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Азнакай муниципаль районында балалар 

һәм яшьләрнең ялын оештыру турында    

  

       Балаларны яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, мәктәп һәм 

студентлар каникуллары чорында балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны савыктыруны 

һәм мәшгульлеген оештыру өчен кирәкле шартлар тудыру максатында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 17 октябрендәге 924 номерлы  

«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр 

кертү турында», Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 31 

мартындагы 191 номерлы «Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру турында» һәм 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 19 ноябрендәге 1006 

номерлы «Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен, физик культура һәм спортны 

үстерү дәүләт программасын раслау турында» карарлары нигезендә 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районының балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиясе турында нигезләмәне; 

- 2 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районының балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиясе составын; 

- 3 нче кушымта нигезендә, Азнакай муниципаль районы балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру планын. 

2. Азнакай муниципаль районының авыл җирлекләре башлыкларына, барлык 

милек формасындагы предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләренә, Азнакай 

муниципаль районы учреждениеләре профсоюз комитетларына тәкъдим итәргә: 

- балаларның 2020 елның җәйге ялын оештыру буенча әзерлекне 2020 елның 10 

маена кадәр төгәлләргә; 

- балалар ял итү оешмаларының матди-техник базасын җәйге сезонга әзерләргә, 

аларны мөмкин булган элемтә чаралары (телефон) белән тәэмин итәргә; 

- балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру системасын саклау буенча чаралар 

күрергә. 

Тәэмин итәргә: 

- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2004 елның 17 

декабрендәге 542 нче номерлы «Татарстан Республикасында халыкның аерым 

категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү 

тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» (алга таба-җан башына уртача керем 
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яшәү минимумы күләменнән түбән булган гаилә балалары)  карары белән 

билгеләнгән,  җан башына уртача керем Татарстан Республикасында билгеләнгән 

яшәү минимумыннан түбәнрәк булган, бала өчен билгеләнгән тәртиптә  бирелә торган 

айлык пособие алучы гайләләрдәге балаларның ялын, әлеге категориядәге балалар 

төркемнәрен формалаштыру буенча эшләрне алып бару өчен җаваплы 

башкаручыларны билгеләп, оештыру;  

- хәрби хезмәткә чакырылу комиссияләре рекомендацияләре буенча һәм 

медицина күрсәткечләрен исәпкә алып, мәктәп яны лагерьларында, каникул 

вакытында укучыларның ялын оештыруны гамәлгә ашыручы мәгариф оешмалары 

тарафыннан оештырыла торган ялны оештыру; 

- күзәтүчесез һәм сукбай балалар өчен, Эчке эшләр органнарының балигъ 

булмаганнар эшләре буенча бүлекчәләрендә һәм балигъ булмаганнар эшләре һәм 

аларның хокукларын яклау комиссияләрендә исәптә торучы балигъ булмаганнар өчен, 

РФ Эчке эшләр министрлыгының Азнакай муниципаль районы буенча бүлеге һәм 

балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссияләре юлламасы 

буенча урыннар бүлеп бирү; 

- социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балаларның иң күп саны буенча 

оештырылган ял шартлары булдыру; 

- балаларның иминлеген һәм сәламәтлеген, хокук тәртибен, санитар-экологик 

һәм янгын куркынычсызлыгы, балаларның ял итү оешмаларында һәм оешкан ял итү 

урыннарында суда куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлдерелгән санитар-

эпидемиологик чаралар комплексын эшләү һәм үткәрү; 

- янгын куркынычсызлыгы таләпләренә, санитар кагыйдәләргә, суда кеше 

тормышын саклау кагыйдәләренә, хезмәткәрләрнең хезмәтне саклау торышына, ял 

итүчеләрнең куркынычсызлыгына, торак корпусларның, азык-төлек блокларының һәм 

су белән тәэмин итү чыганакларының санитар торышына, мунча-прачечная 

комплексларының торышына, электр җиһазларының торышына, янгын сүндерү 

автоматикасы җайланмаларының торышы һәм төзеклегенә, кешеләргә янгын турында 

хәбәр итү системаларының, телефон элемтәсенең, беренчел янгын сүндерү 

чараларының таләпләренә туры килү-килмәвен , шулай ук персоналның янгын 

куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белүләрен тикшерү;  

