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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      03.02.2020                                                                      № 108 

 

 

«2020-2024 елларга Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы халкы арасында сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыру, алкогольле 

продукция, сыра һәм тәмәке куллануны 

киметү» Программасын раслау турында  

 

 

Кама Тамагы муниципаль районының балалар һәм өлкәннәр арасында сәламәт 

яшәү рәвешен формалаштыру максатыннан Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. «2020-2024 елларга Кама Тамагы муниципаль районы халкы арасында 

сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, алкогольле продукция, сыра һәм тәмәке 

куллануны киметү» Программасын расларга (кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы «Мәгариф 

идарәсе» МКУ,  мәдәният бүлеге,  яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенә «2020-2024 

елларга Кама Тамагы муниципаль районы халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыру, алкогольле продукция, сыра һәм тәмәке куллануны киметү» 

Программасычараларын җирле бюджет  һәм әлеге максатларга каралган бюджеттан 

тыш чыганаклар хисабына башкаруны оештырырга . 

3.Россия Эчке эшләр министрлыгының «Югары Ослан» муниципальара 

бүлегенең «Кама Тамагы» полиция бүлегенә, социаль яклау бүлегенә, «Кама Тамагы 

РҮХ» ГАУЗның «2020-2024 елларга Кама Тамагы муниципаль районы халкы 

арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, алкогольле продукция, сыра һәм 

тәмәке куллануны киметү» Программасы чараларын үтәүне тәкъдим итәргә. 



4. «Кама Тамагы РҮХ» ГАУЗ ны «2020-2024 елларга Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыру, алкоголь продукциясен, сыра һәм тәмәкене куллануны киметү» 

Программасын тормышка ашыруның координаторы итеп билгеләргә (килештерү 

буенча). 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

 

           Җитәкче                                                                            Р.М. Заһидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2020 елның   

3 нче февралендәге 108 номерлы 

карарына кушымта  

 
 

"2020-2024 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы 

халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, алкогольле продукция, сыра 

һәм тәмәке куллануны киметү" Программасы 

Программа паспорты 

Программаның исеме 2020-2024 елларга Кама Тамагы муниципаль районы 

халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, 

алкогольле продукция, сыра һәм тәмәке куллануны 

киметү буенча Программа 

 Программа эшләү өчен 

нигез 

1. Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «2020 елга кадәр 

чорга Россия Федерациясе халкы арасында алкогольле 

продукцияне чамадан тыш куллану масштабларын 

киметү һәм алкоголизмны профилактикалау буенча 

дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру концепциясе турында " 

2009 елның 30 декабрендәге 2128-р номерлы 

күрсәтмәсе»; 

2. «Татарстан Республикасында алкоголь продукциясен, 

сыра, тәмәкене чамадан тыш куллануны киметү һәм 

халык арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру 

буенча өстәмә чаралар турында " 2010 елның 29 

октябрендәге 867 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары»; 

3. "Татарстан Республикасы территориясендә алкогольле 

продукцияне ваклап сату вакытын чикләүне билгеләү 

турында» 2010 елның 21 ноябрендәге 80-ТРЗ Татарстан 

Республикасы законы; 

4. « Әйләнә-тирәдәге тәмәке төтененең йогынтысыннан 

һәм тәмәке куллану нәтиҗәләреннән гражданнарның 

сәламәтлеген саклау турында " 2013 елның 23 

февралендәге 15-ФЗ номерлы Федераль закон 

Программаның 

заказчысы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

Программаның төп 

максатлары һәм 

бурычлары 

-сәламәт яшәү рәвешен формалаштыруның бердәм 

системасын булдыру; 

-иҗтимагый сәламәтлек саклау, физик культура һәм 

спорт, мәгариф системасын үстерү, сәламәтлек 

культурасын формалаштыру өлкәсендә; 

- алкогольле продукция, сыра, тәмәке куллануны киметү; 

- эшләүче гражданнарның сәламәтлеген саклау һәм 

http://ivo.garant.ru/document?id=12072220&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=8065374&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=8065491&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70221478&sub=0


ныгыту; 

- экологияне, әйләнә-тирә мохит торышын яхшырту 

Программаны гамәлгә 

ашыру сроклары һәм 

этаплары 

Программа 2020-2024 еллар дәвамында тормышка 

ашырылачак 

Программаны 

финанслау күләмнәре 

һәм чыганаклары 

Программаны финанслау Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджеты, бюджеттан тыш чыганаклар, 

республика бюджеты акчалары хисабына башкарылачак 

Программаны 

башкаручы 

Социаль яклау идарәсе  

Кама Тамагы МР, Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт бүлеге, 

«Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма 

комитетының "Мәгариф бүлеге» МКУ, «Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният 

бүлеге» МУ, «Кама Тамагы үзәк район хастаханәсе» 

