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«2020-2021 елларга Питрәч муниципаль  

районы балалары һәм яшьләре» район 

программасын раслау турында 

 

 

  Ял һәм мәшгульлекнең оештырылган формалары белән колачланган балалар һәм 

яшьләр санын арттыруга, балалар һәм яшьләр арасында җинаятьчелек дәрәҗәсен 

киметүгә ярдәм итүче программаны гамәлгә ашыру максатларында, Питрәч 

муниципаль районы Башкарма комитеты карар бирә: 

  1. «2020-2021 елларга Питрәч муниципаль районы балалары һәм яшьләре» район 

программасын (алга таба - Программа) расларга.  

  2. Әлеге программаны башкаручы бүлек, учреждение һәм ведомство 

җитәкчеләренә, аны тулысынча һәм үз вакытында үтәү өчен шәхси җаваплылык 

йөкләргә. 

  3. Әлеге программаны башкаручыларга һәм авыл җирлекләре башлыкларына, 

җирле шартларны исәпкә алып, программаны үтәү буенча эшне оештырырга, 

программада каралган чараларны тулыландырырга һәм төгәлләштерергә тәкъдим 

итәргә. 

  4. «2020-2021 елларга Питрәч муниципаль районы балалары һәм яшьләре» 

программасын Интернет челтәрендә Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

  5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Питрәч муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары А.С. Шәйхисламовка йөкләргә. 

 

 

Муниципаль район  

башкарма комитеты җитәкчесе                                                                    А. В. Хәбибуллин 

 

 

   

    
 



 

 

 

 

Муниципаль район башкарма комитеты 

карары белән расланды 
_____________2020 ел  №___ 

 

«2020-2021 елларга Питрәч районы балалары һәм яшьләре»  

район программасы 

 

 
Программаның 

исеме 

«2020-2021 елларга Питрәч муниципаль районы балалары һәм яшьләре» район 

максатчан программасы (алга таба-Программа) 
Муниципаль заказчы Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты  

Программаның төп 

эшләүчеләре 

Мәгариф бүлеге, яшьләр эшләре бүлеге, спорт бүлеге, мәдәният бүлеге, ТР Хезмәт, 

халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының социаль яклау 

идарәсе бүлеге, Питрәч МР, Россия Эчке эшләр министрлыгының Питрәч районы 

буенча бүлеге, «Питрәч РҮХ» ДАСУ, Питрәч РООО( ДОСААФ), КДН, ЮХИДИ, 

«Татмедиа» АҖ филиалы-Питрәч-информ» 

Программаның 

Максаты: 
Балалар һәм яшьләрнең комплекслы үсеше һәм тормышы өчен уңай шартлар 

тудыру, авыр тормыш хәлендә калган балаларга һәм яшьләргә ярдәм итү 
Программаның 

Бурычлары 
-Балалар һәм яшүсмерләр сәламәтлеген, шул исәптән репродуктив 

сәламәтлекне саклау; 

- яшь инвалидларның тулы канлы тормышын һәм аларның җәмгыятькә 

интеграцияләнүен тәэмин итү; 

-балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар 

тудыру; сәләтле балаларны һәм яшьләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итү; 

- балалар хәрәкәтен барлыкка китерүгә һәм үстерүгә ярдәм итү; 

-балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау системасын камилләштерү; балалар һәм яшьләрне 

социальләштерү, аларның үз-үзләрен оештыру, үз-үзләрен күрсәтү өчен 

шартлар тудыру, актив һәм төрле яклап ял итүне оештыру; 

- ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны 

урнаштыруның гаилә формаларына күчү ; 
Ярдәмче 

программалар 

исемлеге 

1.Сәламәт буын;  

2.Инвалид балалар;  

3.Балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар 

тудыру;  

4.Сәләтле балалар һәм яшьләр;  

5 балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләренә ярдәм итү;  

6.Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау;  

7.Яшәү урыны буенча балалар һәм яшүсмерләр арасында эш оештыру;  

8. Ятим балалар 

9.Авыл яшьләре   
Вакыты һәм этаплары  2020 -2021 еллар  

 

 



 
Программаны 

финанслау 

чыганаклары  

Питрәч муниципаль районы башкарма комитеты һәм программа чараларын тормышка 

ашыру белән бәйле оешмаларның чыгымнарын финанслау учреждениеләрне 

агымдагы финанслау, бюджеттан тыш акчалар һәм өстәмә финанслау кысаларында 

республика һәм җирле бюджетлар акчалары хисабына гамәлгә ашырыла 

Үтәлешне контрольдә 

тотуны оештыру 

системасы  

Ул максатчан күрсәткечләрне һәм программа чаралары буенча чыгымнарны, 

программаны тормышка ашыру механизмын һәм башкаручыларның составын 

тәгаенли һәм аларны үзгәртү буенча тәкъдимнәр кертә. Программа чараларын 

тормышка ашырганнан соң, программа башкаручылары Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитетына билгеләнгән формадагы чараларның үтәлеше турында хисап 

тапшыралар. 

Программалар  Программа чараларын гамәлгә ашыру 2020 елда, 2019 елга карата, 2020 елга кадәр 

ярдәм итәчәк:  

- 1000 балага исәпләнгән 6 промилле дәрәҗәсендә сабыйлык үлеме санын 

тотрыкландыруны тәэмин итәргә: 2019 елда-6, 2020 елларда -6,0; 2021 елда -6,0; 

- исән-сау туган 1000 балага 3,7 промилле дәрәҗәсендә неонаталь булмаган үлем-

китемне стабильләштерүне тәэмин итәргә. 2019- 4,0; 2020 -4,0; 2021-3, 7 

- сәламәтлек саклау эшчәнлеген оештыру буенча иң яхшы куелышка ирешкән урта 

гомуми белем бирү мәктәпләре арасында конкурста катнашучы мәктәпләр санын 

арттыруны тәэмин итәргә: - 2019 елда - 43, 2020 елда - 45, 2021дә-50 процент. 

-балаларның һәм яшьләрнең гомуми санында ( 6 яшьтән 18 яшькә кадәр) барлык ял 

һәм сәламәтләндерүнең барлык формалары белән колачланган балалар һәм яшьләрнең 

чагыштырма авырлыгы үсешен тәэмин итәргә; 2019 елда-89; 2020 елда -90,5, 2021 

елда-92; 

-мәгариф бүлеге фестивальләре, конкурслары, олимпиадалары белән колачланган 

мәктәп яшендәге балаларның чагыштырма авырлыгы үсешен тәэмин итәргә; 2019 

елда-93, 2020 елда-93,5, 2021 елда-94%.; 

-яшьләр эшләре бүлеге, спорт бүлеге фестивальләре, бәйгеләре белән колачланган 

балаларның чагыштырма авырлыгы үсешен тәэмин итәргә;-2019 елда-30, 2020 елда-

35, 2021 елда-40 процентка;; 

- балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары чаралары белән колачланган балалар 

һәм яшьләрнең чагыштырма авырлыгы үсешен тәэмин итәргә; 2019 елда-90, 2020 

елда-90,5,0 , 2021 елда-91; 

- төрле оештыру – хокукый формадагы оешмаларда 5-18 яшьләрдәге балаларның 

гомуми саны 5-18 яшьләрдәге балаларның чагыштырма авырлыгы үсешен тәэмин 

итәргә; 2019 елда -80%, 2020 елда – 81%, 2021 елда – 82%;%  

ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган, гаиләләрдә тәрбияләнүче 

балалар (уллыкка алу, кызлыкка алу, опека һәм попечительлек, тәрбиягә бала алган 

гаилә), 2019 елда-80, 2020 елда-90, 2021 елда-92 

 

Программа чишелешенә юнәлдерелгән проблеманың характеристикасы. 

 

2019 ел башына Питрәч муниципаль районында 40 170 кеше яшәгән. Аларның 12 

999ы – балалар һәм яшьләр, ягъни 40,7 проценты-балалар (0-17 яшьлек балалар-11 629 

кеше, 15-17 яшьлек яшүсмерләр -97 кеше, 7 459ы-30 яшькә кадәрге яшьләр). 2000 

елдан Питрәч районында «Питрәч районы балалары һәм яшьләре» программасы эшли, 

ул барлык кызыксынучы структураларның тырышлыгын координацияләүгә, балалар 

һәм яшьләр проблемаларын хәл итү буенча төрле ресурсларны берләштерүгә, яшь 

буынның тормыш-көнкүрешен яхшыртуга, аларның комплекслы үсеше һәм тормыш-

көнкүреше өчен уңай шартлар тудыруга, авыр тормыш хәлендә калган балаларга ярдәм 

итүгә юнәлдерелгән. 



Алдагы елларда районда балалар һәм яшьләрнең хәлен яхшырту буенча әлеге 

программаны тормышка ашыруның уңай нәтиҗәләренә карамастан, аларның тормыш-

көнкүрешен тәэмин итү өлкәсендәге проблемалар күп, алар кичекмәстән хәл итүне 

таләп итә. 

Балалар иҗтимагый оешмалары тәрбиягә зур өлеш кертә. Питрәч муниципаль 

районында «Татарстан Варислары Берлеге» (1840 катнашучы), өлкән сыйныф 

укучыларының «Лидер» балалар берләшмәсе (748 кеше) эшли. Өч гомуми белем бирү 

мәктәбендә 116 укучы катнашында «Мөстәкыйль балалар» проекты тормышка 

ашырыла. Бүгенге көндә «Бердәм Россиянең Яшь Гвардиясе " составы актив тулылана. 

Район мәктәпләрендә 149 тимурчылык отряды эшли, гомуми күләме 639. Хәзерге 

вакытта районда балалар хәрәкәтенең, балалар инициативаларының һәм 

проектларының тәрбия потенциалын тормышка ашыру өчен барлык шартлар да бар, 

шуңа күрә балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына ярдәм итү системасын 

координацияләү һәм камилләштерү буенча алга таба эш алып барылырга тиеш. 

Районда волонтерлык хәрәкәтен үстерү буенча эшне системалаштырырга һәм 

активлаштырырга кирәк. 

18 яшькә кадәрге балаларның һәм яшьләрнең 85% ы өстәмә белем бирү белән 

колачланган: 11 торак пункттагы филиаллар белән балалар-яшүсмерләр спорт 

мәктәбендә-68 төркемдә-1006 яшүсмер, 32 тренер эшли ;5 торак пункттагы 3 филиалы 

булган 2 балалар сәнгать мәктәбендә 1848 бала, яшьләр үзәгендә -225. 

Районда сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итү буенча актив эш алып 

барыла. 2019-2020 уку елы дәвамында районның гомуми белем бирү учреждениеләре 

укучылары балалар иҗаты йорты линиясе буенча 55 республика конкурсында 

катнаштылар, 35 призлы урын яуладылар һәм 70 район конкурсларында катнаштылар. 

Балалар сәнгать мәктәбе тәрбияләнүчеләре 2016-2017 елларда халыкара, бөтенроссия 

һәм республика иҗат конкурсларында 69 призлы урын яуладылар. Яшьләр үзәге 2016-

2017 елларда 16 район, республика конкурсларында катнашты һәм 13 призлы урын 

яулады. 

