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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

«24» март 2020 ел                                                                                                                №  91 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының «2019-2021 

елларга Азнакай муниципаль районында 

демографик хҽлне яхшырту "муниципаль 

программасы турында  

 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон нигезендҽ карар бирҽ: 

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында демографик 

хҽлне яхшырту «муниципаль программасы турында " 2009 елның 1 апрелендҽге 

75 номерлы карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ:: 

1.1. исемдҽ һҽм 1 пунктта "2019-2021» санын" 2019-2024 " санына 

алмаштырырга»; 

1.2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер карарларына үзгҽрешлҽр кертү турында «2009 ел, 10 июнь, 392 нче 

карары): 

- программа атамасында һҽм тексты буенча «2019-2021 елларга» сүзлҽрен 

«2019-2024 елларга " сүзлҽренҽ алмаштырырга»; 

- программа паспортында: 

- «2019 - 2021» программаларын гамҽлгҽ ашыру сроклары «юлында» 2019-

2024 «санын "2019-2024" санына алмаштырырга . »; 

- "программаны финанслау күлҽмнҽре һҽм чыганаклары» юлын яңа 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

Программаны 

финанслау 

күлҽмнҽре һҽм 

чыганаклары 

2019-2024 елларда Программаны финанслауның гомуми 

күлҽме 11 078,6 мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн: 

2019 елда-1 290,0 мең сум. 

2020 ел-2 737,7 мең сум. 

2021 ел-1 743,9 мең сум. 

2022 ел - 1 774,0 мең сум. 

2023 ел - 1 764,0 мең сум. 
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2024 ел - 1 769,0 мең сум. 

- "программаны гамҽлгҽ ашыруның кҿтелгҽн соңгы нҽтиҗҽлҽре» юлын 

түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:: 

«- гражданнарны традицион гаилҽ кыйммҽтлҽренҽ юнҽлдерү һҽм күп 

балалы гаилҽне уңышка ирешүче гаилҽ нормасы буларак популярлаштыру; 

- физкультура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнүче халыкның чагыштырма 

авырлыгын арттыру һҽм халыкның сҽламҽт яшҽү рҽвешен формалаштыру.»; 

- II бүлек. Программаның ресурс белҽн тҽэмин ителешен нигезлҽү " яңа 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ: 

"2019-2024 елларда Программаны финанслауның гомуми күлҽме 11 078,6 

мең сум тҽшкил итҽчҽк, шул исҽптҽн федераль бюджет чаралары - 150,0 мең 

сум, республика бюджеты - 5 850,0 мең сум, җирле бюджет чаралары - 2 368,6 

мең сум, бюджеттан тыш чаралар-2 710,0 мең сум. Программаны финанслау 

күлҽме фаразланган характерда һҽм тиешле елга Азнакай районы бюджеты 

проектын формалаштырганда ел саен аныкланырга тиеш. 

Республика бюджеты һҽм бюджеттан тыш чыганаклардан акчалар ел саен 

тҿзелҽ торган шартнамҽлҽр һҽм килешүлҽр нигезендҽ билгелҽнҽчҽк. 

Программаны тормышка ашыру срогы-2019-2024 еллар.»; 

2. Программага кушымтаны ҽлеге карарның кушымтасы нигезендҽ яңа 

редакциядҽ бҽян итҽргҽ. 

3. Ҽлеге карарны» Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының 

рҽсми порталында " веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 

http://pravo.tatarstan.ru «идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат 

системасында Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru к 

5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз ҿстемдҽ калдырам. 

