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«25» февраль 2020 ел № 65

2020 елда Эгерже муниципаль районында 
балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру турында

Балачакны яклау елкэсендэ дэулэт сэясэтен гамэлгэ ашыру, балалар Ьэм 
яшьлэрнец ялын оештыру, 2020 елда мэктэп Иэм студентлар каникуллары чорында 
аларныц мэшгульлеген тээмин игу ечен кирэкле шартлар тудыру максатларында, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ "Балалар Ьэм яшьлэрнец ялын 
оештыру турында" 2016 елныц 31 мартындагы 191 номерлы карары нигезендэ, 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРЭ:

1. Кушымта итеп бирелгэннэрне расларга:
- Эгерже муниципаль районында 2020 елга балалар Ьэм яшьлэрнец ялын 

оештыру программасы;
- Эгерже муниципаль районында балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру 

турында нигезлэмэ;
- Эгерже муниципаль районында балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссия турында нигезлэмэ;
- 2020 елда балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча Эгерже муниципаль 

районы ведомствоара комиссиясе составы;
- Эгерже муниципаль районында балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча 

ведомствоара комиссиясенец 2020 елга эш планы.
2. 2020 елда балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыруны, аларны савыктыруны 

Ьэм эш белэн тээмин итуне оештыруда катнашучы Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитеты, авыл жирлеклэре башкарма комитетлары, предприятие, 
учреждение Ьэм оешмалар эшчэнлегенец естенлекле юнэлешлэренец берсе дип 
санарга.

2.1. Балалар Ьэм яшьлэрнец ялын, аларны савыктыруны, мэшгульлеген 
оештыруда катнашучы Ьэм элеге карар нигезендэ социаль ярдэм чаралары 
курсэтуче предприятиелэр, учреждениелэр Ьэм оешмалар курсэтелгэн социаль 
ярдэм чараларын Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ 
Ьэм кулэмдэ социаль тээмин итунец бердэм дэулэт мэгълумат системасын (алга таба 
- ЕГИССО) куллану юлы белэн Ьэм ЕГИССО операторы билгелэгэн форматларга 
туры китереп, социаль ярдэм курсэту чараларын курсэту турында мэгълумат 
жибэруне тээмин итэлэр.
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2.2. Социаль ярдэм чаралары турында мэгълумат, ЕГИССО оператор 
билгелэгэн форматларга туры китереп, Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннаь 
билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм кулэмдэ ЕГИССО куллану юлы белэн алынырга мемкин.

3. Эгерже муниципаль районыныц балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру 
буенча ведомствоара комиссиясенэ:

- 2020 елныц 25 маена кадэр балалар Ьэм яшьлэрнец ялын Ьэм 
сэламэтлэндеруен оештыру ечен жэйге сэламэтлэндеру компаниясенэ эзерлекне, 
шул исэптэн спорт корылмаларын Ьэм гомуми белем биру учреждениелэрен 
эзерлэргэ;

- 2020 елда балалар Ьэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча ведомствоара 
комиссиянец эш планы нигезендэ балаларныц Ьэм яшьлэрнец ялын Ьэм 
сэламэтлэндеруен оештыру буенча кицэшмэлэр уткэрергэ;

- Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Эгерже районы буенча булеге Ьэм 
балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм аларныц хокукларын яклау комиссиясе юнэлеше 
буенча балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм аларныц хокукларын яклау буенча 
булекчэлэрендэ Ьэм комиссиялэрендэ исэптэ торучы балигъ булмаганнар ечен 
балаларныц Ьэм яшьлэрнец ял оешмаларында урыннарны мэжбури булеп бируне 
куздэ тотарга;

- социаль куркыныч хэлдэ булган гаилэлэрдэге балаларныц иц куп санында 
оешкан ял иту ечен шартлар тээмин итэргэ.

4. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "Татарстан 
Республикасында халыкныц аепым категориялэренэ акчалата тулэулэр, пособиелэр, 
субсидиялэр Ьэм стипендиялэр биру тэртибе турындагы нигезлэмэне раслау 
хакында" 2004 елныц 17 декабрендэге 542 номерлы карары белэн билгелэнгэн 
тэртиптэ (алга таба - жан башына уртача керем яшэу минимумы кулэменнэн тубэн 
булган гаилэ балалары) бала ечен айлык пособие алучылар булып торучы, жан 
башына уртача керем Татарстан Республикасында билгелэнгэн яшэу 
минимумыннан тубэнрэк булган гаилэлэрдэге балаларныц ялын оештыруны тээмин 
итэргэ. Элеге категориядэге балалар теркемнэрен формалаштыру буенча эшлэрне 
башкару ечен жаваплы башкаручы итеп Эгерже муниципаль районыныц 
«Ровесник» япгусмерлэр клубын билгелэргэ.

5. Т^бэндэгелэрне билгелэргэ:
- Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы территориясендэ даими 

яшэуче 7-17 яшьлек бапалар Ьэм яшьлэрнец ял иту, аларны сэламэтлэндеру Ьэм 
мэшгульлеге кампаниясецдэ катнаша.

Сменаларньщ озынлыгы тэшкил итэ:
- шэЬэр читендэге ял лагерында жэйге каникуллар чорында 21 кен Ьэм калган 

вакытта 7 кен;
- шэЬэр читекдэге ял лагерында профильле сменада жэйге каникуллар чорында 

18 кен Ьэм калган вакытта 7 кен;
- палатка тибындагы лагерьда профильле смена-7 кен;
- жэйге чорда кендезге ял белэн мэгариф оешмасы оештырган лагерьда 21 кен 

Ьэм калган вакытта 7 кен;
- хезмэт Ьэм ял лагеренда смена-18 кен.
Балалар Ьэм яшьлэрнец ялын Ьзм сэламэтлэндеруен оештыруга 1 кенгэ 1 

кешегэ исэплэнгэн финанс чыгымнары нормативлары:
- шэЬэр читенлэге ял лагерында 830,88 сум.;
- шэЬэр читендэге ял лагерында профильле сменада 820,74 сум.;



- палатка тибындагы лагерьда профильле смена 1 004,11 сум;
- жэйге чорда кендезге ял белэн мэгариф оешмасы оештырган лагерьда Ьэм 

хезмэт Ьэм ял лагеренда смена 171,68 сум.
Жирле бюджет акчалары хисабына финанслауны гамэлгэ ашырырга:
- кендезге ял белэн мэгариф оешмасы оештырган лагерьларныц сменалары 

юлламаныц гомуми бэясенец 85% ы кулэмендэ;
- шэЬэр читендэге ял лагерында профильле сменалар, палатка тибындагы 

лагерьда профильле сменалар юлламаныц гомуми бэясеннэн 85% кулэмендэ;
- «Алмалы» шэЬэр яны ял лагерында сменада муниципаль Ьэм дэулэт 

учреждениелэре хезмэткэрлэренец балалары ечен юлламаныц гомуми бэясенец 85% 
ы кулэмендэ;

- хезмэт Ьэм ял лагеренда сменалар юллама бэясенец 100 % кулэмендэ.
Эгерже муниципаль районында балаларныц ялын Ьэм сэламэтлэндеруен

оештыруга финанс чыгымнары нормативыннан 15% кулэмендэ билгелэнэ, эмма ял 
иту теренэ карап юлламаныц факттагы бэясеннэн 50% тан артмаска тиеш.

6. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы МКУ “Мэгариф 
идарэсе”нэ:

- жэйге каникуллар чорында 970 кешене Ьэм калган вакытта 330 кешене кертеп, 
16 лагерьда балаларны сэламэтлэндеру Ьэм ял итуне оештырырга;

- урта гомуми белем биру мэктэбе базаларында 100 кешедэн торган 8 хезмэт 
Ьэм ял лагере эшен оештырырга;

- барлык тердэге лагерьлар ечен кадрлар эзерлэуне тээмин итэргэ.
7. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 

комитетыныц яшьлэр сэясэте булегенэ:
- жэйге каникуллар чорында 1 сменага 80 кеше жэлеп ителгэн «Алмалы» шэЬэр 

яны ял лагерында балаларны сэламэтлэндеру Ьэм ял итуне оештырырга;
- жэйге каникуллар чорында 80 кешене колачлап, "Алмалы” шэЬэр яны ял 

лагерында профильле сменада балаларны сэламэтлэндеру Ьэм ял итуне 
оештырырга/

- палаткалы тибындагы лагерьныц профильле сменасында 30 кешене колачлап 
балаларны сэламэтлэндеру Ьэм ял итуне оештырырга;

- балалар ечен уен мэйданчыклары эшен кен саен кимендэ 50 кешене колачлап 
оештырырга.

8. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц спорт Ьэм туризм булегенэ:

- жэйге каникуллар чорында 30 кешене жэлеп итеп, “Олимп” спорт- 
сэламэтлэндеру комплексы муниципаль бюджет учреждениесе базасында лагерь 
эшен оештырырга

- жэйге чорда спорт уен мэйданчыклары эшен оештырырга.
9. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 

комитетыныц яшьлэр сэясэте, спорт Ьэм туризм булеге, “Мэгариф идарэсе” 
муниципаль казна учреждениесенэ:

- жэйге каникуллар чорында Эгерже муниципаль районыныц естэмэ белем биру 
учреждениелэре базасында балалар белэн эшлэуне тээмин итэргэ;

- естэмэ тулэулэрне тээмин итеп, сэламэтлэндеру лагерьларына жибэрелэ 
торган педагоглар составы Ьэм хезмэткэрлэрнец теп эш урыны буенча хезмэт хакын 
саклап калуны тээмин итэргэ.



10. Менделеевск халыкны эш белэн тээмин иту узэгенец Эгерже муниципа, 
районы филиапына 2020 елныц жэйге чорында 14 яшьтэн 18 яшькэ кадэрге балигъ 
булмаганнарны вакытлыча эшкэ урнаштыру, хезмэт законнары белэн каралган 
тэртиптэ оештырырга тэкъдим итэргэ.

11. "Эгерже узэк район хастаханэсе” дэулэт автоном сэламэтлек саклау 
учреждениесенэ тэкъдим итэргэ:

- Эгерже муниципаль районында барлык тердэге балалар сэламэтлэндеру 
лагерьларына гамэлгэ куючьтлар заявкалары буенча контракт нигезендэ медицина 
кадрлары белэн тээмин итуцэ ярдэм курсэтергэ;

- бапигъ булмаган бапэларга уку-укыту Ьэм каникуллар вакытында аларны 
вакытлыча эшкэ урнаштырганда тулэусез медицина тикшерулэрен оештыруны 
тээмин итэргэ;

- Россия Федерациясе Сэламэтлек саклау Ьэм социаль усеш министрлыгыныц 
12.04.2011 ел, № 302-н боерыгьт талэплэренэ туры китереп, Татарстан Республикасы 
балаларыныц Ьэм яшьлэречен ялын, сэламэтлэндеруен оештыруга булеп бирелэ 
торган акчалар исэбеннэн тулэу алмыйча. балаларныц ялын оештыру Ьэм аларны 
савыктыруны оештыру эшенэ юнэлтелгэн персоналны сезонлы тикшеруне тээмин 
итэргэ.

12. ТР ССМныц Эгерже районындагы социаль яклау булегенэ тэкъдим итэргэ:
- Эгерже муниципапь районы Башкарма комитетыныц яшьлэр сэясэте булегенэ 

Ьэм «Эгерже узэк район хастаханэсе» дэулэт автоном сэламэтлек саклау 
учреждениесенэ жан башына уртача керем яшэу минимумыннан тубэн булган 
гаилэлэрдэге балалар. социаль реабилитациям мохтаж балигъ булмаган балалар 
очен махсуслаштырылган оешмаларда тэрбиялэнучелэр Ьэм социаль куркыныч 
хэлдэ булган гаилэлэрдэге балалар турында мэгълумат бируне тээмин итэргэ;

- 20 кешене колачлап. имин булмаган гаилэлэрдэге балалар ечен уен 
мэйданчыгы эшен оеиг~ьгоырга

13. "А лабуга районы Ьэм Алабуга шэЬэре Татарстан Республикасы Гигиена Ьэм 
эпидемиология узэге" Федераль дэулэт сэламэтлек саклау учреждениесенец Эгерже 
булегенэ тулэу алмыйча гына тээмин итэргэ тэкъдим итэргэ:

- балаларныц ял иту Ь_эм сэламэтлэндеру учреждениелэренец гамэлдэге санитар 
нормаларга Иэм кагьтйдэлэргэ туры килу-килмэугэ санитар-эпидемиологик 
экспертизаны;

- балалар сэламэтлэндеру >/чрежлениелэренэ эшлэу очен жибэрелэ торган 
персоналны гигиеник} lv H t v  Ь э м  профилактик медицина тикшерулэре, лагерьларныц 
ачылышы алдыннан лаборатор-инструменталь тикшеренулэре, шулай ук 
гельминтозларга п?икшеренулэп. эчэк инфекциялэре йоктыручыларны йортугэ 
тикшеренулэр, корсак тифына канны сепологик тикшеруне;

- вакытлыча эш белэн тээмин итуне рэсмилэштергэндэ балигъ булмаганнарга 
медицина тикшерулэре уздьтруны;

- кулланучылар хокукларын яклау Ьэм кеше иминлеге елкэсендэ кузэтчелек 
буенча федераль хезмэтнец Татарстан Республикасы идарэсе Ьэм аныц 
территориаль булеклэое клпэсэтмэлэре нчгезендэ дэулэт йеклэмэсе кысаларында 
дератизация Ьэм акаринил эглк^птулэрт!ец нэтижэлелеген тикшеруне.

14. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм аларныц хокукларын яклау буенча 
комиссиясенэ балигъ булгдзганнзр эшлэре Ьэм аларнын хокукларын яклау



комиссиясендэ исэптэ торучы барлык балигъ булмаганнарны эш белэн тээмин итуне 
оештырырга.

15. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц мэдэният булегенэ 2020 елныц жэйге каникуллары чорында 
«Yзэклэштерелгэн клуб системасы» муниципаль бюджет учреждениесенец клуб 
берлэшмэлэрендэ балалар белэн эшлэуне тээмин итэргэ.

16. Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Эгерже районы буенча булегенэ 
балаларны лагерьларга Ьэм кирегэ илтуче транспорт чараларын закон нигезендэ 
озатуны тээмин итэргэ тэкъдим итэргэ.

17. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц Финанс-бюджет 
палатасына 2020 елда Эгерже муниципаль районында балалар Ьэм яшьлэрнец ял иту 
программасын расланган норматив нигезендэ жирле бюджетта каралган акчалар 
хисабына тулысынча финанслауны тэкъдим итэргэ.

18. Татарстан Республикасы Гадэттэн тыш хэллэр министрлыгыныц Эгерже 
муниципаль районы буенча дэулэт янгын кузэтчелеге булегенэ сэламэтлэндеру 
учреждениелэрендэ Ьэм массакулэм ял иту урыннарында янгын куркынычсызлыгы 
чараларын утэуне кузэтуне тээмин итэргэ, барлык типтагы сэламэтлэндеру 
лагерьларын кабул итуне тулэусез башкарырга тэкъдим итэргэ.

19. "Эгерже урманчылыгы” дэулэт бюджет учреждениесенэ жэйге 
сэламэтлэндеру учреждениелэре администрациялэренэ 500 м радиуста урнашкан 
урман территориялэрен уцай санитар халэткэ китерудэ Ьэм аларны даими рэвештэ 
санитар чистартуда ярдэм итэргэ тэкъдим итэргэ.

20. «Эгерже хэбэрлэре» район газетасы редакциясенэ, «Эгерже» радиосына 
2020 елныц 1 июненнэн 31 августына кадэр Эгерже муниципаль районында 
балаларнын Ьэм яшьлэрнец ялын, сэламэтлэндеруен, мэшгульлеген оештыру Ьэм 
эзерлек барышын яктыртуны тэкъдим итэргэ.

21. Элеге карарны Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц 
рэсми сайтында Ьэм Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми 
порталында урнаштырырга.

22. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче урынбасары 
Р. Р. Гыйльметдиновага йоклэргэ.