ГАУЗ, Эчке эшләр министрлыгының «Югары Ослан» 

муниципальара бүлегенең «Кама Тамагы» полиция 

бүлеге 

Программаны 

тормышка ашыруның 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре 

- Сәламәт яшәү рәвешен формалаштыруның нәтиҗәле 

эшли торган мобиль системасын булдыру; 

- катнашучыларның үз сәламәтлекләренә җаваплы 

мөнәсәбәте, үз-үзеңне саклауга, сәламәт яшәү рәвешенә 

тотрыклы юнәлеш бирү; 

- авыруларны профилактикалау чаралары турында 

халыкка мәгълүмат җиткерүне арттыру һәм сәламәт 

яшәү рәвешен саклап калуда һәм ныгытуда актив 

катнашуны тәэмин итү; 

 - эшкә сәләтле халыкның, өлкән буынның һәм балалар 

халкының физик торышын диспансерлаштыруның һәм 

мониторинглауның заманча системасын гамәлгә кертү ; 

- профилактик, сәламәтләндерү һәм спорт-массакүләм 

чаралар системасын камилләштерү; 

- сәламәтләндерү хезмәтләрен, халыкка психологик һәм 

социаль ярдәм күрсәтү чараларын киңәйтү; 

- кешеләрнең гомер озынлыгын һәм сыйфатын арттыру; 

- физик культураны һәм спортны популярлаштыру; 

- яшьләр арасында алкогольле продукция, сыра, тәмәке 

куллануны киметү; 

-яшьләр сәясәтен камилләштерү 

Программаны 

тормышка ашыруның 

социаль-икътисадый 

нәтиҗәлелеген бәяләү 

Программаны тормышка ашыруның социаль-икътисади 

нәтиҗәлелеге район халкын физик культура һәм спорт 

белән шөгыльләнүгә җәлеп итүне арттыру; район 

халкының төрле төркемнәре арасында авыручылар 

санын киметү; Кама Тамагы муниципаль районы халкы 



арасында алкогольле продукция, сыра һәм тәмәке 

куллануны киметү күздә тотыла 

Программаны 

тормышка ашыруны 

контрольдә тоту 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

 

1. Проблеманың эчтәлеге һәм аны программа ысулы белән хәл итү кирәклеген 

нигезләү 

«2020-2024 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, алкогольле 

продукция, сыра һәм тәмәке куллануны киметү» программасы сәламәт яшәү 

рәвешен формалаштыруның бердәм системасын булдыруга, сәламәтлекне актив 

саклауга һәм ныгытуга, район халкының уртача гомер озынлыгын һәм сыйфатын 

күтәрүгә, җәмәгать сәламәтлек саклау, физик культура һәм спорт системасын 

үстерүгә, сәламәтлекне формалаштыру, алкогольле продукция, сыра, тәмәке 

куллануны киметүгә, эшләүче гражданнарның сәламәтлеген саклауга һәм ныгытуга, 

яшьләр сәясәтен камилләштерүгә, әйләнә-тирә мохитне яхшыртуга юнәлдерелгән. 

 Үлүчеләр саны арту, кан әйләнеше системасы авыруларының, яман 

шешләрнең, агулануларның, травмаларның, шул исәптән юл-транспорт 

һәлакәтләрендә алынган очракларның таралуы; наркология авырулары, шул исәптән 

алкоголизм, алкоголь психозлары, наркомания һәм токсикоманияне дә кертеп, 

яшьләр арасында, халыкның имин булмаган катламнары арасында асоциаль 

күренешләрнең булуы; автотранспорт һәм предприятиеләр эшчәнлеге нәтиҗәсендә 

атмосфера пычрануы; эчәргә яраклы суның канәгатьләнерлек сыйфатта булмавы, 

тәмәке тарту- барлык яшь категориясендәге халык арасында иң киң таралган 

интоксикация, хәзерге вакытта төп проблемалар булып тора. 

Тискәре тенденцияләрне-халыкның картаюын, үлем-китемнәрне туктату өчен 

профилактик ысулларны үстерү, кадрларны махсус әзерләү системасын үстерү, 

беренчел медицина профилактикасы өлкәсендә һәм сәламәтлекне ныгыту өлкәсендә 

эшләүче медицина оешмаларына ярдәм күрсәтү зарур. 

Халыкның сәламәтлеген яхшырту сәламәтлек билгели торган барлык 

факторларны киң аңлау һәм исәпкә алу күзлегеннән сәламәтлеккә якын килүне 

таләп итә: яшәү рәвеше, социаль иминлек, психологик климат, әйләнә-тирә мохит 

факторлары. 

Мәдәният, мәгариф системасында һәм массакүләм мәгълүмат чараларында 

сәламәт яшәү рәвешен пропагандалауны тулысынча тәэмин итү зарур. 