 

 

 

Җитҽкче вазыйфаларын башкаручы,  

инфраструктура буенча җитҽкче урынбасары                   Р. Р. Ханнанов 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"2019-2024 елларга Азнакай муниципаль районында 

демографик хҽлне яхшырту «муниципаль 

программасына кушымта» 

 

«2019-2024 ЕЛЛАРГА АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ДЕМОГРАФИК ХҼЛНЕ ЯХШЫРТУ» МУНИЦИПАЛЬ 

ПРОГРАММАСЫ ЧАРАЛАРЫ, МАКСАТЛАРЫ, БУРЫЧЛАРЫ, НҼТИҖҼЛҼРЕН БҼЯЛҼҮ ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺҼМ 

ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ 

 

 

Тҿп чараларның исеме Башкаручыла

р 

Тҿп 

чараларн

ы 

башкару 

сроклары 

Индикатор күрсҽткечлҽре Финанслау 

чыганагы  

Финанслау - мең сум 

2019 ел 202

0 ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

2023 

ел 

2024 

ел 

 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 2024 ел 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Гаилҽ кыйммҽтлҽрен популярлаштыру, гаилҽ традициялҽрен саклау һҽм үстерү, туучылар санын стимуллаштыру  

"Ата-ана даны" район Мактау 

китабын булдыру»  

Социаль яклау 

бүлеге (килешү 

буенча), ЗАГС 

бүлеге, 

Мҽдҽният 

идарҽсе 

2019-2024  Илле

% 

Илле

% 

   ҖБ  100 100    

Шҽһҽрдҽ Сҿембикҽ урамы 

буенча ҽнилҽргҽ багышланган 

монумент кую 

Бүлек 

Азнакай шҽһҽре 

архитектура 

2019       ФБ 150      

Азнакай шҽһҽренең бала 

тудыру йорты янында булачак 

ҽнилҽр һҽм ҽтилҽр ҿчен ял 

скверын бизҽү. 

 Азнакай 

РҮХ, 

Азнакай 

ш. 

архитекту

ра бүлеге, 

шҽһҽр 

Башкарма 

комитеты 

Туксан% Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

   ВБ  1000     

4 һҽм аннан күбрҽк балалары 

булган гаилҽлҽргҽ җирле 

салымнардан азат итү 

ЗАГС бүлеге, 

Салым 

хезмҽт, 

Башкарма 

2019 Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

ҖБ 0,0 123,7 129,9 130 130 130 



комитет 

Азнакаевского 

муниципаль 

берҽмлек 

район 

турында 

2019-2020 елларда туган 

беренче балаларның 

19,20,21,22,23,24 туу тантанасы 

ЗАГС бүлеге, 

район 

башкарма 

комитеты 

Ҽлмҽт 

муниципаль 

районы 

ел саен Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

ҖБ 60 60 60 60 50 50 

Азнакай муниципаль районы 

Башлыгының һҽр кҽрҽзле яңа 

туган сабыйны котлау 

ЗАГС бүлеге, 

район 

башкарма 

комитеты 

Ҽлмҽт 

муниципаль 

районы 

ел саен 100 100 100 100 100 100 ҖБ 30 30 30 30 30 30 

Ана капиталы сертификатын 

тапшыру тантанасы 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы (килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе, РПФ 

Идарҽсе 

(килешү 

буенча) 

2019-2024 

аерым 

план 

буенча 

Сиксҽн

% 

Тукс

ан% 

Тукс

ан 

биш

% 

Тукс

ан 

биш

% 

Тукс

ан 

биш

% 

Туксан 

биш% 

Финанслау талҽп 

ителми 
- - - - - - 

Һҽр йҿзенче гаилҽдҽ гаилҽнең 

туу тантанасын үткҽрү) 
Азнакай 

муниципаль 

районы 

башкарма 

комитеты, 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы (килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе 

2019-2024 

атналык 

турында 

100 100 100 100 100 100 ҖБ 25 25 25 25 25 25 

Яңа туган балаларны 
тантаналы рҽвештҽ теркҽү 

Азнакай 

Шҽһҽре 

ел саен 100 100 100 100 100 100 ҖБ 100 24 24 24 24 24 



истҽлекле даталар) Башкарма 

Комитеты 

Муниципаль 

район 

башлыгы, 

бүлек 

ЗАГС, 

район 

хатын-кызлар 

советы, 

Азнакай 

муниципаль  

Мҽдҽният 

министрлыгы, 

РҮХ 

Яшьлҽр иҗтимагый оешмалары 
катнашында «хҽзерге гаилҽдҽ 
ҽтинең роле», «хҽзерге гаилҽдҽ 
ҽнинең роле» темасына тематик 
«түгҽрҽк ҿстҽллҽр» үткҽрү. 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы 

(килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе, 

ДАСУ 

» Азнакай 

РҮХ", яшьлҽр 

эшлҽре 

идарҽсе, 

ММЧ (APT, 

Маяк) 

2019-2024 

квартал 

да 

- - - - - - Финанслау талҽп 

ителми 
- - - - - - 

Кҿмеш, алтын, бриллиант 
туйларын билгелҽп үтүче 
гаилҽлҽрне котлау буенча 
чаралар үткҽрү 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы 

(килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе, 

Ҽлкҽй авыл 

җирлеге 

Советы 

ветераннар 

(килешү 

буенча) 

2019-2024 

 ел 

дҽвамынд

а 

100 100 100 100 100 100 ВБ 0 100 100 100 100 100 

Гаилҽ кыйммҽтлҽрен Азнакай 2019-2024 100 100 100 100 100 100 ВБ 0 20 20 20 20 20 



ныгытуга юнҽлдерелгҽн 

социаль реклама ҽзерлҽү һҽм 

урнаштыру 

ҽ) һҽр мҽктҽптҽ«гаилҽ 

почмагы» дигҽн яхшы, үрнҽк 

гаилҽлҽр турында почмаклар 

булдыру 
б) ҽзерлҽргҽ һҽм 
урнаштырырга баннерлар 
шҽһҽрдҽ турында үрнҽк 
гаилҽлҽр. 

муниципаль  

районы  

Бүлек 

шҽһҽр 

Башкарма 

комитеты, 

ЗАГС бүлеге 

ел саен 

Демографик сҽясҽтне 

мҽгълүмат белҽн тҽэмин итү: 

массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында басылулар, сайтта 

мҽгълүмат урнаштыру, 

белешмҽлеклҽр, буклетлар 

тарату. 

Мҽгариф 

бүлеге, ММЧ 

белҽн эшлҽү 

бүлеге, ЗАГС 

бүлеге, спорт 

идарҽсе 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

70 85 95 95 100 100 ВБ 0 25 25 30 30 35 

Гаилҽ кыйммҽтлҽрен ныгытуга 

юнҽлдерелгҽн конкурслар, 

чаралар, акциялҽр үткҽрү 

Мҽгариф 

учреждениелҽре 

җитҽкчелҽре 

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

Аерым план буенча ҖБ - 10 10 20 20 20 

Балигъ булмаганнарның -

күзҽтүчесезлеген һҽм хокук 

бозуларын, балалар белҽн 

рҽхимсез мҿгамҽлҽне кисҽтүгҽ 

юнҽлдерелгҽн махсус оператив-

профилактик чаралар 

комплексын оештыру һҽм 

үткҽрү, яшүсмерлҽрне 

«яшүсмер»комплекслы 

профилактик операциясе 

кысаларында җинаятьчелеккҽ 

тарту фактларын ачыклау. 

 

Мҽгариф 

идарҽсе 

» Азнакай 

РҮХ", яшьлҽр 

эшлҽре идарҽсе 

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

100 100 100 100 100 100 ҖБ - - - - - - 

Чаралар 

- "Мҽхҽббҽт беренче караштан»; 

- "Мҽхҽббҽт ачкычлары" 

проекты”  

- “Заманча ҽни " балалар белҽн 

хатын-кызлар ҿчен матурлык 

һҽм талантлар конкурсы”; 

- "Ҽти, элҽкте! ҽтилҽр кҿненҽ 

багышланган чара. 