Башкарма комитет житЗкчесе А.С. Авдеев



Килешенгэн:
«Балалар Иэм яшYCмерлэрнен ял Иэм 
мэшгульлеге, сэламэтлэндеруен оештыру 
буенча «Дэй» республика узэге» 
дэулэт бюджет учреждениесе 
____________________ Р.Ш. Муратшин

Расланган
Татарстан Республикасы 
Эгерж;е муниципаль районы 
Башкарма комитетынын 
карары белэн 
25 февраль 2020ел № 65

2020 елга Эгерже муниципаль районында балалар Ьэм яшьлэрнен ялын
оештыру

Программасы



ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программанын, исеме Эгерже муниципаль районында 2020 елга балалар hэм 

яшьлэрнец ял ш у  программасы (алга таба-Программа)
Заказчы ТР Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты
Теп эшлэYчесе hsM 
координаторы

ТР Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
яшьлэр сэясэте бYлеге

Программаныц теп 
башкаручылары

Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
яшьлэр сэясэте бYлеге
Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц
спорт hэм туризм бYлеге
Эгерже муниципаль районы мэгариф идарэсе
Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Эгерже районы
буенча бYлеге
Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
мэдэният бYлеге
Менделеевск мэшгульлек Yзэгенец Эгерже филиалы 
“Татарстан Республикасы Гигиена hэм эпидемиология 
Yзэге” Федераль дэYлэт сэламэтлек саклау 
учреждениесенец Алабуга районы hэм Алабуга 
шэhэрендэге филиалы Эгерже бYлеге 
Эгерже муниципаль районы буенча дэYлэт янгынга 
каршы кYЗэтчелеге бYлеге
Эгерже муниципаль районыныц финанс-бюджет 
палатасы
“Эгерже урманчылыгы" ДБУ
«Эгерже хэбэрлэре» район газетасы, «Эгерже радиосы»

Программаныц
максатлары

Максаты-балалар hэм яшьлэрнец ялын, аларны 
савыктыруны оештыру ечен кирэкле шартлар тудыру, 
каникул вакытында аларныц мэшгульлеген тээмин итY, 
сэламэтлэндерунец нэтижэлелеген арттыру .

Программаныц
бурычлары

Балалар hэм яшьлэрнец терле ял ш у  рэвешлэрен YCтерY, 
аларны сэламэтлэндерY hэм эш белэн тээмин ш у, 
балалар hэм яшьлэр туризмы hэм спортны YCтерY.
Сэлэтле балаларны, фэн олимпиадаларында, ижади 
конкурсларда жицYчелэрне ачыклау, аларга ярдэм ш у  
системасын формалаштыру.
Балалар hэм яшьлэр ижтимагый оешмаларына, 
волонтерларга ярдэм итY, ятим балаларга, ата-ана 
каравыннан мэхрум калган балаларга дэулэт ярдэме 
кYрсэтY.
Балалар авыруын hэм инвалидлык профилактикасы. 
Балигъ булмаганнарныц кYЗЭTYчесезлеген hэм хокук 
бозуларын профилактикалау.
Авыр тормыш хэлендэ булган балалар жэмгыятенэ 
нэтижэле комплекслы социаль яклау hэм интеграция 
булдыру.
Мэктэп яшендэге балаларны каникул чорында ял белэн 
тээмин rnY. Балаларны hэм яшьлэрне каникуллар



чорында ял иту, сэламэтлэндеру белэн тээмин иту. 
Балаларньщ тормыш-кенкурешен яхшырту Иэм имин 
булмаган проблемаларын хэл иту.
Балаларны Иэм яшьлэрне каникуллар чорында эш белэн 
тээмин иту.

Программаны 
тормышка ашыру 
срклары Иэм этаплары

Февраль 2020 -  декабрь 2020

Программа чаралары 
исемлеге

1.Гомуми белем биру мэктэплэре укучыларынын белем 
биру оешмалары оештырган кендезге лагерьларда ял иту 
Иэм сэламэтлэндеру .
2. «Алмалы» балалар сэламэтлэндеру лагерында 
укучыларнын ялы Иэм сэламэтлэндеру.
3.Гомуми белем биру мэктэплэре укучыларынын ял Иэм 
вакытлыча эш белэн тээмин ителеше.
4. Палатка тибындагы «Лабиринт»лагеренын профильле 
сменасында балалар Иэм яшусмерлэрнен ялы Иэм аларны 
сэламэтлэндеру.
5. ШэИэр читендэге «Алмалы»ял лагерынын профильле 
сменасында балаларнын ялы Иэм сэламэтлэндеру.
6. Укучылар ечен Эгерже шэИэренен спорт Иэм балалар 
мэйданчыкларында ял оештыру.
7. Авыр тормыш ситуациясенэ, «риск»теркемнэренэ 
элэккэн балаларны сэламэтлэндеру.
8. Хроник авырулардан интегуче балаларны 
сэламэтлэндеру.
9. Балигъ булмаганнарны савыктыру Иэм эш белэн 
тээмин шунен башка терлэре.

Финанслау кулэме Иэм 
чыганаклары

2020 елга Программаны финанслаунын гомуми кулэме 8 
165 200, 00 сум тэшкил итэ, шул исэптэн:
ТР бюджеты акчаларыннан 6 659 700,00 сум, 
жирле бюджет акчалары 67 300,00 сум, 
ата-аналар акчасы 1 438 200,00 сум

Кетелгэн ахыргы 
нэтижэлэр

Барлык программа чаралары нэтижэлэре буенча чагылган 
сэламэтлэндеру эффектынын 90 проценттан да ким 
булмаган дэрэжэсенэ ирешу.
Тормышка ашырылган чараларнын сыйфаты Иэм 
нэтижэлелеге.
Эгерже муниципаль районында балаларнын, шул исэптэн 
сэлэтле балаларнын, инвалид балаларнын, ятим 
балаларнын, ата-ана каравыннан мэхрYм калган 
балаларнын, авыр тормыш хэлендэ калган балаларнын 
хэлен яхшырту. Эгерже муниципаль районында 
сэламэтлэндеру учреждениелэре челтэрен кинэйту Иэм 
ныгыту, балалар оешмаларын ныгыту Иэм устеру.



1.ТР Эгерже муниципаль районы "Мэгариф идарэсе" МКУ

1.2020 елныц язгы каникуллары чорында мэгариф оешмалары тарафыннан 
оештырылган кендезге ял лагерьлары

№ Г омуми белем бирY 
учреждениесе

Кеше саны Финанслау,
сум.

Шул исэптэн 
ата-аналар 

тYлэве, сум.
1 Г имназия № 1 75 94 613,25 18 000,00
2 № 2 мэктэп 90 113 535,90 21 600,00
3 № 3 мэктэп 76 95 874,76 18 240,00
4 № 4 мэктэп 59 74 429,09 14 160,00
5 Тирсэ мэктэбе 30 37 845,30 7 200,00

Барлыгы: 330 416 298,30 79 200,00

1. 2020 елныц жэйге чорында мэгариф оешмалары тарафыннан
оештырылган кендезге ял лагерьлары__________________________

№ Г омуми белем бирY 
учреждениесе

Кеше саны Финанслау,
сум.

Шул исэптэн 
ата-аналар 

тYлэве, сум.
1 Г имназия № 1 174 658 508,22 125 280,00
2 № 2 мэктэп 164 620 662,92 118 080,00
3 № 3 мэктэп 173 655 703,69 124 560,00
4 № 4 мэктэп 164 620 662,92 118 080,00
5 Бима мэктэбе 30 113 535,90 21 600,00
6 Иж-Бубый мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00
7 Исэнбай мэктэбе 25 94 613,25 18 000,00
8 С-Омга лицее 50 189 226,50 36 000,00
9 Тирсэ мэктэбе 60 227 071,80 43 200,00
1
0

Салагыш мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00

1
1

Кырыны мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00

1
2

Кадыбаш мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00

1
3

Девятернэ мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00

1
4

^ л э г э ш  мэктэбе 25 94 613,25 18 000,00

1
5

Шаршада мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00

1
6

Пелэмеш мэктэбе 15 56 767,95 10 800,00

Барлыгы: 970 3 670 994,10 698 400,00



1. 2020 елнын жэйге чорында мэгариф оешмалары тарафыннан оештырылган
хезмэт Иэм ял лагерьлары.

№ Г омуми белем биру 
учреждениесе

Кеше саны Финанслау, сум.