- гамәлдәге санитар нормаларга һәм дәүләт санитар-эпидемиологик 

күзәтчелеген гамәлгә ашырырга вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән кагыйдәләргә 

туры килүен раслаучы документ булган очракта, шулай ук лагерьларның матди-

техник торышын ныгытуга юнәлдерелгән планлы биремнәрнең янгын 

куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләр тулы күләмдә 

үтәлгәндә, санитария законнарын бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләр булганда, 

балаларның ял итү оешмаларын ачу.; 

-лаборатор-инструменталь тикшеренүләр үткәрүгә билгеләнгән тәртиптә 

аккредитацияләнгән лабораторияләр белән килешүләр төзү юлы белән балаларның 

ялын оештыру һәм санитария кагыйдәләрен үтәү һәм санитария-эпидемияләргә 

каршы (профилактик) чаралар үткәрү; 

- ял итү оешмаларына  кабул ителгән балаларның , профилактик 

прививкаларның  календаре нигезендә йогышлы авыруларга каршы прививкалар 

ясатуның торышы турында, яшәү урыны буенча йогышлы авырулар белән 

элемтәләрнең булмавы, туберкулез диагностикасы, флюорография тикшерүе (15 

яшьтән яшүсмерләр) нәтиҗәләре турында, гельминтозларга һәм эчәк протозларына 

тикшерү, йогышлы чирләрне, шул исәптән педикулезга карап чыгу турында медицина 

документларында мәгълүмат булу; 



- урман-техник чаралар үткәрү (агачларның, куакларны  һәм коры ботакларын 

кисү, яшь үсентеләрне кисү, үлән чабу, коры ауган агач һәм чүп-чар чыгару), лагерь 

тирәли 500 метр радиуста корыган, ауган агачларны һәм чүп-чар чыгару, дератизация 

һәм талпанга каршы эшкәртү, ялны оештыганда  бөтен кампания дәвамында, кирәк 

булганда, яңадан уздыру; 

- барлык корылмаларны, шул исәптән файдаланылмый торган, ачык 

территорияне, 35-40 көн эчендә 500 метр радиуста ял итү оешмалары тирәсендә 

киртәләрне дератизация эшкәртүе уздыру һәм лагерьлар ачылуга җиде көн кала һәм 

консервация алдыннан, шулай ук сменалар арасында, корылмаларны һәр дератизация 

эшкәртүеннән  соң 30 көннән соң нәтиҗәлелеккә контроль үткәрү; 

- балаларның ял итү оешмалары территорияләрен һәм 50 метрлы зонаны 

талпанга каршы эшкәртү, алар ачылуга 20-25 көн кала, шулай ук талпан вируслы 

энцефалиты буенча эндемик территорияләрдә урнашкан балаларның ял итү стационар 

оешмаларында сменалар арасында, талпанга каршы һәр эшкәртүдән соң өч-биш 

көннән һәм 15-20 көннән соң ике тапкыр нәтиҗәлелеккә контроль үткәрү; 

- кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек 

буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенә, 

оешкан  балалар коллективларын республикадан читкә җибәрүнең планлаштырылган 

сроклары турында, киткәнче өч тәүлек кала,  оешкан балалар коллективлары 

Татарстан Республикасы территориясенә аеруча куркыныч инфекцияләр кертүне 

кисәтү, төркемле йогышлы авырулар килеп чыкканчы өч тәүлектән дә ким булмаган 

вакыт эчендә Татарстан Республикасы территориясенә аеруча куркыныч йогышлы, 

төркемле йогышлы авырулар барлыкка килүне кисәтү максатында, республикадан 

читкә җибәрүнең планлаштырыла торган вакытлары турында балаларның күмәк ялын 

оештыручылар тарафыннан мәгълүмат бирү; 

- тимер юл, авиация, автомобиль (юлда өч сәгатьтән артык һәм су 

транспортында булганда) белән хәрәкәтләнгән вакытта санитар-эпидемиологик 

таләпләрне үтәү; 

- Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 331 статьясында каралган педагогик 

эшчәнлек белән шөгыльләнүгә каршылыклар булу (булмау) предметына ялны 

оештыруда эшкә урнашучы (эшләүче) затларны алдан тикшерүләр оештыру;  

- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 17 декабрендәге 1177 номерлы 

«Балалар төркеменнәрен автобуслар белән йөртү кагыйдәләрен раслау турында»  

карары белән расланган, балаларны автобусларда йөртүне оештыру кагыйдәләре 

нигезендә оештыру. 

