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КАРАР

 Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
 районының 2020 елда балалар һәм яшьләрнең
 ялын оештыруы турында

Балачакны яклау өлкәсендә сәясәтне гамәлгә ашыру, 2020 елда балалар
һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру, аларның мәшгульлеген
тәэмин  итү  өчен  кирәкле  шартлар  тудыру  максатларында  һәм  Татарстан
Республикасы  Министрлар  Кабинетының  «Балалар  һәм  яшьләрнең  ялын
оештыру турында» 2016 елның 31 мартындагы 191 номерлы карарын (2009
елның  12  июлендәге  үзгәрешләр  белән)  һәм  Татарстан  Республикасы
Министрлар Кабинетының "2019-2021 елларга  Татарстан Республикасында
яшьләр сәясәтен үстерү "дәүләт программасын раслау турында" 2009 елның 5
мартындагы 158 номерлы карарларын үтәү өчен карар бирәм:

1.  Барлык  төр  лагерьларны  кабул  итү  өчен  балалар  һәм  яшьләрнең
ялын оештыру буенча район ведомствоара комиссиясен төзергә.

2. Расларга:
2.1.  2020  елда  балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  буенча

ведомствоара комиссия турында Нигезләмәне (1 нче кушымта);
2.2.  2020  елда  балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  буенча  район

ведомствоара комиссиясе составын (2 нче кушымта);
     2.3.  2020  елда  балалар  һәм  яшьләрнең  ял  итү  программасын (3  нче

кушымта);
2.4.  Барлык типтагы  балалар  сәламәтләндерү  лагерьларын кабул итү

комиссиясе составын (4 нче кушымта).
3. Билгеләргә:
3.1. Стационар лагерьда бер сменаның дәвамлылыгы – 21 көн; җәйге

чорда  стационар  лагерьда  профильле  смена-7  һәм  18  көн;  җәйге  чорда



көндезге (мәктәп яны) лагерьда-21 көн; көзге чорда (мәктәп яны) көндезге
лагерьда – 7 көн; хезмәт һәм ял лагерында смена – 18 көн; ятим балалар,
балалар  йортларында  һәм  интернат-мәктәпләрдә  тәрбияләнүчеләр  өчен
стационар лагерьда смена – 21 көн; 

3.2.  Мәктәп  яны  лагерьларында,  хезмәт  һәм  ял  лагерьларында,
палаткалы  сәламәтләндерү  лагерьларында  балаларны  ял  иткән  һәм
сәламәтләндерү  өчен  ата-аналар  түләве  күләме  путевка  бәясенең  15  % ы,
стационар сәламәтләндерү лагерендә путевка бәясенең 20% ы. 

3.3.  Россия  Федерациясе  Салым  кодексының  211  статьясындагы  2
пунктының 1 пунктчасы һәм 217 статьясындагы 9 пункты нигезендә төрле
дәрәҗәдәге бюджетлар (җирле, региональ, федераль) акчалары исәбеннән 16
яшькә  җиткән  затларга  бирелгән  сәламәтләндерү  учреждениеләренә
юлламаларны тулысынча йә өлешчә түләү суммасына, инвалидлардан тыш,
салым салынырга тиеш.

4.  «Татарстан  Республикасы Лаеш муниципаль  районының Мәгариф
идарәсе»нә МКУ (Л.И.Хөсәенова) тәэмин итәргә:
         -   Программа нигезендә балаларның ялын оештыру (2-нче кушымта));
         -  2020 елның 1 июненә кадәр балаларның һәм яшьләрнең ялын уздыру
өчен савыктыру лагерьлары әзерләү;
         -  «мәктәптән  тыш  эшләр  үзәге»  балаларга  өстәмә  белем  бирү
учреждениесенең каникуллар чорында эше һәм алар тарафыннан шәһәр яны
стационар һәм мәктәп яны лагерьларында өстәмә белем бирүнең вакытлыча
берләшмәләрен оештыру;

     -  сәламәтләндерү  лагерьларына  эшкә  җибәрелә  торган  педагогик
кадрлар әзерләү;

           - педагогик состав һәм сәламәтләндерү лагерьларына җибәрелә торган
мәгариф  системасы  хезмәткәрләренә  төп  эш  урыны  буенча  хезмәт  хакын
саклап калу;

     -  балалар  сәламәтләндерү  лагерьларында  балаларның  җәйге
сәламәтләндерү  кампаниясен  уздыру  турында  Татарстан  Республикасы
Мәгариф һәм фән министрлыгына хисапларның үз вакытында җибәрелүе;  

      - төзелгән шартнамәләр нигезендә Татарстан Республикасы бюджеты
акчаларын куллану турында финанс хисапларын үз вакытында тапшырырга.