1 Бима мэктэбе 15 46 353,60
2 Исэнбай мэктэбе 10 30 902,40
3 Кадыбаш мэктэбе 10 30 902,40
4 Кечек мэктэбе 10 30 902,40
5 Тирсэ мэктэбе 15 46 353,60
6 Красный Бор мэктэбе 15 46 353,60
7 С-Омга лицее 15 46 353,60
8 Иж-Бубый мэктэбе 10 30 902,40

Барлыгы: 100 309 024,00

II. ТР Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц яшьлэр сэясэте 
булеге

№ Лагерь исеме 2020 елда 
балаларны 
колачлау

Финанслау
БарлыгыАта-

аналар
кертеме

Бюждет

1. Палатка тибындагы 
"Лабиринт" лагеренын 
профильле сменасы 
("Форпост" ФООП УБ”)

30 45 000,00 179 233,64 224 233,64

2 Балалар ечен уен 
мэйданчыгы

50 - - -

2. ШэИэр читендэге ял лагерында укучыларнын ялы Иэм сэламэтлэндеру

№ Лагерь исеме колачлау Бюджет Ата-аналар
кертеме

Барлыгы

1 «Алмалы» 
шэИэр яны ял 
лагере

80 1 186 496,64 240 000,00 1 426 496,64

2. ШэИэр читендэге 
ял лагерында 
профиль смена

80 390 672,24 104 000,00 494 672,24
100 1 255 732,20 250 000,00 1 505 732,20



II. ТР Эгерже муниципаль районы башкарма комитеты Спорт h3M туризм 
булеге

№ Лагерь исеме колачлау Бюджет Ата-аналар
кертеме

Барлыгы

1 МБУ "Олимп" 
спорт-
сэламэтлэндерY
комплексы

30 113 535,90 21 600,00 135 135,90



Расланган
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 

25 февраль 2020 ел, № 65 
карары белэн

Эгерже муниципаль районында балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру
турында НИГЕЗЛЭМЭ

I. Г омуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц муниципаль бюджет, казна учреждениелэре hэм 
оешмалары, балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыруда катнашучы гражданнар белэн 
эшлэY механизмын билгели.

1.2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц федераль башкарма хакимият органнарыныц территориаль органнары 
hэм яшьлэрнец ялын оештыру елкэсендэ оешмалар белэн хезмэттэшлеген тээмин 
итY буенча вэкалэтле органы-Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районында балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия. 
Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия турында 
нигезлэмэ Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитеты карары белэн раслана

1.3. Элеге нигезлэмэ кысаларында балалар hэм яшьлэрдэ шэхеснец белем биру 
hэм ижат потенциалын YCтерYне, сэламэтлекне саклау hэм ныгытуны, авыруларны 
профилактикалауны, организмны чыныктыруны, сэламэт яшэY рэвеше 
кYнекмэлэрен формалаштыруны, балигъ булмаганнарныц кYЗЭTYчесезлеген hэм 
хокук бозуларын профилактикалауны, ижтимагый файдалы hэм житештерY хезмэте, 
физик культура, спорт, туризм белэн шегыльлэнYне, елешчэ яисэ тулысынча 
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары хисабына финанслана торган шартлар 
hэм чаралар комплексы кYЗдэ тотыла.

II. Балалар hэм яшьлэрнец ял ш у  формалары

2.1. Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру тYбэндэге формаларда башкарыла:
шэhэр читендэге ял лагерында смена;
шэhэр читендэге ял лагерында профиль смена;
палатка тибындагы лагерьда профиль смена;
белем биру оешмасы тарафыннан оештырылган кендезге лагерьда смена;
хезмэт hэм ял лагеренда смена.
2.2. Шэhэр читендэге ял лагерында смена-ул каникуллар чорында укучылар hэм 

тэрбиялэнучелэрнец тэулек буе була торган ял hэм белем биру эшчэнлеге формасы. 
Ж^эйге каникулларда сменаныц озынлыгы 21 кеннэн дэ ким булмаска тиеш, кезге, 
кышкы hэм язгы каникулларда - жиде кеннэн дэ ким булмаска тиеш.

2.3. Шэhэр читендэге ял лагерендэ профиль смена-ижади сэлэтле балалар, 
волонтерлар, балалар hэм яшьлэр ижтимагый оешмалары активы, республика, 
бетенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар hэм олимпиадалар жицучелэре hэм 
призерлары белэн ял hэм белем биру эшчэнлеге формасы ул. Ел дэвамында



стационар базада укучылар Иэм тэрбиялэнучелэр тэулек буе була торган ял Иэм 
белем биру эшчэнлеге алып барыла. Сменанын озынлыгы жэйге чорда - 18 кеннэн 
дэ ким булмаска, кезге, кышкы Иэм язгы чорда-жиде кеннэн дэ ким булмаска 
мемкин. 7 кен дэвамында 3 Иэм 4 кенлек ике этапта профильле сменаны оештыру 
мемкин.

2.4. Палатка тибындагы лагерьда профильле смена-ижади сэлэтле балалар (яшь 
техниклар, туристлар-туган якны ейрэнучелэр, экологлар, спортчылар, 
математиклар, филологлар, журналистлар, коткаручылар, волонтерлар, балалар Иэм 
яшьлэр ижтимагый оешмалары активы) белэн ял Иэм белем биру эшчэнлеге рэвеше. 
Палаткалы тибындагы лагерьда сменанын тэкъдим ителгэн озынлыгы 7 кен.

2.5. Белем биру оешмасы тарафыннан оештырылган кендезге лагерьда ял иту 
Иэм белем биру эшчэнлеге-белем биру оешмалары укучылары белэн, нигездэ, белем 
биру оешмасы базасында угкэрелэ торган ял Иэм белем биру эшчэнлеге формасы. 
Сменанын дэвамлылыгы каникулларнын дэвамлылыгы белэн билгелэнэ Иэм жэйге 
каникуллар чорында 21 календарь кеннэн дэ ким тYгел, кез, кыш Иэм яз айларында 
жиде кеннэн дэ ким тYгел.

2.6. Хезмэт Иэм ял лагерында смена-ул каникуллар чорында ижтимагый 
файдалы хезмэт оештыру белэн ял иту формасы, нигездэ, гомуми белем биру 
оешмалары базасында угкэрелэ. Сменанын озынлыгы 18 кен.

2.7. Лагерьларда отрядлар балаларнын яшен Иэм мэнфэгатьлэрен исэпкэ алып 
туплана. Отрядларнын саны лагерьларнын эш режимын булдыруга, карап тотуга 
Иэм оештыруга карата санитар-эпидемиологик талэплэр куелган нормативлар 
нигезендэ билгелэнэ.

III. Балалар Иэм яшьлэрнен ял иту кампаниялэрендэ катнашучылар

3.1. Ял кампаниялэрендэ Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы 
территориясендэ даими яшэуче 7-17 яшьлек балалар Иэм яшьлэр катнаша.

3.2. Балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру тубэндэге категория балалар Иэм 
яшьлэр киселешендэ башкарыла:

муниципаль Иэм дэулэт оешмалары хезмэткэрлэренен балалары;
ижади сэлэтле балалар, волонтерлар, балалар Иэм яшьлэр ижтимагый 

берлэшмэлэре активы эгъзалары, естэмэ гомуми белем биру программаларын 
узлэштеруче укучылар;

республика, бетенроссия, халыкара конкурслар, ярышлар Иэм олимпиадалар 
жинучелэре Иэм призерлары;

авыр тормыш хэлендэ булган балалар.

IV. Балалар Иэм яшьлэрнен ял сменаларын оештыручылар
4.1. Бирелгэн компетенция кысаларында балалар Иэм яшьлэрнен ял сменаларын 

оештыручылар-Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге, Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районынын «мэгариф идарэсе» муниципаль казна учреждениесе, Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетынын спорт Иэм 
туризм булеге.

4.2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге «Алмалы» балалар сэламэтлэндеру лагерендэ 
сменалар, «Алмалы» балалар сэламэтлэндеру лагерендэ профильле сменалар,



палаткалы тибындагы лагерьда сменалар оештыра.
4.3. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц “Мэгариф 

идарэсе” муниципаль казна учреждениесе белем биру оешмаларында кендезге 
лагерьларны, хезмэт hэм ял лагерында сменаларны оештыра

4.4. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц спорт hэм туризм булеге кендезге лагерьны оештыра.