- "Мҽхҽббҽт, гаилҽ һҽм 

ЗАГС бүлеге, 

район хатын-

кызлар советы, 

мҽдҽният 

идарҽсе, 

мҽгариф 

идарҽсе 

» Азнакай 

РҮХ", яшьлҽр 

эшлҽре идарҽсе 

2019-2024 

Ел 

дҽвамынд

а 

100 100 100 100 100 100 ҖБ 0 25 25 20 20 20 



тугрылык кҿне"»; 

- "Бер гаилҽ, бер тормыш, бер 

җыр» дигҽн иҗади гаилҽлҽр 

конкурсы-Халыкара гаилҽ 

кҿненҽ багышланган чара; 

- Халыкара гаилҽ кҿненҽ 

багышланган сабыйлар 

арасында "Ползуклар 

конкурсы" үткҽрү 

 

Гаилҽ реликвиясе «милли 

премиясе конкурсында 

катнашу»  

 

ЗАГС бүлеге, 

район хатын-

кызлар советы, 

мҽдҽният 

идарҽсе 

2019-2024 

ел саен 

100 100 100 100 100 100 ВБ 0 10 10 10 10 10 

Гаилҽ кҿнен үткҽрү ЗАГС бүлеге, 

Мҽдҽният 

идарҽсе, яшьлҽр 

эшлҽре идарҽсе, 

Хатын-кызлар 

Советы, спорт 

идарҽсе 

2019-2024 

ел саен  

1-нче май 

100 100 100 100 100 100 ВБ 0 10 10 10 10 10 

Ҿлкҽн сыйныф укучылары 

арасында «Минем булачак 

гаилҽм " иншалар конкурсы 

үткҽрү» 

Яшьлҽр эшлҽре 

идарҽсе, 

мҽгариф 

идарҽсе 

2019-2024 

ел саен  

1-нче май 

- - - - - - Финанслау талҽп 

ителми 
- - - - - - 

Башлангыч сыйныф укучылары 

арасында «Безнең тату гаилҽ " 

дигҽн балалар рҽсеме конкурсы 

үткҽрү» 

Яшьлҽр эшлҽре 

идарҽсе, 

мҽгариф 

идарҽсе 

2019-2024 

ел саен  

1-нче май 

1 1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
- - - - - - 

Бҿтендҿнья шҽфкать туташлары 

кҿненҽ " миңа тормыш бүлҽк 

ит» акциясе кысаларында 

абортларны профилактикалау 

эше буенча ФАП медицина 

хезмҽткҽрлҽре арасында 

конкурс үткҽрү 

"Азнакай РҮХ 

«ДАСУ»   

2019-2024 

ел саен  

1-нче май 

1 1 1 1 1  ВБ 0 10 10 10 10 10 

Халыкара балаларны яклау 

кҿнен үткҽрү, шҽһҽр һҽм район 

җитҽкчелеге катнашында күп 

балалы гаилҽлҽрне хҿрмҽтлҽү 

тантанасы 

ЗАГС бүлеге, 

яшьлҽр эшлҽре 

идарҽсе, 

мҽгариф 

идарҽсе, спорт 

идарҽсе 

2019-2024  

 

Ел саен 

1-нче 

июнь 

1 1 1 1 1 1 ВБ 0 25 25 30 30 30 



Медицина хезмҽткҽрлҽре 

арасында «балага узмау 

куркынычы – аборт " дигҽн 

санитар бюллетеньнҽр 

конкурсын үткҽрү  

"Азнакай РҮХ 

«ДАСУ»   

2019-2024  

 

1 1 1 1 1 1 ВБ 0 10 10 10 10 10 

Халыкара Мҽхҽббҽт һҽм 

тугрылык кҿне» 

Яшьлҽр эшлҽре 

идарҽсе, ЗАГС 

бүлеге, спорт 

идарҽсе 

2019-2024 

Ел саен 

июль 

1 1 1 1 1 1 ВБ 0 10 10 10 10 10 

Ел гаилҽсе " конкурсы» ЗАГС бүлеге, 

Мҽдҽният 

идарҽсе, Хатын-

кызлар советы 

(килешү 

буенча) 

2019-2024 1 1 1 1 1 1 ВБ 0 10 10 10 10 10 

«Мин һҽм булачак балам» 