Социаль-икътисади үзгәртеп корулар шартларында дәүләт һәм административ 

ярдәм һәм бу максатларга төрле дәрәҗәләрдәге бюджетлардан акча бүлеп бирү. 

 

2. Программаның төп максатлары һәм бурычлары 

Район халкында сәламәт яшәү рәвеше идеологиясен формалаштыру, җирле 

үзидарә һәм җәмгыятьнең Берләшкән тырышлыклары аша халыкның физик һәм 

рухи сәламәтлеген ныгыту, озак вакытка исәпләнгән төп стратегик максат булып 



тора. 

Төп бурыч-һәр гражданга үз сәламәтлегенең торышы, аны ныгыту, авыруларны 

булдырмау буенча чаралар турында белем алу мөмкинлеген тәэмин итү, шул ук 

вакытта үз сәламәтлегеңә карата җаваплы һәм объектив караш формалаштыру. 

Әлеге Программа Кама Тамагы муниципаль районы халкының гомер 

озынлыгын һәм сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән, сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыру, физик культураны һәм спортны популярлаштыру, алкоголь 

продукциясен, сыра һәм тәмәкене куллануны киметү, яшьләр сәясәтен 

камилләштерү, әйләнә-тирә мохит торышын яхшырту буенча чаралар комплексын 

күздә тота. 

Программа конкрет ситуациягә, ирешелгән нәтиҗәләргә, яңа закон актлары һәм 

булган ресурслар нигезендә корректировкага дучар ителергә мөмкин. 

Районда төрле максатчан комплекслы программаларны үтәү һәм тормышка 

ашыру барышында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыруга, ә мәгариф 

учреждениеләренең укыту-сәламәтләндерү эшеннән тыш практикага массакүләм 

чаралар - Сәламәтлек көннәре үткәрү кертелгән. 

Ел саен халыкның төрле катламнарын үз эченә алган спорт-массакүләм чаралар 

үткәрелә. 

Районның физкультура-сәламәтләндерү һәм спорт чаралары системасында 

көзге һәм кышкы Сәламәтлек көннәре массакүләм  чаралар булып тора. 

Районда сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру проблемаларын алга таба хәл 

итү өчен: 

-белем бирү киңлегендә катнашучыларның үз сәламәтлекләре һәм тирә-

юньдәгеләрнең сәламәтлеге өчен җаваплылыгын формалаштыру; 

-сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча халыкның, яшьләрнең һәм мәктәп 

укучыларының компетентлыгын арттыру; 

- районда сәламәтлек саклау мохитен формалаштырганда заманча мәгълүмати 

технологияләр куллану; 

- халыкка, бигрәк тә физик мөмкинлекләре чикләнгән халыкка медицина, 

сәламәтләндерү һәм белем бирү хезмәтләренең киң спектрын тәэмин итү, (шул 

исәптән түләүле очракта ташламалар бирү); 

- халыкка психологик ярдәм һәм социаль яклау чараларының нәтиҗәле 

системасын эшләү һәм гамәлгә кертү; 

-сәламәтлек саклау характерындагы мәсьәләләрне хәл иткәндә районның 

структур бүлекчәләре арасында нәтиҗәле хезмәттәшлеккә ирешү; 

- яшьләр арасында югары рухи-әхлакый һәм эстетик идеалларны раслау, 

наркоманиягә, эчүчелеккә, рухсызлыкка, Начар сүзгә актив каршы тору. 

 

3. Программаны тормышка ашыруның күз алдында тотылган нәтиҗәләре 

Профессиональ компетентлы, социаль актив, әхлакый яктан тотрыклы, психик 

һәм физик яктан сәламәт шәхес тәрбиясен тәэмин итә торган сәламәт яшәү рәвешен 

формалаштыруның нәтиҗәле мобиль системасын булдыру. 

Район халкының сәламәтлеген, тормыш сыйфатын яхшырту, сәламәтлек саклау 

активлыгын, уку-укыту һәм хезмәт нәтиҗәлелеген арттыру. 



Район халкының физик торышын диспансерлаштыруның һәм 

мониторинглауның заманча системасын кертү. 

Профилактик, сәламәтләндерү һәм спорт-массакүләм чаралар системасын 

камилләштерү. 

Сәламәтләндерү белем бирү хезмәтләрен, шул исәптән түләүле нигездә, 

кешеләргә психологик һәм социаль ярдәм чараларын киңәйтү. 

 

4. Программаны тормышка ашыруның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген 

бәяләү 

Программаны тормышка ашыруның социаль-икътисади нәтиҗәлелеге район 

халкын физик культура һәм спорт белән шөгыльләнүгә җәлеп итүне арттыру; район 

халкының төрле төркемнәре арасында авырулар санын киметү; Кама Тамагы 

муниципаль районы халкы арасында алкогольле продукция, сыра һәм тәмәке 

куллануны киметү күздә тотыла. 