V. Балалар hэм яшьлэр ялын ештыручы оешманы финанслау тэртибе
5.1. Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыруны финанслау законнар нигезендэ 

тубэндэге чыганаклардан башкарыла:
Татарстан Республикасы бюджеты акчалары;
предприятие hэм оешмаларныц куз алдында тотылган чаралары;
ата-аналар (законлы вэкиллэр) акчалары.
5.2. Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исэбеннэн балалар hэм 

яшьлэрнец ялын оештыру чыгымнарын финанс белэн тээмин иту муниципаль 
берэмлек территориясендэ урнашкан Татарстан Республикасы балалары hэм 
яшьлэренец ялын оештыру буенча дэулэт хезмэте курсэтугэ норматив чыгымнар, 
шулай ук муниципаль hэм дэулэт оешмалары хезмэткэрлэренец балалары 
арасыннан Татарстан Республикасы балаларыныц hэм яшьлэренец ялын оештыру 
буенча дэулэт хезмэте курсэтуне тээмин итугэ норматив чыгымнар нигезендэ 
гамэлгэ ашырыла. Элеге пунктта курсэтелгэн норматив чыгымнар тиешле финанс 
елына Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгелэнэ.

5.3. Татарстан Республикасында балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыруга 
сменаларны оештыручылар hэм анда катнашучылар киселешендэ тиешле финанс 
елына дэулэт хезмэте кулэмнэре нормативлары ел саен Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана.
Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыруга дэулэт хезмэтлэре кулэмнэре 
нормативларын исэплэу, Татарстан Республикасы халкыныц демографик 
узенчэлеклэрен, структурасын hэм ихтыяжныц факттагы дэрэжэсен исэпкэ алып, 
Татарстан Республикасында халыкныц социаль хезмэт курсэтулэр (инфраструктура) 
белэн тээмин ителешенец социаль гарантиялэре дэрэжэсе нигезендэ башкарыла.

VI. Балалар hэм яшьлэрнец ялы ечен ата-аналар тулэве 
кулэмен билгелэу тэртибе

6.1. Лагерьларда балалар hэм яшьлэрнец ялы ечен ата-аналар тулэве кулэме ял 
оешмалары тарафыннан билгелэнэ. Балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыруга 
норматив чыгымнарныц 15 процентыннан артыгын билгелэргэ кицэш ителэ,эмма ял 
иту терлэренэ карап юлламаныц факттагы бэясеннэн 50 проценттан да артмый.

6.2. Учреждениелэр hэм оешмалар тарафыннан курсэтелэ торган хезмэтлэрнец 
узкыйммэтенэ тигез чыгымнарны чагылдыручы путевка бэясе билгелэнэ. Норматив 
чыгымнар реаль чыгымнарга туры килмэсэ, юллама Татарстан Республикасы 
бюджетыннан булеп бирелэ торган акчаларныц факттагы бэясе арасындагы аерма 
ата-аналар (яки законлы вэкиллэр), оешмалар тарафыннан тулэнэ.
6.3. Авыр тормыш хэлендэ калган балалар, профилактик учетта торучы балалар hэм 
хезмэт hэм ял лагерьларына жибэрелгэн балалар ечен ата-аналар тулэве алынмый.

VII.Белем биру оешмасы оештырган кендезге лагерьда балаларныц ялын оештыру



тэртибе

7.1. Белем биру оешмасы оештырган кендезге лагерьга ата-аналар (законлы 
вэкиллэр) гаризасы нигезендэ белем биру оешмаларында белем алучы укучылар 
жибэрелэ.

7.2. Ата-аналар гаризасы бала укый торган белем биру оешмасына тапшырыла.
7.3. Мэгариф оешмасы, ата-аналар (законлы вэкиллэр) гаризасы нигезендэ, 

кендезге лагерьга жибэрелэ торган балалар исемлеген формалаштыра hэм аны 
Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ тэкъдим итэ. Исемлектэ курсэтелэ:

баланыц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме;
гариза биргэн ата-ананыц фамилиясе, исеме, атасыныц (яки законлы 

вэкиленец);
дата, ай, туган ел, бала женесе; 
ата-ананыц (яки законлы вэкилнец эш урыны); 
бала укый торган белем биру оешмасы исеме; 
бала укый торган сыйныф.
Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ гомуми белем биру оешмалары 

балалары исемлеклэре нигезендэ балаларныц жыелма исемлеген hэм белем биру 
оешмасы тарафыннан оештырылган кендезге лагерьларда ял итуне оештыру планын 
тези.

7.4. Мэгариф оешмасы тарафыннан оештырылган кендезге лагерьларда 
балаларныц ялын оештыру планы "2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында 
яшьлэр сэясэтен, физик культура hэм спортны устеру "дэулэт программасын раслау 
турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2014 елныц 7 
февралендэге 73 номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында кендезге ял лагерьларында балалар hэм яшьлэрнец ялын 
оештыруга хезмэт курсэту кулэмнэре нормативлары чиклэрендэ формалаштырыла 
hэм уз эченэ ала:

лагерьлар оештырылачак белем биру оешмаларыныц исемнэре; 
лагерьларда оештырылган урыннар саны, белем биру оешмалары киселешендэ; 
белем биру оешмалары киселешендэ оештырыла торган лагерьларда сменалар 

саны hэм аларныц дэвамлылыгы;
балаларны лагерьлар оештырылачак белем биру оешмалары буенча булу.
7.5. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты 

карары белэн кендезге ял белэн мэгариф оешмасы оештырган лагерьларда 
балаларныц ялын оештыру планы раслана.

7.6. 0 ч  кен эчендэ Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ Татарстан 
Республикасы Мэгариф hэм фэн министрлыгы адресына ялны оештыруга килучелэр 
саны турында мэгълумат жибэрэ.

7.7. Ай саен, 25нче числога кадэр «Мэгариф идарэсе» МКУ Эгерже муниципаль 
районында балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиягэ 
ял оештыру буенча мониторинг жибэрэ.

7.8. Белем биру оешмасы тарафыннан оештырылган кендезге лагерьларда ял 
иткэннэн соц, жиде кен эчендэ, Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ Татарстан 
Республикасы Мэгариф hэм фэн Министрлыгы, яшьлэр эшлэре министрлыгы 
адресына лагерьларда башкарылган эшлэр турында мэгълумат жибэрэ.

VIII. Хезмэт hэм ял лагерьларында сменаны оештыру тэртибе



8.1. Ижтимагый файдалы хезмэткэ жэлеп иту максаты белэн белем биру 
оешмаларында белем алучы укучылар хезмэт Иэм ял лагерьларына жибэрелэ.

8.2. Мэгариф оешмасы хезмэт Иэм ял лагерьларына жибэрелэ торган балалар 
исемлеген формалаштыра Иэм аны Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» муниципаль 
бюджет учреждениесенэ тэкъдим итэ. Исемлектэ курсэтелэ:

баланын фамилиясе, исеме, атасынын исеме;
дата, ай, туган ел, бала женесе;
бала укый торган белем биру оешмасы исеме;
бала укый торган сыйныф.
Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ белем биру оешмалары балалары 

исемлеклэре нигезендэ балаларнын жыелма исемлеген Иэм хезмэт Иэм ял 
лагерьларында аларнын ялын оештыру планын формалаштыра.

8.3. Мэгариф оешмасы тарафыннан оештырылган кендезге лагерьларда 
балаларнын ялын оештыру планы "2014 - 2020 елларга Татарстан Республикасында 
яшьлэр сэясэтен, физик культура Иэм спортны устеру "дэулэт программасын раслау 
турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын 2014 елнын 7 
февралендэге 73 номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районында кендезге ял лагерьларында балалар Иэм яшьлэрнен ялын 
оештыруга хезмэт курсэту кулэмнэре нормативлары чиклэрендэ формалаштырыла 
Иэм уз эченэ ала:

хезмэт Иэм ял лагерьлары оештырылачак белем биру оешмаларынын исеме;
хезмэт Иэм ял лагерьларында ижтимагый файдалы хезмэткэ жэлеп ителгэн 

кешелэр саны, белем биру оешмалары киселешендэ.
8.4. Хезмэт Иэм ял лагерьларын оештыру планы Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты карары белэн ялны оештыру 
буенча кампания чорында раслана.