(югары сыйныф укучылары, 

студентлар ҿчен) агарту 

акциясе үткҽрү) 

ЗАГС бүлеге, 

мҽгариф 

идарҽсе, 

"Азнакай РҮХ" 

ДАСУ» 

2019-2024 

квартал 

саен 

4 4 4 4 4 4 Финанслау талҽп 

ителми 
      

«Яшь гаилҽ», «Пар канатлар " 

клубы базасында чаралар 

үткҽрү» 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы (килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе, " 

Азнакай РҮХ» 

ДАССО, 

яшьлҽр эшлҽре 

идарҽсе 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а  

6 6 6 6 6 6 ҖБ - 20 20 25 25 25 

Ата-аналар клублары тҿзү Мҽгариф 

идарҽсе, ЗАГС 

бүлеге 

2019-2024 1 2 2 2 2 2 Финанслау талҽп 

ителми 
      

» Сабыйны саклагыз, анда 

сезнең күңел яши " дигҽн чара 

йҿкле хатын-кызлар 

катнашында 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы (килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе, " 

Азнакай РҮХ» 

ДАССО 

(килешү 

буенча)) 

2019-2024 

 

2 3 4 5 5 5 Финанслау талҽп 

ителми 
      



Барлык йҿзгҽ Мҽхҽббҽт һҽм 

тугрылык «дигҽн чаралар 

үткҽрү» 

ЗАГС бүлеге, 

Хатын-кызлар 

советы (килешү 

буенча), 

Мҽдҽният 

идарҽсе, 

ветераннар 

советы (килешү 

буенча) 

2019-2024  1 1 1 1 1 1 ВБ 0 10 10 10 10 10 

Гомуми белем бирү мҽктҽплҽре 

укучылары ҿчен «Гаилҽ белеме 

" курсын гамҽлгҽ ашыру 

Мҽгариф 

идарҽсе, 

Җитҽкчелҽр 

мҽгариф 

учреждениелҽре 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

Уку 

планы 

буенча 

1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

«Азнакай РҮХ» ДАССОсы, 

ЗАГС бүлеге белгечлҽре 

катнашында «дус» һҽм 

«Дуслык» 7 – 8нче сыйныф 

укучылары ҿчен клубларның 

эшен оештыру  

Мҽгариф 

идарҽсе, 

Мҽгариф 

учреждениелҽре 

җитҽкчелҽре 

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

Аерым 

план 

буенча 

1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Ата-аналар җҽмҽгатьчелегенең: 

ата-аналар комитетлары, 

мҽгариф учреждениелҽрендҽ 

ҽтилҽр советлары активлыгын 

үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 

үткҽрү   

Мҽгариф 

учреждениелҽре 

җитҽкчелҽре 

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

Аерым 

план 

буенча 

1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Ҽтилҽр Советы 

конференциялҽре 

Мҽгариф 

идарҽсе  

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

1 1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Белем бирү учреждениелҽрендҽ 

ата-аналар ҿчен Ачык ишеклҽр 

кҿне 

Белем бирү 

учреждениелҽре

, ДЮСШ 

җитҽкчелҽре 

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

3 3 3 3 3 3 Финанслау талҽп 

ителми 
      

"Ҽти, ҽни һҽм мин-спорт 

гаилҽсе (иҗади гаилҽ)»," Минем 

гаилҽм - минем байлыгым», 

«минем гаилҽм Шҽҗҽрҽм " 

муниципаль конкурсларын 

үткҽрү» 

Белем бирү 

учреждениелҽре

, ДЮСШ 

җитҽкчелҽре 

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

      ҖБ 0 10 10 10 10 10 

Халыкның барлык катламнары 

арасында «Хезмҽткҽ һҽм 

оборонага ҽзер» (ГТО) 

Спорт идарҽсе 2019-2024 

Ел 

дҽвамынд

      Финанслау талҽп 

ителми 
      



Бҿтенроссия физкультура-спорт 

комплексы нормативларын 

кабул итү 

а 

Ҿлкҽн буын кешелҽре белҽн 

(Ҿченче яшь) спорт чаралары 

үткҽрү (Актив озын гомерлелек 

үзҽге») 