 

 



2020-2024 елларга Кама Тамагы муниципаль районы халкы арасында сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру, алкогольле 

продукция, сыра һәм тәмәке куллануны киметү буенча оештыру чаралары 

 
№  

т/б 

Чаралар исеме Үтәү 

вакыты 

Финанслау чыганаклары (мең сум) Башкаручылар (килешү 

буенча) 

Республика 

бюджеты 

Муниципаль 

бюджет 

Бюджеттан-

тыш 

чыганаклар 

Барлы

гы 

 

I. Аналар һәм балалар сәламәтлеген саклау чаралары 

1.1. Гармонияле гаиләгә һәм Аңлы ата-анага 

урнаштыруны формалаштыру максатыннан 

өстәмә рухи һәм гамәли белемгә ия 

гаиләдәге кризислы ситуацияләрне хәл итү 

мәсьәләләре буенча яшь парларга 

лекторийлар оештыру    

 

2020-

2024 

еллар 

Агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

- - Социаль яклау идарәсе, 

ЗАГС бүлеге, " мәгариф 

идарәсе» МКУ, үзәк район 

хастаханәсе  

1.2. Булачак гаилә парлары өчен психологик 

тренинглар, мохтаҗ хатын-кызлар өчен 

релаксация сеанслары үткәрү.  Өйдә 

ашыгыч психологик ярдәм күрсәтү.  

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

- - Социаль яклау идарәсе, 

«мәгариф идарәсе» МКУ, 

ЗАГС бүлеге 

1.3. Кызларда һәм яшүсмерләрдә үз 

сәламәтлекләренә карата сакчыл караш 

формалаштыру:  психоактив матдәләрдән 

аңлы рәвештә баш тарту, сексуаль үз-үзеңне 

саклау күнекмәләрен үстерү, иртә 

йөклелекне профилактикалау  

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

- - «Мәгариф идарәсе " МКУ, 

үзәк район хастаханәсе, 

социаль яклау идарәсе 

1.4. Булачак әниләр мәктәбе булдыру, гаиләләр 

планлаштыру хезмәте. Йөклелек һәм баланы 

ашату чорында зыянлы гадәтләр булган 

хатын-кызларга психологик ярдәм күрсәтү. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

- -  Үзәк район хастаханәсе, 

халыкны социаль яклау 

идарәсе 

1.5. Йөкле хатын-кызларга (учетка куелганнан 

соң) һәм туендыручы хатын-кызларга 

(беренче 6 ай) нутрицион ярдәм түләүсез 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   Үзәк район хастаханәсе, 

социаль яклау идарәсе 



нигездә микронутриентлар һәм витаминнар 

белән баетылган махсус продуктлар белән 

тәэмин итү юлы белән күрсәтелә. 

 

1.6. 1 яшькә кадәрге балаларның мәҗбүри 

патронажын тәэмин итү. 

2020-

2024 

еллар  

агымдагы 

финанслау 

   МР башкарма комитеты, 

үзәк район хастаханәсе 

1.7. Сөт кухнялары эшен оештыруны һәм 

беренче елда балаларны балалар ризыгы 

белән тәэмин итүне контрольдә тоту. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   МР башкарма комитеты, 

үзәк район хастаханәсе 

1.8.  Балаларны  күкрәк сөте белән ашатуны 

пропагандалау һәм аныҗ өчен шартлар 

тудыру 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   Үзәк район хастаханәсе 

1.9. Мәктәпкәчә белем бирү һәм гомуми белем 

бирү учреждениеләрендә балаларны 

рациональ туклануны оештыру: 

- барлык мәктәп укучылары өчен, шул 

исәптән өлкән сыйныфлар өчен түләүсез 

һәм (яки) ташламалы кайнар ризык белән 

тәэмин итү: 

- төрле витаминлы-минерализацияләнгән 

комплекслардан файдаланып, мәктәп 

укучыларының туклану рационын мәҗбүри 

витаминлаштыруны гамәлгә ашыру. 

 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

Ата-аналар 

взнослары 

 «Мәгариф идарәсе " МКУ, 

мәгариф учреждениеләре 

1.10 Мәгариф һәм сәламәтлек саклау 

учреждениеләрендә йодлаштырылган тоз 

нигезендә йодлы азык-төлек продуктларын 

рационга кертү. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау, 

өстәмә 

финанслау  

  "Мәгариф идарәсе" МКУ, 

үзәк район хастаханәсе, 

мәгариф учреждениеләре 

 

1.11 Мәктәпкәчә белем бирү һәм гомуми белем 

бирү учреждениеләрендә чыныктыру 

чараларын оештыру 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

  «Мәгариф идарәсе " МКУ, 

мәгариф учреждениеләре 

1.12 Мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балаларга 2020- агымдагы агымдагы агымдагы  Үзәк район хастаханәсе, " 



һәм башлангыч һөнәри белем бирү 

учреждениеләре укучыларына, шул исәптән 

наркотик һәм психотроп матдәләр 

куллануга юл куйган затларны ачыклау 

буенча ел саен профилактик медицина 

тикшерүләре уздыру. 