8.5. 0 ч  кен эчендэ Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ Татарстан 
Республикасы Мэгариф Иэм фэн министрлыгы адресына ялны оештыруга килучелэр 
саны турында мэгълумат жибэрэ.

8.6. Ай саен, 25нче числога кадэр «Мэгариф идарэсе» МКУ Эгерже муниципаль 
районында балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру буенча ведомствоара комиссиягэ 
Эгерже муниципаль районында балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссия адресына ял шуне оештыру буенча мониторинг жибэрэ.

8.7. Ждде кен эчендэ Эгерже районы «Мэгариф идарэсе» МКУ Татарстан 
Республикасы Мэгариф Иэм фэн министрлыгына, Татарстан Республикасы Яшьлэр 
эшлэре министрлыгына хезмэт Иэм ял лагерьлары эшчэнлеге турында мэгълумат 
юллый.

IX. Дэулэт Иэм муниципаль оешмалар 
хезмэткэрлэрнен балаларынын ялын оештыру тэртибе

9.1. Ата-аналарынын (яки законлы вэкиллэренен) берсе муниципаль яки дэулэт 
оешмасы хезмэткэре булган белем биру оешмаларында белем алучы укучылар, ата- 
ана (яки законлы вэкил) эшлэуче оешманын вэкиллекле органына (яки 
бухгалтерлык исэбе Иэм хисаплылык булегенэ) тапшырылган ата-аналарнын (яки 
законлы вэкилнен) гаризасы нигезендэ, шэИэр яны лагерьларына жибэрелэ.
9.2. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районынын “Ровесник”



яшусмерлэр клубы муниципаль бюджет учреждениесе шэhэр яны лагерьларына 
жибэрелэ торган оешма хезмэткэрлэренец балалары исемлеген тези.
9.3. Исемлектэ курсэтелэ:

оешма исеме;
баланыц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме;
гариза биргэн ата-ананыц фамилиясе, исеме, атасыныц (яки законлы 

вэкиленец);
дата, ай, туган ел, бала женесе;
бала укый торган белем биру оешмасы исеме;
бала укый торган сыйныф.
9.4. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц “Ровесник” 

яшусмерлэр клубы муниципаль бюджет учреждениесе балаларныц жыелма 
исемлеге нигезендэ шэhэр яны лагерьларында балаларныц ялын оештыру планын 
формалаштыра hэм уз эченэ ала:

муниципаль бирем нигезендэ муниципаль яки дэулэт оешмалары 
хезмэткэрлэренец балалары жибэрелэ торган «Алмалы» балалар сэламэтлэндеру 
лагерында урын hэм сменаларныц атамасы, саны.

9.5. Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц “Ровесник” 
яшусмерлэр клубы муниципаль бюджет учреждениесе балаларны лагерьга 
урнаштырганнан соц еч кен эчендэ Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре hэм 
спорт министрлыгы адресына ялны оештыруга килгэн кешелэр саны турында 
мэгълумат жибэрэ.

9.6. Ай саен, 25енэ кадэр, Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль 
районыныц “Ровесник” яшусмерлэр клубы муниципаль бюджет учреждениесе 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районында балалар hэм яшьлэрнец 
ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия адресына ял итуне оештыру буенча 
мониторингны, балаларныц hэм яшьлэрнец ялын оештыруга булеп бирелгэн акчалар 
кулэмен курсэтеп, ялны оештыру буенча мониторинг жибэрэ.

9.7. Шэhэр читендэге лагерьларда муниципаль яки дэулэт оешмалары 
хезмэткэрлэренец балалары ечен оештырылган сменалардан соц жиде кен эчендэ, 
Татарстан Республикасы Эгерже муниципаль районыныц “Ровесник” яшусмерлэр 
клубы муниципаль бюджет учреждениесе Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре 
министрлыгына “Алмалы” балалар сэламэтлэндеру лагерында муниципаль hэм 
дэулэт оешмалары хезмэткэрлэренец балалары ечен ял оештыру турында мэгълумат 
жибэрэ.

X. Шэhэр читендэге лагерьларныц профильле сменаларында, 
палатка тибындагы лагерьларда балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру тэртибе

10.1. Шэhэр читендэге лагерьларныц, палатка тибындагы лагерьларныц 
профильле сменаларында катнашу ечен республика, бетенроссия, халыкара 
конкурслар, ярышлар hэм олимпиадалар жицучелэре hэм призерлары, ижади 
сэлэтле балалар, волонтерлар, естэмэ гомуми белем биру программаларын 
узлэштеруче балалар hэм яшьлэр ижтимагый берлэшмэлэре активы эгъзалары 
жибэрелэ.

10.2. Белем биру оешмалары укучылары профильле сменаларны оештыручылар 
адресына бирелгэн ата-аналарныц (яки законлы вэкиллэрнец) гаризасы нигезендэ



шэhэр яны лагерьларына, палатка тибындагы лагерьларга жибэрелэ.
10.3. Ата-аналарныц гаризасы профильле сменаларны оештыручылар 

тарафыннан билгелэнгэн форма буенча бирелэ, алар шэhэр яны лагерьларына, 
палатка тибындагы лагерьларга жибэрелэ торган профильле сменада катнашучы 
балаларныц жыелма исемлеген формалаштыралар.

10.4. Жыелма исемлектэ профильле сменаныц hэр катнашучысы ечен 
курсэтелэ:

профильле сменада катнашучы баланыц фамилиясе, исеме, атасыныц исеме;
эти-энисенец (законлы вэкиллэрнец фамилиясе, исеме, атасыныц исеме);
туган кене, бала женесе;
Туган урыны hэм яшэу урыны буенча теркэлу урыны;
сменада катнашучы балаларга естэмэ белем биру мэгариф оешмасы, 

ижтимагый оешма, ижтимагый яшьлэр оешмасы исеме (эгэр бар икэн);
гариза биру датасына кадэр биш ел эчендэ баланыц казанышлары яки 

ижтимагый оешмалар яки берлэшмэлэр тэкъдимнэре (икедэн бишкэ кадэр 
(дипломнар, грамоталар h. б.);

бала укый торган сыйныф.
10.5. Профильле сменаны оештыручы профильле сменаларда катнашучы 

балаларныц жыелма исемлеге нигезендэ шэhэр читендэге лагерьларныц профильле 
сменаларында, палатка тибындагы лагерьларда аларныц ялын оештыру планын 
формалаштыра.

10.6. Профильле сменаларда катнашучы балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру 
планы уз эченэ ала:

муниципаль бирем нигезендэ профильле сменаларда катнашучы балалар 
жибэрелэ торган балалар сэламэтлэндеру лагерында урыннар hэм сменаларныц 
атамасы, саны;

закон нигезендэ уткэрелэ торган ачык конкурс нэтижэлэре буенча шэhэр яны 
лагерьларына юлламалар саны.

10.7. Профильле сменаларда катнашучы балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру 
планы профильле сменаларны оештыручыныц курсэтмэ документы белэн балалар 
hэм яшьлэрнец ялын оештыру мэсьэлэсе буенча профильле сменаларны оештыру 
регламенты нигезендэ раслана.

Балаларныц профильле сменаларда, шул исэптэн палатка тибындагы 
лагерьларда булуы Россия Федерациясе законнары hэм балаларныц ата-аналары 
(законлы вэкиллэре) белэн тезелгэн килешу белэн жайга салына. Балаларны 
урнаштыру, карап тоту hэм оештыру шартлары санитар-эпидемиологик 
кагыйдэлэргэ hэм гигиена нормативларына, янгынга каршы hэм террорга каршы 
куркынычсызлык талэплэренэ туры килергэ тиеш.

10.8. Профильле сменалар башланганнан соц еч кен эчендэ профильле 
сменаларны оештыручылар Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре hэм спорт 
министрлыгы адресына ялны оештыруга килгэн кешелэр саны турында мэгълумат 
жибэрэ.

10.9. Ай саен, 25нэ кадэр, профильле сменаларны оештыручылар Татарстан 
Республикасы Эгерже муниципаль районында балаларныц hэм яшьлэрнец ялын 
оештыру буенча ведомствоара комиссия адресына ял иткэн балалар саны hэм 
аларныц ялын оештыруга булеп бирелгэн акчалар кулэме курсэтеп, ялны оештыру 
буенча мониторинг жибэрэ.

