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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 КАРАР                                                      
 

«03» февраль  2020 ел                                                                                             №28 

 

Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитетының 2015 елның 29 гыйнварындагы  33 нче 

номерлы «2015 - 2020 елларга Азнакай муниципаль 

районында Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен 

һҽм башка теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү» 

муниципаль программасы турында» карары белҽн 

расланган, «2015-2020 елларга Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, өйрҽнү 

һҽм үстерү»  муниципаль программасына 

үзгҽрешлҽр кертү турында  

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 25 октябрендҽге 

794 нче номерлы «2014 - 2022 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм 

Татарстан Республикасында башка теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү» дҽүлҽт 

программасын раслау турында» карары белҽн расланган,  Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының  2019 елның 02 ноябрендҽге 1001 нче номерлы «2014 - 

2022 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү дҽүлҽт программасына 

үзгҽрешлҽр кертү хакында» карары нигезеднҽ карар бирҽ:  

1.Азнакай муниципаль районы башкарма комитетының 2015 елның 29 

гыйнварындагы  33 нче номерлы «2015 - 2020 елларга Азнакай муниципаль 

районында Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм башка теллҽрне саклау, 

өйрҽнү һҽм үстерү» муниципаль программасы турында» карары белҽн расланган, 

"2015-2020 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү" муниципаль 

программасына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертрегҽ: 

1.1. исемендҽ һҽм беренче пунктта  «2015 - 2020» санын 2015 - 2022 «санына 

алмаштырырга; 

1.2. программа паспортында: 

- «2015 - 2020 елларга» программасының исеме «2015-2022» санын «2015-

2022» санына алмаштырырга; 

- «2015 - 2020» саннарын «2015-2022» программасын гамҽлгҽ ашыру сроклары 

һҽм этаплары «юлында "2015-2022 "санын" 2015-2022 " санына алмаштырырга »; 

- программа паспортын «еллар буенча бүлү белҽн финанслау күлҽмнҽре» юлын 

түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 
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  - «программаны гамҽлгҽ ашыруның көтелгҽн соңгы нҽтиҗҽлҽре (программа 

нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү индикаторлары» юлын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:  

 
  1.3. III кисҽкне түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

  «III. Программаны ресурслар белҽн тҽэмин итүне нигезлҽү 

Азнакай муниципаль районы бюджеты хисабына программаны финанслауның 

гомуми күлҽме 6977,8 мең сум тҽшкил итҽ, шул исҽптҽн: 

2022 елда-134 мең сум   

Аерым чараларны уртак максатлар һҽм бурычлар (аларны координациялҽнгҽн 

һҽм килештерелгҽн башкарганда) белҽн берлҽштерүче Комплекслы проект алымы 

акчаларны рациональ куллануны һҽм уңай нҽтиҗҽлҽргҽ ирешүне тҽэмин итҽргҽ 

мөмкинлек бирҽчҽк. 

Программага кертелгҽн чараларның үтҽлеше уртача сроклы һҽм озак вакытка 

исҽплҽнгҽн булу сҽбҽпле, Азнакай муниципаль районы бюджетыннан максатчан 

финанслауга мохтаҗ. 

Программа чараларын тормышка ашыру өчен «Азнакай муниципаль районы» 

муниципаль берҽмлеге бюджетларыннан һҽм бюджеттан тыш чыганаклардан 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ акча җҽлеп итү мөмкин.»; 

1.4. «Программа нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү индикаторлары» программасына 1 нче 

кушымтаны яңа редакциядҽ, №1 нче кушымта нигезендҽ бҽян итҽргҽ; 

Еллар буенча бүлеп 

финанслау күлҽме  

Республика һҽм Азнакай муниципаль районы бюджеты хисабына 

программаны финанслауның гомуми күлҽме 6977,8 мең сум тҽшкил 

итҽ, шул исҽптҽн: 

2015 елда-2369 мең сум.  

2016 елда-1416 мең сум.  

2017 елда-1177,3 мең сум.  

2018 елда-1479,5 мең сум. 