Спорт идарҽсе 2019-2024 

Ел 

дҽвамынд

а 

      Финанслау талҽп 

ителми 
      

Скандинавия йҿреше " клубы 

булдыру» 

Спорт идарҽсе 2019-2024 

Ел 

дҽвамынд

а 

1 1 1 1 1 1 ВБ 0 50 50 50 50 50 

Медицина кабинеты базасында 

"актив озын гомер мҽктҽбе" н 

ачу.ҿлкҽн буын кешелҽре ҿчен 

профилактика 

"Азнакай РҮХ 

«ДАСУ» 

2019-2024 

Ел 

дҽвамынд

а 

2 2 2 2 2 2 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Иң яхшы ата-аналар комитеты " 

муниципаль конкурсын үткҽрү» 

Мҽгариф 

идарҽсе  

2019-2024 

Уку елы 

дҽвамынд

а 

1 1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Ҽнилҽр кҿне кысаларында 

чаралар үткҽрү 

ЗАГС бүлеге,  

Мҽдҽният 

идарҽсе, 

«Азнакай РҮХ» 

ДАССО 

(килешү 

буенча), хатын-

кызлар советы 

(килешү 

буенча)  

2019-2024  

 

Ел саен 

ноябрьнең 

соңгы 

якшҽмбес

е 

5 7 9 10 10 10 ВБ 0 10 10 10 10 10 

Халыкара инвалидлар кҿне Социаль яклау 

бүлеге (килешү 

буенча), ЗАГС 

бүлеге, 

инвалидлар 

җҽмгыяте 

(килешү 

буенча), 

ветераннар 

советы (килешү 

буенча),  

Спорт идарҽсе 

 

2019-2024 

Ел саен 

1-10 

декабрь 

аерым 

план 

буенча  

      ВБ 0 15 15 15 15 15 

II. Репродуктив сҽламҽтлекне саклау һҽм ныгыту, гомер озынлыгын арттыру 



3 яше тулганчы бала карау 

буенча отпускта булган эшсез 

гражданнар һҽм хатын-кызларга 

һҿнҽри белем бирү һҽм ҿстҽмҽ 

белем алу 

Социаль яклау 

бүлеге (килешү 

буенча), 

Мҽгариф 

идарҽсе 

     ЦЗН 

 

2019-2024 

 

1 1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Эш эзлҽүдҽ кыенлыклар 

кичерүче эшсез гражданнарны 

вакытлыча эшкҽ урнаштыру 

(ялгыз, күп балалы ата-

аналарны, балигъ булмаган 

балалары булган балаларны, 

инвалид балаларны эшкҽ 

урнаштыру )) 

 

Социаль яклау 

бүлеге (килешү 

буенча), 

Мҽгариф 

идарҽсе 

    ЦЗН 

 

2019-2024 

 

1 1 1 1 1  БР 50 50 50 150 150 150 

Районда аерылышулар 

дҽрҽҗҽсен киметү ҿчен, гаилҽ 

психологик ярдҽме үзҽге ачарга 

Социаль яклау 

бүлеге, яшьлҽр 

эшлҽре идарҽсе  

2019-2024 

 

1 1 1 1 1 1 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Педиатрия участокларында 

имин булмаган гаилҽлҽр белҽн 

комплекслы эш алып бару 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

айлап 

75 78 80 82 84 86 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Табиблар (нарколог, 

яшүсмерлҽр педиатры) һҽм 

шҽфкать туташлары, имин 

булмаган гаилҽлҽрнең 

наркология кабинеты 

фельдшеры тарафыннан 

патронлаштыру 

 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ай саен 

120 115 125 125 125 125 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Районда вакциналаштырылган 

балаларның һҽм ҿлкҽннҽрнең 

чагыштырма авырлыгын 

арттыру, прививкалардан баш 

тартучылар белҽн эшлҽү» 

