Арттыру, катнашучыларны программа массакүләм һәм 

мәдәни-массакүләм чаралар; 

Арттыру клуб оешмалары үзешчән сәнгать һәм катнашучылар 

санын аларда; 

 
I. Гомуми характеристика өлкә Ярдәмче программасын гамәлгә ашыру, 

шул исәптән, проблемалар, хәл, алар ул юнәлдерелгән 

Үзенчәлеге-заманча этапта җәмгыятьнең үсеш булып тора возрастание социаль 

роле мәдәният берсе буларак факторлар, организующих рухи тормышын. Шул ук 

вакытта мәдәният чыгыш ясый буларак кына түгел, рухи тәҗрибәсе, кешелек, 

ләкин ничек махсус чынбарлык формирующая сәләте, һәр кешенең иҗатына 

битараф, закладывающая нигезләре кеше яшәү сәләтен саклап калу кыйммәтләре 

һәм формалары цивилизованной тормыш. Кирәкле критерие-мәдәни җәмгыять 

үсеше булуы өчен кирәкле шартлар күренешләр һәм үстерү, иҗади көчләрен, 

сәләтләрен һәм талантлар кеше. Мәсьәләләрне хәл яхшыртуга юнәлдерелгән 

мәдәни өлеш халыкның тормыш сыйфатын билгеләнә гамәлгә ашыруны җирле 

үзидарә органнары вәкаләтләрен һәм мәдәният өлкәсендәге хәл итү зарурлыгы 

әлеге проблемаларны нигезләнеп, программалы-максатчан ысулы. Чараларны 

гамәлгә ашыру муниципаль подрограммы юнәлдерелгән материаль-техник 

базасын ныгыту мәдәният учреждениеләре –бу конкрет адымнар, определяющие 

тану, мәдәният буларак берсе мөһим байлыклар министрлыгы социаль-икътисади 

үсеш Иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай районы, хәзерге шартларда. 

Гамәлгә ашыру " ярдәмче программасы чараларының мөмкинлек бирәчәк 

җитәргә социаль әһәмияткә ия максатларга катнашында барлык субъектлары 

мәдәни эшчәнлекне тәэмин итәчәк нәтиҗәле расходование бюджет ресурсларын 

һәм ярдәм итәчәк: 

1. Өчен шартлар тудыру, үстерү, мәдәният, сәнгать, саклау һәм 

популярлаштыру, тарихи – мәдәни мирас җирлеге. 

2. Үткәрү программа массакүләм һәм бәйрәм мәдәни-массакүләм чаралар 

планы нигезендә,. 

                               ИСЕМЛЕГЕ ПОДПРОГРАММНЫХ ЧАРАЛАР 



1. Системасын модернизацияләү мәдәни-досуговой юнәлештәге. 

Система чараларын камилләштерү өчен әлеге процесс күздә тотыла: 

өстенлекле юнәлешләрен билгеләү, эш буенча халык белән эшләү хәзерге этапта 

әлеге клуб, китапханә системасы; 

- инновацион формаларын һәм методларын; 

- үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү, муниципаль берәмлекләр белән район; 

- популярлаштыру, мәдәни-ял чаралары. 

Мәгълүмати, фәнни-теоретик һәм методик яктан тәэмин итү, мәдәни-ял 

учреждениеләрендә. 

- комплексын эшләү программалар һәм методикалар өлкәсендәге «Мәдәният»; 

- эшләү формаларын, методларын һәм чараларын патриотик тәрбия бирү, 

балаларда юношества һәм яшьләр ; 

- шартлар тудыру өчен артык киң, мәдәният учреждениеләренең социаль-

икътисади үсеше җирлеге; 

- үсешенә ярдәм итү, иҗади потенциалын халыкның; 

. 

Ярдәмче Программа Паспорты 

Террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау иске ильдеряк авыл 

җирлегендә Аксубай муниципаль районы 

Ярдәмче Программа Исеме Терроризмны кисәтү иске ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай 

муниципаль районо» (алга таба - Подпрограмма) 

Төп эшләүчеләр Ярдәмче 

программасы 
Башкарма комитет иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы 

Ярдәмче Программаның Максаты 

  

Якланганлык дәрәҗәсен арттыру, тормыш һәм тынычлык яшәүче 

гражданнарның территориясендә иске ильдеряк авыл җирлеге, 

Аксубай муниципаль районы, аларның законлы хокукларын һәм 

мәнфәгатьләрен нигезендә экстремизмга һәм террорчылыкка каршы 

тору, профилактикалау һәм кисәтү, аларны күренешләрен иске 

ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай муниципаль районы 

Подпрограмма Бурычлары Һәм конфессияара татулыкны ныгытуга, кисәтү һәм булдырмау, 

конфликтларны социаль, этник һәм дини нигездәге; 



Җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру булдыруга юнәлдерелгән 

атмосфера нетерпимости халыкны проявлениям, террорчылык һәм 

экстремистик идеология 

Сроклары һәм этаплары Ярдәмче 

программасын гамәлгә ашыру 
2016-2024гг. 