2024 

еллар 

финанслау финанслау финанслау Мәгариф идарәсе» МКУ, 

Мәгариф учреждениеләре 

1.13 Һәр укучы өчен көненә 1 сәгатьтән дә ким 

булмаган спорт белән шөгыльләнүне тәэмин 

итү өчен мәгариф учреждениеләрендә 

физкультура-сәламәтләндерү чараларын 

үстерү программасын эшләргә. Моның өчен 

«Акчарлак»спорт комплексының 

мөмкинлекләрен максималь рәвештә 

кулланырга кирәк. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

  «Мәгариф идарәсе " МКУ, 

яшьләр эшләре бүлеге, 

ДЮСШ 

1.14 Социаль реабилитациягә мохтаҗ балигъ 

булмаганнар өчен махсуслаштырылган 

учреждениеләр каршындагы сәламәтлек 

"мәктәпләре" эшен оештыру: 

- аз керемле, имин булмаган гаиләләрдәге 

балалар, социаль приютта торучы балалар 

өчен диспансеризация үткәрү; 

- социаль приютта булган һәм социаль 

куркыныч гаиләләрдәге балалар белән 

әңгәмәләр һәм лекцияләр, сәламәт яшәү 

рәвешен алып бару буенча дәресләр 

оештыру. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   Социаль яклау идарәсе 

1.15 Социаль реабилитацияләүгә мохтаҗ балигъ 

булмаганнар өчен белем бирү һәм махсус 

учреждениеләрдә күргәзмәләр, балалар 

рәсемнәре конкурслары, тәмәке тартуны, 

алкоголь продукциясен һәм сыра куллануны 

профилактикалау буенча стена газеталары 

чыгаруны оештыру. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

  Социаль яклау идарәсе, 

«Мәгариф идарәсе " МКУ» 



1.16 Балалар, яшьләр һәм аларның ата-аналары 

арасында балалар һәм яшүсмерләрдә 

зарарлы гадәтләрне профилактикалау 

буенча лекцияләр, әңгәмәләр үткәрү, 

табиблар педиатрлар, психиатрлар, 

наркологлар, полиция хезмәткәрләрен 

җәлеп итеп. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

  Район башкарма 

комитетының мәдәният 

бүлеге, үзәк район 

хастаханәсе, Кама Тамагы 

районы эчке эшләр бүлеге, 

"Мәгариф идарәсе" МКУ  

1.17 Махсуслаштырылган социаль-психологик 

хезмәтне үстерү: 

- имин булмаган гаиләләрнең социаль 

патронатын оештыру; 

- авыр тормыш хәлендә калган балаларга 

һәм яшүсмерләргә социаль һәм психологик 

ярдәм күрсәтү. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

-  - Кама Тамагы районы буенча 

халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәге, социаль яклау 

идарәсе, үзәк район 

хастаханәсе 

 

1.18 Йорт яны территорияләрен һәм торак 

массивларны спорт һәм уен мәйданчыклары 

белән тәэмин итү. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

  Район башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге, җирлек башлыклары 

2. Эшләүче халыкның сәламәтлеген саклау чаралары 
2.1. Тәмәке тартудан баш тарткан һәм сәламәт 

яшәү рәвеше алып баручы хезмәткәрләрне 

матди кызыксындыру чараларының барлык 

милек рәвешләрендәге учреждениеләрне 

(оешмаларны) коллектив шартнамәләренә, 

эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләренә кертү 

буенча оештыру-аңлату эшләре алып бару. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

предприятие

ләрне һәм 

оешмаларны 

агымдагы 

финанслау 

 Профсоюз оешмаларының 

координация Советы, 

муниципаль берәмлекләр 

советлары (килешү буенча), 

барлык милек 

рәвешләрендәге 

предприятиеләр, 

учреждениеләр, оешмалар 

җитәкчеләре 



2.2. Барлык милек рәвешләрендәге 

учреждениеләр (оешмалар) биналарында, 

тәмәке тарту өчен махсус бирелгән 

урыннарда тәмәке тартуның зыяны һәм 

нәтиҗәләре турында күрсәтмә мәгълүмат 

урнаштыру. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

предприятие

ләрне һәм 

оешмаларны 

агымдагы 

финанслау 

 предприятие, учреждение, 

оешма җитәкчеләре 

2.3. Һәр учреждениедә спорт һәм физик 

культура белән шөгыльләнү өчен җаваплы 

зат билгеләү 

ел саен   предприятие

ләрне һәм 

оешмаларны 

агымдагы 

финанслау 

 МР башкарма комитеты,  

 предприятие җитәкчеләре 

2.4. Район предприятиеләре һәм оешмалары 

арасында Спартакиада үткәрү( өстәмә 

график нигезендә), ГТО нормаларын 

тапшыру буенча эшне дәвам итәргә 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