5.   Район Башкарма комитетының яшьләр эшләре,  спорт һәм туризм
бүлегенә (А.С.Сергеева) түбәндәгеләрне тәэмин итәргә:

- «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар кайтаруга, эшләр
башкаруга,  хезмәтләр күрсәтүгә заказлар урнаштыру турында» 2013 елның
05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә үткәрелә торган
торглар йомгаклары буенча билгеләнә  торган  Татарстан  Республикасының



профильле сменаларында һәм савыктыру стационар лагеренда, шул исәптән
савыктыру  стационар  лагерьларында  балаларның  ялын  һәм  аларны
савыктыруны оештыруны);

-  2020 елның 1 июненә кадәр балаларның һәм яшьләрнең ялын уздыру
өчен савыктыру лагерьлары әзерләү;
          -  балалар  һәм  яшьләрнең  җәйге  ялын  оештыру  буенча  барлык
хезмәтләрнең эшчәнлеген координацияләү;
          - яшәү урыны буенча балалар спорт мәйданчыкларының эшен район
башкарма  комитетының  мәгариф  бүлеге  белән  берлектә  оештыру  (5  нче
кушымта); 
           - спорт түгәрәкләрендә һәм спорт мәктәбе секцияләрендә балаларның
һәм  яшьләрнең мәшгульлеген  тәэмин  итү,  яшәү  урыны  буенча  спорт  -
сәламәтләндерү эшен оештыру; 
           - республика конкурсы кысаларында Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль  районында  балаларның һәм  яшьләрнең  ялын  оештыруның иң
яхшы вариатив программасына муниципаль конкурс оештыру һәм уздыру;
           - Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында балаларның
һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиягә балаларның
һәм яшьләрнең ялын, аларны сәламәтләндерүне һәм мәшгульлеген оештыру
йомгаклары турында җыелма хисапны үз вакытында тапшыру.

6. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында МТЗ һәм СЗ
социаль  яклау  бүлегенә  (Е.В.Сюнина),  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  башкарма  комитетының  опека  һәм  попечительлек
секторына (О.В.Храмова) тәкъдим итәргә.:
          - беренче чиратта ятим балаларның, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган  балаларның,  балалар  йортларында  һәм  интернат  мәктәпләрендә
тәрбияләнүчеләрнең,  инвалид  балаларның,  авыр  тормыш  хәлендә  калган
балаларның ялын оештыруны тәэмин итәргә; 
          - җирле бюджет чаралары исәбеннән күзәтүчесез һәм караучысыз
балалар,  девиант  тәртипле  балалар  өчен  барлык  типтагы  сәламәтләндерү
лагерьларында,  балигъ  булмаганнарның эшләре  буенча  комиссиядә  исәптә
торучы  балигъ  булмаганнар  өчен,  балигъ  булмаганнарның  эшләре  буенча
комиссиянең  һәм  эчке  эшләр  органнарының  үтенечнамәләре  буенча
урыннарны мәҗбүри квоталауны кертергә.;

             - социаль тернәкләндерүгә мохтаҗ балигъ булмаганнар һәм авыр
тормыш хәлендә калган балалар өчен махсуслаштырылган учреждениеләрдә
тәрбияләнүчеләрнең,  инвалид  балаларның  шифаханә  һәм  савыктыру
учреждениеләре базаларында ялын оештыруны тәэмин итәргә.



7. Лаеш муниципаль районы хәрби комиссариатына (А.Ю.Афанасьев)
тәэмин итәргә тәкъдим итәргә:
          - хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе рекомендацияләре буенча һәм
медицина  күрсәткечләрен  исәпкә  алып,  армиягә  чакырылган  яшьтәге
егетләрнең ялын оештыру.

          8. Лаеш муниципаль районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге
ДКУга (Т.К.Пучкова) тәкъдим итәргә:
          - 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарны эш бирүчеләр һәм
җирле бюджет акчалары хисабына уку һәм каникул вакытында вакытлыча
эшкә урнаштыруны оештырырга;
           -  профилактика  органнарыннан  җибәрелә  торган  балигъ
булмаганнарны  вакытлыча  эшкә  урнаштыруны  беренче  чиратта  тәэмин
итәргә;  
          - әлеге чорда эш вакыты нормасын эшләгән һәм аның яшенә туры
килгән  хезмәт  нормаларын  (хезмәт  вазыйфаларын)  үтәгән  балигъ
булмаганнарның  айлык  хезмәт  хакы  федераль  законнарда  билгеләнгән
минималь хезмәт хакыннан ким була алмый дип билгеләргә;
         - балигъ булмаган гражданнарның хезмәт шартларын һәм хезмәтне
саклауны контрольдә тотуны тәэмин итү. 

9. Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенең Лаеш,
Питрәч, Балык Бистәсе районнарында (И.Н.Карпова) ТО үткәрүне тәкъдим
итәргә:
           - сәламәтләндерү учреждениеләрен санитар-эпидемиологик нәтиҗә
ясап комплекслы тикшерүдә катнашу;
           - санитария кагыйдәләренең үтәлешен һәм санитария-эпидемиягә
каршы (профилактик) чаралар үткәрүне тикшереп торуны.

10.  «Татарстан  Республикасында  (Татарстан)  гигиена  һәм
эпидемиология үзәге» ФБССУ бүлегенә (М.Т.Габдрахманов) түләүсез үткәрү
турында тәкъдим итәргә:
            - санитар-эпидемиологик экспертиза балаларның гамәлдәге санитар
нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килүен;
          -  балалар  сәламәтләндерү  учреждениеләренә  эшкә  җибәрелүче
персоналны гигиеник укыту һәм профилактик медицина тикшерүләрен
          -  сәламәтләндерү  кампаниясе  чорында  балигъ  булмаганнарны
вакытлыча эш белән тәэмин итүне рәсмиләштергәндә медицина тикшерүне.

11. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Лаеш муниципаль районы
буенча  Баш  идарәсенең  күзәтчелек  эшчәнлеге  бүлегенә  (Е.В.Фомин)
түбәндәгеләрне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә:

-сәламәтләндерү учреждениеләрен комплекслы тикшерүдә катнашу;



-сәламәтләндерү  учреждениеләрендә  һәм  оештырылган  ял
урыннарында янгынга каршы куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлтелгән
чаралар комплексы уздыру;
            -  сәламәтләндерү  учреждениеләрендә  һәм массакүләм  ял  итү
урыннарында  янгын  куркынычсызлыгы  таләпләренең  үтәлешен  күзәтүне
тәэмин итәргә.

12.  Россия  Эчке  эшләр  министрлыгының  Татарстан  Республикасы
Лаеш районы буенча  бүлегенә  (Р.М.Егоров)  түләү  алмыйча  тәэмин  итүне
тәкъдим итәргә:

       -  сәламәтләндерү  учреждениеләрендә  һәм  оештырылган  ял
урыннарында  хокук  тәртибен  тәэмин  итүгә  юнәлдерелгән  чаралар
комплексын үткәрү.

                 - сәламәтләндерү лагерьларында җәмәгать тәртибе һәм
иминлек, территорияне тәүлек буе саклау

             - сәламәтләндерү учреждениеләрендә ял итүчеләрнең хокук
тәртибен, куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен шартлар.

13.  "Лаеш РҮХ" ДАССОның баш табибы (Е.В.Коробова)га:
             - күрсәтелгән учреждениеләрне гамәлгә куючылар заявкалары

буенча җәйге сәламәтләндерү лагерьларын медицина кадрлары белән тәэмин
итәргә һәм мәктәп яны лагерьларына ФАП фельдшерларын беркетергә (2 нче
кушымта);

            -  укудан  буш  вакытта  вакытлыча  эшкә  урнашуны
рәсмиләштергәндә  балигъ  булмаганнарга  медицина  тикшерүләрен
оештыруны  һәм  сәламәтләндерү  учреждениеләренә  эшкә  җибәрелә  торган
персоналны сезонлы тикшерүне тәэмин итәргә;;

            - балаларны сәламәтләндерү учреждениеләренә эшкә җибәрелә
торган  персоналны  сезонлы  тикшерү  кысаларында  түләүсез  тикшерүне
тәэмин итәргә;.

14.  Район  Башкарма  комитетының  мәдәният  бүлегенә  билгеләнгән
тәртиптә түләү алынмыйча гына:

           - сәламәтләндерү стационар лагерьларында һәм яшәү урыны
буенча балалар мәйданчыкларында мәдәни-ял итү эшен оештырырга.

            -  барлык  типтагы  сәламәтләндерү  лагерьларында  күчмә
китапханәләр эшен тәэмин итү.

15. Районның финанс-бюджет палатасына (Е.Н.Галиева);
           -  2020 елга  төрле типтагы сәламәтләндерү лагерьларында

балаларны  тотуга  чыгымнарның  финанс  нормаларын  расларга  (2  нче
кушымта));



           -балалар сәламәтләндерү учреждениесе персоналының хезмәт
хакы  гамәлдәге  законнарга  каршы  килми  торган  башка  финанслау
чыганаклары хисабына  эш бирүче тарафыннан арттырылырга  мөмкин дип
билгеләргә;

          - сәламәтләндерү лагерьларын финанслау мәсьәләләрен оператив
хәл  итү  максатыннан  Лаеш  муниципаль  районы  мәгариф  идарәсе  һәм
«Үзәкләштерелгән бухгалтерия " ФКТМП муниципаль бюджет учреждениесе
аша  барлык  типтагы  сәламәтләндерү  лагерьларын  оештыру  чыгымнарын
тормышка ашыру.

16.  Районның  Контроль-хисап  палатасы  Рәисенә  (Н.А.Федонин)
программаны  тормышка  ашыруга  бүлеп  бирелә  торган  акчаларның
максатчан  кулланылышын  контрольдә  тотуны  тәэмин  итәргә  (2нче
кушымта).

17.  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  районының  Капиталь  төзелеш
идарәсе»  МУП  2020  елга  балалар  һәм  яшьләрнең  ял  итү  программасын
гамәлгә ашыру буенча контрактларны карауны һәм теркәүне тәэмин итәргә.

18.  Лаеш дәүләт инспекторлык участогына ТР буенча Россия ГТХМ
ГИМС Үзәге ФКУ (А.В.Пыренков) сәламәтләндерү учреждениеләрендә һәм
массакүләм ял  итү  урыннарында  оештырылган  коену  урыннарын,  водолаз
тикшерүе һәм төбен чистарту белән техник тикшерүне тәэмин итүне тәкъдим
итәргә.

19.  РУЭСНЫ  барлык  типтагы  сәламәтләндерү  учреждениеләрен
өзлексез телефон элемтәсе белән тәэмин итүне тәкъдим итәргә.