Ел саен «Питрәч йолдызчыгы» балалар һәм яшүсмерләр иҗаты фестиваль - 

конкурсы үткәрелә, аның сайлап алу турында 1500 дән артык бала катнаша. Ел 

ахырында яшьләр үзәге студияләре һәм түгәрәкләре укучылары тарафыннан 500 

активист, республика һәм район олимпиадаларында, иҗади конкурсларда һәм спорт 

ярышларында җиңүчеләр өчен театральләштерелгән тамаша үткәрелә. 

 

Питрәч муниципаль районының «Балалар һәм яшьләр»  

программасын үтәү буенча мәгълүмат 

№ 

п/п 

Күрсәткечләр исеме Үлчәү 

берәмл

еге 

Җаваплы 

башкаручы 

Фаразлар 

2018 2019  2020 2021 

1. Урта гомуми белем бирү 

мәктәпләре арасында Сәламәтлек 

саклау эшчәнлеген оештыру 

буенча иң яхшы куелышка 

конкурста катнашучы мәктәпләр 

процен

т 

16 17 Мәгариф 

бүлеге 

16 17 



 

 

Муниципаль программа кысаларында Питрәч муниципаль районында түбәндәге 

лагерьлар эшли: «Чайка» балалар һәм яшүсмерләр өчен социаль приюты стационар 

лагеры, белем бирү оешмалары тарафыннан оештырылган көндезге 16 лагерь, 8 Хезмәт 

һәм ял лагере. 

Хисап чорында 1289 кеше ял итте (җәйге чорда – 984 кеше). Белем бирү 

оешмалары тарафыннан оештырылган көндезге лагерьларда ял итү белән тәэмин 

ителгән балалар саны – 739 кеше (җәйге чорда-434 кеше), шәһәр читендәге лагерьда ял 

итү белән шөгыльләнүче 365 кеше - хезмәт һәм ял лагерьларында ял итү каралган – 200 

кеше-коммерцияле һәм коммерцияле булмаган оешма хезмәткәрләренең балалары өчен 

шәһәр яны лагерында урыннар бар. 2017 елда. МБУ ЦМФООП «Форпост» уздырды 

нигезендә эш ФЗ 24.06.1999 г. №120-ФЗ номерлы федераль закон профилактикалау 

системасы нигезләре Турында «караучысызлыкны һәм балигъ булмаганнарның хокук», 

ФЗ 02.02.2014 г №44-ФЗ номерлы федераль закон катнашуы Турында «гражданнарның 

саны, % 

2. Мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм инвалидлар өлеше, % 

процен

т 

89 90 Мәгариф 

бүлеге 

93 93 

3. Мәгариф бүлеге фестивальләре, 

бәйгеләре, олимпиадалары белән 

колачланган мәктәп яшендәге 

балаларның чагыштырма 

авырлыгы 

процен

т 

84 86 Мәгариф 

бүлеге 

86 86 

4.  Балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

оешмалары чаралары белән 

колачланган балалар, яшьләрнең 

гомуми саны, балалар һәм яшьләр 

саны, % 

процен

т 

85 86 Мәгариф 

бүлеге 

86 86 

5. Төрле оештыру-хокукый 

формадагы оешмаларда өстәмә 

белем алу буенча хезмәтләр алучы 

5-18 яшьләрдәге балаларның 

гомуми саны 5-18 яшьләрдәге 

балаларның гомуми саны 5-18 

яшьләрдәге, % 

саны 

%  

38,0 

( 

мәктә

п 

түгәрә

кләре

н 

кыска

рту ) 

35,7 Мәгариф 

бүлеге 

35,7 35,7 

6. 6 яшьтән 18 яшькә кадәрге балалар 

һәм яшьләрнең гомуми санында ял 

итү һәм сәламәтләндерүнең 

барлык формалары белән 

колачланган балалар һәм 

яшьләрнең чагыштырма 

авырлыгы, % 

процен

т 

82 84 Мәгариф 

бүлеге 

  



җәмәгать тәртибен саклауда», " Карары КМРТ нче 30.10.2012 ел, № 924 үстерү 

Турында «яшьләрнең хокук саклау хәрәкәте, ТР» муниципаль программалар. 

 

 «Форпост» үзәге эше «балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук 

бозуларын профилактикалау системасы нигезләре турында» 1999 елның 6 

декабрендәге 120-ФЗ номерлы Федераль законга, «гражданнарның җәмәгать тәртибен 

саклауда катнашуы турында» 02.02.2014 №44-ФЗ Федераль законга, 30.10.2012 елдагы 

ТР МК карарына туры китереп алып барыла. «Татарстан Республикасында яшьләр 

хокук саклау хәрәкәтен үстерү турында» гы 924 нче номерлы, «Татарстан 

Республикасында яшьләр һәм яшьләр сәясәте турында » гы 19.10.1993 ел, №1983-ХІІІ 

ТР МК карары, «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен 

тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы тору «дәүләт программасын раслау турында» 

гы 16.10.2014 ел,№764 ТР МК карары, муниципаль программалар һәм норматив 

документлар белән расланган. 

2020 елда хокук бозуларны профилактикалау, мәктәп, студентлар һәм яшьләр 

оешмаларында 403 кеше шөгыльләнә, бу узган ел белән чагыштырганда өчтән бер 

өлешкә күбрәк. 

Эчке эшләр бүлеге белән берлектә ел саен «Россия чаңгы юллары», «Милләтләр 

кроссы», «Элбэдэн«,» Скорлупино«,» район башлыгы Чыршысы «кебек эре 

муниципаль чараларда җәмәгать тәртибен саклауда катнашалар, район торак 

пунктларында профилактика буенча рейдлар үткәрәләр. Барлыгы 414 кеше-2019 елда. 

Төп чаралар эчкечелекне профилактикалауга, экологик һәм патриотик эшчәнлеккә 

багышланган иде. Башкарма комитет, бүлекләр һәм оешмалар ярдәме белән Президент 

грантлары фонды акчасына үткәрелгән «аларның исемнәре мәңгегә безнең йөрәкләрдә 

калачак» дигән грант гамәлгә ашырылды, ә 2019 елда үзәк тарафыннан 11485 

катнашучыны колачлап 487 чара үткәрелде. 

Отрядлар эшчәнлеген оештыруда хокук бозуларны кисәтү буенча иң яхшы отрядка һәм 

«Форпост» ның иң яхшы формалаштыруына муниципаль конкурс, шулай ук социаль 

челтәрдә формированиеләр эшчәнлеген иң яхшы яктырту буенча конкурс зур уңай 

роль уйный. 

ФОРПОСТ отряды әгъзалары даими рәвештә рейдлар үткәрә: 

1.Ата-аналар җыелышлары, гомуммәктәп чаралары вакытында хокук тәртибен 

саклау. 

2.Уку барышында мәктәптә эчке тәртипне саклау максатыннан дежур торуны 

оештыру. 

3.Участок инспекторы катнашында теоретик әзерлек. 

4.Мәктәп педагоглары, участок инспекторлары катнашында өлкән сыйныф 

укучылары белән хокукый темаларга түгәрәк өстәл оештыру һәм үткәрү. 

5.Сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре белән очрашулар. 

6.ПДНда наркомания, алкоголизм, токсикомания, тәмәке тарту профилактикасы 

буенча мәктәп эчендәге учетта торучы укучылар белән әңгәмәләр үткәрү. 

7.РФ, ТР Дәүләт символлары көнен үткәрү. 

8.Хәрби-патриотик тәрбия айлыгында катнашу. 



2019 елда «Форпост» үзәге хезмәткәрләре районның актив яшьләре ярдәме 

белән грант эшчәнлегендә актив катнаштылар, 2 миллион сумга якын акча эшләп 

киттеләр.  
 

№ Название 

проекта 

Сумма гранта / 

субсидии (руб.) 

Наименование 

конкурса 

Организатор 

конкурса 

Краткое 

описание 

проекта 

Полученные 

результаты, 

охват (человек) 

1. Фестиваль 

«Военные 

игры 

«Элбэдэн» 

100000,00 Социальное 

проектирование 

на селе  

 РОО «АМО 

РТ»  

Фестиваль 

на родне 

героя 

Советского 

Союза П.М 

Гаврилова  

 150 

реконструкторо

в,  

80000 гостей из   

15регионов РТ  

2 «Имена их 

навечно 

останутся в 

наших 

сердцах»  

100000,00 Конкурс 

патриотических 

проектов   

МДМ РТ  Проведение 

комплекса 

мероприяти

й по 

увековечива

нию памяти 

героя 

Советского 

Союза П.М 

Гаврилова  

1500 участников 

проекта.  

3 «Помни 

героя»  

1500000,00 Грантов ПАО 

«Татнефть»  

ПАО 

«Татнефть»  

Продолжени

е проекта  

Планируется к 

реализации с 

2020г 

4 «Помни 

героя»  

296865,00   Конкурс на 

предоставление 

субсидии из 

бюджета РТ 

СОНКО 

Министерство 

экономики РТ 

Продолжени

е проекта 

 Планируется к 

реализации с 

2020г 

    

 2019 елда дүртенче тапкыр «Скорлупино " Бөтенроссия фестивале уздырылды, 

анда Россиянең 18 регионыннан 1000нән артык кунак булды. 

Шулай ук беренче тапкыр «Элбэдэн «хәрби уеннары» фестивале үткәрелде. 

Фестивальгә Россиянең 15 регионыннан 8000нән артык кунак килде. Ул «Туризм 

лидерлары» конкурсының «Ел ачышы»номинациясендә җиңде. Ике фестиваль дә 

вакыйгалар туризмы өлкәсендә «Russian Event Awards» милли премиясе призерлары 

һәм «Россиянең иң яхшы вакыйгалары»дип танылды. 

2019 елда Хокук бозуларны профилактикалау буенча комплекслы 

программаны гамәлгә ашыру кысаларында Питрәч районы мәдәният бүлеге 

тарафыннан чаралар уздырылды: 

- «Үзәкләштерелгән клуб системасы» МБУ - 6553 мәдәни-массакүләм 

мәгълүмат чаралары 

чараларда 1441 827 кеше катнаша, шуларның 14 яшькә кадәрге балалар өчен – 

2832 чара (185 110 кеше).), 

15-24-1797 чара (102 595 кеше). 

- Киновидео хезмәт күрсәтү бүлеге-1213 чара; 

- Әлвидино авылында «Советлар Союзы Герое П. М. Гаврилов музее» МБУ-36 

чара; 

- МБУ "Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы" - 2652 чара; 



- Ленино-Кокушкино балалар сәнгать мәктәбе-37 

чара; 

- Питрәч балалар сәнгать мәктәбе " МБББУ-38 чара; 

- «Питрәч туган якны өйрәнү музее» МБУ-85 чара. Тотылган-80 000 сум. 

2019 ел ахырына Питрәч районы территориясендә 16 мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениесе, 17 урта мәктәп, 1 Казан машина төзелеше техникумы филиалы эшли. 

Профилактика эшен оештыру район мәгариф бүлеге тарафыннан гамәлдәге 

федераль, региональ законнар һәм муниципаль норматив актлар нигезендә алып 

барыла. 