предприятие 

һәм 

оешмалар 

чаралары 

 

 Яшьләр бүлеге, предприятие 

җитәкчеләре 

2.5. Хезмәт коллективы хезмәткәрләренең еллык 

диспансеризацияне 100 процент үтүен 

тәэмин итәргә 

ел саен агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

  Район үзәк хастаханәсе, 

предприятие җитәкчеләре 

 

2.6. Медицина профилактикасы һәм авыруларны 

диспансер күзәтүе хезмәтен үстерү 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   Үзәк район хастаханәсе 

 

2.7. Хезмәт коллективларында сәламәт яшәү 

рәвеше өчен чаралар формалаштыру эшен 

дәвам итәргә: 

- физкультура-минут; 

- «Сәламәтлек көне " спорт-массакүләм 

чаралар үткәрү; 

- балалар һәм аларның әти – әниләре өчен 

«Сәламәт яшәү рәвеше өчен», «начар 

гадәтләргә – ЮК», «спорт һәм сәламәтлек», 

«чисталык-сәламәтлек нигезе " тематик 

Атна 

саен 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

Предприятие 

һәм 

оешмалар 

чаралары 

 предприятие, учреждение, 

оешма җитәкчеләре, 

яшьләр эшләре, спорт һәм 

туризм бүлеге, «Мәгариф 

идарәсе» МКУ, мәдәният 

бүлеге 



кичәләр үткәрү 

3. Яшьләр арасында тәмәке эшләнмәләрен, алкогольле продукция һәм сыра куллануны профилактикалау 
3.1. Алкогольле эчемлекләр сату буенча сәүдә 

объектлары саны кимү. "Тәмәке тартуны 

чикләү турында " 2001 елның 10 июлендәге 

87-ФЗ номерлы Федераль законны 

бозуларны ачыклау һәм булдырмауга 

юнәлдерелгән төрле милек рәвешләрендәге 

сәүдә һәм җәмәгать туклануы объектларын 

комплекслы тикшерүне оештыру: 

- 1995 елның 22 ноябрендәге 171-ФЗ 

номерлы Федераль законга туры китерү. " 

Этил спиртын, алкогольле һәм спиртлы 

продукция җитештерүне һәм әйләнешен 

дәүләти җайга салу турында " муниципаль 

берәмлекләрнең алкогольле продукцияне 

сатуны җайга салучы норматив-хокукый 

документлары. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

- - район Башкарма 

комитетының икътисад һәм 

территориаль планлаштыру 

бүлеге, Кама Тамагы районы 

эчке эшләр бүлеге  

3.2. Яшьләргә  тәмәке эшләнмәләрен сатуны 

паспорт күрсәтү буенча дәвам итәргә. 18 

яшькә кадәрге затларга тәмәке 

эшләнмәләрен сатуны тыю. 

2020-

2024 

еллар 

- - - -  район Башкарма 

комитетының икътисад һәм 

территориаль планлаштыру 

бүлеге, Кама Тамагы районы 

эчке эшләр бүлеге, барлык 

милек рәвешләрендәге сәүдә 

предприятиеләре 

3.3. 22.00 сәгатьтән 10.00 сәгатькә кадәр көчле 

алкогольле эчемлекләр сатуны тыю, 

алкогольле продукцияне сатуны тыюны 

закон тарафыннан билгеләнгән 

чикләүләрнең үтәлешен контрольдә тотуны 

көчәйтергә. 

2020-

2024 

еллар 

- - - -  район Башкарма 

комитетының икътисад һәм 

территориаль планлаштыру 

бүлеге, муниципаль 

берәмлекләр 

3.4. Җәмәгать транспортында, спорт һәм 

мәдәни-тамаша объектларында (буклетлар 

2020-

2024 

 агымдагы 

финанслау 

-  Район башкарма комитеты, 

яшьләр эшләре, спорт һәм 



тарату, наклейкалар, плакатлар, флаерлар 

урнаштыру рәвешендә) алкоголь 

эчемлекләрен куллануны тыю буенча эшне 

дәвам итәргә) 

еллар туризм бүлеге 

3.5. Ел саен тематик матбугат конференцияләре, 

семинарлар, конкурслар, күргәзмәләр 

үткәрү белән «Тәмәке төтененнән башка 

Район» массакүләм профилактик 

акцияләрен оештырырга. 

