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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    КАРАР                                                      
 

«28» гыйнвар  2020 ел                                                                                                  № 24 

 

 «2020-2022 елларга Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен үстер» 

муниципаль программасы турында   

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 05 

мартындагы  158 нче номерлы «2019-2021 елларга Татарстан Республикасында 

яшьләр сәясәтен үстерү»дәүләт программасын раслау турында карары 

нигезендә карар итә: 

1. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 2020-2022 

елларга яшьләр сәясәтен үстерү»  муниципаль программасын (алга таба - 

Программа) расларга.  

2. Программаның координаторы итеп «Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр эшләре буенча Идарәсе» Муниципаль казна 

учреждениесе билгеләргә. 

3. «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Финанс-

бюджет палатасы» МКУ ел саен чираттагы финанс елына Азнакай муниципаль 

районының берләштерелгән бюджетын формалаштырганда Программа 

чараларын тормышка ашыруга акча күздә тотарга тиеш. 

4. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталында» веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru, «Идарә» дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakaevo.tatar.ru.  

5. Әлеге күрсәтмәнең үтәлешен контрольдә тотуны үз ӛстемдә калдырам.  

 

Җитәкче                      А. Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай шәһәре 

2020 ел 

 



Программа Паспорты 

 

Программаның 

исеме 

"2014-2020 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районында яшьләр сәясәтен үстерү" 

муниципаль программасы (алга таба-Программа) 

Программаны эшләү 

ӛчен  нигез 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2019 

елның 5 мартындагы 158 номерлы "2019-2021 елларга 

Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү" 

дәүләт программасын раслау турында "  карары  

Муниципаль 

заказ бирүче - 

программаның 

координаторы 

МКУ «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре буенча 

идарәсе» 

Программаның  

эшләүче 

МКУ «Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре буенча 

идарәсе» 

Программаның 

максаты: 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районында 

яшьләр сәясәтен үстерү буенча дәүләт сәясәтен гамәлгә 

ашыру 

Программаның 

бурычлары 

1. Яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади 

потенциалын районның кӛндәшлеккә сәләтлелеген 

ныгытуда куллану, яшь буынның тормыш сыйфатын 

күтәрү ӛчен оптималь шартлар булдыру. 

2. Дәүләт яшьләр сәясәтен камилләштерү. 

3. Азнакай районы яшьләренә патриотик тәрбия бирү 

системасын үстерү һәм модернизацияләү 

Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты 

2020-2022 еллар 

 

Подпрограммалар 

исемлеге 

1.  «Азнакай муниципаль районының 2020-2022 елларга 

яшь яшьләре"; 

2."2020-2022 елларга балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны 

савыктыруны һәм мәшгульлеген оештыру"; 

3."2020-2022 елларга авыл яшьләре""; 

4."2020-2022 елларга яшьләргә патриотик тәрбия бирү " 

Программаны 

финанслау күләме 

еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүленеп 

2020-2022 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күләме 75 872,5 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

2020 ел-258,3 мең сум; 

2021 ел-25 290,4 мең сум; 

2022 ел-25 323,8 мең сум; 

Программаны финанслау күләме фаразлау характерында 
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һәм тиешле елга һәм план чорына Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы бюджеты проектын 

формалаштырганда ел саен аныкланырга тиеш. 

Федераль бюджет, җирле бюджетлар һәм бюджеттан тыш 

чыганаклар акчалары ел саен тӛзелә торган шартнамәләр 

һәм килешүләр нигезендә билгеләнәчәк 

Программаның 

максатларын һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашыруның кӛтелгән 

соңгы нәтиҗәләре 

(нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм 

бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Программа чараларын гамәлгә ашыру 2022 елга кадәр 

артырга мӛмкинлек бирәчәк: 

оештырылган ял формалары белән балалар һәм яшьләр 

саны 4 меңгә кадәр; 

патриотик юнәлештәге чаралар белән балалар һәм яшьләр 

саны 7 мең кешегә кадәр 

 

I. Программаны тормышка ашыру сферасының гомуми характеристикасы, шул 

исәптән 

программа хәл итүгә юнәлдерелгән проблемалар 

 

Әлеге Программа «2019-2021 елларга Татарстан Республикасында 

яшьләр сәясәтен үстерү»дәүләт программасын раслау турында Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 5 мартындагы 158 

номерлы карарын исәпкә алып эшләнде. 