"Азнакай РҮХ 

«ДАСУ» 

2019-2024 

даими 

80 90 95 95 95 95 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Халыкның актив тормышын 

дҽвам итү һҽм сҽламҽтлҽндерү 

планын формалаштыру ҿчен 

һҽр кешенең сҽламҽтлеге 

торышы турында тҿгҽл 

күзаллау ҿчен район халкын 

диспансерлаштыруның 

актуальлеген билгелҽргҽ 

"Азнакай РҮХ 

«ДАСУ» 

2019-2024 

даими 

3 5 7 8 9 9 Финанслау талҽп 

ителми 
      



Йҿкле хатын-кызларның 

сҽламҽтлеген яхшыртуга 

юнҽлдерелгҽн дҽвалау-

профилактика чараларын 

үткҽрү, үз вакытында исҽпкҽ 

алу, йҿклелекне үтҽмҽү 

куркынычы янаган тҿркемдҽге 

хатын-кызларның соматик 

авыруларын профилактикалау 

"Азнакай РҮХ 

«ДАСУ» 

2019-2024 

даими 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

БР 875 875 875 875 875 875 

Яшьлҽр идарҽсе базасында 

халыкка (яшьлҽргҽ) психологик 

ярдҽм күрсҽтү буенча 

"Ышаныч" телефоны эшен 

җайга салу  

Яшьлҽр эшлҽре 

идарҽсе 

2019-2024 

даими 

4 4 4 4 4 4 ВБ 0 10 10 10 10 10 

2019-2021 елларга район хатын-

кызлары арасында абортлар 

дҽрҽҗҽсен киметү буенча «Юл 

картасын» эшлҽргҽ һҽм 

йҿклелекне ҿзүне 

профилактикалау буенча даими 

эш алып барырга 

 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Финанслау талҽп 

ителми 
      

Хатын-кызлар ҿчен иртҽ 

йҿклелекне профилактикалау, 

абортларны профилактикалау, 

аерым алганда, хатын-кызлар 

организмы һҽм сҽламҽтлек ҿчен 

абортның зыяны турында 

консультациялҽр үткҽрү. 

Консультациялҽр планлаштыру 

буенча икенче һҽм килҽсе 

йҿклелек. 

 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ай саен 

дҽреслҽр 

графигы 

буенча 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Бер 

йҿз% 

Финанслау талҽп 

ителми 
      

Азнакай РҮХ "ДАССОның 

хатын-кызлар 

консультациясендҽ" яшь аналар 

мҽктҽбе» эше, яңа туган баланы 

бала табуга, тҽрбиялҽүгҽ 

ҽзерлҽнү, абортларны 

профилактикалау буенча 

психолог белҽн дҽреслҽр үткҽрү 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ай саен 

дҽреслҽр 

графигы 

буенча 

12 12 12 12 12 12 Финанслау талҽп 

ителми 
      

«Сҽламҽт бала кабинеты» ның 

«Азнакай РҮХ» ДАССОның 

балалар сырхауханҽсендҽ эше, 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ай саен 

дҽреслҽр 

12 12 12 12 12 12 Финанслау талҽп 

ителми 
      



ата-аналарны баланы дҿрес 

карау, ашату, чыныгу буенча 

ҿйрҽтү, балалар үсешенең 

психоэмоциональ 

үзенчҽлеклҽре турында 

докладлар 

 

графигы 

буенча 

Балалар бакчаларында педиатр 

табибларының ата-аналар 

җыелышларында мҽктҽпкҽчҽ 

яшьтҽге балаларның 

психоэмоциональ үсеше 

үзенчҽлеклҽре һҽм балалар 

арасында авыруларны 

профилактикалау турында 

актуаль темаларга чыгышлары 

 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

12 12 12 12 12 12 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Мҽктҽп яшендҽге балалар белҽн 