2020 елның 1 февраленә ПДН комиссиясендә 18 укучы исәптә тора. Барлык 

укучылар да мәктәп администрациясе, сыйныф җитәкчесе контроле астында, 

максималь дәрәҗәдә оештырылган хезмәт һәм ял формалары белән колачланган. Әлеге 

категориягә кергән һәр яшүсмергә җәмәгать тәрбиячеләре, җитәкчеләр, фән 

укытучылары, мәгариф бүлеге белгечләре беркетелгән. 

Мәктәпләрдә «авыр балалар» белән тәрбия эше планнары, хокук бозуларны 

профилактикалау буенча эш планнары эшләнде. Һәр мәктәптә девиант тәртипле 

балалар белән эшләү планы эшләнде. Исәптә торучы балалар төрле түгәрәкләр һәм 

секцияләр эшенә җәлеп ителгән. 

Профилактика эшен оештыру Питрәч муниципаль районы мәгариф бүлеге 

тарафыннан гамәлдәге федераль һәм региональ законнар, муниципаль норматив-

хокукый актлар нигезендә алып барыла. 

Мәктәп эчендә исәптә торучы, балигъ булмаганнар эшләре буенча бүлекчәдә 

исәптә торучы яшүсмерләрнең мәшгульлегенә җитди игътибар бирелә. Исәптә торучы 

барлык укучылар да каникул вакытында мәктәп администрациясе, сыйныф җитәкчесе 

контролендә торалар. Әлеге категориядәге һәр яшүсмергә сыйныф җитәкчеләре, фән 

укытучылары, Рио белгечләре арасыннан җәмәгать тәрбиячеләре беркетелә. 

Мәктәпләрдә «авыр балалар» белән тәрбия эше планнары, хокук бозуларны 

профилактикалау буенча эш планнары эшләнде. Һәр мәктәптә девиант тәртипле 

балалар белән эшләү планы эшләнде. Исәптә торучы балалар түгәрәкләр һәм секцияләр 

эшенә җәлеп ителгән. 

Укучыларның ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыру буенча зур 

эш башкарылды. 2019 елның җәйге каникуллары чорында июнь аенда 500дән артык 

укучы белән бергә 16 мәктәп яны сәламәтләндерү лагеры ачылды, июль аенда 200 

укучыны җәлеп итеп, 9 хезмәт һәм ял лагере ачылды. 

"Тормыш иминлеге нигезләре" мәктәп курсы кысаларында «пассив 

куркынычсызлык мәктәбе, яки җинаять, бәхетсезлек очрагының корбаны булмау», «юл 

хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнү», «сәламәт яшәү рәвеше өчен», «янгын 

куркынычсызлыгы кагыйдәләрен өйрәнү " темалары кертелде» 

Мәгариф бүлеге, мәгариф учреждениеләренең педагогик коллективлары 

тарафыннан формаль булмаган яшьләр берләшмәләре һәм төркемнәр эшчәнлеген 

профилактикалау, балалар иҗтимагый берләшмәләренә балаларны җәлеп итү, 

патриотик тәрбия бирү, милли толерантлык тәрбияләү, үзидарәне үстерү, балалар һәм 

үсмерләрнең социаль әһәмиятле эшчәнлеген оештыру аша укучылар арасында 



экстремистлык кәефләрен тарату эше алып барыла. Мәгариф учреждениеләре 

каршындагы балалар иҗтимагый берләшмәләре тарафыннан Балаларны колачлау 85% 

тәшкил итә. 

Районның белем бирү учреждениеләрендә укучыларның хәрәкәттә булган 

ихтыяҗын канәгатьләндерү, ару-талуны кисәтү һәм эшкә сәләтлелекне киметү 

максатыннан динамик паузалар үткәрелә. Шулай ук «Республика зарядкасы» проекты 

кысаларында барлык белем бирү учреждениеләрендә иртәнге зарядка оештырылды. 

Мәктәпләрнең спорт заллары барлык торак пунктларда да авыл яшьләре өчен 

ачык. 

«Гражданнарның тәртипне тәэмин итүдә катнашуы турында» ТР Законын 

гамәлгә ашыру максатларында барлык авыл җирлекләрендә ата-аналар патруле 

оештырылды. 

Сыйныф җитәкчеләре тарафыннан «мәктәптә эчкечелек һәм наркоманияне 

профилактикалау» (Касаткин в. Н.), «уңышка юл» (Вахрушева И. Г.), «Питрәч 

муниципаль районы халкын наркотиклаштыруны профилактикалау "(Касаткин в. Н.), 

"уңышка юл" (Вахрушева И. Г.) программалары нигезендә Наркоманияне һәм 

алкоголизмны профилактикалау эше алып барыла» 

 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының спорт бүлеге. 

Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының спорт бүлеге 

структурасына түбәндәгеләр керә: «КСШ» ПМК, «Питрәч Арена» Боз сарае, «Сөлчә " 

бассейны», 

Бүгенге көндә районда 112 спорт корылмасы исәпләнә, аларның 47се – 

мәйданчыклар, 9ы – футбол кырлары, 27 се – спортзаллар, 1 се – боз сарае, 1 се – 

бассейн, 27 се – җайлаштырылган биналар. Спортка керү. Корылмалар 21-22.00 

сәгатькә кадәр барлык категория халык өчен ачык. көндәге. Район буенча физкультура 

һәм спорт белән шөгыльләнүчеләрнең гомуми саны 18 741 кеше тәшкил итә, бу барлык 

халыкның 47% ын тәшкил итә. 

Комплекслы спорт мәктәбендә, спорт объектлары – «Питрәч-Арена» боз сарае, 

«Сула» бассейнын исәпкә алып, 89 штаттагы хезмәткәр, шул исәптән 22 тренер, 

аларның 41% ы-беренче квалификация категориясенә ия, 1 югары квалификация 

категориясенә ия. Спорт мәктәбендә 11 спорт төре үстерелә. 

Спорт мәктәбендә 899 кеше шөгыльләнә. 412 тәрбияләнүче (46%) спорт 

разрядлары һәм исемнәре бар. Тәрбияләнүчеләр арасында 1 Атказанган спорт мастеры, 

2 спорт мастеры, 2 спорт мастерлыгына кандидат. 

2019 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы ПМР «КСШ» МБУ 

тәрбияләнүчеләре 57 республика һәм бөтенроссия ярышларында катнаштылар, аларда 

52 призлы урын яуладылар. 

Макаров Артур-ЗМС (кул көрәше), дөнья, Европа чемпионы, Россия 

чемпионаты призеры. 

Фәйзуллин Фәрхәт-билбау көрәше буенча дөнья Кубогы иясе. 

Дормидонтов Александр-ветераннар арасында гер спорты буенча Россия 

чемпионы, ветераннар арасында гер спорты буенча дөнья беренчелеге призеры. 2006 



елгы егетләр командасы бишенче сезонны «А»төркемендә хоккей буенча Идел буе 

федераль округы беренчелегенең Югары лигасында уйный. 

Чаңгы ярышлары бүлегендә тәрбияләнүче Мостафин Рөстәм Казан шәһәренең 

олимпия резервы училищесына тапшырылды (чаңгы ярышлары буенча тренер Чукуров 

А. и.) 

 

Спорт мәктәбе коллективы 44 Район спорт чарасы үткәрде, шул исәптән төрле 

спорт төрләре буенча күп санлы массакүләм спорт чаралары, ярышлар, кросслар, спорт 

фестивальләре үткәрелде. Ел дәвамында төрле яшь төркемнәре арасында Россия 

дәрәҗәсендәге хоккей буенча ачык турнирлар үткәрелә. 

2019 елның маенда Питрәч районында билбау көрәше буенча Татарстан 

Республикасы Чемпионаты узды, анда Питрәч районы командасы гомумкоманда 

зачетында 2 нче урынны алды. 

 

2019 елда Питрәч районының Татар Ходяшево авылында универсаль спорт 

мәйданчыгы файдалануга тапшырылды. Бу объект республика программасы буенча 

төзелгән районда 14 мәйданчык булды инде. Шулай ук республика программасы 

буенча 2019 елда чаңгы базасы төзелде. 

 

Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен балалар өчен дә, өлкәннәр өчен 

дә спорт комплексының ишекләре һәрвакыт ачык. Хәзер алар өчен барлык шартлар да 

тудырылган. Шөгыльләнүчеләр саны 30га якын. Тренажер залы, уен залы 

файдаланыла. КСШ базасында коррекция интернат-мәктәбендә тәрбияләнүче 30 бала 

милли көрәш белән шөгыльләнә. 

Җәмгыятьнең социаль сәламәтлеге күбесенчә ятим һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларга карата мөнәсәбәт белән характерлана. Ятим балаларның һәм 

ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларның хокуклары гарантияләрен тәэмин итү 

буенча районда күрелә торган чаралар бу өлкәдәге хәлне яхшыртуга ярдәм итә. 2009 

елның 30 декабренә районда ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган 96 ятим бала опекага 

алынган, 23 бала тәрбиягә алган гаиләләрдә тәрбиягә алынган. Ятим балаларны торак 

белән тәэмин итү һәм аларны киләчәктә эшкә урнаштыру мәсьәләсен аерым контрольгә 

алырга кирәк. 

Яшь буынның иминлеге теләсә кайсы илнең киләчәген билгели. Балалар һәм 

яшьләрнең тормыш сыйфаты начаррак булган саен, киләчәктә ярлылык 

масштабларының үсеше, сәламәтлек, социаль киеренкелек һәм социаль һәм икътисади 

тотрыксызлык күрсәткечләре начарлану куркынычы да югарырак. Тискәре 

тенденцияләрне булдырмау һәм йомшарту балалар һәм яшьләргә карата сәясәтнең төп 

бурычларыннан берсе булып тора. 

Программаның максаты-балалар һәм яшьләрнең комплекслы үсеше һәм 

тормыш эшчәнлеге өчен уңай шартлар тудыру, авыр тормыш хәлендә калган балаларга 

ярдәм итү. 

Программаның Бурычлары: 



сәламәтләндерү лагерьларында балалар һәм яшьләрнең ялын һәм 

сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар тудыру; 

сәләтле балаларны һәм яшьләрне ачыклау, үстерү һәм адреслы ярдәм күрсәтү 

системасын саклап калу, аларның интеллектуаль һәм иҗади потенциалын үстерү; 

Питрәч муниципаль районының балалар һәм яшьләр иҗтимагый 

берләшмәләренә ярдәм итү; 

яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр белән эшләүне оештыру; 

Әлеге максатларга һәм бурычларга ирешү программага керүче ярдәмче 

программаларны гамәлгә ашыру кысаларында гамәлгә ашырылачак. 

Программа структурасында тугыз ярдәмче программа бүлеп бирү тәкъдим 

ителә: 

» Сәламәт буын«,» инвалид балалар«,» балалар һәм яшьләрнең ялын һәм 

сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар тудыру«,» сәләтле балалар һәм яшьләр«,» 

Питрәч муниципаль районында балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләренә ярдәм 

итү«,» Балигъ булмаганнарның һәм яшьләрнең караучысызлыгын һәм хокук бозуларын 

профилактикалау«,» яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында эш оештыру«,» 

ятим балалар«,»авыл яшьләре". 