Күләмнәре һәм чыганаклары 

финанслау Ярдәмче программасы: 

  

Финанслауның гомуми күләме ярдәмче программасы бюджеты 

акчалары исәбеннән Иске ильдеряк авыл авыл җирлеге Татарстан 

Республикасы Аксубай муниципаль районының тәшкил итә 20,5 мең 

сум, шул исәптән 
2016 елга -3 мең сум 

2017 елга -3,05 мең сум 

2018 елга 3,1 мең сум 

2019 ел - 3,15 мең сум 

2020 елда - 1,0 мең сум 

2021год-1,0 мең сум 

2022год-1,0 мең сум 

2023год-3,3 мең сум 

2024год-3,3 мең сум 

Искәрмә: финанслау күләмнәре ярдәмче йөртә торган фараз 

характерында һәм алынырга тиеш еллык үзгәртү исәпкә алып, 

бюджет формалаштыру, тиешле дәрәҗәдәге тиешле елга , шулай ук 

акча бүлеп өчен район һәм республика бюджеты чараларын 

финанслашу өчен 

Көтелгән нәтиҗәләр Ярдәмче 

программасын гамәлгә ашыру 

  

Гамәлгә ашыру " Ярдәмче программасы чараларының 

совершенствует формалаштыру нетерпимости барысына да 

фактлары террорчылык һәм экстремистик күренешләргә; 

Формалаштыру өчен бердәм мәгълүмати кыр пропагандалау һәм 

тарату территориясендә иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы идеяләр толерантлык, ихтирам итү, башка 

мәдәниятләргә; 

Ныгыту, яшьләр арасында атмосфера этникара татулык һәм 

толерантлык. 

Оештыру, үтәлешен тикшереп 

тору Ярдәмче программасы 
Тикшереп Ярдәмче программасын гамәлгә ашыра, дәүләт Советы 

иске ильдеряк авыл җирлеге, Аксубай муниципаль районы. 

 

II. Характеристика проблемалар, хәл, аның юнәлдерелгән программа 

Нигезен эшләү һәм гамәлгә ашыру өчен Ярдәмче программасы тәшкил итә 

Россия Федерациясе Конституциясе, федераль законнар өлкәсендә 

куркынычсызлыкны тәэмин итү һәм шәхеснең, җәмгыятьнең һәм дәүләтнең 

Концепциясе терроризм Россия Федерациясендә ел, 5 октябрь, 2009 ел 

Стратегиясе, дәүләт милли сәясәте, Россия Федерациясенең 2025 елга кадәр 

чорга, шулай ук башка стратегия концепциясен, нигезләре урын алган 



юнәлдерелгән нигезләмәләрне гармонизацию милләтара, динара мөнәсәбәтләрне 

һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү. 

Хәзерге вакытта иске ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай районы да бар, 

дини оешмалар. 

Торышы, иҗтимагый-сәяси, милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләр 

тулаем чагыла тотрыклылык, доброжелательностью, конструктивным 

взаимодействием һәм хезмәттәшлекне вәкилләрен, төрле социаль төркем, милләт 

һәм дин. Соңгы елларда тотучылар саны артты, гамәлдәге православие 

чиркәүләре һәм мөселман мәчетләре имамнары. 

Шуның белән бергә кирәклеген дә Ярдәмче һәм киләчәктә аны тормышка 

ашыру, әлеге булуы хәзерге вәзгыять өлкәсендә терроризм белән көрәш һәм 

экстремизм Татарстан Республикасында киеренке булып кала бирә. 

Практика терроризм белән көрәш һәм экстремизм хәзерге вакытта таләп итә 

берләштерү тырышлык дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, 

иҗтимагый хәрәкәтләр һәм барлык гражданнарны. 

Үтәү чараларын хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк иң кискен проблемалар алдында 

торган Староильдеряковским авыл җирлеге белән чиктәш җирдә Аксубай 

муниципаль районы өлешендә булдыру уңай тенденцияләр дәрәҗәсен күтәрү 

террорчылыкка каршы тотрыклылыгын, нәтиҗәдә, инвесторларга турыдан-туры 

йогынты ясый ныгыту, гомуми куркынычсызлык. 

                                              III. Ярдәмче чаралар 

Терроризмны кисәтү иске ильдеряк авыл җирлегендә Аксубай муниципаль 

районы 2016-2024 гг.» 