2019 елда-134 мең сум .  

2020 елда-134 мең сум. 

2021 елда-134 мең сум. 

2022 елда-134 мең сум. 

Программаны 

тормышка ашыруның 

көтелгҽн соңгы 

нҽтиҗҽлҽре (программа 

нҽтиҗҽлҽрен бҽялҽү 

индикаторлары) 

2022 елга: 

- мҽктҽпкҽчҽ белем бирү оешмаларында татар миллҽтендҽге 

балаларны ана телендҽ укыту һҽм тҽрбиялҽү белҽн тҽэмин итү 

өлеше 100 процент дҽрҽҗҽсендҽ сакланачак; 

- гомуми белем бирү оешмаларында татар миллҽте балаларын 

туган телдҽ укыту өлеше 45 процент дҽрҽҗҽсендҽ сакланачак; 

- гомуми белем бирү оешмаларында рус миллҽтендҽге балаларны 

туган телдҽ укыту өлеше 100 процент дҽрҽҗҽсендҽ сакланачак; 

- районның массакүлҽм мҽгълүмат чаралары өлеше җитҽчҽк: 

татар телендҽ 80 процент; 

- Татарстан Республикасында яшҽүче халык вҽкиллҽренең 

теллҽрендҽ-20 процент 

2015 елда-2369 мең сум.  

2016 елда-1416 мең сум.  

2017 елда-1177,3 мең сум.  

2018 елда-1479,5 мең сум. 

2019 елда-134 мең сум .  

2020 елда-134 мең сум. 

2021 елда-134 мең сум. 



1.5. «2015-2022 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Азнакай 

муниципаль районында башка теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү «муниципаль 

программасын гамҽлгҽ ашыруга ресурслар белҽн тҽэмин итү» программасына 

кушымтаны яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 2 нче кушымта нигезендҽ; 

1.6. «2015-2022 елларга Татарстан Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм Азнакай 

муниципаль районында башка теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү «муниципаль 

программасының максаты, бурычлары» программасына кушымтаны 3 нче кушымта 

нигезендҽ яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ. 

2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

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

«Идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында Азнакай муниципаль 

районының рҽсми сайтында интернет-телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-

адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

          3. Ҽлеге карараның үтҽлешен контрольдҽ тотуны  Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары  

Д.Р. Гыйлҽҗевка  йөклҽргҽ.    

 

 

 

Җитҽкче                                                                                              А. Х. Шҽмсетдинов  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«2015-2020 елларга Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, 

өйрҽнү һҽм үстерү»  муниципаль 

программасына 1 нче кушымта 

 
ПРОГРАММА НҼТИҖҼЛҼРЕН БҼЯЛҼҤ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

 

 

Ахыргы нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽү 

индикаторлары, үлчҽү 

берҽмлеклҽре 

Индикатор күрсҽткечлҽре 

2012 

(база 

елы) 

2015 

ел 

2016 

ел 

2017 

ел 

2018 

ел 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 

оешмаларында татар миллҽте 

балаларын туган телдҽ укыту һҽм 

тҽрбиялҽү өлеше - процент 

53,4 50 50 50 50 50 50 50 50 

Гомуми белем бирү оешмаларында 

татар миллҽте балаларын туган 

телдҽ укыту өлеше - процент 

30,0 35 40 40 40 40 40 40 40 

Гомуми белем бирү оешмаларында 

рус миллҽтендҽге балаларны туган 

телдҽ укыту белҽн тҽэмин итү 

өлеше - процент 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Район массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларының татар телендҽге 

өлеше; 

50 50 50 50 50 80 80 80 80 

районда яшҽүче халык вҽкиллҽре 

теллҽрендҽ-процент 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Һҽркем өчен мөмкин булган 

китапханҽлҽрнең җыелма фонды 

өлеше 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Азнакай муниципаль районында тел 