Дәүләт яшьләр сәясәте үзенчәлекләреннән чыгып, тармакара ӛлкә 

буларак, яшьләр проблемаларының бӛтен спектры буенча ведомствоара 

координацияләү ныгыды: мәгариф, эшкә урнаштыру, ял оештыру, социаль 

тискәре күренешләрне профилактикалау. 

Дәүләт яшьләр сәясәтенең ӛстенлекле юнәлешләрен тормышка ашыру, 

яшьләр проблемаларын нәтиҗәле хәл итү ӛчен программа механизмы актив 

кулланыла. 

Хәзерге вакытта Азнакай районында 62 меңнән артык кеше яши. Шул ук 

вакытта 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге яшьләр саны 11 509 кеше тәшкил итә, 

ягъни район халкының 19 проценты.  

"2020-2020 елларга Азнакай муниципаль районының Авыл яшьләре" 

ярдәмче программасы кысаларында авыл яшьләре алдында торган 

проблемаларны хәл итү максатларында район авыл яшьләренең социаль һәм 

икътисадый активлыгын арттыру ӛчен шартлар тудыру буенча чаралар 

планлаштырыла. 

Республикада балалар һәм яшүсмерләрнең тәрбия процессының 

аерылгысыз ӛлеше булса да, ял итү ӛлкәсе турында күзаллаулар ныгытылды. 

Республикада балалар һәм яшьләр ялын тәэмин итү эшен оештыру ӛчен 

мӛмкинлекләр чикләнгән һәм ялга мохтаҗларның максималь санын 



канәгатьләндерү зарурлыгы арасындагы каршылык шартларында оптималь 

формалар табарга омтылу характерлы булды. 

Балалар сәламәтлеге социаль-икътисадый, демографик һәм медик-

биологик факторларның катлаулы бәйләнешләренең интеграль күрсәткече 

буларак формалаша, аларның иң мӛһимнәре булып экологик хәлнең начараюы, 

тиешле дәрәҗәдә һәм баланссыз туклану, мәктәптә, Гаиләдә балаларны укыту 

һәм тәрбияләү шартлары һәм технологиясе, гаиләләрнең икътисади иминлеген 

киметү һәм җәмгыятьтә социаль киеренкелек белән бәйле стресс йогынтысы, 

зарарлы гадәтләр таралу тора. 

Күрсәтелгән күренешләрне профилактикалау ӛчен "2020-2022 елларга 

Татарстан Республикасы балаларының һәм яшьләренең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру" ярдәмче программасы кысаларында 

сәламәтләндерү учреждениеләрендә балаларны лагерьларга җәлеп итү һәм 

профильле сменаларны оештыру буенча планлы һәм максатчан эш алып 

барыла. 7 яшьтән 18 яшькә кадәрге балаларны ял һәм сәламәтләндерүнең тӛрле 

формалары белән 70 процент дәрәҗәсендә тәэмин итү. 

Яшь буынга патриотик тәрбия бирү һәм гражданлык тәрбиясе бирү 

проблемасы бүген дәүләт һәм җәмгыятьнең актуаль мәсьәләләреннән берсе. 

Дӛньядагы хәрби-сәяси вәзгыятьнең үзгәрүе Ватаныбызның икътисади куәтен 

ныгытуны, аның оборона сәләтен арттыруны, үсеп килүче буынга патриотик 

тәрбия бирү системасының җайга салынган эшен, аны Ватанны саклауга 

әзерләүне таләп итә. 

Азнакай муниципаль районы яшьләренә патриотик тәрбия бирүнең тӛп 

максаты-Азнакай муниципаль районы балаларына һәм яшьләргә гражданлык-

патриотик тәрбия бирү системасын үстерү һәм ныгыту ӛчен шартлар тудыру. 