20.   Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  шәһәр  һәм
авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләренә;

      - яшәү урыны буенча балалар уен мәйданчыклары эшен оештыруны
контрольдә тотарга (№4 кушымта);

     -  2020  елгы  сәламәтләндерү  кампаниясе  чорында  балигъ
булмаганнар  эшләре  буенча  комиссиядә  исәптә  торучы  балигъ  булмаган
гражданнарның вакытлыча мәшгульлеген контрольдә тотуны тәэмин итәргә ;

     - балигъ булмаганнар, күзәтүчесез һәм караучысыз балалар эшләре
буенча  комиссиядә  исәптә  торучы  сәләтле  балалар  һәм  балалар  өчен
сәламәтләндерү  лагерьларына  юлламалар  сатып  алу  шәһәр  һәм  авыл
җирлекләре акчалары хисабына финансланырга тиеш;.

21. «Камская новь» («Кама ягы»)  район газетасы редакциясенә (Д.Г.
Сухановка) 2020 елгы сәламәтләндерү кампаниясенә әзерлек һәм аны уздыру
барышын яктыртуны тәкъдим итәргә.

22.  Барлык  учреждениеләргә,  балалар  һәм  яшьләр  ялын
оештыручыларга:



  - сәламәтләндерү учреждениеләре җитәкчеләрен һәм хезмәткәрләрен
хезмәтне  саклауга  өйрәтүне,  шулай  ук  хезмәтне  саклау  буенча
инструктажлар үткәрүне тәэмин итәргә;;

 - медицина персоналын эшкә алуның шартнамәчел формасын карарга;
 -  һәр  айның 25 числосына  кадәр финанс хисаплылыгын вакытында

тапшыруны һәм заезд көнендә 15.00 сәгатькә кадәр оператив мәгълүматны
тәэмин итәргә;

23. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникатив челтәрендә
Татарстан  Республикасы  хокукый  мәгълүмат  рәсми  порталында
http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы, Лаеш муниципаль районының Интернет-
телекоммуникация  челтәрендәге  рәсми  сайтында  http://laishevo.tatarstan.ru.
веб-адресы буенча бастырып чыгарырга

24.  Әлеге  карарның  үтәлешен  контрольдә  тотуны  район  Башкарма
комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары А. Г. Карсаловка йөкләргә.

Җитәкче                                                        И.Ф.Зарипов 
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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 2020 елда
балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиясе

турында Нигезләмә

1. 1. Балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  буенча  ведомствоара
комиссия (алга таба – Комиссия) 2020 елда балалар һәм яшьләрнең ял итү
программасын  гамәлгә  ашыру  максатларында  төзелде  һәм  Татарстан
Республикасы  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  эшче
органы булып тора.

2. Комиссияне  ике  урынбасары  булган  рәис  җитәкли.  Комиссия
составына кызыксынучы ведомстволар һәм оешмалар вәкилләре керә.

3. Комиссия  үз  эшчәнлегендә  гамәлдәге  законнарга  һәм  әлеге
Нигезләмәгә таяна.

4. Комиссиянең төп бурычлары булып тора:
-  балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  һәм  әзерләү  буенча

ведомстволар, оешмалар эшчәнлеген координацияләү;
-  балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  буенча  ведомстволар,

оешмалар,  учреждениеләр  һәм  предприятиеләр  эшчәнлеген  анализлау,
аларның  комиссия  утырышларында  отчетларын  тыңлау,  үз  вәкаләтләре
чикләрендә тәкъдимнәр һәм карарлар кабул итү, аларның үтәлешен тикшерү;

- балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру һәм финанслау мәсьәләләрен
карау;

-  2020  елда  балалар  һәм  яшьләрнең  ял  итү  программасын  гамәлгә
ашыруны контрольдә тоту.

4. Комиссия хокуклы:
-  балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  мәсьәләләре  буенча

тәкъдимнәр эшләү һәм кертү;
-  балалар  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыруда  катнашучы

ведомстволардан,  оешмалардан,  учреждениеләрдән  аның  компетенциясенә
караган документларны, белешмәләрне, материалларны соратып алырга ; ;

- балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру мәсьәләләре буенча Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты карарларының
үтәлешен контрольдә тоту;

- 2020 елга балалар һәм яшьләрнең ял итү программасына үзгәрешләр
һәм өстәмәләр кертү турында тәкъдимнәр кертергә.

4. Комиссиянең  үз  компетенциясе  чикләрендә  кабул  ителгән
карарлары  барлык  ведомстволар,  оешмалар,  учреждениеләр  тарафыннан
аларның милек рәвешләренә бәйсез рәвештә үтәлү мәҗбүри.
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Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 2020 елда
балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру комиссиясе составы

1. А.Г. Карсалов - “Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары, комиссия рәисе;

2.Л.И.  Хөсәенова  -  «Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының  Мәгариф  идарәсе»  МКУ  башлыгы,  комиссия  рәисе
урынбасары;

3. А.С.Сергеева  -  Татарстан  Республикасы  башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм  туризм  бүлеге  баш  белгече,  комиссия
секретаре;

4.Е.В.Сюнина - Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
МТЗ һәм СЗ социаль яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча));

5.Т.К.Пучкова – «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
“Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ директоры (килешү буенча);

6.Е.В.Коробова – «Лаеш үзәк район хастаханәсе» ДАССУ баш табибы
(килешү буенча);