Оештырырга: 

- талпан энцефалитын, боррелиозны һәм бөер синдромлы геморрагик бизгәкне 

профилактикалау максатында, дымлы дезинфекция, дезинсекция һәм биналарны (шул 

исәптән файдаланылмый торган) һәм территорияләрне (шул исәптән файдаланылмый 

торган) һәм дәүләт (муниципаль) контрактлар (шартнамәләр) төзү юлы белән, әлеге 

төр эшләрне башкаруга хокуклы аккредитацияләнгән оешмалар белән дәүләт 

(муниципаль) контрактлар (шартнамәләр) төзү юлы белән үткәрүне; 

- лагерьның ачылу һәм ябылу  алдыннан 500 метрлы барьерлы дератизация 

үткәрү, лагерь янындагы территорияне алдан энтомологик бәяләү белән кимендә 50 

метр арада талпанга каршы (акарицид) эшкәртү; эшкәртү үткәрелгәнгә кадәр узгач 

һәм эшкәртүдән соң 30 көн узгач, дератизация эшкәртүенең нәтиҗәлелеген 

контрольдә тотуны; 

- талпанга каршы (акарицидлы) эшкәртүнең нәтиҗәлелеген өч - биш көннән һәм 

15-20 көннән соң тикшерү; 



-янгын-техник минимум һәм барлык хезмәткәрләрнең гигиеник әзерлеге 

программалары буенча балаларның ял оешмалары җитәкчеләрен һәм педагогик 

составын укыту һәм аларның еллык аттестациясен үткәрү; 

- эпидемик тиф һәм педикулезны профилактикалау максатында ял оешмалары 

ачылганчы, билгеләнгән тәртиптә аккредитацияләнгән оешмалар белән килешүләр 

төзү юлы белән урын-җир кирәк-яракларын, кием-салымнарын камера 

дезинфекцияләүне үткәрүне;  

- талпан энцефалиты буенча эндемик территориядән читтә палатка тибындагы 

лагерьларны урнаштыру.   

3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф 

идарәсенәтәэмин итәргә: 

- җәйге каникуллар чорында балаларга өстәмә белем бирү учреждениеләре, 

яшүсмерләр клублары базасында балалар мәйданчыклары эшен; 

- муниципаль учреждениеләр тарафыннан балаларга өстәмә белем бирүне 

шәһәр читендәге лагерьларда һәм көндезге лагерьларда, белем бирү оешмасы, 

балаларга өстәмә белем бирү буенча вакытлы (кыска вакытлы) берләшмәләр, шул 

исәптән тел профиле буенча сменалар оештыру. 

4. «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре 

буенча идарәсе» МКУга оештырырга: 

- палатка тибындагы лагерьда профильле смена эшен; 

- Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгының балалар 

һәм яшьләрнең ялын, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне оештыру 

турындагы закон нигезендә үткәрелә торган торган торглар нәтиҗәләре буенча 

билгеләнә торган оешмаларның, шул исәптән Кара диңгез яр буенда урнашкан 

профильле сменаларында ял итү, аларны сәламәтләндерү һәм эш белән тәэмин итүне;  

 - авыр тормыш хәлендә булган балалар өчен ял итүне; 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы бюджетына балалар һәм 

яшьләрнең ялын оештыру өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр 

бирү турында Башкарма комитет белән ел саен килешү төзү буенча эшне. 

5. «Азнакай РҮХ»нә (ЦРБ) дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесенә 

тәкъдим итәргә: 

-санитар-курорт дәвалавына мохтаҗларны сайлап алу нигезендә, дүрт яшьтән 

алып 17 яшькә кадәр санатор оешмаларда «Балалар» юлламасы буенча, шул исәптән 

бер ата-ананы (законлы вәкилне), «Ана һәм бала» юлламалары буенча, җан башына 

уртача керемнәре яшәү минимумыннан түбән булган гаилә балаларын, социаль 

реабилитацияләүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсуслаштырылган 