Гражданнарны хәрби-патриотик тәрбияләү һәм хәрби һәм хокук саклау 

хезмәтләрен узуга карата яшьләргә уңай мотивация формалаштыру күздә 

тотыла: 

- армиягә кадәрге яшьләрдә Ватанны саклауга мораль һәм психологик 

әзерлек, тыныч һәм хәрби вакыт шартларында Конституциягә һәм хәрби 

бурычка тугрылык, югары гражданлык җаваплылыгы формалаштыру; 

- хәрби һәм хокук саклау хезмәтләрен узуга уңай мотивация алган Россия 

Федерациясе Кораллы кӛчләрен мораль-психологик һәм физик яктан әзерлекле 

гражданнар белән комплектлау ӛчен шартлар тудыру; 

- ӛлкән буын хәрби һәм хезмәт традицияләрендә яшьләрне тәрбияләү 

буенча эшнең нәтиҗәлелеген арттыру. 

 

II. Программаның тӛп максатлары һәм бурычлары, программа чаралары, 

тасвирламасы 

кӛтелгән соңгы нәтиҗәләр, аны гамәлгә ашыру вакыты һәм этаплары 

 

Программаның максаты-Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында яшьләр сәясәтен үстерү буенча дәүләт сәясәтен тормышка ашыру. 

Куелган максатка ирешү ӛчен түбәндәге бурычларны хәл итү күздә 

тотыла:  

- яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади потенциалын 

районның кӛндәшлеккә сәләтлелеген ныгытуда куллану, яшь буынның тормыш 



сыйфатын күтәрү ӛчен оптималь шартлар булдыру. 

- дәүләт яшьләр сәясәтен камилләштерү, 

- Азнакай районы яшьләренә патриотик тәрбия бирү системасын үстерү 

һәм модернизацияләү. 

Яшьләрнең социаль үсеше белән идарә итү, аның иҗади потенциалыннан 

файдалану, районның конкурентлылык сәләтен ныгытуда файдалану, яшь 

буынның тормыш сыйфатын күтәрү ӛчен оптималь шартлар тудыру 

максатыннан "2020-2022 елларга балалар һәм яшьләрнең ялын, 

сәламәтләндерүен, мәшгульлеген оештыру", "2020 – 2020 елларга авыл 

яшьләре", «2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районы балаларына һәм 

яшьләренә патриотик тәрбия бирү " подпрограммаларын тормышка ашыру 

каралган» 

Ярдәмче программаларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләрен характерлаучы 

тӛп күрсәткечләр булып тора: 

балаларның һәм яшьләрнең ялын оештырылган формалары белән 

колачлауны 70 процентка кадәр арттыру; 

башкарма хакимият органнары тарафыннан сәләтле яшьләргә ярдәм итү 

ӛлкәсендә тормышка ашырыла торган проектларга һәм программаларга җәлеп 

ителгән яшьләрнең гомуми саны 40 процентка кадәр арткан; 

социаль тискәре күренешләрне профилактикалауга юнәлдерелгән 

чараларда катнашучы яшьләр санын 20 процентка кадәр арттыру; 

авылны социаль үстерү программаларында катнашучы авыл яшьләренең 

чагыштырма авырлыгын 30 процентка кадәр арттыру; 

авылны икътисадый үстерү программаларында катнашучы авыл 

яшьләренең чагыштырма авырлыгын 10 процентка кадәр арттыру; 

интеллектуаль-иҗади чараларга җәлеп ителгән яшьләрнең чагыштырма 

авырлыгын 60 процентка кадәр арттыру; 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру программаларында катнашучы 

яшьләрнең чагыштырма авырлыгын 75 процентка кадәр арттыру; 

профессиональ ориентация буенча ярдәмче программа чараларында 

катнашучы яшьләрнең чагыштырма авырлыгын 10 процентка кадәр арттыру. 