10.10. Шэhэр читендэге лагерьларда профильле сменалар тэмамлангач,



профильле сменаларны оештыручылар жиде кен эчендэ Татарстан Республикасы 
Яшьлэр эшлэре Иэм Спорт министрлыгына шэИэр читендэге лагерьларда Иэм 
палатка тибындагы лагерьларда профильле сменалар турында ижади мэгълумат 
жибэрэ.



Расланган
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетынын 

25 февраль 2020 ел, № 65 
карары белэн

Эгерже муниципаль районында балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссия турында НИГЕЗЛЭМЭ

1. Балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру буенча ведомствоара комиссия (алга таба- 
Комиссия) Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетынын федераль башкарма 
хакимият органнарынын территориаль органнары, жирле узидарэ органнары Иэм 
балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру елкэсендэге оешмалар белэн килешеп 
эшлэулэрен тээмин иту максатларында оештырылган орган булып тора.
2. Комиссия уз эшчэнлегендэ федераль законнарга, Татарстан Республикасы 
законнарына Иэм элеге Нигезлэмэгэ таяна.
3. Комиссиянен теп бурычлары булып тора:
- Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетынын федераль башкарма хакимият 
органнарынын территориаль органнары, балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру 
елкэсендэ оешмалар белэн хезмэттэшлеген оештыру;
- балалар Иэм яшьлэрнен ялын эзерлэудэ Иэм оештыруда катнашучы оешмаларнын 

эшчэнлеген анализлау, комиссия утырышларында аларнын эшчэнлеге турында 
мэгълуматны тынлау, уз вэкалэтлэре чиклэрендэ тэкъдимнэр Иэм карарлар кабул 
иту, аларнын утэлешен тикшеру;
- балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру Иэм финанслау мэсьэлэлэрен карау.
4. Комиссия хокуклы:
балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру мэсьэлэлэре буенча тэкъдимнэр эшлэргэ Иэм 
Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре министрлыгына кертергэ; 
балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыруда катнашучы предприятиелэрдэн 
документлар, белешмэлэр, материаллар соратып алырга;
балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру мэсьэлэлэре буенча карарларнын утэлешен 
мониторинглауны тормышка ашырырга.
5. Комиссия Татарстан Республикасы Яшьлэр эшлэре министрлыгына балалар Иэм 
яшьлэрнен ялына булеп бирелгэн акчалардан файдалану турында мэгълумат бирэ.
6. Комиссия составы Эгерже муниципаль районы Башкарма комитеты 
тарафыннан раслана.
7. Комиссияне ике урынбасары булган рэис житэкли.
Комиссия рэисе анын эшчэнлеге белэн житэкчелек итэ, Комиссия утырышларын 
алып бара, комиссиянен эш планын раслый. Комиссия рэисе булмаганда анын 
вэкалэтлэрен комиссия рэисе урынбасарларынын берсе башкара.
8. Балалар Иэм яшьлэрнен ялын оештыру мэсьэлэсе буенча кабул ителгэн комиссия 
карарлары барлык жирле узидарэ органнары Иэм оешмалар тарафыннан балалар Иэм 
яшьлэрнен ялын оештыру елкэсендэ мэжбури утэлергэ тиеш.
9. Комиссия уз эшчэнлеген анын утырышларында кабул ителэ Иэм комиссия рэисе 
тарафыннан раслана торган эш планнарына туры китереп башкара.
10. Комиссия утырышлары кирэк булган саен, эмма кварталга кимендэ бер тапкыр 
уткэрелэ. Утырышнын кен тэртибен Иэм аларны уздыру тэртибен комиссия рэисе 
билгели.



11. Комиссия утырышы, эгэр анда аныц эгъзаларыныц яртысыннан артыгы 
катнашса, хокуклы дип санала.
12. Комиссия карарлары ачык тавыш биру юлы белэн утырышта катнашучы 
затларныц купчелек тавышы белэн кабул ителэ, утырыш беркетмэлэре белэн 
рэсмилэштерелэ, аларны Комиссия рэисе имзалый. Комиссия рэисе яисэ комиссия 
утырышында рэислек итуче комиссия рэисе урынбасарыныц тавышлары тигез 
булганда, хэлиткеч тавыш булып тора.

Расланган 
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 

25 февраль 2020 ел, № 65 
карары белэн

2020 елда балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру буенча Эгерже муниципаль 
районыныц ведомствоара комиссиясе Составы



Комиссия рэисе Гыйльметдинова Римма Ринат кызы-Эгерже муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче 
урынбасары

Комиссия рэисе 
урынбасары

Сергеева Татьяна Сергеевна-Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц яшьлэр сэясэте булеге башлыгы

Комиссия рэисе 
урынбасары

Сафиуллина Вэсилэ Гарэфетдин кызы - "Эгерже муниципаль 
районы мэгариф идарэсе" МКУ башлыгы

Комиссия
эгъзалары:

Бадахшин Альфред Навит улы-Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы Финанс-бюджет палатасы рэисе 
(килештеру буенча)
Кэлимуллин Эхсэн Фатыйх улы-Менделеевск халыкны эш 
белэн тээмин иту узэгенец Эгерже филиалы медире 
(килештеру буенча)
Вэлиев Айнур Зиннур улы-Россия Эчке эшлэр 
министрлыгыныц Эгерже районы буенча булеге башлыгы 
(килештеру буенча)
Гыйсматуллина Рэисэ Тэлгать кызы -  "Роспотребнадзор" ныц 
Татарстан Республикасы буенча идарэсенец Алабуга районы 
hэм Алабуга шэhэре территориаль булеге баш белгеч- 
эксперты (килештеру буенча)
Гатауллин Марс Мебэрэк улы-Татарстан Республикасы 
Эгерже муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэдэният 
булеге башлыгы
Шэйдуллин Айрат Разак улы-Эгерже районы буенча дэулэт 
янгынга каршы кузэтчелек булеге башлыгы (килештеру 
буенча)
Зарипова Альмира Такир кызы-ТР Хезмэт, халыкны эш белэн 
тээмин иту кэм социаль яклау министрлыгыныц Эгерже 
муниципаль районындагы социаль яклау идарэсе башлыгы 
(килештеру буенча)
Абзалиева Дания Зэнгир кызы - "Эгерже хэбэрлэре" район 
газетасы баш мехэррире (килештеру буенча)
Идиятов Илдар Рэмис улы-Татарстан Республикасы Эгерже 
муниципаль районы Башкарма комитетыныц спорт кэм туризм 
булеге башлыгы
Федорова Валентина Валерьевна-“Балалар сэламэтлэндеру- 
белем биру узэге” директоры





Расланган
Татарстан Республикасы 

Эгерже муниципаль районы 
Башкарма комитетынын 

25 февраль 2020 ел, № 65 
карары белэн

Эгерже муниципаль районында 2020 елга балалар hэм яшьлэрнец ялын оештыру
буенча ведомствоара комиссия эше ПЛАНЫ

№ Чаралар Башкару
сроклары

Башкаручы жаваплы затлар Искэрмэ

I. Норматив-хокукый тээмин иту
1.1 2020 елда Эгерже муниципаль 

районында балалар hэм яшьлэрнен ялын 
оештыру турында карар проектын эшлэу 
hэм килештеру.

гыйнвар 2020 Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге

1.2 2020 елга Эгерже муниципаль районында 
балалар hэм яшьлэрнен ял иту 
Программасын эшлэу.

Г ыйнвар 2020 - Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге;
- Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

1.3 2020 елда балалар hэм яшьлэрнен ялын, 
сэламэтлэндеруен оештыру чыгымнарын 
финанслашуга ТР бюджетыннан жирле 
бюджетларга субсидиялэр биру турында 
килешу тезу.

Февраль 2020 Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитеты

1.4 Муниципаль берэмлеклэргэ ял hэм 
сэламэтлэндерYгэ булеп бирелгэн 
юлламаларнын саны hэм бэясе турында 
мэгълумат эзерлэу

Январь 2020 - Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге;
- Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

II. Теп чаралар



2.1 Жэйге ялны оештыру буенча реестр тезу Март 2020 - Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц яшьлэр сэясэте булеге;

2.2. Сэламэтлэндеру кампаниясе башлануга 
эзерлек:
- жэйге сэламэтлэндеру кэм мэктэп яны 
лагерьларын эзерлэу.