«Сәламәт буын» ярдәмче программасының бурычы-балалар һәм яшьләрнең 

сәламәтлеген, шул исәптән репродуктив сәламәтлекне саклау. 

«Сәламәт буын» ярдәмче программасының гамәлгә ашырылуына бәя 1 нче 

таблицада китерелгән күрсәткечләр буенча гамәлгә ашырылачак: 

«Инвалид балалар» подпрограммасының максаты - яшь инвалидларның тулы 

канлы тормышын һәм аларның җәмгыятькә интеграцияләнүен тәэмин итү. Аның 

кысаларында пре-тикшерелә: 

- яшь инвалидларның акыллы һәм физик мөмкинлекләрен максималь үстерү 

максатыннан комплекслы реабилитация үткәрү; 

- мөмкинлекләре чикләнгән балаларны комплекслы тернәкләндерүнең 

территориаль мөмкинлеген тәэмин итү. 

«Инвалид балалар» подпрограммасын гамәлгә ашыруга бәя 2 нче таблицада 

китерелгән: 

 

Таблица 2 

  

 «Балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен 

шартлар тудыру» ярдәмче программасының максаты-балалар һәм яшүсмерләрнең ялын 

һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар тудыру. Аның кысаларында каралган: 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 год 

(базовы

й) 

Пороговые  значения 

индикаторов по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2019 2020 2021 

1. Доля инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями, 

охваченных обучением,% 

процент 94,5 95 95 95 Отдел образования 



- балалар һәм яшьләрнең ял итү һәм сәламәтләндерү өлкәсендә яңа 

технологияләр эзләү һәм гамәлгә кертү; 

- «Чайка» балалар сәламәтләндерү лагере, бюджет өлкәсендәге профильле һәм 

мәктәп яны лагерьлары эшчәнлегенә ярдәм итү; 

- психологик-педагогик ярдәм күрсәтү вакытында белем бирү һәм иҗат 

эшчәнлеген оештыру юлы белән балаларның һәм яшүсмерләрнең ял итү, 

сәламәтләндерү өлкәсендә әйдаманнар, педагогларның һөнәри компетенцияләрен 

арттыру өчен шартлар тудыру;; 

- гаилә ялы өчен шартлар тудыру. 

 

«Балалар һәм яшүсмерләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар 

тудыру» ярдәмче программасын гамәлгә ашыруга бәя 3 нче таблицада китерелгән: 

                                                                                                                                

Таблица 3. 

 

 «Сәләтле балалар һәм яшьләр» подпрограммасының бурычы-сәләтле балаларны 

һәм яшьләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итү. 

  

 "Сәләтле балалар һәм яшьләр» подпрограммасын гамәлгә ашыруга бәя 4 нче 

таблицада китерелгән:                                                                                                        

                            Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2019 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2020 2021  

1. Удельный вес детей школьного 

возраста, охваченных фестивалями, 

конкурсами, олимпиадами 

Отдела образования 

процент 82,4 85 87 Отдел 

образования 

2. Удельный вес детей - победителей 

республиканских,  и др. конкурсов и 

фестивалей от общего количества 

детей, обучающихся в  ДШИ 

процент 85,0 90,0 95,0 Отдел 

культуры 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изме-

рения 

2019 г. 

(базов

ый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2020 2021 

1. Удельный вес детей и молодежи, охвачен-

ными всеми формами отдыха и оздоров-

ления в общей численности детей и 

молодежи от 6 до 18 лет,% 

про-

цент 

65 75 80 ОДМСиТ, 

ОДМС 

2. Удельный вес детей и молодежи, охвачен-

ными всеми формами отдыха и оздоров-

ления в общей численности детей и 

молодежи от 6 до 18 лет,% 

про-

цент 

60 65 70 Отдел 

образования 



3. Удельный вес детей,    охваченных 

фестивалями, конкурсами      ОДМСиТ 

в общей   численности детей и моло-

дежи, % 

процент 26,85 27,9 29,6 ОДМСиТ, 

ОДМС 

                              

"Питрәч районында балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына ярдәм итү" 

подпрограммасы кысаларында балалар һәм яшьләр иҗтимагый хәрәкәтен оештыруга 

һәм үстерүгә ярдәм итү максатыннан балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына 

һәм берләшмәләренә мәгълүмати, хокукый, методик, матди-техник һәм башка 

өлкәләрдә ярдәм күрсәтү күздә тотыла.; 

балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары өчен муниципаль чаралар оештыру 

һәм уздыру, республика чараларында катнашу; 

Республика балалар һәм яшүсмерләр оешмалары һәм берләшмәләре белән 

хезмәттәшлек. 

Питрәч муниципаль районында балалар һәм яшьләр оешмаларына ярдәм итү " 

подпрограммасын тормышка ашыруга бәя 5 нче таблицада китерелгән:                                                                                                         

                                                                                                                     Таблица 5 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2019 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2020 2021 

1. Удельный вес детей, молодежи, 

охваченной  мероприятиями детских и 

молодежных общественных органи-

заций, в общей численности детей и 

молодежи, % 

процент 42 

84,3 

85 

42,9 

85 

86 

44,98 

86,5 

86,5 

ОДМСиТ, 

ОДМС, 

Отдел 

образования 

  

«Балигъ булмаганнарның һәм яшьләрнең күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау» ярдәмче программасы кысаларында балигъ булмаганнарның 

күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау системасын камилләштерү 

бурычы тора.: 

балигъ булмаганнарның караучысызлыгы дәрәҗәсен киметү һәм алар 

тарафыннан кылынган хокукка каршы гамәлләр санын киметү өчен шартлар тудыру; 

балалар һәм яшьләр белән профилактик һәм социаль-тернәкләндерү эше белән 

шөгыльләнүче учреждениеләр челтәрен үстерү өчен кирәкле шартлар тудыру; 

авыр тормыш хәлендә калган балаларга социаль тернәкләндерү һәм адаптация 

алу мөмкинлеген тәэмин итү; 

авыр тормыш хәлендә булган балаларның иҗади үсеше, сәламәтләндерү һәм 

вакытлыча мәшгульлеге өчен шартлар тудыру. 

"Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау" ярдәмче программасын гамәлгә ашыруга бәя 6 нчы таблицада 

китерелгән: 

 

 



                                                                                                                               Таблица 6 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2019 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2020 2021  

1. Удельный  вес детей,  прошедших 

социальную реабилитацию в специа-

лизированных   учреждениях для не-

совершеннолетних, в общей численно-

сти детей, поставленных на учет в 

органах социальной защиты, %  

процент 27,2 24 23 отдел СЗН 

2. Удельный вес безнадзорных детей в 

общем   количестве детей района, % 

процент 1,5 1 0,9 отдел СЗН 

   

 

 «Яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында эш оештыру» 

подпрограммасының бурычлары-балалар һәм яшьләрне социальләштерү, аларның үз-

үзләрен оештыру, үз-үзләрен күрсәтү өчен шартлар тудыру, актив һәм төрле яклап ял 

итүне оештыру. Аның кысаларында каралган: 

яшәү урыны буенча учреждениеләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру һәм 

координацияләү чараларын гамәлгә ашыру; 

яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләрнең актив ялын оештыру өчен уңайлы 

шартлар тудыру; 

яшәү урыны буенча балалар һәм яшүсмерләр өчен учреждениеләрдә эшләүче 

кадрларны әзерләүне һәм квалификацияләрен күтәрүне камилләштерү; 

яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында социаль-тискәре 

күренешләрнең дәрәҗәсе кимү. 

"Яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында эш оештыру" 

подпрограммасын гамәлгә ашыруга бәя 7 нче таблицада китерелгән: 

 

 Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2019 год 

(базовый) 

Пороговые значения 

индикаторов по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 2020 2021 

1. Удельный вес детей в возрасте 5 -18    

лет,    получающих   услуги по 

дополнительному    образованию в 

организациях   различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в  общей 

численности детей в возрасте 

 5 - 1 8  лет, % 

коли-

чество 

%  

4345/85% 

 

  

438/7,21% 

 

 

 4,8% 

4345/85% 

 

 

495/8,80 

 

 

4,9% 

 

4345/85% 

 

 

569/10,85 

 

 

5,0% 

Отдел 

образования,  

 

ОДМСиТ,  

ОДМС 

 

Отдел 

культуры 

 

 



«Ятим балалар» подпрограммасының бурычы-ятим балаларны һәм ата-ана 

каравыннан мәхрүм калган балаларны урнаштыруның гаилә формаларына күчү. 

«Ятим балалар " ярдәмче программасын гамәлгә ашыруга бәя 8 нче таблицада 

китерелгән: 

 Таблица 8 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2019 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2020 2021 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспиты-

вающихся в семьях (усыновление, 

удочерение, опека и попечительство, 

приемная    семья) граждан республики, 

в общей доле детей-сирот и детей,     

оставшихся без попечения родителей, 

% 

процентов 90,0 90,0 

 

90,0 Отдел опеки и 

попечительства 

  

Программа чаралары, шулай ук төп чаралар нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 

исемлеге. 
 

«Сәламәт буын» подпрограммасының чаралар исемлеге программага 1нче 

номерлы Кушымтада китерелгән һәм балаларда нәселдән килгән авыруларны һәм 

тумыштан килгән үсеш чикләрен диагностикалауның һәм профилактикалауның югары 

технологияле методларын гамәлгә кертүне, шулай ук балалар һәм яшьләр арасында 

авырулар, инвалидлык һәм үлем-китем буенча профилактик чаралар үткәрүне күз 

алдында тота. 

«Инвалид балалар» подпрограммасының чаралар исемлеге Программаның 2 нче 

кушымтасында китерелгән һәм яшь инвалидларның акыллы һәм физик 

мөмкинлекләрен максималь дәрәҗәдә үстерү, шулай ук мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар һәм яшьләрне комплекслы тернәкләндерүнең территориаль мөмкинлеген 

тәэмин итү максатларында комплекслы реабилитацияләүне күздә тота. 

«Балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар 

тудыру» ярдәмче программасы чаралары исемлеге программага 3 нче кушымтада 

китерелгән. Анда « Чайка» лагере һәм мәктәп яны лагерьлары эшчәнлегенә ярдәм итү, 

балалар һәм яшьләрнең җәйге ялы өлкәсендә яңа технологияләр эзләү һәм гамәлгә 

кертү, гаилә ялын үстерү бурычы куела. 

«Сәләтле балалар һәм яшьләр» ярдәмче программасы чаралары исемлеге 

программага 4 нче кушымтада китерелгән. Ярдәмче программада сәләтле балаларны 

һәм яшьләрне ачыклау һәм үстерү системасын һәм аларның сәләтләренә ярашлы 

рәвештә аларга адреслы ярдәм күрсәтү системасын саклап калу, сәләтле балаларны һәм 

яшьләрне ачыклау һәм аларга ярдәм итү буенча инновацион технологияләр эшләү 

күздә тотыла. 