вҽзгыяте һҽм Программаны 

тормышка ашыру барышы, 

үткҽрелгҽн чаралар турында 

массакүлҽм мҽгълүмат чараларында 

публикациялҽр саны 

5 10 12 12 12 14 14 14 14 

Программаны үтҽү нҽтиҗҽлелеген 

анализлау 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



«2015-2020 елларга Татарстан 

Республикасы дҽүлҽт теллҽрен һҽм 

Татарстан Республикасында башка 

теллҽрне саклау, өйрҽнү һҽм үстерү»  

муниципаль программасына 2 нче 

кушымта 

 
"2015-2022 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДҼҤЛҼТ ТЕЛЛҼРЕН ҺҼМ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА БАШКА 

ТЕЛЛҼРНЕ САКЛАУ, ҾЙРҼНҤ ҺҼМ ҤСТЕРҤ "  МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН  

ТҼЭМИН ИТҤ 

 

Бурыч исеме Фина

нслау 

чыга

нагы 

2015 ел 2016 ел 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел Барлыгы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

теллҽре буларак татар һҽм рус 

теллҽренең паритет эшчҽнлегенҽ 

ярдҽм итү 

ҖБ 

 

ВБ 

1 639,0 

 

0 

686,0 

 

0 

894,9 

 

0 

848,1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

4 068,0 

 

0 

Азнакай муниципаль районында татар 

һҽм рус теллҽрен өйрҽнү һҽм татар 

һҽм рус теллҽрендҽ белем бирүнең 

бөтен системасын үстерү 

ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Азнакай муниципаль районында 

яшҽүче халыкларның теллҽрен саклау 

һҽм үстерү 

ҖБ Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Төп 

эшчҽнлек 

уйдырма 

Татар телен республикадан читтҽ 

саклап калу һҽм үстерү. Төбҽклҽр 

белҽн хезмҽттҽшлек 

ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программа буенча барлыгы  1 639,0 

 

686,0 

 

894,9 

 

848,1 0 0 0 0 0 

 

 

 



 

"2015-2022 елларга Татарстан Республикасы 

дҽүлҽт теллҽрен һҽм Татарстан 

Республикасында башка теллҽрне саклау, 

өйрҽнү һҽм үстерү" муниципаль 

программасына 3 нче кушымта  

 
"2015-2022 ЕЛЛАРГА ЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДҼҤЛҼТ ТЕЛЛҼРЕН ҺҼМ БАШКА ТЕЛЛҼРН САКЛАУ, 

ҾЙРҼНҤ, ҤСТЕРҤ" МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ 

 

Төп чараларның исеме Башкаручылар Төп 

чараларны 

үтҽү вакыты 

Финанслау 

чыганагы 

Бюджет чаралары хисабына финанслау 

2015  

. 

2016 

. 

2017  

. 

2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022  

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 бурыч Татарстан Республикасы дҽҥлҽт теллҽре буларак татар һҽм рус теллҽренең паритет эшчҽнлегенҽ ярдҽм итҥ 

Муниципаль программаны 

эшлҽү һҽм раслау 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Ике дҽүлҽт телендҽ мҽдҽни 

чаралар алып бару һҽм оештыру 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе «МКУ» 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Ике дҽүлҽт телендҽ эш башкару 

алып бару 

Район Башкарма 

комитеты, 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ, 

җирле үзидарҽ 

органнары 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

Төп эшчҽнлек 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

теллҽрендҽ тышкы һҽм эчке 

визуаль мҽгълүмат чараларын 

Башкарма 

комитет, 

архитектура 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 



рҽсмилҽштерү бүлеге, җирле 

үзидарҽ 

органнары, 

учреждениелҽр, 

оешмалар һҽм 

предприятиелҽр 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

теллҽрендҽ юл күрсҽткечлҽрен 

рҽсмилҽштерү 

Юл идарҽсе 2015-2022 ВБ Агымдагы финанслау 

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

теллҽрендҽ урам күрсҽткечлҽрен 

рҽсмилҽштерү 

Төзелеш, 

архитектура һҽм 

ТКХ бүлеге 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Районда җитештерелҽ торган 