оешмаларда тәрбияләнүчеләрне һәм социаль куркыныч хәлдәге гаиләләрдәге 

балаларны озатып йөрүне оештырырга; 

- 30 яшькә кадәрге, санатор-курорт дәвалавына мохтаҗ булган йөкле хатын-

кызларны шифаханә-курорт дәвалавына юлламасы буенча шифаханәдә булу вакытын 

кыскартып, медицина сайлап алуы нигезендә «Балалар» юлламасын  бирү рөхсәт 

ителә.; 

- лагерьларны гамәлгә куючылар заявкалары буенча,  контракт нигезендә 

медицина кадрлары белән тәэмин итү; 

- балигъ булмаганнарга, шулай ук балалар белән бергә ял итү оешмаларында ял 

итүче ата-аналарга вакытлыча укудан һәм каникулдан буш вакытта эшкә урнашканда 

медицина тикшерүләрен оештыруны түләүсез тәэмин итәргә; 

- Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 

2011 елның 12 апрелендәге  302-н номерлы  боерыгы «Эш башкарганда мәҗбүри 



башлангыч һәм периодик медицина тикшерүләр (тикшерү) үткәрелә торган  зарарлы 

һәм (яки) куркыныч җитештерү факторлары һәм эшләр исемлеген раслау  һәм авыр 

эшләрдә, зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары булган эшләрдә мәшгуль 

хезмәткәрләргә алдан һәм вакытлыча, медицина тикшерүләрен (тикшерүләрен) үткәрү 

тәртибен раслау турында» боерык таләпләре нигезендә,Татарстан Республикасы 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга бүлеп бирелә торган акчалар исәбеннән ялны 

оештыруга юнәлдерелгән персоналны сезонлы тикшерүне тәэмин итәргә; 

- ялны оештыру эшенә юнәлтелүче персоналны сезонлы карау кысаларында 

түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә. 

6. ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының Азнакай районы һәм Азнакай шәһәре буенча социаль яклау 

бүлегенә киңәш итәргә: 

- Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты белән берлектә балаларның 

ялын, аларны сәламәтләндерүне оештыруны тәэмин итәргә. 

7. МКУ «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Мәдәният 

идарәсе»нә: 

- балаларның ял итү оешмаларында күчмә китапханәләр эшен тәэмин итәргә; 

- шәһәр яны лагерында профильле сменаны комплектлауны тәэмин итәргә. 

8. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенең 

Бөгелмә, Азнакай, Баулы районнарындагы территориаль бүлегенә тәкъдим итәргә: 

- санитар-эпидемиологик нәтиҗә биреп, балаларның ял итү оешмаларында 

санитар-гигиена һәм эпидемиягә каршы чараларның үтәлешен нәтиҗәле контрольдә 

тотуны тәэмин итәргә. 

9. «Татарстан Республикасы Гигиена һәм эпидемиология үзәге» федераль 

бюджет сәламәтлек саклау учреждениесенең Азнакай районы һәм Азнакай 

шәһәрендәге филиалына тикшеренүләрне түләүсез үткәрүне тәэмин итүне тәкъдим 

итәргә: 

- ялны оештыруның гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры 

килү-килмәүгә санитар-эпидемиологик экспертиза үткәрү; 

-персоналны гигиеник укыту һәм профилактик медицина тикшерүләре, 

балаларның ялын оештыруда эшләү өчен, аларның ачылышы алдыннан лаборатор-

инструменталь тикшеренүләр, шулай ук гелминтозларга тикшеренүләр (йомырка, 

глист, лямбляй цисты һәм энтеробиоз соскобы анализы), эчәк инфекцияләре 

йоктыручыларны, корсак тифында канны серологик тикшерүләр уздыру ; 

- дәүләт биреме кысаларында Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча 

Роспотребнадзор идарәсенең Бөгелмә, Азнакай, Баулы районнарындагы территориаль 

бүлеге күрсәтмәләре нигезендә сәламәтләндерү оешмасы ачылыр алдыннан 

дератизация һәм акарицид эшкәртүләрнең нәтиҗәлелеген тикшерү .  