2020-

2024 

еллар 

ноябрь 

ае 

 агымдагы 

финанслау 

  МКУ " Мәгариф идарәсе», 

яшьләр эшләре һәм спорт 

бүлеге, мәдәният бүлеге, 

социаль яклау идарәсе, 

«Волжские зори» газетасы 

редакциясе, үзәк район 

хастаханәсе, мәгариф 

учреждениеләре 

 

3.6. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, 

зарарлы гадәтләрне, шул исәптән тәмәке 

тартуны, алкоголь продукциясен һәм сыра 

куллануны булдырмау мәсьәләләрен 

массакүләм мәгълүмат чараларында 

системалы яктырту. Календарь даталарына, 

сәламәт яшәү рәвешен алып бару буенча 

мәгълүмат стендларын оештыру. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

  «Мәгариф идарәсе " МКУ, 

яшьләр эшләре, спорт 

бүлеге, мәдәният бүлеге, 

социаль яклау идарәсе, 

 "Волжские зори» газетасы 

редакциясе, үзәк район 

хастаханәсе, мәгариф 

учреждениеләре 

3.7. Эшләүче яшьләрне анкеталау ысулы белән 

никотин һәм алкогольле бәйлелек 

дәрәҗәсен һәм алкогольлек һәм тәмәке 

тарту проблемасына мөнәсәбәтне өйрәнү. 

2020-

2024 

еллар 

октябрь 

ае 

 агымдагы 

финанслау 

- - Яшьләр эшләре, спорт һәм 

туризм бүлеге, «Мәгариф 

идарәсе " МКУ» 

3.8. Сәламәтлек саклау учреждениесенең 

наркология кабинетында тәмәке тартудан 

баш тарту мәсьәләләре буенча 

консультацияләр оештыру. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   Үзәк район хастаханәсе 

3.9. Яшьләр арасында тәмәке тартуны чикләү 

проблемасы буенча һәркем өчен мөмкин 

булган китапханәләрне мәгълүмати һәм 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

  Башкарма комитетның 

мәдәният бүлеге 



методик кулланмалар белән тәэмин итү. 

3.10 Аерым затлар һәм гаиләләр тарафыннан 

алкогольле продукцияне законсыз куллану 

фактларын профилактикалау буенча 

иҗтимагый советлар утырышында карап 

тикшерү 

2020-

2024 

еллар 

- - - - КДН, ПДН 

3.11 Медицина хезмәтенең алкогольле бәйлелек 

булган затларны рухи реабилитацияләүне 

гамәлгә ашыручы традицион конфессияләр, 

иҗтимагый берләшмәләр белән 

хезмәттәшлеге. 

2020-

2024 

еллар 

- - - - Үзәк район хастаханәсе, 

ветераннар Советы, Дини 

оешмалар, инвалидлар 

җәмгыяте 

4. Спорт һәм массакүләм физик культураны үстерү чаралары 
4.1 Гамәлдәгеләрен эксплуатацияләүнең 

нәтиҗәлелеген арттыру, яңа спорт 

корылмаларын һәм мәйданчыкларын төзү, 

аларны заманча җиһазлар белән тәэмин итү.  

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

  Муниципаль район 

башкарма комитеты, 

инфраструктура үсеше 

бүлеге, яшьләр бүлеге 

4.2 Яшәү һәм эшләү урыны буенча төрле 

яшьтәге халык катнашында физкультура-

сәламәтләндерү һәм спорт-массакүләм 

чаралар үткәрү: «Россия чаңгы юллары», 

Милләтләр кроссы, спартакиадалар, аҗаган, 

гаилә күңелле стартлары һ. б. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

Акча 

иганәчеләр 

 Яшьләр эшләре, спорт 

бүлеге, «Мәгариф идарәсе» 

МКУ, МР Башкарма 

комитеты 

4.3 Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр 

арасында спорт эшен оештыру, адаптив 

физик культура һәм спортны үстерү өчен 

шартлар тудыру. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

Иганәчеләр 

акчалары 

 Социаль яклау идарәсе, 

яшьләр эшләре, спорт 

бүлеге, инвалидлар 

җәмгыяте 

4.4 Физик культура һәм спорт белән 

шөгыльләнү мөмкинлеген тәэмин итү 

буенча халык өчен социаль чараларны 

гамәлгә ашыру. 

2020-

2024 

еллар 

 агымдагы 

финанслау 

Иганәчеләр 

акчалары 

 Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

4.5 Аерым план буенча спорт һәм физик 

культура белән шөгыльләнүне оештыру 

өчен квалификацияле кадрлар әзерләү 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

агымдагы 

финанслау 

  Яшьләр эшләре, спорт 

бүлеге 



 

5. Пенсия яшендәге халыкның сәламәтлеген саклау чаралары 
5.1 1 октябрьдә Халыкара өлкәннәр көненә 

әзерлек һәм аны үткәрү  

ел саен агымдагы 

финанслау 

- -  Социаль яклау идарәсе, 

Пенсия фонды идарәсе, 

район ветераннар 

(пенсионерлар) Советы) 