продукцияне ТР Дҽүлҽт 

теллҽрендҽге этикеткалар, 

ярлыклар, инструкциялҽр белҽн 

тҽэмин итүдҽ булышлык күрсҽтү 

Сҽүдҽ 

предприятиелҽр

е 

2015-2022 ВБ Агымдагы финанслау 

Халыкка сҽүдҽ хезмҽткҽрлҽренҽ 

ике дҽүлҽт телендҽ хезмҽт 

күрсҽтү 

Сҽүдҽ 

предприятиелҽр

е 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

ТР дҽүлҽт теллҽрендҽ гомуми 

белем бирү чараларын оештыру 

һҽм үткҽрү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Татарстан Республикасының 

Милли электрон китапханҽсе 

«порталына мҽгълүмати ярдҽм 

күрсҽтү» 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе «МКУ» 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Район үзҽгендҽ урнашкан 

мҽгариф учреждениелҽрендҽ 

татар сыйныфларын ачу 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 Тарификац

ия буенча 
- - - - - - - - 

Азнакай муниципаль районы "Азнакай 2015-2022 Тарификац - - - - - - - - 



мҽгариф учреждениелҽрендҽ 

дҽүлҽт теллҽренең тигез 

хокуклы эшлҽвен тҽэмин итү. 

Татар мҽктҽплҽрендҽ белем 

алучы татар балаларын татар 

теле һҽм ҽдҽбиятына өйрҽтүне 

тҽэмин итҽргҽ 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

ия буенча        

Рус теле көнен оештыру һҽм 

үткҽрү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Халыкара туган тел көненҽ 

багышланган ел саен үткҽрелҽ 

торган чараларны оештыру һҽм 

үткҽрү (21 февраль) 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Татар, рус теллҽрендҽ газета-

журналларга язылу 

рҽсмилҽштерү 

Почта, МКУ 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" 

 

2015-2022 ҖБ 700 700 252,4 601,4 104,0 104,0 104,0 104,0 

Бөек татар шагыйре Г.Тукайның 

туган көненҽ багышланган 

«Шигырь бҽйрҽме» чарасы. 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе «МКУ» 

2015-2022 финансла

у талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Татар һҽм рус теллҽрендҽ 

китаплар алу 

 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе «МКУ» 

2015-2021 финансла

у талҽп 

ителми 

        

БАРЛЫГЫ    700 700 252,4 601,4 104,0 104,0 104,0 104,0 



2 бурыч Азнакай муниципаль районында татар һҽм рус теллҽрен ҿйрҽнҥ һҽм татар һҽм рус теллҽрендҽ белем бирҥнең бҿтен системасын ҥстерҥ 

Татар һҽм рус теллҽренҽ 

өйрҽтүне укыту-методик тҽэмин 

итү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Балалар бакчасында балаларны 

ана телендҽ тҽрбиялҽүне тҽэмин 

итү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 Тарифика

ция 

буенча 

Агымдагы финанслау 

Туган телендҽ (татар, инглиз, 

рус) белем һҽм тҽрбия бирү 

белҽн өстҽмҽ белем бирү 

учреждениесендҽ түгҽрҽклҽр, 

клублар оештыру 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 Тарифика

ция 

буенча 

Агымдагы финанслау 

Татар телен дистанцион 

укытуның "Ана теле" 

Мҽгълүмати белем бирү 

системасы проектын тормышка 

ашыруда ярдҽм итү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Татар, рус теле буенча 

олимпиадаларны оештыру һҽм 

үткҽрү( мҽктҽп һҽм муниципаль 

турлар), республика турында 

катнашуны тҽэмин итү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ 20 20 20 20 20 20 20 20 

Туган теллҽрдҽ иншалар 

конкурсларын оештыру һҽм 

үткҽрү; нҽфис сүз осталары 

конкурслары 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Татар, рус теле һҽм ҽдҽбияты 

укытучыларының район 

методик утырышларын оештыру 

һҽм үткҽрү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

К. Насыйри, Р. Фҽхреддин 

исемендҽге Республика фҽнни-

гамҽли конференциялҽренең, 

педагогик укуларның 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 



муниципаль турларын оештыру 

һҽм үткҽрү) 