7.И.Н.Карпова  –  Татарстан  Республикасы  буенча  Роспотребнадзор
идарәсенең Лаеш, Питрәч, Балык Бистәсе районнарында (килешү буенча)
башлыгы;

8.Е.Н.Галиева  –  Татарстан  Республикасы  районның  финанс-бюджет
палатасы рәисе;

9.Р.М.Егоров – Татарстан Республикасы Лаеш районы буенча Россия
ЭЭМ бүлеге башлыгы (килешү буенча);

10. Е.В. Фомин  –  ТР Лаеш муниципаль районы буенча                                      
УГПН күзәтү эшчәнлеге бүлеге башлыгы (килешү буенча);

11.Ю.А.Демьянова  –  Балигъ  булмаганнар  эшләре  һәм  аларның
хокукларын яклау комиссиясенең баш белгече;

 12.М.Т.Габдрахманов  –  «Татарстан  Республикасында  гигиена  һәм
эпидемиология  үзәге»  ФБССССның  Лаеш  бүлеге  мөдире  (килешү
буенча).
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
2020 ЕЛГА БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘРНЕҢ ЯЛ ИТҮ ПРОГРАММАСЫ

ПРОГРАММАНЫҢ ПАСПОРТЫ

Программаның исеме Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районының  2020  елга  балалар  һәм
яшьләрнең ял итү программасы (алга таба-
Программа)

Муниципаль заказчы Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы башкарма комитеты

Программаның төп эшләүчесе Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  Башкарма  комитетының  яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге

Программаның төп 
башкаручылары

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы мәгариф идарәсе
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  Башкарма  комитетының  яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге
ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 
һәм социаль яклау министрлыгының Лаеш 
муниципаль районындагы социаль яклау 
бүлеге
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районының халыкны эш белән тәэмин итү 
үзәге ДКУ
Лаеш РҮХ " ДАСУ» 
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районы Башкарма комитетының мәдәният 
бүлеге
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районының финанс-бюджет палатасы
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районы буенча Россия Эчке эшләр 
министрлыгы бүлеге
Татарстан Республикасы буенча 
Роспотребнадзор идарәсенең Лаеш, Питрәч, 
Балык Бистәсе районнары территориаль 



бүлеге
Лаеш муниципаль районында " Татарстан 
Республикасы Гигиена һәм эпидемиология 
үзәге» ФБМУ
ТР Лаеш муниципаль районы буенча 
күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге
ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарәсе
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районы "Мәктәптән тыш эшләр үзәге" 
МБМУ
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 
районы спорт мәктәбе
"Татмедиа» ААҖ филиалы Лаеш 
муниципаль районы «Кама таңнары" 
газетасы»
Лаеш муниципаль районы авыл җирлекләре
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль
районы  муниципаль  мәгариф
учреждениеләрен

Программаның Максаты: Каникуллар вакытында балалар һәм 
яшьләрнең ялын оештыру, сәламәтләндерү 
эффектын арттыру өчен кирәкле шартлар 
тудыру

Программаны  тормышка
ашыру вакыты һәм этаплары

2020 ел 

Программа чаралары исемлеге 1. Иҗади сәләтле яисә социаль актив 
балалар һәм волонтерлар, балалар һәм
яшьләр иҗтимагый берләшмәләре 
активы әгъзалары, балаларга өстәмә 
белем бирү учреждениеләрендә 
тәрбияләнүчеләр өчен стационар һәм 
палатка лагерьларында профильле 
сменалар оештыру.

2. Гомуми белем бирү учреждениеләре 
укучыларының көндезге 
лагерьларында алмаш оештыру.

3.  Мәктәп алды хезмәт һәм ял 
лагерьларында сменалар оештыру.

Программаны Финанслау Программаны  2020  елга  финанслауның
гомуми күләме  8409  мең  сум тәшкил  итә,
шул исәптән:
Татарстан  Республикасы  бюджетыннан  ял
итүне  һәм  савыктыруны  оештыруга
субсидияләр 7111,2 мең сум
җирле  бюджеттан  ял  һәм  савыктыру



оештыруга субсидияләр 71,8 мең сум
ата-аналар акчалары  1226 мең сум.

Программаны гамәлгә 
ашыруның көтелгән соңгы 
нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне 
бәяләү индикаторлары) һәм 
аның бюджет нәтиҗәлелеге 
күрсәткечләре

6  яшьтән  17  яшькә  кадәрге  балаларны
каникуллар вакытында төрле ял формалары
белән  тәэмин  итү  55  проценттан  да  ким
булмаган дәрәҗәдә.
Барлык  программа  чаралары  кысаларында
ял итү сыйфатын күтәрү барлык программа
чаралары  кысаларында  90  проценттан  да
ким булмаган савыктыру нәтиҗәсенә ирешү

1. ӘЛЕГЕ ПРОГРАММА КЫСАЛАРЫНДА ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ
КҮЛӘМНӘРЕНЕҢ РАСЛАНГАН НОРМАТИВЛАРЫ НИГЕЗЕНДӘ

ҮТКӘРЕЛӘ ТОРГАН ЧАРАЛАР

Чараларның исеме Үткәрү сроклары Кеше саны
 Оештыруга

җаваплы
(башкаручы)