травматизмны, зарарлы 

бҽйлелекне, җенси юл белҽн 

тапшырыла торган авыруларны 

, тҽртипсез җенси 

мҿнҽсҽбҽтлҽрне һҽм 

авыруларны профилактикалау 

буенча Яшь тҿркеме нигезендҽ 

эшлҽү 

 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

20 20 20 20 20 20 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Җҽйге чорда балалар белҽн 

сҽламҽт яшҽү рҽвешен 

пропагандалау һҽм балалар ял 

лагерьларында (мҽктҽп яны һҽм 

шҽһҽр яны лагерьларында) 

зарарлы бҽйлелекне 

профилактикалау буенча эш 

алып барыла) 

«Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча), спорт 

идарҽсе 

2019-2024 

июнь-

август 

      Финанслау талҽп 

ителми 
      

Сҽламҽт яшҽү рҽвешен 

пропагандалау буенча 

белешмҽлеклҽр һҽм буклетлар 

тарату 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

1000 

данҽ 

1000 

данҽ 

1000 

данҽ 

1000 

данҽ 

1000 

данҽ 

1000 

данҽ 

ВБ 0 10 10 10 10 10 

Массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында сҽламҽтлек 

саклауның актуаль 

мҽсьҽлҽлҽрен яктырту (радио 

һҽм телевидение буенча 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

10 10 10 10 10 10 Финанслау талҽп 

ителми 
      



табибларның чыгышлары, 

"Маяк" газетасында мҽкалҽлҽр 

чыгару») 

Җирле радио һҽм 

телевидениедҽ сҽламҽтлек 

саклауның актуаль мҽсьҽлҽлҽре 

буенча " түгҽрҽк ҿстҽллҽр» 

уздыру  

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024  

ел 

дҽвамынд

а 

4 4 4 4 4 4 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Абортларны профилактикалау 

буенча ел саен үткҽрелҽ торган 

«тормыш бүлҽк ит» акциясен 

уздыру 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

июнь - 

июль 

4 4 4 4 4 4 Финанслау талҽп 

ителми 
      

Бҿтендҿнья һҽм халыкара 

кҿннҽргҽ багышланган чаралар: 

"Сҽламҽтлек» «тҽмҽке 

тҿтененнҽн баш тарту» 

балаларны яклау» наркоманиягҽ 

каршы кҿрҽш" һ. б. 

  

«Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча), спорт 

идарҽсе 

2019-2024 

ел 

дҽвамынд

а 

Аерым 

план 

буенча 

     ҖБ 0 50 50 60 60 60 

Районда ҿлкҽн сыйныф 

укучылары арасында 

медикларның волонтерлык 

хҽрҽкҽтен үстерү һҽм 

волонтерларны медицина уку 

йортларына керергҽ телҽүчелҽр 

составыннан беренче медицина 

ярдҽмен күрсҽтү алымнарына 

ҿйрҽтү, шул исҽптҽн ҿлкҽн 

яшьтҽге, ялгыз яшҽүчелҽрне 

патроньлау ҿчен дҽ 

Мҽгариф 

идарҽсе 

» Азнакай 

РҮХ", яшьлҽр 

эшлҽре идарҽсе 

2019-2024 

 

Аерым 

план 

буенча 

     Финанслау талҽп 

ителми 
      

Халык белҽн эшлҽүче 

хезмҽтлҽр (МЧС, ЮХИДИ, 

ДОСААФ) хезмҽткҽрлҽренҽ 

беренче медицина ярдҽме 

күрсҽтү методларына ҿйрҽтү) 

"Азнакай РҮХ» 

ДАСУ (килешү 

буенча) 

2019-2024 

ел саен 

Аерым-

аерым  

     Финанслау талҽп 

ителми 
      

 РФ бюджеты 150      

ТР бюджеты 925 925 925 1025 1025 1025 

ҖБ 215,0 477,7 483,9 404,0 394,0 394,0 

ВБ 0 1335,0 335,0 345,0 345,0 350,0 



                                                                                                                                                                                                                          

БАРЛЫГЫ 
 1290,0 2737,7 1743,9 1774 1764 1769 

 

 