"2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районы балаларына һәм 

яшьләренә патриотик тәрбия бирү" ярдәмче программасын тормышка 

ашыруның социаль-икътисадый нәтиҗәсе түбәндәге сыйфат һәм санлы 

нәтиҗәләргә ирешү белән чагыла:  

- районда патриотик тәрбия системасы функцияләвен норматив-хокукый 

базаны һәм оештыру-методик тәэмин итүне камилләштерү;  

- яшьләрдә рухи-әхлакый һәм патриотик кыйммәтләр, гражданлык, 

конституцион һәм хәрби бурычка тугрылык хисе формалаштыру;  

- балаларның һәм яшүсмерләрнең дәрестән тыш вакытта мәшгульлеген 

тәэмин итү ел саен 10 % ка (мәдәни-массакүләм, күңел ачу чаралары, урам 

акцияләре); 

- массакүләм мәгълүмат чараларын патриотик тәрбияләү эшенә җәлеп 

итү; 

-яшь буынның рухи-әхлакый, интеллектуаль һәм иҗади потенциалын 

балалар һәм яшьләрне патриотик юнәлештәге эшчәнлеккә җәлеп итү аша 

арттыру;  



- хәрби-спорт профильле лагерьларында әзерлек узган Яшь гражданнар 

саны ел саен 10% ка артты;  

- патриотик юнәлештәге фестивальләр, конкурслар, шәһәр күргәзмәләрен 

уздыру, 10-га артып%;  

Программаның максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары һәм чаралары буенча финанслау программага кушымта буларак 

кертелә. 

Программаны гамәлгә ашыруның гомуми вакыты: 2020-2022 еллар. 

 

III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 

 

2020-2022 елларда программаны финанслау күләме һәм чыганаклары 75 

872,3 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 

 

 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм тиешле елга 

һәм план чорына Азнакай районы бюджеты проектын формалаштырганда ел 

саен аныкланырга тиеш. 

Федераль бюджет, республика бюджеты һәм бюджеттан тыш чыганаклар 

акчалары ел саен тӛзелә торган шартнамәләр һәм килешүләр нигезендә 

билгеләнәчәк. 

 

IV. Программаны тормышка ашыру механизмы 

Программада катнашучыларның эшчәнлеген тормышка ашыру һәм 

координацияләү ӛчен җаваплы орган булып «Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре буенча идарәсе " 

МКУ тора. 

"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре 

буенча идарәсе" МКУ: программа чаралары исемлеген, аларны тормышка 

ашыру чыгымнарын тӛгәлләштерү буенча билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр 

әзерли;  

максатчан индикаторлар исемлеген аныклый һәм аларны квартал саен 

бүлү; 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы утырышында, йә 

2020 елга Татарстан 

Республикасы  

чыгым чыганаклары 

Финанслау күләме-мең сумнарда 

Барлыгы 

шул исәптән еллар буенча 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

Республика бюджеты 

(алга таба-РБ) 
43 659,3 14 553,1 14 553,1 14 553,1 

Азнакай муниципаль 

район 

бюджеты  

(алга таба-ҖБ) 

23 197,0 7 699,8 7 731,9 7 765,3 

Башка чыганаклар  

(алга таба-ВБ) 
9 016,2 3 005,4 3 005,4 3 005,4 

Барлыгы 75 872,5 25 258,3 25 290,4 25 323,8 



Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты утырышларында, йә 

профильле комиссияләр утырышларында тыңлана торган программаны 

тормышка ашыруның барышы турында ел саен хисап әзерли; 

ел саен, хисаптан соң килә торган елның 1 мартына кадәр, шулай ук кече 

һәм урта эшмәкәрлекне гамәлгә ашыру вакыты тәмамланганнан соң, Кече 

эшмәкәрлекне гамәлгә ашыруның барышы һәм финанс чараларын куллануның 

нәтиҗәлелеге турында хисап җибәрә. 

 

V. Программаның нәтиҗәлелеге, икътисадый, социаль һәм экологик бәя  

 

Программаны тормышка ашыруның социаль эффекты. 