Көндезге лагерьда 
балалар һәм 
яшүсмерләрнең ял 
итүен оештыру
- җәйге чорда
-калган чорда

Июнь-июль 2020
Октябрь - декабрь

2020  ел

894

504
390

Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районы мәгариф 
идарәсе

Мәктәп яны балалар 
сәламәтләндерү 
лагерьларында балалар
һәм яшүсмерләрнең 
ялын оештыру

Июль-август 
2020

140

Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районы мәгариф 
идарәсе



«Липки» стационар 
сәламәтләндерү 
лагеренда балалар һәм 
яшүсмерләрнең ялын 
оештыру. 
Шулардан:
- «Липки» стационар 
савыктыру лагеренда 
профильле сменалар
- 7 көнгә
- 18 көнгә

Июнь-Август
2020  

360

100
260

Мәгариф идарәсе,
Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районы Башкарма
комитетының 
яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 
бүлеге

Каникул чорында 
балигъ булмаган 
(мәктәпләр 
укучыларын) 
вакытлыча эшкә 
урнаштыруны 
оештыру

Апрель-декабрь
2020

150 ГКУ
Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районының 
"Халыкны эш 
белән тәэмин итү 
үзәге"

Профильле палаткалы 
лагерьда балаларның 
һәм яшүсмерләрнең 
ялын һәм аларны 
савыктыруны оештыру

Июль 2020 150 Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районы Башкарма
комитетының 
яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 
бүлеге

Яшәү урыны буенча 
балалар һәм спорт-уен 
мәйданчыкларын 
оештыру

Июнь – август
2020 650

Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районы мәгариф 
идарәсе 
Татарстан 
Республикасы 
Лаеш муниципаль
районы Башкарма
комитетының 
яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 
бүлеге

Барлыгы 2344



2. ИҖАДИ СӘЛӘТЛЕ ЯКИ СОЦИАЛЬ АКТИВ БАЛАЛАР ҺӘМ
ВОЛОНТЕРЛАР, БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘР ИҖТИМАГЫЙ

БЕРЛӘШМӘЛӘРЕ АКТИВЫ ӘГЪЗАЛАРЫ, ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРДӘ ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘР ӨЧЕН ПАЛАТКАЛЫ

ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ

Палаткалы
лагерь

(оештыручы)
исеме)

Үткәрү
территорияс

е

Кеше
саны

Көн
саны*

Юлламаны
ң норматив

бәясе
сум.

Бюджеттан
субсидияләр*

*
сум.

Ата-ана
взносы***

сум.

Башка
чаралар
(предпр
иятиелә

р,
җирле

бюджет
)

«Дети 
Галактики»

Лаеш
муниципал
ь  районы
территория
се

150 7 7028,77 1043838,16 - 10500,0
0

3. ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ 
УКУЧЫЛАРЫНЫҢ КӨНДЕЗГЕ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА 
СМЕНАЛАРНЫ ОЕШТЫРУ

Лагерьны
оештыру өчен
База (мәктәп)

Үткәрү
территориясе

ТР Лаеш
муниципаль

районы

Кеше
саны*

Көннәр
саны*

Юллама
ның

нормати
в бәясе,

сум.

Бюджеттан
субсидиялә

р*
сум.

Ата-ана
взносы*

сум.

Башка
чаралар
(предпр
иятиелә

р,
җирле

бюджет
)

Җәйге чорда

1 нче гимназия 
МБМУ

МБ Лаеш 
шәһәре»

85 21 3605,28 257861,10 45967,15 2606,10

Советлар 
Союзы Герое 
Б.К. Кузнецов 
исемендәге 2 
нче номерлы 
Лаеш урта 
мәктәбе МБМУ

МБ Лаеш 
шәһәре»

85 21 3605,28 257861,10 45967,15 2606,10

Советлар 
Союзы Герое 
А.П. Малышев 
исемендәге 
Столбище урта 
мәктәбе МБМУ

Столбище авыл
җирлеге

85 21 3605,28 257861,10 45967,15 2606,10



М.Ә. Гәрәев 
исемендәге 
Габишев урта 
мәктәбе МБМУ

Габишево авыл
җирлеге

45 21 3605,28 136514,70 24335,55 1379,70

МББУ Комлы-
Ковалы УББМ

Комлы-Ковал 
авыл җирлеге

35 21 3605,28 106178,10 18927,65 1073,10

Г.Р. Державин 
исемендәге 
Сокуров урта 
мәктәбе МБМУ

Сокуры авыл 
җирлеге

35 21 3605,28 106178,10 18927,65 1073,10

МББУ 
Нармонская 
УББМ.

Нармонка авыл
җирлеге

35 21 3605,28 106178,10 18927,65 1073,10

МББУ УББМ.
25 октябрь

Александровка 
авыл җирлеге

25 21 3605,28 75841,50 13519,75 766,50

3 нче номерлы 
Лаеш урта 
мәктәбе МБМУ

МБ Лаеш 
шәһәре»

24 21 3605,28 72807,84 12978,96 735,80

МББУ 
Никольская 
УББМ.