5.2 Районда Халыкара инвалидлар көнен үткәрү ел саен 

 

агымдагы 

финанслау 

- -  Социаль яклау идарәсе, 

инвалидлар җәмгыяте 

5.3 Муниципаль берәмлекләр һәм ветераннар 

советлары арасындагы хезмәттәшлекне 

яхшырту 

 

ел саен 

- - - - Җирле үзидарә органнары, 

Ветераннар (пенсионерлар) 

советлары 

5.4 Районда пенсия яшендәге гражданнарның 

социаль-икътисадый тормыш шартларын 

өйрәнү һәм анализлау 

ел саен - - - - Социаль яклау идарәсе, 

Пенсия фонды 

5.5 Социаль проблемаларны ачыклау, пенсия 

яшендәге гражданнарның социаль яклауга 

булган ихтыяҗларын өйрәнү 

ел саен - - - - Социаль яклау идарәсе 

5.6 Халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 

базасында түләүле хезмәтләр оештыру: 

массажист һәм физиотерапевтика кабинеты 

һ. б. 

 

2020-

2024 

еллар 

  агымдагы 

финанслау 

 "Кама таңнары " үзәге 

5.7 Авыр тормыш хәлендә булган өлкән 

яшьтәге гражданнарга ярдәм күрсәтү буенча 

балигъ булмаганнар белән волонтерлык 

эшен оештыру. Ирекле эшчәнлекне өйрәтү 

буенча белем бирү программаларын эшләү. 

2020-

2024 

еллар 

агымдагы 

финанслау 

   Социаль яклау идарәсе, 

«Кама таңнары» үзәге, 

«Мәгариф идарәсе " МКУ 

5.8 Социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең социаль-

тернәкләндерү бүлекчәсенә өлкән яшьтәге 

гражданнарның ике атналык килүләрен 

оештыру: 

- тернәкләндерү һәм сәламәтләндерү курсын 

узу: 

- туклануны оештыру; 

даими агымдагы 

финанслау 

   "Кама таңнары " үзәге 



- бәйрәм даталарына багышланган чаралар 

кысаларында оештыру;  

 - заезд кысаларында Ачык ишекләр көнен 

оештыру һәм үткәрү; 

- психологик бушану кабинеты эшен 

оештыру. 

 

6. Экологияне һәм әйләнә-тирә мохит торышын яхшырту чаралары 
6.1. Су объектларыннан тотрыклы 

файдалануны, уңайлы экологик торышны 

һәм аларны су хуҗалыгы комплексы 

корылмаларыннан куркынычсыз 

файдалануны тәэмин итү өчен: 

- шәһәр җирлекләрендә суүткәргеч һәм 

канализация челтәрләрен һәм 

корылмаларны реконструкцияләү ;  

- барлык күп фатирлы торак йортларны, 

оешмаларны һәм предприятиеләрне Кама 

Тамагы штп үзәк канализация челтәрләренә 

тоташтыру. Кама Тамагы штп. Куйбышев 

Затоны 

- халыкка су исәбен алуны һәм сатуны 

оештыру; 

 

 

 

 

 

 

2020-

2024 

еллар 

 

2020-

2024 

еллар 

 

 

ел саен 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

 

 

 

 

 

Агымдагы 

финанслау 

 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

Агымдагы 

финанслау 

 Район Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге, «Кама Тамагы 

коммуналь челтәрләре " 

ААҖ  

МР башкарма комитеты, 

«Кама Тамагы коммуналь 

челтәрләре " ААҖ  

 

 Район Башкарма 

комитетының 

инфраструктура үсеше 

бүлеге, «Кама Тамагы 

коммуналь челтәрләре 

"ААҖ, Куйбышев-Затон 

коммуналь челтәрләре " 

ААҖ 

6.2. Туфракны бетүдән, җимерелүдән, 

пычратудан саклау: 

- тышкы тискәре йогынтылардан (җилләр, 

тузан, тавыштан) яклау өчен җирлекләрнең 

яшел зоналарын төзекләндерү; 

 

2020-

2024 

еллар 

 

  

Агымдагы 

финанслау 

  Муниципаль берәмлекләр 



6.3. Җитештерү һәм куллану калдыкларының 

әйләнә-тирәлеккә һәм халыкның 

сәламәтлегенә тискәре йогынтысын киметү, 

булдырмау һәм бетерү: 

- каты көнкүреш калдыкларын каты 

көнкүреш калдыклары полигонында тулы 

күләмдә сортировкалау; 

- санкцияләнмәгән чүплекләрне бетерү; 

 

 

 

 

 

2020-

2024 

еллар 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Агымдагы 

финанслау 

 

 

 

 

 

 

Агымдагы 

финанслау 

 

 

  

 

 

 

"Благоустройство" ҖЧҖ, 

авыл җирлекләре 

башлыклары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