«Питрәч муниципаль районында балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына 

ярдәм итү» ярдәмче программасы чаралары исемлеге программага 5 нче кушымтада 

китерелгән һәм балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларына мәгълүмати, хокукый, 

методик, матди-техник өлкәләрдә ярдәм күрсәтүне күз алдында тота. Балалар һәм 

яшьләр иҗтимагый оешмалары өчен муниципаль чаралар оештыру һәм уздыру, 

республика чараларында катнашу, Республика балалар һәм яшьләр оешмалары һәм 

берләшмәләре белән хезмәттәшлек итү. 

"Балигъ булмаганнарның һәм яшьләрнең күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау" ярдәмче программасы чаралары исемлеге программага 6 нчы 

кушымтада китерелгән һәм түбәндәге чараларны гамәлгә ашыруны күздә тота: 

балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау системасын ныгыту; 

авыр тормыш хәлендә булган балаларның һәм яшьләрнең иҗади үсеше, 

сәламәтләндерү һәм вакытлыча мәшгульлеге өчен шартлар тудыру. 

«Яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында эш оештыру» ярдәмче 

программасы чаралары исемлеге программага 7 нче кушымтада китерелгән. Әлеге 

программа астында яшәү урыны буенча учреждениеләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген 

арттыру һәм координацияләү, яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләрнең актив ялын 

оештыру өчен уңайлы шартлар тудыру, яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр 

арасында социаль-тискәре күренешләрнең дәрәҗәсен киметү буенча чараларны 

гамәлгә ашыру күздә тотыла. 

«Ятим балалар» ярдәмче программасы чаралары исемлеге программага 8 нче 

кушымтада китерелгән. Ул интернат тибындагы дәүләт учреждениеләрендә балаларны 

тәрбияләүдән ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларны 

урнаштыруның гаилә формаларына акрынлап күчүне күздә тота. 

 

Программаның ресурс белән тәэмин ителешен нигезләү. 

Программа чараларын финанслау учреждениеләрне агымдагы финанслау, 

бюджеттан тыш акчалар һәм өстәмә финанслау кысаларында республика һәм җирле 

бюджет акчалары хисабына карала. 

Идарә механизмын үз эченә алган программаны тормышка ашыру механизмы 

Программа һәм хезмәттәшлек механизмы. 

Башкарма комитет, муниципаль заказчы буларак: 

-программа чараларын әзерләү һәм тормышка ашыру, шулай ук муниципаль 

бюджет акчаларын анализлау һәм рациональ файдалану буенча эшчәнлекне 

координацияләүне гамәлгә ашыра 

-ел саен билгеләнгән тәртиптә Чираттагы финанс елына программа чаралары 

исемлеген төгәлләштерү буенча тәкъдимнәр әзерли, программа чаралары буенча 

чыгымнарны, шулай ук Программаны тормышка ашыру механизмын аныклый; 

-тиешле елга максатчан индикаторлар һәм программаның нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләрен аныклый; 



-ярдәмче программаларны тормышка ашыруда катнашучылар тарафыннан 

тәкъдим ителгән мәгълүмат нигезендә программаны гамәлгә ашыруның барышы 

турында еллык хисап әзерли. 

 

Программа чараларын вакытында һәм сыйфатлы үтәү, аны тормышка ашыру 

өчен бүлеп бирелә торган финанс чараларыннан рациональ һәм максатчан файдалану 

өчен бүлек һәм учреждениеләр җитәкчеләре-программаны үтәүчеләр җаваплы. 

 

Чараларны финанслау әлеге программаны гамәлгә ашыру өчен җаваплы 

бүлекләр һәм учреждениеләр аша гамәлгә ашырыла. 

 

Программаның икътисадый, социаль һәм экологик нәтиҗәлелеген бәяләү. 

 

Программада каралган чараларны тормышка ашыру мөмкинлек бирәчәк: 

- балалар һәм яшьләрнең тормыш сыйфатын, сәламәтлеген яхшырту; 

-балаларга һәм яшьләргә, беренче чиратта инвалид балалары булган гаиләләргә 

социаль хезмәтләрнең сыйфатын һәм һәркем өчен мөмкин булуын арттыру;; 

-авыр тормыш хәленә юлыккан балаларга ашыгыч һәм оператив ярдәм 

күрсәтүдән нәтиҗәле ярдәм күрсәтергә сәләтле балигъ булмаган балаларга һәм 

яшьләргә социаль яклау һәм ярдәм күрсәтү системасын камилләштерергә. 

«Сәламәт буын» ярдәмче программасы чараларын гамәлгә ашыру ана һәм 

балачак хезмәтен камилләштерүне дәвам итәргә, хатын-кызларга һәм балаларга 

медицина ярдәменең үтемлелеген һәм сыйфатын арттырырга, 2019 елга төп 

күрсәткечләрне яхшыртырга, аерым алганда: тере туган 1000 балага сабыйлык үлемен 

һәм тере туган 1000 балага 3,7 промилле дәрәҗәсендә неонаталь булмаган үлемне 

стабильләштерергә мөмкинлек бирәчәк. 

Урта гомуми белем бирү мәктәпләре эшчәнлегенә сәламәтлекне саклау 

технологияләрен кертү Мәктәп укучыларының сәламәтлегенә куркыныч 

факторларының зыян китерүен киметергә мөмкинлек бирәчәк. Бәяләү түбәндәге 

күрсәткеч буенча үткәрелә: урта гомуми белем бирү мәктәпләре арасында конкурста 

катнашучы урта гомуми белем бирү мәктәпләре саны, сәламәтлекне саклау эшчәнлеген 

оештыру буенча иң яхшы куелышка ирешү, 2021 елга 70% ка кадәр җиткерү. 

«Инвалид балалар» ярдәмче программасын 2019 елда гамәлгә ашыруга бәя 

түбәндәге күрсәткеч буенча биреләчәк: инвалидлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар өлеше 100 процент тәшкил итәчәк. 

«Балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру өчен шартлар 

тудыру» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру балалар һәм яшьләрнең ял итү 

инфраструктурасын саклап калырга һәм үстерергә, балалар һәм яшүсмерләрнең шәһәр 

яны сәламәтләндерү лагерьларында ял итүен сакларга мөмкинлек бирәчәк. 

«Сәләтле балалар һәм яшьләр» подпрограммасын гамәлгә ашыру барышында 

милли мәдәниятне саклауга, интеллектуаль һәм иҗади эшчәнлекнең төрле өлкәләрендә 

киләчәк элитаны формалаштыруга юнәлдерелгән сәләтле балаларны һәм яшьләрне 

ачыклау, үстерү һәм аларга ярдәм итү системасы булдырылачак. 



Сәләтле балалар һәм яшьләрне ачыклау буенча муниципаль конкурс чаралары 

системасы алга таба да үсәчәк. Сәләтле балаларга һәм яшьләргә адреслы ярдәм 

күрсәтеләчәк. 

«Балалар һәм яшьләр иҗтимагый берләшмәләренә ярдәм итү " ярдәмче 

программасын тормышка ашыру Питрәч муниципаль районында балалар һәм яшьләр 

хәрәкәтен активлаштырырга, балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларында торучы 

балалар һәм яшьләр турында мәгълүматлар базасын формалаштырырга мөмкинлек 

бирәчәк: 

- балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмаларында торучы балалар һәм яшьләрнең 

колачын Питрәч районы балаларының гомуми саныннан 85% ка кадәр арттыру ; %; 

-балалар һәм яшьләр оешмаларына һәм берләшмәләренә мәгълүмати, хокукый, 

методик, матди-техник һәм башка өлкәләрдә ярдәм күрсәтергә;; 

-балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары өчен муниципаль чаралар 

үткәрүне, республика чараларында катнашуны оештырырга;; 

-балалар һәм яшьләр оешмалары турында, шул исәптән массакүләм мәгълүмат 

чаралары аша да, уңай иҗтимагый фикер формалаштыру;; 

-Республика балалар һәм яшьләр оешмалары һәм берләшмәләре белән 

хезмәттәшлекне оештырырга. 

«Балигъ булмаганнарның һәм яшьләрнең күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын 

профилактикалау» ярдәмче программасын гамәлгә ашыру балалар һәм яшьләр белән 

профилактик һәм социаль-тернәкләндерү эше белән шөгыльләнүче социаль хезмәт 

күрсәтү учреждениеләре эшчәнлегенә профилактика һәм реабилитация 

технологияләрен кертү өчен кирәкле шартлар булдырырга, шулай ук балигъ 

булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм сукбайлыгын киметергә һәм алар кылган 

хокукка каршы гамәлләр санын киметергә мөмкинлек бирәчәк. 

«Яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында эш оештыру " ярдәмче 

программасы чараларын тормышка ашыру яшәү урыны буенча учреждениеләрнең эш 

нәтиҗәлелеген һәм уку-тәрбия процессының сыйфатын күтәрүгә, яшәү урыны буенча 

балалар һәм яшьләрнең актив ялын оештыру өчен уңай шартлар тудыруга, балалар һәм 

яшьләр арасында социаль-тискәре күренешләрнең дәрәҗәсен киметүгә ярдәм итәчәк. 

«Яшәү урыны буенча балалар һәм яшьләр арасында эш оештыру» ярдәмче 

программасын гамәлгә ашыруга бәя түбәндәге күрсәткеч буенча билгеләнәчәк: төрле 

оештыру-хокукый формадагы оешмаларда өстәмә белем алучы 5-18 яшьләрдәге 

балаларның чагыштырма авырлыгы 5-18 яшьләрдәге балаларның гомуми саны 5-18 

яшьләрдәге, 2021 елга 80% ка җитәчәк. 

«Ятим балалар» подпрограммасы чаралары интернат тибындагы 

учреждениеләрдә балаларны тәрбияләүдән ятим балаларны һәм ата-ана каравыннан 

мәхрүм калган балаларны урнаштыруның гаилә формаларына күчү өчен шартлар 

тудыруга юнәлдерелгән. 

«Ятим балалар» подпрограммасының 2021 елда гамәлгә ашырылуына бәя 

түбәндәге күрсәткеч буенча биреләчәк: ятим балалар һәм ата-ана каравыннан мәхрүм 

калган балалар, ятим балалар һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларның 

гомуми саныннан 92% тәшкил итәчәк. 



Программа күрсәткечләре буенча уңай динамика балаларның тормыш 

сыйфатын һәм сәламәтлеген яхшыртуга юнәлдерелгән бюджет акчаларын нәтиҗәле 

куллануны чагылдырачак.  

  



                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 

  

Подпрограмма № 1 «Здоровое поколение» 
  

Наименование  

целей 
Наименование задач Наименование основных мероприятий 

Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание благоприятных 

условий для комплексного 

развития и жизнедеятель-

ности детей. 

 

2 Государственная 

поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

3.Снижение детской,  

в том числе младенческой 

смертности 

  

 

Охрана здоровья детей и 

подростков, в т.ч. 

репродуктивного здоровья  

1.1.Закупка лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения синдрома 

дыхательных расстройств у новорожденных. 

1.2. Оснащение гинекологического, родильного 

отделения ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», 

педиатрии современной лечебно-

диагностической аппаратурой, 

развитие и внедрение новых технологий  в 

акушерство, гинекологию и педиатрию 

1.3. Конкурс среди общеобразовательных 

учреждений на лучшую постановку работы по 

организации здоровье сберегающей 

деятельности. 