яшьләрнең тормыш сыйфатын яхшырту, яшь кешеләрнең керем 

дәрәҗәсен күтәрү; 

яшь буынның социаль хәле дәрәҗәсен күтәрү; 

яшьләр арасында сәламәт яшәү рәвешен тотрыклы формалаштыру; 

яшьләр арасында хокук бозу, наркотикларга бәйлелек, эчкечелек, тәмәке 

тарту дәрәҗәсенең кимүе; 

районның социаль-икътисади, иҗтимагый-сәяси һәм социаль-мәдәни 

үсешенә яшьләрнең ӛлешен арттыру; 

патриотик, сәяси һәм гражданлык активлыгы дәрәҗәсен күтәрү, 

яшьләрнең җитлегүен арттыру; 

социаль әһәмиятле программаларда һәм проектларда катнашкан яшьләр 

санын арттыру; 

яшьләрнең хезмәт, эшмәкәрлек, иҗади активлыгын арттыру; 

яшьләрнең үз-үзен оештыру дәрәҗәсен күтәрү. 

 



«2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районында яшьләр сәясәтен 

үстерү» муниципаль программага кушымта 

 

 Азнакай муниципаль районында 2020-2022 елларга  "Яшьләр сәясәтен үстерү" программасы чаралары исемлеге  

 

 

№ п/п  Чаралар исеме  Җаваплы 

башкаручылар  

Үтәү вакыты   финанслау 

күләме, 

чыганагы 

Шул исәптән, (мең сумнарда) 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

1 2 3 4 5 6 

 

I. «2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районы яшьләре» чаралары исемлеге 

 

1.  Азнакай муниципаль районы "Яшьләр 

үзәге" муниципаль бюджет 

учреждениесе 

МКУ «УДМ», 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар 

ҖБ 

 

6 033,1 

  

6 048,5 

  

6 078,3 

  

2.  Азнакай муниципаль районы 

"ФОРПОСТ үзәге" муниципаль 

бюджет учреждениесе   

МКУ «УДМ» 

«ФОРПОСТ» 

2020-2022 

еллар 

ҖБ 1 184,7 

 

1 185,4 1 186,0 

3.  УДМ коллегиясе МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

февраль 

ҖБ 5,0 6,0 6,0 

4.  Бӛтендӛнья хезмәтне саклау кӛненә 

багышланган чаралар 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

апрель 

ҖБ 14,0 14,0 15,0 

5.  "Әти, әни, мин спорт сӛюче гаилә» 

спартакиадасы, «Ползунклар 

конкурсы» 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

май 

ҖБ 14,1 14,0 14,0 

6.  Азнакай шәһәренең яшьләр лидерлары 

арасында яшьләрнең профессиональ 

тракториясен формалаштыру буенча 

конкурс 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

ноябрь 

ҖБ 9,0 9,0  9,0 

7.  Инвалидлар декадасы кысаларында 

чаралар 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

ноябрь-

декабрь 

ҖБ 8,0 10,0 10,0  



8.  Яңа ел костюмнарын тегү, Яңа ел 

бизәлеше, Яңа ел тамашаларын үткәрү 

ӛчен реквизитлар алу 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

ноябрь-

декабрь 

ҖБ 65,0 68,0 70,0 

9.  Яшьләр сәясәте ӛлкәсе 

хезмәткәрләренең квалификациясен 

күтәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

елында 

ҖБ Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

10.  Еллык басма басмаларга язылу МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

елга ике 

тапкыр 

ҖБ 5,9 6,0 6,0 

11.  Яшьләр арасында тискәре социаль 

күренешләрне кисәтү һәм сәламәт 

яшәү рәвешен пропагандалау буенча 

чаралар оештыру 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

вакыт-вакыт 

ҖБ 3,0 3,0 3,0 

12.  Каникул чорында һәм укудан буш 

вакытта балигъ булмаганнарның 

күзәтүчесезлеген профилактикалау 

чараларын оештыру 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

елында 

ҖБ Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

13.  Яшьләр кӛненә чаралар оештыру һәм 

үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

июнь 

ҖБ 90,0 100,0 100,0 

   