10. РФ Эчке эшләр министрлыгының Азнакай муниципаль районы буенча 

бүлегенә тәкъдим итәргә: 

- каникуллар чорында балигъ булмаганнар арасында караучысызлыкны һәм 

хокук бозуларны профилактикалау буенча өстәмә чаралар күрергә; 

- балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруга, шулай ук Азнакай муниципаль 

районыннан читтә йөргәндә балалар төркемнәренең  юлында һәм тору урыннарында 

җәмәгать тәртибен саклауны тәэмин итәргә. 

11. «ТР буенча 11 ОФПС» ФДКУ ПЧ-87ка тәкъдим итәргә: 

- балаларның ял итү оешмаларында оештырылган коену урыннарын техник 

тикшерүне тәэмин итәргә. 



12. Азнакай муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлегенә 

тәкъдим итәргә: 

- янгын куркынычсызлыгы өчен җитәкчеләр һәм җаваплы затларны янгын-

техник минимумы буенча укырга җибәрергә; 

- шәһәр яны лагерьларында, ял йортларында, санаторийларда һәм көндезге 

лагерьларда янгынга каршы чараларны комплекслы эшләп чыгаруны оештырырга, 

объектларның администрациясе һәм хезмәт күрсәтүче персоналы белән инструктаж 

үткәрергә. 

13. Массакүләм мәгълүмат чараларына балаларның ялын оештыру, үсеп килүче 

буынның сәламәтлеген ныгыту, тәрбияләү, үстерү һәм ныгыту эшен яктыртуны 

оештырырга тәкъдим итәргә. 

14. Әлеге карарны  «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге  веб-адрес буенча урнаштырырга: http: 

aznakayevo.tatar.ru. 

15. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Д.Р. Гыйләҗевка йөкләргә. 

 

 

Җитәкче                                                                                                 А. Х. Шәмсетдинов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы  

Башкарма комитеты  

карарына 1 нче кушымта                                                                                  

«___»_________ 20___ №____ 

 

Азнакай муниципаль районы балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия турында нигезләмә 

 

1. Азнакай муниципаль районының балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру 

буенча ведомствоара комиссиясе (алга таба – Комиссия) Азнакай муниципаль 

районының балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру планын тормышка ашыру 

максатыннан оештырылды. 

2. Комиссия үз эшчәнлегендә гамәлдәге законнарга һәм әлеге Нигезләмәгә 

таяна.  

3. Комиссиянең төп бурычлары булып тора: 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру һәм әзерләү буенча барлык милек 

рәвешләрендәге учреждениеләр, оешмалар, предприятиеләр эшчәнлеген 

координацияләү; 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча оешмалар, учреждениеләр һәм 

предприятиеләр эшчәнлегенә анализ, комиссия утырышларында аларның 

эшчәнлеге турында мәгълүматны тыңлау, үз вәкаләтләре чикләрендә тәкъдимнәр 

һәм карарлар кабул итү, аларның үтәлешен тикшерү; 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру һәм финанслау мәсьәләләрен карау; 

Азнакай муниципаль районы балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру планын 

тормышка ашыруны контрольдә тоту. 

4. Комиссия хокуклы: 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр 

эшләү һәм кертү; 

гамәлдәге закон кысаларында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруда 

катнашучы предприятиеләрдән, учреждениеләрдән аның компетенциясенә караган 

документларны, белешмәләрне, материалларны соратып алырга; 

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру мәсьәләләре буенча Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты карарлары үтәлешен контрольдә тоту; 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына Азнакай муниципаль 

районы балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру планына үзгәрешләр кертү турында 

тәкъдимнәр кертергә. 

 5. Комиссия «Җәй» балаларны һәм яшүсмерләрне савыктыруны, ял иттерүне 

һәм эш белән тәэмин итүне оештыру буенча республика үзәге» дәүләт бюджет 

учреждениесенә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы 

ай саен 25 числога кадәр үсеп килүче нәтиҗә белән балалар һәм яшьләрнең ялын 

оештыру планын гамәлгә ашыруга бүлеп бирелгән акчалардан файдалану турында 

хисап бирә. 

 6. Комиссияне ике урынбасары булган рәис җитәкли. 