ТР кинематографистлары 

җитештергҽн кинофильмнарны 

прокатка алу һҽм күрсҽтү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе «МКУ» 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Танылган җҽмҽгать 

эшлеклелҽре, шагыйрьлҽр, 

язучылар, журналистлар белҽн 

очрашулар оештыру; китаплар 

тҽкъдир итү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе" МКУ, 

Азнакай 

муниципаль 

районы 

"Үзҽклҽштерелг

ҽн китапханҽлҽр 

системасы" 

МБУ 

2015-2021 финанслау 

талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Татар теле укытучыларының 

"Туган тел" Бөтенроссия 

Мастер-класс конкурсының 

муниципаль турын оештыру һҽм 

үткҽрү; республика этабында 

катнашу 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Рус теле, Татар теле һҽм 

ҽдҽбияты буенча ДЙА, БРИ, 

БДИ оештыру һҽм үткҽрү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 финансл

ау талҽп 

ителми 

- 0 0 0 0 0 0 0 

Мҽдҽни белем бирү 

системасында татар телен 

үстерүне тҽэмин итү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 финансл

ау талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Район мҽгариф "Азнакай 2015-2022 ҖБ - 0 0 0 0 0 0 0 



учреждениелҽрендҽ туган тел 

һҽм ҽдҽбият, рус теле һҽм 

ҽдҽбияты кабинетлары смотр-

конкурсын оештыру һҽм үткҽрү 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

Татар теле һҽм ҽдҽбияты, рус 

теле һҽм ҽдҽбияты өлкҽсендҽ 

югары квалификацияле кадрлар 

ҽзерлҽүгҽ ярдҽм итү 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 Смета 

буенча 

командир

овкалар 

Агымдагы финанслау 

Милли гомуми белем бирү 

учреждениелҽренең педагогик 

кадрларын ҽзерлҽү, яңадан 

ҽзерлҽү һҽм квалификациялҽрен 

күтҽрү 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Кабинетларның укыту-матди 

базасын ныгытуда заманча 

җиһазлар, иллюстратив 

материаллар һҽм яңа буын 

күргҽзмҽ ҽсбаплары белҽн ярдҽм 

итү 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 БР Агымдагы финанслау 

Татар (татар, рус) телендҽ иң 

яхшы дҽреслҽр, чаралар 

җыентыгын тарату. 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уку елы йомгаклары буенча 

татар һҽм рус теле һҽм ҽдҽбияты 

укытучыларын бүлҽклҽү 

(республика олимпиадалары, 

бҽйгелҽре, фестивальлҽре 

призерларын ҽзерлҽү 

нҽтиҗҽлҽре буенча) 

Ачыш» фҽнни-гамҽли 

конференциясе, район башлыгы 

Гранты 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 



Уку елы йомгаклары буенча 

туган телдҽ белем бирү 

программаларын гамҽлгҽ 

ашыручы милли мҽгариф 

учреждениелҽре, 

учреждениелҽрнең сҽлҽтле 

укучыларын бүлҽклҽү. Район 

башлыгы грантын гамҽлгҽ 

ашыру 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уңайлы тел һҽм мҽдҽни белем 

бирү мохите булдыру: 

- "Мин татарча сөйлҽшҽм" 

республика конкурсының район 

турын оештыру һҽм үткҽрү, 

республика турында катнашу 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ  

Агымдагы финанслау 

Поликультура җҽмгыятендҽ тел 

һҽм мҽдҽни мохит булдыру һҽм 

үстерү: 

сайтларның ике дҽүлҽт телендҽ 

эшлҽве 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 финанслау 

талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Массакүлҽм мҽгълүмат 

чаралары аша программа 

чараларын үтҽү барышы 

турында халыкка даими рҽвештҽ 

хҽбҽр итү 

Маяк " газетасы 

редакциясе" 

2015-2022 ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Муниципаль турны оештыру 

һҽм анда катнашу, "Алтын 

калҽм" - "Золотое перо" 