БАРЛЫГЫ   7 431,8  7 463,9 7 497,3 

 

 

II. «2020-2022 елларга балалар һәм яшьләрнең ялын, аларны савыктыруны һәм эш белән тәэмин итүне оештыру »чаралар исемлеге 

 

      1.  «Каенкай» балалар сәламәтләндерү 

лагеренда сменалар оештыру 

 

УСО (килешү 

буенча) 

МКУ «УДМ» 

          «МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

июнь-август 

 

 

БР 660,7 660,7 660,7 

 ВБ 117,8 117,8 117,8 

 2. «Азнакай санаторие» ҖЧҖ 

каршындагы стационар лагерьда 

сменалар оештыру (сатулар 

нәтиҗәләре буенча) 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

июнь-август 

БР 

 

4625,1 4625,1 4625,1 

ВБ 

 

1347,8 1347,8 1347,8 



3.  «Солнышко» стационар лагерында 

профиль сменаны оештыру (җәйге 

чорда) 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

июнь-август 

БР 

 

3729,5 3729,5 3729,5 

ВБ 

 

664,8 664,8 664,8 

4. Стационар лагерьда (кӛзге, кышкы, 

язгы чор) профильле сменаны 

оештыру (аукцион нәтиҗәләре буенча) 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

март, 

октябрь, 

декабрь 

БР 

 

966,9 966,9 966,9 

ВБ 

 

172,8 172,8 172,8 

ҖБ 

 

147,0 147,0 147,0 

5.  Мәгариф оешмасы тарафыннан 

оештырылган кӛндезге ял лагеренда 

балаларның ялын алмаштыру (җәйге 

чорда) 

«УО» 2020-2022 

еллар, 

июнь 

БР 2942,9 2942,9 2942,9 

ВБ 

 

524,6 524,6 524,6 

6. Белем бирү оешмасы тарафыннан 

оештырылган кӛндезге лагерьда 

балаларның ялын алмаштыру (кышкы 

чорда) 

«УО» 2020-2022 

еллар, 

июнь 

БР 

 

641,1 641,1 641,1 

ВБ 114,3 114,3 114,3 

7. Хезмәт һәм ял лагеренда смена «УО» 2020-2022 

еллар, 

июнь 

БР 611,9 611,9 611,9 

 8. Хезмәт һәм ял лагеренда смена 

Палатка тибындагы лагерьда профиль 

сменаны оештыру 

«УО» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

июнь-август 

БР 

 

354,9 354,9 354,9 

ВБ 63,3 63,3 63,3 

9. Азнакай муниципаль районында 

балалар һәм яшьләрнең ялын тәэмин 

итү 

  БР 20,2 20,2 20,2 

БАРЛЫГЫ  БР 14 553,1 14 553,1 14 553,1 

ВБ 3005,4 3005,4 3005,4 

ҖБ 147,0 147,0 147,0 

 

 

 

 



 

 

III. «2020-2022 елларга авыл яшьләре» чаралары исемлеге 

 

1.  8 март кӛненә багышланган чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

март 

ҖБ 5,0 5,0 5,0 

2.  Туган тел кӛненә багышланган чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

апрель 

ҖБ 5,0 5,0  5,0 

3.  «Алтын каләм» - «Золотое перо " 

республика балалар, яшүсмерләр һәм 

яшьләр матбугаты фестиваленең 

сайлап алу турын оештыру» 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

апрель 

ҖБ   3,0 3,0  3,0 

4.  «Әти эләкте!» бәйрәм итү кысаларында 

әтиләр  кӛнен уздыру. 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

июнь 

ҖБ 5,0 5,0 5,0 

5.  Ӛлкәннәр кӛненә багышланган чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