 Комиссия рәисе, аның урынбасары булмаганда, аның эшчәнлеге белән 

җитәкчелек итә, комиссия утырышларын алып бара, комиссиянең эш планын 

раслый. Комиссия рәисе булмаганда аның вәкаләтләрен комиссия рәисе 

урынбасарларының берсе башкара. Комиссия утырышларын әзерләү эшен 

оештыру һәм утырышларда кабул ителә торган карарларның үтәлешен контрольдә 



тоту комиссия секретаре тарафыннан башкарыла. Комиссия эшчәнлеген оештыру 

мәсьәләләре буенча сәркатип комиссия рәисе һәм аның урынбасарларының 

йөкләмәләрен үти. 

 7. Комиссия составына комиссия секретаре керә. 

 Комиссия секретаре комиссия эшен методик һәм оештыру ягыннан тәэмин 

итү эшен координацияли. 

 8. Аның компетенциясе кысаларында кабул ителгән комиссия карарлары 

барлык җирле үзидарә органнары, учреждениеләр, предприятиеләр һәм оешмалар 

тарафыннан балаларның һәм яшьләрнең ялын оештыру өлешендә аларның милек 

рәвешләренә бәйсез рәвештә үтәлергә тиеш. 

  9. Комиссия үз эшчәнлеген аның утырышларында кабул ителә һәм комиссия 

рәисе тарафыннан раслана торган эш планнарына туры китереп башкара. 

 10. Комиссия утырышлары кирәк булган саен, әмма кварталга кимендә бер 

тапкыр үткәрелә. Утырышның көн тәртибен һәм аларны уздыру тәртибен 

комиссия рәисе билгели.  

 11. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан артыгы 

катнашса, хокуклы дип санала. 

 12. Комиссия карары ачык тавыш бирү юлы белән утырышта катнашучы 

затларның күпчелек тавышы белән кабул ителә, утырыш беркетмәләре белән 

рәсмиләштерелә, алар комиссия рәисе имзалана һәм үтәлеше өчен мәҗбүри булып 

тора. Комиссия рәисе яисә комиссия рәисе урынбасарының тавышлары саны тигез 

булганда, рәис булмаганда, хәлиткеч булып тора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Азнакай муниципаль районы  

Башкарма комитеты  

карарына 2 нче кушымта                   

«___»_________ 20__ №____ 

 

Азнакай муниципаль районының балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссиясе составы 

 

Комиссия рәисе: 

Гыйләҗев Дамир Рашатович Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасарлары: 

Рахманов Альберт  

Мәгалимович   

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе» МКУ начальнигы  

Радионова Надежда Георгиевна  «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

яшьләр эшләре буенча Идарәсе» МКУ начальнигы 

вазыйфаларын башкаручы  

Комиссия секретаре: 

Хәмзина Гүзәл Рамиловна 

 

Азнакай муниципаль районы «Яшьләр үзәге» 

муниципаль бюджет учреждениесе социаль педагогы  

(килешү буенча) 

Комиссия әгъзалары:  

Раянов Равил Габитович 

 

 

«Татнефть» ГАҖнеңСОЦ УСО башлыгы(килешү 

буенча) 

Дәүләтшин Рөстәм  

Ибраһимович  

«Азнакай санаторие» ҖЧҖ баш табибы (килешү 

буенча) 

Дружков Ильдар Гумярович 

 

Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы 

(Татарстан) буенча идарәсенең Бөгелмә, Азнакай, 

Баулы, Ютазы районнарында территориаль бүлеге 

башлыгы урынбасары (килешү буенча) 

Сибагатов Марат Вячеславович РФ Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы 

буенча бүлеге начальнигы (килешү буенча)  

Шиһапов Илдар Фараилович «Азнакай РҮХ» ДАССОның баш табибы (килешү 

буенча)  

Гафиева Лилия Рафисовна "Азнакай шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү үзәге" 

ДКУ директоры (килешү буенча) 

Мәрданшина Элиза Наилевна  

 

 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Азнакай районы һәм Азнакай шәһәре социаль яклау 

бүлеге башлыгы 

(килешү буенча) 

Шәйхетдинов Булат  

Азатович 

 

Азнакай муниципаль районы буенча Эчке эшләр 

бүлеге башлыгы (килешщ буенча) 



Гурьянова Людмила Кирилловна                                                        

 