Апрель 2020 - Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц яшьлэр сэясэте булеге;
- Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

- “Татарстан Республикасы Гигиена кэм 
эпидемиология узэге” Федераль дэулэт 
сэламэтлек саклау учреждениесенец 
Алабуга районы кэм Алабуга шэкэрендэге 
филиалы Эгерже булеге
- Эгерже муниципаль районы буенча 
дэулэт янгынга каршы кузэтчелек булеге 
(килештеру буенча)
- Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц 
Эгерже районы буенча булеге (килештеру 
буенча)

2.3 Шэкэр читендэге сэламэтлэндеру 
учреждениелэрендэ кэм кендезге 
лагерьларда санитар-эпидемиологик 
талэплэрне утэу.
Барлык типтагы балалар сэламэтлэндеру 

учреждениелэрендэ туклануны 
оештырганда норматив-технологик 
талэплэрне утэу.

Май 2020 Кулланучылар хокуклары кэм кеше 
иминлеге елкэсендэ кузэтчелек буенча 
федераль хезмэтнец ТР буенча Алабуга 
районы кэм Эгерже районындагы идарэсе 
(килештеру буенча)

2.4 Вакытлыча эш белэн тээмин итуне 
оештыру
жирле узидарэ органнарыныц балигъ 
булмаган гражданнарны кэм 
студентларны вакытлыча эш белэн 
тээмин итуне оештыруда кэм 
финанслауда катнашуы.

Май - август 
2020

Менделеевск халыкны эш белэн тээмин иту 
узэгенец Эгерже филиалы (килештеру 
буенча)



2.5 "Эгерже муниципаль районынын жэйге 
сэламэтлэндеру лагерьларында 2020 
елнын жэйге чорында балалар hэм 
яшьлэрнен ялын оештыру hэм эзерлэу 
буенча комплекслы чаралар" 
ведомствоара комиссиясе утырышы

Март 2020 Эгерже муниципаль районы балалар hэм 
яшьлэрнен ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссиясе

2.6 Студентлар хезмэт отрядлары булдыру, 
эш урыннары биру

В течение 
года

Ш ^эрнен уку йортлары, предприятиелэре 
hэм оешмалары житэкчелэре

килештеру
буенча

2.7 Балалар hэм яшусмерлэрнен ял иту hэм 
сэламэтлэндеру учреждениелэрендэ 
янгын куркынычсызлыгын тээмин иту

Май -  
Август 2020

Эгерже муниципаль районы буенча дэулэт 
янгынга каршы кузэтчелек булеге 
(килештеру буенча)

2.8 2020 елнын сэламэтлэндеру 
кампаниясенэ медицина ярдэме турында

Май -  Август 
2020

"Эгерже РYХ” дэулэт автоном сэламэтлек 
саклау учреждениесе (килештеру буенча)

2.9 Мохтаж яшусмерлэрне ачыклау, аларны 
санаторийда дэвалануга, 
сэламэтлэндерYгэ жибэру.

Май 2020 "Эгерже РYХ” дэулэт автоном сэламэтлек 
саклау учреждениесе (килештеру буенча)

2.10 2020 елда балаларнын ялын hэм 
сэламэтлэндеруен оештыру:
- ата-аналар жыелышлары YткэрY;
- мэгариф учреждениелэрендэ, 
массакулэм мэгълYмат чараларында 
мэгълYматны урнаштыру hэм системалы 
рэвештэ янарту;
- яшэу урыны буенча;
- мэгълуматны мэгариф идарэсенен, соц 
идарэсенен рэсми сайтында урнаштыру. 
балаларны ял иту hэм сэламэтлэндеру 
ечен жаваплы сэламэтлек саклау;
- “кайнар линия” булдыру.

Апрель-май
2020

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге;
- Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

2.11 Торак корпусларда, азык-телек 
блокларында hэм лагерьларнын башка

Апрель - Май 
2020

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетынын яшьлэр сэясэте булеге;



булмэлэрендэ, сууткэргеч кэм 
канализация корылмаларында кэм 
челтэрлэрдэ кирэкле ремонт-торгызу 
эшлэрен башкару, кирэкле санда 
жиказлар кэм йомшак инвентарь эзерлэу

- Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

2.12 “Эгерже муниципаль районыныц 
сэламэтлэндеру лагерьларыныц балалар 
кэм яшьлэрнец ялына эзерлеге” 
ведомствоара комиссиясе утырышы

Июнь 2020 Эгерже муниципаль районы балалар кэм 
яшьлэрнец ялын, сэламэтлэндеруен кэм 
мэшгульлеген оештыру буенча 
ведомствоара комиссия

2.13 Спорт, ишегалды мэйданчыкларын 
эзерлэу кэм аларныц эшчэнлеген 
оештыру

Май -Август 
2020

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитеты;
- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц яшьлэр сэясэте булеге; 
Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц мэдэният булеге
- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц спорт кэм туризм булеге

2.14 Мэктэп яны лагерьларыныц балаларныц 
кендезге ялын оештыру кэм контрольдэ 
тоту

Июнь 2020 Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

2.15 2020 елда балалар кэм яшусмерлэрнец 
сэламэтлэндеру кампаниясе чорында 
мэдэният учреждениелэре базасын 
куллану

Июнь - Август 
2020

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц мэдэният булеге

2.16 Хезмэт кэм ял лагерьлары эшен оештыру Июнь 2020 Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”
2.17 Балаларны сэламэтлэндеру кампаниясе 

барышын тикшеру буенча комплекслы 
чыгулар

Июнь -  август 
2020

Ведомствоара комиссия эгъзалары (аерым
график
буенча)

2.18 2020 елгы сэламэтлэндеру кампаниясе Июнь-август - Эгерже муниципаль районы Башкарма



чорында спорт-сэламэтлэндеру 
учреждениелэре базасын куллану

2020 комитетыныц спорт кэм туризм булеге

2.19 "Балаларныц яшэу урыннарында 
туклануны, эчэ торган режимны, 
температура режимын, балаларныц ачык 
кавада булуын оештыруны, шэхси 
гигиена кагыйдэлэрен утэуне тикшереп 
тору" ведомствоара комиссиясе 
утырышы

Июль 2020 Эгерже муниципаль районы балалар кэм 
яшьлэрнец ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссиясе

2.20 «2020 елда балалар кэм яшьлэрнец ялын, 
сэламэтлэндеруен, мэшгульлеген 
оештыру кэм уздыру йомгаклары кэм 
2021 елга бурычлар» ведомствоара 
комиссиясе утырышы.

Сентябрь 2020 Эгерже муниципаль районы балалар кэм 
яшьлэрнец ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссиясе

2.21 яшьлэр массакулэм ял иту урыннарында 
жэмэгать тэртибе торышын тикшеру 
буенча рейдлар оештыру

В течение 
года

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц яшьлэр сэясэте булеге; 
Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц мэдэният булеге
- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц спорт кэм туризм булеге
- Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц 
Эгерже районы буенча булеге (килештеру 
буенча)

III. Кадрлар потенциалын тээмин иту
3.1 Жэйге сэламэтлэндеру, мэктэп яны 

лагерьларында, ишегалды 
мэйданчыкларында эшлэу ечен кадрлар 
эзерлэу буенча семинар оештыру.

Апрель 2020 - Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц яшьлэр сэясэте булеге; 
Эгерже районы “Мэгариф идарэсе”

- Эгерже муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц мэдэният булеге
- Эгерже муниципаль районы Башкарма



комитетынын спорт hэм туризм булеге

IV. Мэгълумати тээмин иту (газета, социаль челтэрлэр)
4.1 Массакулэм мэгълумат чараларында 

балалар сэламэтлэндеру 
учреждениелэренен усеп килуче 
буыннын сэламэтлеген тэрбиялэу, устеру 
hэм ныгыту буенча унай тэжрибэсен hэм 
сэламэтлэндеру кампаниясен оештыруда 
hэм уткэрудэ аеруча актуаль 
проблемаларны яктыртуны тээмин иту

Ел дэвамында Эгерже муниципаль районынын балалар 
hэм яшьлэрнен ялын оештыру буенча 
ведомствоара комиссиясе 
- «Эгерже хэбэрлэре» район газетасы, 
“Эгерже радиосы” (килештеру буенча)