республика балалар, 

яшүсмерлҽр һҽм яшьлҽр 

матбугаты фестивалендҽ 

катнашу" 

Башкарма 

комитетның 

яшьлҽр эшлҽре 

һҽм спорт 

бүлеге, 

Мҽдҽният 

идарҽсе, 

Балалар иҗат 

үзҽге 

2015-2022 финанслау 

талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

Сҽлҽт " җҽйге лагере 

этномҽдҽни сменасын үткҽрү" 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

2015-2022 финанслау 

талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 



районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ, 

Башкарма 

комитетның 

яшьлҽр эшлҽре 

һҽм спорт 

бүлеге 

ТР Мҽгариф һҽм фҽн 

Министрлыгы һҽм РФ Мҽгариф 

һҽм фҽн Министрлыгы игълан 

иткҽн конкурсларда катнашу: 

- раштуа укуларында катнашу 

(декабрь); 

- Л. Н. Толстой исемендҽге 

фҽнни-гамҽли конференциядҽ 

катнашу ; 

- Н. Лобачевский исемендҽге 

фҽнни-гамҽли конференциядҽ 

катнашу. ; 

- "Лукоморье" ҽдҽби эшлҽр 

конкурсында катнашу һҽм 

башкалар. 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ" 

2015-2022 финанслау 

талҽп 

ителми 

- - - - - - - - 

БАРЛЫГЫ   ҖБ 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 нче бурыч Азнакай муниципаль районында яшҽҥче халыкларның теллҽрен саклау һҽм ҥстерҥ 

Ел саен мҽктҽп китапханҽлҽре 

фондларын милли һҽм туган 

якны өйрҽнү ҽдҽбияты һҽм 

вакытлы басмалар, шул исҽптҽн 

Татарстан Республикасы 

халыклары теллҽрендҽ туплау 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 БР - - - - - - - - 

Татарстан Республикасы 

халыклары вҽкиллҽренең 

тупланып яшҽгҽн урыннарда 

язуны тҽэмин итү  

Татарстан Республикасы дҽүлҽт 

теллҽрендҽ һҽм җирле халыкның 

туган телендҽ элмҽ такталары. 

"Азнакай 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният 

Идарҽсе «МКУ» 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Азнакай муниципаль районында "Татарстан 2015-2022 финанслау - - - - - - - - 



яшҽүче халыкларның теллҽре 

һҽм ҽдҽбияты декадасын үткҽрү 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

талҽп 

ителми 

БАРЛЫГЫ   ҖБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 нче бурыч Татар телен республикадан читтҽ саклап калу һҽм ҥстерҥ. Беркетелгҽн тҿбҽклҽр белҽн хезмҽттҽшлек 

Дҽреслеклҽр, методик 

кулланмалар, аудио - һҽм 

видеоматериаллар, татар 

телендҽ сҽнгать ҽдҽбияты белҽн 

тҽэмин итүдҽ булышлык күрсҽтү 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 БР - - - - - - - - 

Мҽктҽп музейларын булдыруда, 

милли мҽдҽниятне, гореф-

гадҽтлҽрне саклауда үзара ярдҽм 

күрсҽтү 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ - - - - - - - - 

Фестивальлҽр, конкурслар 

үткҽрү, укытучылар һҽм 

укучылар төркемнҽре белҽн ике 

яклы алмашу, ачык дҽреслҽр һҽм 

чаралар күрсҽтү 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

Татар теле һҽм ҽдҽбияты, рус 

теле һҽм ҽдҽбияты буенча 

Халыкара олимпиадада 

катнашуны оештыру 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ 10 10 10 10 10 10 10 10 



Беркетелгҽн төбҽк вҽкиллҽре 

белҽн семинар-киңҽшмҽлҽр, 

түгҽрҽк өстҽллҽр, 

конференциялҽр 

"Татарстан 

Республикасы 

Азнакай 

муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе" МКУ 

2015-2022 ҖБ Агымдагы финанслау 

БАРЛЫГЫ   ҖБ 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 