«Азнакай муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасы» МКУ рәисе 

Хәйдәров Илдар Зәйтунович «ТР Азнакай муниципаль районы Мөлкәт һәм җир 

мөнәсәбәтләре палатасы» МКУ рәисе 

Миңнеханов Рафис  

Фоатович 

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

Физик культура, спорт һәм туризм идарәсе» МКУ 

начальнигы 

Хафизова Гөлсинә Сәитҗановна 

 

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәдәният Идарәсе» МКУ начальнигы 

Газизова Оксана Николаевна «Азнакай муниципаль районы Үзәкләштерелгән 

бухгалтерия» МКУ начальнигы 

Солтангирова Эльвира 

Илгизәровна 

 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиясе баш 

белгече (җаваплы секретаре)  

Шәйхиева Рәзидә Әнвәровна Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

сатып алулар секторы мөдире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы  

Башкарма комитеты  

карарына 3 нче кушымта   

                                                                                              «___»_________ 20___ №____ 

 

Азнакай муниципаль районында 

 балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру  

планы  

 

№ Чара Үтәү вакыты Җаваплы җитәкче һәм 

предприятие 

Контрольдә 

тоту 

1.  «Каенкай» балалар 

сәламәтләндерү 

лагеренда сменалар 

оештыру 

(килешү буенча) 

31.08 га кадәр «Татнефть» ГАҖ УСО Раянов Р. Г. 

 

2.  «Каенкай» балалар 

сәламәтләндерү 

лагеренда сменалар 

оештыру 

31.08 га кадәр "Азнакай муниципаль 

районының Яшьләр 

эшләре буенча 

идарәсе» МКУ 

(муниципаль һәм 

дәүләт 

учреждениеләре 

хезмәткәрләренең 

балалары өчен) 

Радионова Н. Г. 

3. «Азнакай санаторие» 

ҖЧҖ каршындагы 

стационар лагерьда 

сменалар оештыру 

(сатулар нәтиҗәләре 

буенча) 

31.08 га кадәр "Азнакай муниципаль 

районының Яшьләр 

эшләре буенча 

идарәсе" МКУ 

(муниципаль һәм 

дәүләт оешмалары 

хезмәткәрләренең 

балалары өчен) 

Радионова Н.Г. 

4. «Азнакай санаторие» 

ҖЧҖ каршындагы 

стационар лагерьда 

сменалар оештыру 

(сатулар нәтиҗәләре 

буенча) 

31.08 га кадәр "Азнакай муниципаль 

районының Яшьләр 

эшләре буенча 

идарәсе" МКУ 

(муниципаль һәм 

дәүләт 

оешмаларыннан тыш) 

коммерцияле һәм 

коммерцияле 

булмаган оешмалар 

хезмәткәрләренең 

балалары өчен) 

Радионова Н.Г. 

5.  «Солнышко» 

стационар лагерында 

профиль сменаны 

оештыру (җәйге чорда) 

31.08 га кадәр Азнакай муниципаль 

районы "Яшьләр 

эшләре идарәсе" МКУ 

Радионова Н.Г. 



6. Стационар лагерьда 

(көзге, кышкы, язгы 

чор) профильле 

сменаны оештыру 

(аукцион нәтиҗәләре 

буенча) 

31.03 га кадәр «Азнакай муниципаль 

районының Яшьләр 

эшләре буенча 

идарәсе» МКУ 

Радионова Н.Г. 

7.  Мәгариф оешмасы 

тарафыннан 

оештырылган көндезге 

ял лагеренда 

балаларның ялын 

алмаштыру (җәйге 

чорда) 

31.08 га кадәр «Азнакай муниципаль 

районы әгариф 

идарәсе» МКУ 

Рахманов А. М. 

8. Белем бирү оешмасы 

тарафыннан 

оештырылган көндезге 

лагерьда балаларның 

ялын алмаштыру 

(кышкы чорда) 

 

31.01 га кадәр «Азнакай муниципаль 

районы әгариф 

идарәсе» МКУ 

Рахманов А. М. 

9. Хезмәт һәм ял 

лагеренда смена 

31.08 га кадәр «Азнакай муниципаль 

районы әгариф 

идарәсе» МКУ 

Рахманов А. М. 

10. Палатка тибындагы 

лагерьда профиль 

сменаны оештыру 

 

31.08 га кадәр Азнакай муниципаль 

районы "Яшьләр 

эшләре идарәсе" МКУ 

Радионова Н.Г. 

 

 

 

 

 