№ п/п Исеме чаралар Үтәү 

вакыты 
Башкаручы 

(килешү буенча) 

1 Тормышка ашырырга өстәмә 

чаралар: 

тәэмин итү буенча халыкны эш 

белән тәэмин итү авыл яшьләре 

үткәрү, ял һәм киңәйтүгә 

мөмкинлекләр алу өчен һөнәри 

белем бирү; үстерү иҗтимагый 

хәрәкәте авыл яшьләре 

2016-2024 

еллар 
Башкарма комитет иске ильдеряк 

авыл җирлеге " Аксубай 

муниципаль районы», МКУ 

«мәдәният Бүлеге» Аксубай 

муниципаль районы башкарма 

комитетының бүлеге, яшьләр 

эшләре һәм спорт. 



2 Республика конкурсында катнашу 

программаларын һәм проектларын 

экстремизмны профилактикалау 

өлкәсендәге үсмерләр мохитендә 

һәм гамәлгә ашыру, аларның 

эшчәнлегендә балалар һәм яшьләр 

оешмалары. 

2016-

2024гг. 
Бүлеге, яшьләр эшләре һәм спорт 

МКУ «Отдел ӘМР мәдәният, 

МКУ «мәгариф Бүлеге» әлмәт 

муниципаль РАЙОНЫ» 

3 Инициативасы дини берләшмәләр 

җирлеге систематическое 

мөрәҗәгать мөэминнәргәдер 

вакытында проповедей һәм 

пятничных намазов юнәлдерелгән 

формалаштыру һәм урнаштыруны 

веротерпимости, шулай ук 

способствующее булдыру у дин 

тотучылар бәяләү террорчылык һәм 

экстремизм кебек неприемлемых 

алымнарын конфликтлы 

ситуацияләрне чишү. 

2016-

2024гг. 
Авыл җирлеге башлыгы 

4 Уздыруны оештырырга экспертиза 

материалларны басма һәм электрон 

МАССАКҮЛӘМ мәгълүмат 

чаралары, укыту-методик әдәбият 

һәм башка басмалар-кулланмауны 

ачыклау, аларда билгеләре 

разжигания милләтара һәм төбәкара 

ызгышлар. 

2016-

2024гг. 
Бүлеге, Россия МВДНЫҢ 

Аксубай районы буенча (килешү 

буенча) 

5 Паспортизация потенциаль 

куркыныч объект. 
2016-

2024гг. 
Реклама буенча Россия ЭЧКЕ 

эшләр министрлыгының Аксубай 

районы буенча (килешү буенча), 

Башкарма комитет иске ильдеряк 

авыл җирлеге 

6 Үткәрү, «түгәрәк өстәлләр» 

проблемалары буенча ныгыту 

әхлакый сәламәтлеген җәмгыятьтә 

милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләр, объектларының 

террорчылыкка каршы торуын 

халык күпләп йөри, объектлар 

халыкның тормыш. 

2016-

2024гг. 
МКУ «мәгариф Бүлеге, МКУ 

«Отдел культура», ОДМС 

Башкарма комитата Аксубай 

муниципаль районы 

7 Рейдлар ачыклау буенча 

неформальных берләшмәләре. 
2016-

2024гг. 
Бүлеге, Россия МВДНЫҢ 

Аксубай районы буенча(килешү 

буенча), 



8 Үткәрү әңгәмәләр вәкилләре белән 

дини конфессияләр вәкилләре һәм 

милли диаспоралар ачыклау өчен 

незарегистрированных дини һәм 

милли берләшмәләр 

2016-

2024гг. 
Бүлеге, Россия федераль миграция 

хезмәтенең ТР буенча Аксубай 

районында(килешү буенча), 

9 Оештыру, үткәрү биналарында 

халык күпләп йөри уку дәресләре 

буенча гамәлләргә очракларда туды 

новения гадәттән тыш хәлләрне 

2016-

2024гг 
Башкарма комитет иске ильдеряк 

авыл җирлеге, Аксубай 

муниципаль районы, 

Бүлеге, Россия МВДНЫҢ 

Аксубай районы буенча(килешү 

буенча), ФГКУ «102 нче янгын 

ЧАСТЕ һәм ТР буенча ФПС 

(буенча 

килешү) 

10 Систематического үткәрү сыйныф 

сәгать белем бирү учре ждениях 

барлык төр буенча аңлату турында 

щественной куркыныч теләсә 

нинди формаларын элеккеге 

тремизма, бигрәк тә 

проповедующих межнациональную 

һәм дошманлык межрелигиозную 

2016-

2024гг 
МКУ «мәгариф Бүлеге Башкарма 

комитеты Аксубай муниципаль 

районы, представите бармы дини 

конфессияләр Аксубай 

муниципаль район (килешү 

буенча), Реклама Россия 

МВДНЫҢ Аксубай районы 

буенча(килешү буенча) 

16 Оештыру, мәгълүмати освеще ния 

Ярдәмче программа чараларын 
дәвамында 

ел 
Газетасы редакциясе «сельская 

новь» газетасы 

(килешү буенча), стендлар 

клубларында иске ильдеряк авыл 

җирлеге 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