октябрь 

ҖБ 3,0 3,0 3,0 

6.  Әниләр кӛненә багышланган чаралар 

оештыру һәм үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

ноябрь 

ҖБ 12,4 12,4  12,4 

7.  Авыл яшьләре лидерлары белән тӛп 

мәсьәләләр буенча семинарлар, түгәрәк 

ӛстәлләр, киңәшмәләр оештыру һәм 

уздыру 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

квартал саен 

ҖБ Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

8.  Авыл яшьләре ӛчен бизнес-

планлаштыру нигезләренә ӛйрәтү 

буенча түгәрәк ӛстәлләр, вебинарлар 

оештыру һәм уздыру  

 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

квартал саен 

ҖБ Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 



9.  Гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча 

«Мәхәббәт ачкычлары " дигән чара 

оештыру һәм үткәрү»   

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

авыл яшьләренең 

мобиль 

агитбригадасы   

2020-2022 

еллар, 

квартал саен 

ҖБ 8,0 8,0 8,0 

10.  Тәмәке тартуга, алкоголизмга, 

наркоманиягә, коррупциягә каршы 

профилактик чаралар оештыру һәм 

үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, 

елында 

ҖБ Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

БАРЛЫГЫ   41,40 41,40 41,40 

 

 

IV. « Азнакай муниципаль районының 2020-2022 елларда балалар һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү» чаралары исемлеге 

 

№ 

п/п 

 

Эшләр эчтәлеге 

Җаваплы 

башкаручылар  

Үтәү вакыты   финанслау 

күләме, 

чыганагы 

Шул исәптән,(мең сумнарда) 

2020 ел 2021 ел 2022 ел 

1 2 3 4 5 6 

1. 1 Җәмәгать тәртибен саклау буенча 

яшьләр-мәктәп формированиеләренең 

(җәйге, кышкы) шәһәр Спартакиадасын 

яшьләр һәм мәктәп формированиеләре 

хезмәткәрләре арасында 

сәламәтләндерү, гомумфизик һәм спорт 

эшен алга таба камилләштерү 

максатларында уздыру. 

МКУ «УДМ», 

МБУ «Форпост"» 

2020-2022 

еллар. 

апрель, 

октябрь 

ҖБ 5,0 5,0 5,0 

2.  Багышланган чаралар оештыру һәм 

үткәрү 

Ватанны саклаучылар кӛне 

МКУ «УДМ», 

МБУ «Форпост"» 

2020-2022 

еллар. 

февраль 

ҖБ 5,0 5,0 5,0 

3.  Тантаналы район чарасын уздыру – 

хәрби хезмәткә чакырылучыларны - 

«хәрби хезмәткә чакырылучылар кӛне " 

н хӛрмәтләү» 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар. 

апрель, 

октябрь 

ҖБ 10,0 10,0 10,0 



4.  Укучылар һәм яшьләр арасында 

патриотик җырлар конкурсын оештыру 

һәм үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар. 

февраль 

ҖБ 10,0 10,0 10,0 

5.  Җиңү кӛнен бәйрәм итүгә багышланган 

«Георгий тасмасы " урам акциясе» 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар. 

май 

ҖБ 8,6 8,6 8,6 

6.  Хәтер Шәме " Акциясе» МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар. 

июнь 

ҖБ 4,0 4,0 4,0 

7.  Эшче яшьләр ӛчен туристик слетлар 

үткәрү 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар, июнь 

ҖБ 15,0 15,0 15,0 

8 Тематик интеллектуаль уеннарны 

оештыру һәм үткәрү (брейн-ринг, квиз, 

Кейс турниры) 

 - Эшче яшьләр арасында; 

 - Укучылар арасында. 

МКУ «УДМ» 

«МҮ» 

2020-2022 

еллар. 

ҖБ 22,0 22,0 22,0 

                          БАРЛЫГЫ 

 

  79,60 79,60 79,60 79,60 

 

 

 

Кулланыла торган кыскартулар: 

"УДМ» МКУ -"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре буенча идарәсе " муниципаль казна учреждениесе 

"УО»  - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Мәгариф идарәсе " муниципаль казна учреждениесе 

Азнакай муниципаль районының "Яшьләр үзәге" муниципаль бюджет учреждениесе 

«Форпост» МБУ – Азнакай муниципаль районының «Форпост «үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе 

 

 

 