Никольское 
авыл җирлеге

20 21 3605,28 60673,20 10815,80 613,20

МББУ 
Имәнкискә 
урта мәктәбе

Чырпы авыл 
җирлеге

15 21 3605,28 45504,90 8111,85 459,90

МББУ Пәрәү  
урта мәктәбе

Пәрәү  авыл 
җирлеге

15 21 3605,28 45504,90 8111,85 459,90

Итого 
504 - - 1528964,64 272558,16 15452,6

0

1 нче гимназия 
МБМУ

МБ Лаеш 
шәһәре»

60 7 1201,76 60673,20 10815,60 613,20

Советлар 
Союзы Герое 
Б.К. Кузнецов 
исемендәге 2 
нче номерлы 
Лаеш урта 
мәктәбе МБМУ

МБ Лаеш 
шәһәре»

60 7 1201,76 60673,20 10815,60 613,20

Советлар 
Союзы Герое 
А.П. Малышев 
исемендәге 
Столбище урта 
мәктәбе МБМУ

Столбище авыл
җирлеге

60 7 1201,76 60673,20 10815,60 613,20

М.Ә. Гәрәев 
исемендәге 
Габишев урта 
мәктәбе МБМУ

Габишево авыл
җирлеге

35 7 1201,76 35392,70 6309,10 357,70

МББУ Комлы-
Ковалы УББМ

Комлы-Ковал 
авыл җирлеге

35 7 1201,76 35392,70 6309,10 357,70

Г.Р. Державин 
исемендәге 

Сокуры авыл 
җирлеге

30 7 1201,76 30336,60 5407,80 306,60



Сокуров урта 
мәктәбе МБМУ
МББУ 
Нармонская 
УББМ.

Нармонка авыл
җирлеге

25 7 1201,76 25280,50 4506,50 255,50

МББУ УББМ.
25 октябрь

Александровка 
авыл җирлеге

20 7 1201,76 20224,40 3605,20 204,40

3 нче номерлы 
Лаеш урта 
мәктәбе МБМУ

МБ Лаеш 
шәһәре»

20 7 1201,76 20224,40 3605,20 204,40

МББУ 
Никольская 
УББМ.

Никольское 
авыл җирлеге

15 7 1201,76 15168,30 2703,90 153,30

МББУ 
Имәнкискә 
урта мәктәбе

Чырпы авыл 
җирлеге

15 7 1201,76 15168,30 2703,90 153,30

МББУ Пәрәү  
урта мәктәбе

Пәрәү  авыл 
җирлеге

15 7 1201,76 15168,30 2703,90 153,30

БАРЛЫГЫ 390 - - 394375,80 70301,40 3985,80

4. МӘКТӘП ЯНЫ ХЕЗМӘТ ҺӘМ ЯЛ ЛАГЕРЬЛАРЫНДА 
СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ

Лагерьны
оештыру өчен
База (мәктәп)

Үткәрү
территориясе

ТР Лаеш
муниципаль

районы

Кеше
саны*

Көн
саны*

Юллама
ның

нормати
в бәясе,

сум.

Бюджеттан
субсидиялә

р**
сум.

Ата-
ана

взносы
***
сум.

Башка
чаралар
(предпр
иятиеләр
, җирле
бюджет)

Советлар 
Союзы Герое 
А.П. Малышев 
исемендәге 
Столбище урта 
мәктәбе МБМУ

Столбище 
авыл җирлеге

75 18 3090,24 229459,50 - 2308,50

Рождественска 
урта мәктәбе   
МБМУ

Рождествено 
авыл җирлеге

20 18 3090,24 61189,20 - 615,60

Атабай урта 
мәктәбе   
МБМУ

Атабай авыл 
җирлеге

15 18 3090,24 45891,90 - 461,70

Урта ДевятовО 
урта мәктәбе   
МБМУ

Урта 
Девятово 
авыл җирлеге

15 18 3090,24 45891,90 - 461,70

Каип мәктәбе   
МБМУ

Егорьево авыл
җирлеге

15 18 3090,24 45891,90 - 461,70

Барлыгы 140 - - 428324,40 - 4309,20



5. СТАЦИОНАР ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ

Стационар
БСЛ 
атамасы

Үткәрү 
территориясе

БСЛ 
баланс 
тотучыс
ының 
исеме

Кеше
саны
*

Көн 
саны*

Юлламаны
ң

норматив
бәясе

Бюджеттан
субсидияләр

**

Ата-ана
взносы***

сум.

Башка
чаралар

(предприя
тиеләр,
җирле

бюджет)
Муниципаль бирем нигезендә

БГСЛ 
«Липки»

МБ Лаеш 
шәһәре»

Район
башкар

ма
комитет

ы

260 18 14773,32 3232242,00 768214,20 32666,40

ДООЛ 
«Липки»

МБ Лаеш 
шәһәре»

Район
башкар

ма
комитет

ы

100 7 5745,18 483455,00 114904,00 4886,00

БАРЛЫГ
Ы 

360 - - 3715697,00 883118,20 37552,40

6. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫ АКЧАЛАРЫННАН
БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘРНЕҢ ЯЛЫН ОЕШТЫРУНЫ ТӘЭМИН ИТҮГӘ

СУБСИДИЯЛӘР
Күрсәткеч исеме Татарстан Республикасы

бюджетыннан бүлеп бирелә
торган субсидияләр суммасы

Муниципаль  районның  дәүләт  һәм  муниципаль
учреждениеләре хезмәткәрләренең һәм хуҗалык
итүче  субъектларның  (муниципаль  һәм  дәүләт
учреждениеләреннән  тыш)  хезмәткәрләренең
балаларына  Татарстан  Республикасында
балаларның  ялын  һәм  сәламәтләндерүен
оештыруга финанс чыгымнары нормативы

5,2  МЕҢ СУМ.