1.4. Внедрение новых и совершенствование 

существующих технологий диагностики и 

лечения заболеваний детей и подростков. 

1.5.Проведение диспансеризации девушек и 

юношей подросткового возраста 

1.6.Проведение анализа состояния здоровья и 

физического развития девушек, юношей 

допризывного и призывного возраста 

  

Стабилизация младенческой 

смертности на уровне 6,0 

промилле на 1000 детей, 

родившихся живыми, 

промилле. 

Стабилизация неонатальной 

смертности на уровне 3,7 

промилле на 1000 детей, 

родившихся живыми, 

промилле. 

Количество школ, 

участвующих в конкурсе среди 

средних общеобразовательных 

школ, на лучшую постановку 

работы по организации    

здоровье сберегающей дея-

тельности, %: 

2019г.-80 

2020г.-85 

2021г.-90 

  

 

 

 



Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Здоровое поколение» 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Объем  и источники  финансирования, 

Тыс. рублей 

Всего 2020 2021 

1.1. 

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

1.3 

  

  

  

1.4. 

  

  

  

1.5 

  

  

  

 

1.6 

 Закупка лекарственных препаратов для профилактики и 

лечения синдрома дыхательных расстройств у 

новорожденных. 

  

Оснащение гинекологического, родильного отделения 

МБУЗ «Пестречинская ЦРБ», педиатрии современной 

лечебно-диагностической аппаратурой, 

развитие и внедрение новых технологий  в акушерство, 

гинекологию и педиатрию 

  

Конкурс среди общеобразовательных учреждений на 

лучшую постановку работы по организации здоровье 

сберегающей деятельности. 

  

Внедрение новых и совершенствование существующих 

технологий диагностики и лечения заболеваний детей и 

подростков 

  

Проведение диспансеризации девушек и юношей 

подросткового возраста – дети от 0-17 лет с охватом 

75% от численности детей 

  

  

Проведение анализа состояния здоровья и физического 

развития девушек, юношей допризывного и призывного 

возраста 

  

2020- 2021 

г.г. 

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ» 

  

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

  

  

  

Отдел 

образования 

  

  

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

  

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

 

 

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее финансирование  

 

 

 

За счет средств текущего финансирования 

 

 



     Приложение № 2 

Подпрограмма № 2 «Дети -  инвалиды» 
  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 
Наименование основных мероприятий 

Индикаторы 

оценки   

конечных 

результатов,  

единицы 

измерения 

1 2 3 4 

1.Создание 

благоприятн

ых 

условий для 

комплексног

о развития и 

жизнедеятел

ьности 

детей. 

 

2.Поддержка 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

Обеспечение 

полноценной 

жизнедеятельн

ости детей-

инвалидов и их 

интеграция в 

общество 

2.1.Межведомственный учет детей с   ограниченными возможностями здоровья 

 2.2. Участие детей с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях 

 2.3. Приобретение развивающих игр и оборудования для оснащения учреждений социального 

обслуживания, предоставляющих услуги детям с ограниченными возможностями и их семьям 

 2.4. Формирование муниципальной базы детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 2.5. Проведение ежегодных  семинаров по внедрению  дистанционного обучения детей-инва-

лидов,   обучающихся на дому 

 2.6.  Проведение  обучающих семинаров     по вопросам   методического       и практического 

сопровождения деятельности специалистов, оказывающих помощь детям с ограниченными 

возможностями и членам их семей 

 2.7.Осуществление  межведомственного взаимодействия учреждений  социальной  защиты, 

образования, культуры, спорта:  

с целью обеспечения    непрерывности образовательного процесса , оказания содействия в 

занятиях   физической    культурой и спортом, видами искусства на  период прохождения 

детьми-инвалидами курса реабилитации в учреждениях социального   обслуживания; с целью 

создания условий для реализации детьми-инвалидами    рекомендованных в индивидуальной 

программе  реабилитации мероприятий в части занятий физической культу рой и спортом, 

видами искусства 

 2.8. Организация  межведомственного  семинара по вопросам обеспечения  доступной для де-

тей-инвалидов  среды жизнедеятельности  

Инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

обучением. %: 

2019 г.-100% 

2020-2021г г.-

100% 

 

 

 



 

 Перечень мероприятий подпрограммы № 2«Дети - инвалиды» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол

-

нения 

Исполнители Объем  и источники  

финнансирования, 

тыс. рублей 

Всего 2020 2021 

2.1 Межведомственный учет детей с   ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- 

2021 

г.г. 

Отдел образования, отдел  

СЗН, ЦРБ 

Текущее 

финансирование  

Текущее 

финансирование  

 

 

 

Текущее 

финансирование  

Текущее 

финансирование  

Текущее 

финансирование  

 

 

Текущее 

финансирование  

 

 

 

 

 

 

2.2 Участие детей с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях  

Отдел образования 

ОДМСиТ, отдел  СЗН 

2.3 Приобретение развивающих игр и оборудования для оснащения учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих услуги детям с ограниченными 

возможностями и их семьям 

отдел  СЗН  

2.4 Формирование муниципальной базы детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел образования 

 

2.5 Проведение ежегодных  семинаров по внедрению  дистанционного обучения 

детей-инвалидов,   обучающихся на дому 

Отдел образования 

 

2.6 Проведение  обучающих семинаров     по вопросам   методического       и 

практического сопровождения деятельности специалистов, оказывающих 

помощь детям с ограниченными возможностями и членам их семей 

Отдел образования 

 

2.7 Осуществление  межведомственного взаимодействия учреждений  социальной  

защиты, образования, культуры, спорта:  

с целью обеспечения    непрерывности образовательного процесса , оказания 

содействия в занятиях   физической    культурой и спортом, видами искусства 

на  период прохождения детьми-инвалидами курса реабилитации в уч-

реждениях социального   обслуживания; с целью создания условий для 

реализации детьми-инвалидами    рекомендованных в индивидуальной 

программе  реабилитации мероприятий в части занятий физической культу 

рой и спортом, видами искусства 

отдел  СЗН,  

Отдел образования 

ОДМСиТ, ОДМС,  

Отдел культуры 

 



2.8 Организация  межведомственного  семинара по вопросам обеспечения  дос-

тупной для детей-инвалидов  среды жизнедеятельности 

 

отдел  СЗН, отдел 

образования,  Исполком, 

Отдел строительства и 

архитектуры  

За счет средств 

текущего 

финансирования 

 

 

Подпрограмма № 3 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 
Наименование основных мероприятий 

Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание 

благоприятных  

условий для 

комплексного   

развития и жизне- 

деятельности детей  

и молодежи, 

поддержка детей, 

находящихся в  

трудной жизненной 

ситуации 

Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи» 

  

3.1. Организация работы лагерей: ДОЛ «Чайка», профильные, 

пришкольные, палаточные,  лагеря труда и отдыха, детские площадки 

по месту жительства. 

 Участие в работе   республиканской школы подготовки и 

сертификации вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей. 

Сертификация детского оздоровительного  лагеря «Чайка» по уровню 

оснащенности и комфортности, сертификация образовательных 

программ    детских  оздоровительных и  профильных лагерей. 

 3.2. Организация  и   проведение   муниципальных лагерных   

мероприятий (фестивалей вариативных программ,    слетов,   

спартакиад и т.д.). 

 3.3. Организация спортивной   работы в ДОЛ  

«Чайка». 

 3.4. Проведение      комплекса      мероприятий по поддержке    инфра-

структуры    ДОЛ «Чайка». 

 3.5. Организация  отдыха детей и молодежи в профильных сменах на 

Черноморском   побережье. 

 3.6.Разработка  программ  профильных смен  и специализированных 

моделей отдыха для различных категорий отдыхающих: одаренных 

детей, «трудных» подростков, спортсменов и др. 

 3.7.Создание  банка  данных специалистов (кадрового    резерва для 

работы в детских оздоровительных  и пришкольных лагерях).  

Удельный вес детей и моло-

дежи,     охваченными всеми  

формами отдыха и 

оздоровления в общей 

численности детей и 

молодежи от 6 до 18 лет, %: 

  

2019г.-90%; 

2020г.-91%; 

2021г.-92% 



 3.8.   Организация участия в  республиканских    профильных   сменах   

для одаренных    детей,  подростков призывного возраста, для детей-

сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей:    

в муниципальных  и республиканских .   

  

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол-

нения 

Исполнители Объем  и источники  

финансирования, 

тыс. рублей 

Все-го 2020 2021 

3.1 Организация работы лагерей: ДОЛ «Чайка»,  профильные, пришкольные, 

палаточные, лагеря труда и отдыха, детские площадки по месту жительства. 

Участие в работе   республиканской школы подготовки и сертификации 

вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей. Сертификация 

детского оздоровительного  лагеря «Чайка» по уровню оснащенности и 

комфортности, сертификация образовательных программ    детских  

оздоровительных и  профильных лагерей. 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС 

Отдел образования 

 

 Тек. 

фин. 

 

Тек. 

фин. 

 

3.2 Организация и проведение муниципальных лагерных мероприятий 

(фестивалей вариативных программ, слетов, спартакиад и т.д.). 

 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС 

Отдел образования,  

Отдел культуры 
 

Тек. 

фин. 

 

Тек. 

фин. 

 

3.3 Организация спортивной   работы в ДОЛ «Чайка». 2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС 

 

Тек. 

фин. 

Тек. 

фин. 



3.4 Проведение      комплекса      мероприятий по поддержке    инфраструктуры    

ДОЛ «Чайка». 

2020- 

2021 г.г. 

Исполком, 

Привлеч.орган.  

Тек. 

фин. 

Тек. 

фин. 

3.5 Организация  отдыха детей и молодежи в профильных сменах на Черно-

морском   побережье. 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС 

 РБ 

РБ РБ 

3.6 Разработка  программ  профильных смен  и специализированных моделей 

отдыха для различных категорий отдыхающих: одаренных детей, 

«трудных» подростков, спортсменов и др. 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС 

Отдел образования, 

отдел  СЗН 

 

Тек. 

фин. 

Тек. 

фин. 

3.7 Создание  банка  данных специалистов (кадрового    резерва для работы в 

детских оздоровительных  и пришкольных лагерях).  

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС 

Отдел образования  РБ 

Тек. 

фин. 

Тек. 

фин. 

3.8 Организация участия в  республиканских    профильных   сменах   для 

одаренных    детей,  подростков призывного возраста, для детей-сирот  и 

детей,  оставшихся без попечения родителей:   в муниципальных  и 

республиканских.   

2020- 

2021 г.г. 

отдел  СЗН 

 
   

 ИТОГО за счет  дополнительных  средств  муниципального бюджета      

 

 

 

Подпрограмма № 4 «Одаренные дети и молодежь» 
  

Наименование  

целей 
Наименование задач Наименование основных мероприятий 

Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание благоп-

риятных условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей и молодежи, 

поддержка детей, 

находящихся в 

Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

молодежи 

4.1. Организация и проведение научно-

практических конференций естественно-

научной направленности, участие детей на 

районных и республиканских олимпиадах. 