                                               

Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы 



Башкарма  комитетының  
2020 елның 19 
февралендәге 274 номерлы
карарына 5 кушымта

2020 елның 1 июненнән 31 августына кадәр яшәү урыны буенча
вакытлыча балалар мәйданчыклары эшен оештыру

№  п/
п

Балалар 
мәйданчыклар
ы исеме

Урнашу урыны Оештыру  өчен җаваплы Балал
ар
саны

1. “Спорт-уен” Хәерби авыл 
җирлеге

Курамшина К.К. - Хәерби 
урта мәктәбе директоры

20

2. “Спорт-уен” Ташкирмән авыл
җирлеге

Сидорова М.Т - Ташкирмән
урта мәктәбе директоры

20

3. «Школьная» Орловка авыл 
җирлеге

Курынцева В.К. – Орловка 
урта мәктәбе директоры 
урынбасары

20

4. “Спорт-уен” Егорьево  авыл 
җирлеге

Талдина В.Л. - Каип урта 
мәктәбе директоры 
вазыйфаларын башкаручы.

17

5. «Каенкай» Т-Янтык  авыл 
җирлеге

Мифтахова Н.С. – Т. Янтык
урта мәктәбе укытучысы 

15

6. «Березка» Кече-Елга авыл 
җирлеге

Симонова Т.А. – Шуран 
урта мәктәбе укытучысы

15

7. “Спорт-уен” Кече-Елга авыл 
җирлеге

Валиуллин М.К. – Кече 
Елга урта мәктәбе 
директоры.

25

8. «Солнышко» Именькискә 
авыл җирлеге

Фатахутдинова Г.И.  - 
директор урынбасары 
тәрбия эшләре буенча

15

9. “Спорт-уен”  «Лаеш ш.» МБ Карсалов Е.Г. - урта мәктәп
тренеры

50

10. “Спорт-уен”  «Лаеш ш.» МБ Праслов С.А. – урта мәктәп
тренеры

40

11. « Спортивно-
игровая»

 «Лаеш ш.» МБ Праслов С.А. – урта мәктәп
тренеры

36

12. “Спорт-уен” Нармонка авыл
җирлеге

Бурганов  Р.Ф.  –  урта
мәктәп тренеры
Галиакберов  Р.Ш.  – урта
мәктәп тренеры

32

13. “Спорт-уен” Габишево авыл
җирлеге

Рыжов А.А.  –  урта мәктәп
тренеры

54



14. “Спорт-уен” Пәрәү авыл
җирлеге

Гарипов Р.М. – урта мәктәп
тренеры

35

15. “Спорт-уен” Габишево авыл
җирлеге

Рубинская  Т.В.  – урта
мәктәп тренеры

36

16. “Спорт-уен” Сокуры авыл
җирлеге

Насибуллин  Р.А.  – урта
мәктәп тренеры
 

26

17. “Спорт-уен” Столбище  авыл
җирлеге

Матвиенко  В.П.  –  урта
мәктәп тренеры

35

18. “Спорт-уен” Кирбинское
авыл җирлеге

Гаязов Ф.И. –  урта мәктәп
тренеры

79

19. “Спорт-уен” Кече-Елга авыл 
җирлеге

Хисамов Р.З. 20

20. “Спорт-уен”  «Лаеш ш.» МБ Жантимирова  И.Е. урта –
мәктәп тренеры

20

21. “Спорт-уен” «Лаеш ш.» МБ Бабахин А.В. – урта мәктәп
тренеры

20

22. “Спорт-уен” «Лаеш ш.» МБ Алиев  В.К.  –урта мәктәп
тренеры

20

Барлыгы : 650

                                        
Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы 



Башкарма  комитетының  
2020 елның 19 
февралендәге 274 номерлы
карарына 4 кушымта

Барлык типтагы балалар сәламәтләндерү лагерьларын кабул итү
комиссиясе составы

А.Г.Карсалов      -     Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы      
                                  Башкарма комитеты җитәкчесенең  беренче урынбасары,
,                                          комиссия рәисе

Л.И.Хөсәенова    –    Татарстан  Республикасы  Лаеш  муниципаль
районының«Лаеш    мәгариф  идарәсе»  МКУ  башлыгы,
комиссия рәисе    урынбасары

А.С.Сергеева        –      район  Башкарма комитетының яшьләр эшләре, спорт
һәм туризм бүлеге баш белгече, комиссия сәркатибе;

, 

Комиссия әгъзалары:

    И.Н.Карпова      –   Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор
идарәсенең  Лаеш,  Питрәч,  Балык Бистәсе  районнарында
территориаль бүлеге башлыгы (килешү буенча)

       Е.В.Фомин           –   Лаеш муниципаль районы буенча ГТХМ ГУ УГПНЫҢ
күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге башлыгы(килешү буенча).
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