 

 4.2. Участие в  Спартакиаде учащихся 

Республики Татарстан по зимним и летним 

видам спорта, Чемпионатах и Первенствах 

Удельный вес детей    школьного  

возраста, охваченных фестивалями, 

конкурсами, олимпиадами   Отдела 

образования: 

2019 г. -87% 

2020 г.-88% 

2021 г.-89% 

Удельный вес детей,    охваченных 



трудной жизненной 

ситуации 

Республики Татарстан. 

 

 4.3. Реализация проекта «Школьная 

баскетбольная лига». 

 

 4.4.Участие в  Республиканских, 

Всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях, в том числе: 

-«Весенние выкрутасы»; 

 «Созвездие -Йолдызлык»; 

«Морозко»; 

«Татар моны» ; 

«Сандугач кэрдэ кунелга» и других.: 

 а)Пошив костюмов для одаренных детей и 

молодежи района, участвующих в  

Республиканских, всероссийских,  

международных конкурсах и фестивалях 

 

 

 

 4.5. Целевая поддержка участия художест-

венно одаренных детей и молодежи, 

творческих коллективов во всероссийских, 

международных и в республиканских   

конкурсах. 

 

4.6. Организация и проведение муниципальных 

конкурсов, фестивалей, выставок по различным 

направлениям детского творчества, в том 

числе-«Пестречинская звездочка» 

 

 4.7 Участие в  Республиканском конкурсе 

народного творчества и декоративно-приклад-

ного искусства «Ватан». 

фестивалями, конкурсами  ОДМСиТ 

в общей   численности детей и моло-

дежи,  

2019 г. – 35% 

2020 г. – 36,5% 

2021 г. – 37% 

  

  

  

  



  

4.8. Поощрение победителей Республиканских 

фестивалей, конкурсов, соревнований. 

  

4.9.Участие лучших спортсменов, артистов, 

отличников учёбы, одарённых детей и 

молодежи в районных и республиканских 

новогодних мероприятиях 

  

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Одаренные дети и молодежь» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол-

нения 

Исполнители Объем  и источники  финан-ния, 

тыс. рублей 

Всего 2020 2021 

4.1. Организация и проведение научно-практических конференций 

естественнонаучной направленности, участие детей на 

районных и республиканских олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования тек. фин тек. фин 

 

тек.фин 

4.2. 

  

Участие в  Спартакиаде учащихся Республики Татарстан по 

зимним и летним видам спорта, Чемпионатах и Первенствах 

Республики Татарстан. 

Отдел образования 

ОДМСиТ, ОДМС 

    

  

  

4.3.  Реализация проекта «Школьная баскетбольная лига». ОДМСи Т, ОДМС       



4.4. 

  

Участие в  республиканских, всероссийских, международных 

конкурсах и фестивалях, в том числе: 

-«Весенние выкрутасы»; 

 «Созвездие -Йолдызлык»; 

«Морозко»; 

«Татар моны»; 

«Сандугач кэрдэ кунелга» и других: 

а)Пошив костюмов для одаренных детей и молодежи района, 

участвующих в  Республиканских, всероссийских,  

международных конкурсах и фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- 

2021 г.г.  

  

  

  

  

  

  

  

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОДМС,  

Отдел образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1220,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

570,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

650,0 

4.5.  Целевая поддержка участия художественно одаренных детей и 

молодежи, творческих коллективов во всероссийских, 

международных и в республиканских   конкурсах. 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОДМС 

    

  

  

4.6. Организация и проведение муниципальных конкурсов, 

фестивалей, выставок по различным направлениям детского 

творчества, в том числе- «Пестречинская звездочка» 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОДМС, 

Отдел образования 

    

  

  

4.7. Участие в  Республиканском конкурсе народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства «Ватан». 

Отдел культуры, 

Отдел образования 

тек. фин    

тек. фин  

 тек. фин 

4.8. 

  

Поощрение победителей Республиканских фестивалей, 

конкурсов, соревнований. 

Отдел культуры, 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

тек. фин    

 тек. фин 

тек. фин  

4.9. Участие лучших спортсменов, артистов, отличников учёбы, 

одарённых детей и молодежи в районных и республиканских 

новогодних мероприятиях 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОДМС,  

Отдел образования, 

отдел  СЗН 

    

  

  

  ИТОГО за счет  дополнительных  средств  муниципального 

бюджета 

  1220,0 570,0 650,0 

    

  

 

 

 

 

 

 

                  



Подпрограмма № 5 «Поддержка детских общественных объединений» 

 

  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 

Наименование основных мероприятий Индикаторы 

оценки   

конечных 

результатов,  

единицы 

измерения 

  

1 2 3 4   

1.Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей,   

государственная 

поддержка семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Содействие 

становлению и 

развитию 

детского 

движения 

5.1.Разработка и издание рекламной продукции, отражающей деятельность 

детских общественных объединений, обеспечение символикой и 

атрибутами актива детских, молодежных организаций при учреждениях 

образования. 

Удельный     вес 

детей, молодежи, 

охваченной   

мероприятиями 

детских и  

молодежных 

общественных   

организаций, в 

общей численности 

детей и молодежи, 

%: 

2020 г.-85,5% 

2021 г.-86,5% 

 

 

5.2. Проведение профильных смен фестивалей, форумов, слетов   детских 

общественных объединений при учреждениях образования(в т.ч. фестиваль 

активистов общественных  объединений «Галстучная страна») 

 

5.3.Проведение семинаров, «круглых столов» по проблемам детского 

движения в районе, участие в республиканских семинарах, конференциях 

по проблемам детского и молодежного движения, организация учебы 

детского и молодежного актива на базе республиканских лагерей. 

 

5.4.Участие в работе Молодежной общественной палаты при 

Государственном Совете Республики Татарстан 
 

5.5.Проведение мероприятий, акций: 

«Георгиевская лента»; 

Международный день защиты детей;  

 

5.6. Целевая поддержка    выездов  детей  на республиканские мероприятия 

по детскому    движению 
 

5.7. Организация  и  проведение Школы   лидера для руководителей и 

активистов детского движения 
 

5.8.   Поощрение лидеров детских общественных объединений  

5.9.  Участие в  республиканском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и    молодежных общественных объединений «Лидер года» в 

рамках   Всероссийского     конкурса     «Лидер XXI века» 

 



  5.10. Проведение      районных слетов, (в т.ч. ежеквартальные заседания 

общественной   организации,  детских общественных объединений 
 

 

5.11.Участие в   Форуме юных    граждан   

5.12. Участие делегаций детских общественных организаций в 

республиканских      конкурсах по выявлению   лидеров детского движения 
 

5.13.   Участие на республиканском      слете подростковых клубов и обще-

ственных   организаций патриотической      направленности 
 

5.14. Разработка системы взаимодействия     детских общественных    

объединений с органами государственного управления и образовательными   

учреждениями 

 

5.15.Сбор и распространение информации о возможностях и порядке 

получения грантов зарубежных и российских фондов 
 

5.16.Поддержка различных форм и методов выявления лидеров 

общественных движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 «Поддержка детских общественных объединений» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполнители Объем  и источники  

финансирования, 

тыс рублей 

Всего 2020 2021 

5.1. Разработка и издание рекламной продукции, отражающей 

деятельность детских общественных объединений, обеспечение 

символикой и атрибутами актива детских, молодежных 

организаций при учреждениях образования. 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования   

 За счет средств текущего 

финансирования 

  



5.2. 

  

Проведение профильных смен фестивалей, форумов, слетов   

детских общественных объединений при учреждениях 

образования(в т.ч. фестиваль активистов общественных  

объединений «Галстучная страна») 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования 

  

  

 РБ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3. 

  

Проведение семинаров, «круглых столов» по проблемам 

детского движения в районе, участие в республиканских 

семинарах, конференциях по проблемам детского и 

молодежного движения, организация учебы детского и 

молодежного актива на базе республиканских лагерей. 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

5.4. 

  

Участие в работе Молодежной общественной палаты при 

Государственном Совете Республики Татарстан 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ , ОДМС 

  

5.5. 

  

Проведение мероприятий, акций: 

«Георгиевская лента»; 

Международный день защиты детей;  

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ, ОДМС 

5.6. Целевая поддержка    выездов  детей  на республиканские 

мероприятия по детскому    движению 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС,  

Отдел образования 

5.7. Организация  и  проведение Школы   лидера для руководителей 

и активистов детского движения 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования 

5.8. 

  

Поощрение лидеров детских общественных объединений 2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования 

ОДМСиТ, ОДМС 

5.9. Участие в  республиканском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и    молодежных общественных объединений «Лидер 

года» в рамках   Всероссийского     конкурса     «Лидер XXI 

века» 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС, 

Отдел образования 

5.10. Проведение      районных слетов, (в т.ч. ежеквартальные за-

седания общественной   организации,  детских общественных 

объединений 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

5.11. Участие в   Форуме юных    граждан 2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования 



5.12. Участие делегаций детских общественных организаций в 

республиканских      конкурсах по выявлению   лидеров детского 

движения 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.13. Участие на республиканском      слете подростковых клубов и 

общественных   организаций патриотической      направленности 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

5.14. Взаимодействие     детских общественных    объединений с 

органами государственного и муниципального  управления и 

образовательными   учреждениями 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

5.15. Сбор и распространение информации о возможностях и порядке 

получения грантов зарубежных и российских фондов 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

5.16. Поддержка различных форм и методов выявления лидеров 

общественных движений 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ, ОДМС 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                

Подпрограмма № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

 

  

Наименование  

целей 

Наименование задач Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание благо-

приятных условий 

для комплексного 

Совершенствование  

системы профи-

лактики безнад-

6.1. Участие в республиканских семинарах для руководителей и 

специалистов специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

Удельный  вес детей,  

прошедших социальную 

реабилитацию в специа-



развития и жизне-

деятельности детей,   

государственная 

поддержка семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

зорности и право-

нарушений несо-

вершеннолетних 

реабилитации. лизированных    

учреждениях для  

несовершеннолетних, в 

общей численности детей, 

поставленных на учет в 

органах социальной 

защиты, % 

2019 г.-23.2% 

2020г.-22% 

2021г.-20%  

  

Удельный вес без-

надзорных детей в общем   

количестве детей района, 

%  2019 г.- 1,5% 

2020 г.-1 % 

2021 г.-0,9%  

6.2.  Участие в республиканском конкурсе          на лучшую орга-

низацию   работы общественных   формирований по охране 

общественного порядка. 

6.3.Поддержка социально значимых проектов    по работе   с 

детьми,     состоящими   на профилактическом учете 

6.4. Квотирование мест в ДОЛ «Чайка» и организация участия  в 

специализированных сменах  для детей,   состоящих на учете в   

комиссии по делам несовершеннолетних         

6.5.Разработка    межведомственного регламента по оказанию 

помощи «уличным» детям 

6.6.Обеспечение межведомственного взаимодействия по орга-

низации социального патронирования семей и детей, 

находящихся в    социально опасном положении  

6.7.Ведение    мониторинга  причин    беспризорности     и 

безнадзорности детей, состоящих    на учете в учреждениях со-

циального обслуживания семьи и детей  

6.8.Развитие кадетского движения в образовательных 

учреждениях и в филиале ГАОУ СПО «Казанский машино-

строительный техникум» 

6.9.Ведение мониторинга семей и несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном    положении 

6.10.Развитие технологии  социального патроната  и профессио-

нального  индивидуального сопровождения семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

6.11.Формирование отраслевого банка инновационных 

технологий социальной работы  по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних,  их социальной 

реабилитации 

6.12.Охват несовершеннолетних «группы риска» кружками и 

секциями  



  

 

 

Перечень мероприятий 

 подпрограммы № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Объем  и источники  

финансироваия, 

тыс рублей 

Всего 2020 2021 

6.1.  Участие в республиканских семинарах для руководителей и 

специалистов специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации  

2020- 2021 

г.г. 

отдел  СЗН, 

Отдел опеки и 

попечительства, 

КДН 

  

За счет средств текущего 

финансирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2. 

  

 Участие в республиканском конкурсе     на лучшую орга-

низацию   работы общественных   формирований по охране 

общественного порядка 

2020- 2021 

г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС, 

«Форпост», Отдел 

образования 

6.3. 

  

Поддержка социально значимых проектов    по работе   с 

детьми,     состоящими   на профилактическом учете  

2020- 2021 

г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС, 

Отдел образования, 

отдел  СЗН 

6.4. 

  

 Квотирование мест в ДОЛ «Чайка» и организация участия  в 

специализированных сменах  для детей,   состоящих на учете 

в   комиссии по делам несовершеннолетних    

2020- 2021 

г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС, 

Отдел образования, 

отдел  СЗН 

6.5. 

  

Разработка    межведомственного регламента по оказанию по-

мощи «уличным» детям, организация работы родительского и 

межведомственного патруля  

2020- 2021 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, отдел  

СЗН 

6.6. Обеспечение межведомственного взаимодействия по орга-

низации социального патронирования семей и детей, 

находящихся  в   социально опасном положении, организация 

работы института общественных воспитателей 

2020- 2021 

г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС, 

Отдел образования, 

отдел  СЗН ,КДН, 

Отдел культуры, СП 



6.7. Ведение    мониторинга  причин    беспризорности     и 

безнадзорности детей, состоящих    на учете в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей  

2020- 2021 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.8. 

  

Развитие кадетского движения в образовательных 

учреждениях и Профессиональном лицее -93 

  

2020- 2021 

г.г. 

Отдел образования 

6.9. Ведение мониторинга семей и несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном    положении 

2020- 2021 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и попечи-

тельства, КДН, СП 

6.10. Развитие технологии  социального патроната  и профессио-

нального  индивидуального сопровождения семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

  

2020- 2021 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН, Отдел 

образования 

6.11. Формирование отраслевого банка инновационных технологий 

социальной работы  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  их социальной 

реабилитации  

2020- 2021 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН, Отдел 

образования 

6.12. Охват несовершеннолетних «группы риска» кружками и 

секциями 

2020- 2021 

г.г. 

ОДМСиТ, ОДМС, 

Отдел образования, 

Отдел культуры 

                      

 

Подпрограмма № 7«Организация работы среди детей и подростков по месту жительства» 

 

  

Наименование  

целей 

Наименование задач Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 



1.Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей,   

государственная 

поддержка семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

  

Создание условий для 

социализации детей и 

подростков, их 

самоорганизации, 

самовыражения, организация 

активного и    всестороннего 

досуга 

  

7.1Разработка, апробация и внедрение технологии 

социальной работы с несовершеннолетними, 

организованной по месту жительства, в свободное 

от учебы время; 

 реализация мер по повышению эффективности 

функционирования деятельности спортивно – 

досуговых площадок по месту жительства 

 Удельный вес детей в возрасте 5 -18    

лет,    получающих   услуги по 

дополнительному    образованию в 

организациях   различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в  общей 

численности детей в возрасте 5 - 1 8  

лет, %: 

2020 г.-76% 

2021 г.-76,7% 

  

7.2.  Разработка,   апробация   и внедрение 

социальных технологий     по профилактике 

семейного неблагополучия  (семьи,   находящиеся   

в социально опасном положении) 

7.3.    Формирование районной медиатеки 

передового опыта   учреждений социального    

обслуживания семьи   и детей 

7.4.   Повышение квалификации педагогических 

кадров, работающих на площадках по месту 

жительства,  проведение конференций по во-

просам организации работы среди    детей и под-

ростков по месту   жительства 

7.5.   Организация   и проведение спартакиад 

среди учащихся, соревнований по различным 

видам спорта среди  уличных команд в летний 

период 

7.6. Проведение обучающих семинаров для 

педагогов дополнительного образования 

  

7.7. Участие в  республиканском конкурсе на 

лучшее учреждение       по месту   жительства по 

следующим номинациям: «Лучший педагог 

дополнительного образования», «Социально  -  

значимые проекты», «Проекты  молодых      

специалистов»  



7.8.   Создание   сюжетов      о деятельности 

учреждений    по месту   жительства для детей и 

подростков   

7.9.    Разработка нормативных правовых   доку-

ментов, регламентирующих деятельность    уч-

реждений по    месту жительства 

  

7.10.Благоустройство спортивных площадок и 

хоккейных коробок на территориях сельских 

поселений и   детских досуговых площадок. 

 

 

  

 Перечень мероприятий 

 Подпрограммы № 7«Организация работы среди детей и подростков по месту жительства» 

   

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполнители Объем  и источники  финансироваия, 

тыс рублей 

Всего 2020 2021 

7.1. Разработка, апробация и внедрение технологии социальной 

работы с несовершеннолетними, организованной по месту 

жительства, в свободное от учебы время; реализация мер по 

повышению эффективности функционирования деятельности 

спортивно - досуговых площадок по месту жительства 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

  

  

  

  

  

  

  

За счет средств текущего 

финансирования  

  

  

  

  

7.2. 

  

Разработка,   апробация   и внедрение 

социальных технологий     по профилактике семейного 

неблагополучия  (семьи,   находящиеся   в социально опасном 

положении) 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования, 

КДН, отдел  

СЗН 

7.3. 

  

 Формирование районной медиатеки передового опыта   уч-

реждений социального    обслуживания семьи   и детей 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел 

Образования, 

отдел  СЗН 



7.4. 

  

Повышение квалификации педагогических кадров, работающих 

на площадках по месту жительства,  проведение конференций по 

вопросам организации работы среди    детей и подростков по 

месту   жительства 

2020- 

2021 г.г. 

Отдел 

образования, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.5. 

  

Организация   и проведение спартакиад среди учащихся, 

соревнований по различным видам спорта среди  уличных 

команд в летний период 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС 

7.6.  Проведение обучающих семинаров для педагогов допол-

нительного образования 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

7.7. Участие в  республиканском конкурсе на лучшее учреждение       

по месту   жительства по следующим номинациям: «Лучший 

педагог дополнительного образования», 

«Социально  -  значимые проекты», «Проекты молодых     спе-

циалистов»  

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

7.8. 

  

Создание   сюжетов      о деятельности учреждений    по месту   

жительства для детей и подростков   

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

7.9. Разработка нормативных правовых   документов, регламен-

тирующих деятельность    учреждений по    месту жительства 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

7.10. Благоустройство спортивных площадок и хоккейных коробок на 

территориях сельских поселений и   детских досуговых 

площадок. 

2020- 

2021 г.г. 

ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования, 

привлеченные 

организации 

                      

 

 

 

  

 

 



 Подпрограмма № 8 «Дети – сироты» 

  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 

Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельнос

ти детей,   

государственная 

поддержка 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Переход к 

семейным формам 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

8.1.Создание условий для ведения базы данных базы данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся  в семьях 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспиты-

вающихся в семьях 

(усыновление, 

удочерение, опека и 

попечительство, приемная    

семья) граждан республи-

ки, в общей доле детей-

сирот и детей,     

оставшихся без попечения 

родителей, % 

2020 г.-90% 

2021 г.-90% 

  

8.2. Создание условий для ведения государственной базы данных о де-

тях,  оставшихся без попечения родите лей, и    граждан,   желающих 

взять   на воспитание     детей-сирот 

8.3. Проведение массовых  районных и республиканских   мероприятий 

(конкурсы, спортивные    соревнования,    туристские слеты    и т.д.)   

для детей-сирот и детей,    оставшихся без попечения родителей 

8.4. Создание    в школе-ннтернат    для детей-сирот и детей,    ос-

тавшихся без попечения родителей, условий, приближенных к 

домашним. 

8.5. Укрепление служб постинтернатного сопровождения выпускников  

школы-интерната 

8.6. Участие      в республиканских конкурсах,    выставках и соревно-

ваниях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

8.7.Прохождение курсов повышения квалификации   специалистов   для 

работы  с детьми, нуждающимися в дополнительной помощи, участие в 

ежегодных семинарах по вопросам социальной защиты, 

психологической, медицинской и педагогической помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

8.8. Сотрудничество со средствами массовой    информации по пропа-

ганде  семейных форм воспитания 

8.9.Информационное обеспечение деятельности по реализации 

мероприятий программы «Дети – сироты» в районной газете «Вперед»/ 

«Алга» и местном канале ТНВ «Пестрецы ТВ» 

 

 



 

 

 Перечень мероприятий  подпрограммы № 8 «Дети – сироты» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Объем  и источники  

финансирования, 

Тыс. рублей 

Всего 2020 2021 

8.1. Создание условий для ведения базы данных базы данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся  в семьях 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

  

  

  

  

За счет средств текущего 

финансирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2. 

  

 Создание условий для ведения государственной базы данных о де-

тях,  оставшихся без попечения родите лей, и    граждан,   желающих 

взять   на воспитание     детей-сирот 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования, 

КДН, отдел  

СЗН 

8.3. 

  

 Проведение массовых  районных и республиканских   меропри-ятий 

(конкурсы, спортивные    соревнования,    туристские слеты    и т.д.)   

для детей-сирот и детей,    оставшихся без попечения родителей 

2020-2021 г.г. Отдел Образо-

вания, отдел  

СЗН 

8.4. 

  

 Создание    в школе-ннтернат    для детей-сирот и детей,    ос-

тавшихся без попечения родителей, условий, приближенных к 

домашним 

2020-2021 г.г. Отдел 

образования 

8.5. 

  

 Укрепление служб постинтернатного сопровождения выпускников  

школы-интерната 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

8.6. Участие      в республиканских конкурсах,    выставках и соревно-

ваниях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования, 

8.7. Прохождение курсов повышения квалификации   специалистов   для 

работы  с детьми, нуждающимися в дополнительной помощи, 

участие в ежегодных семинарах по вопросам социальной защиты, 

психологической, медицинской и педагогической помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

ОДМС,  

Отдел 

образования 



8.8. 

  

Сотрудничество со средствами массовой    информации по пропа-

ганде  семейных форм воспитания 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

Отдел 

образования 

  

  

  

  8.9. .Информационное обеспечение деятельности по реализации 

мероприятий программы «Дети – сироты» в районной газете 

«Вперед»/ «Алга» и местном канале ТНВ «Пестрецы ТВ» 

2020-2021 г.г. ОДМСиТ, 

ОДМС, Отдел 

образования 

 


