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кАрАр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jъ21

12.08. 2020 ел

Татарстан Республикасы Мамадыш муницип€Lль районыныц
<<Коек-Ерыкса авыл х{ирлеге>) мунициlrаль берэмлегендэ
балалар hэм яшьлэр белэн эшлеy чараларын оештыру hэм гамэлгэ ашыру турында

Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц гомуми принциплары
турында) 200З елныц 0б октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан
Республикасы
Министрлар Кабинетыныц (2019-2022 елларга Татарстан
Республикасында яшьлэр сэясэтен ycTepy)> дэyлэт программасын раслау турында)
2019 елныц 5 мартындагы 158 нче карары, Татарстан Республикасы Мамадыш
МУНицИпаJIь раЙоны башкарма комитетыныц (201 9-2022 елларга Мамадыш
МУниципаль раЙоны балаларын hэм яшьлэрен патриотик тэрбиялэy)) муницип€Llrь
ПРОГРаММасы Турында) 20|9 елныц б мартындагы 65 нче номерлы карары
нигезендэ, (Татарстан Республикасы VIамадыш муниципаль раЙоны Коек-Ерыкса
аВыл я(ирлеге))муниципальберэмлеге Уставыныц 5 статьясыныц 1олеше |2
пунктчасы, 50 статьясыныц 1 олеше 8 пункты 1 пунктчасы нигезендэ, (Татарстан
Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Коек-Ерыкса авыл
хtирлеге))муниципulllь берэмлегендэбалалар haM яшьлэр белэн эшлэY чарЕLларын
оештыру hэм гамэлгэ ашыру мэсьэлолэрен хэл итYдэ эшне нэтихtеле оештыру
Максатларында Мамадыш муниципаJIь берэмлеге Кеек-Ерыкса авыл щирлеге
башкарма комитеты карар бирэ:
1.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц < Коек-Ерыкса
авыл }цирлеге>) муниципаJIь берэмлегендэ балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy
ЧаРаЛарыН оештыру haM гамелгэ ашыру турынданигезлэмэне кушымта нигезенда
<<Россия

расларга.
2. Олеге карарны авыл

,

.:.

хtирлегенец мэьлyмат стендларында, Мамадыш
муниципаль раЙоныныц расми саЙтында (mamadysh.tatarstan.ru), Татарстан
Республикасы хокукый моьлyматыныц рэсми порт€Lпында (pravo.tatarstan.ru)
урнаштыру юлы белэн бастырып чыгарырга.
з. Олеге карарныц yтэлешен
торуны yз хtаваплылыгымда
калдырам.
Коек-Ерыкса авыл )цирлеге
Мамадыш муниципалъ районыныц
Башкарма комитет }цитэкчесе

/Ф.

Р.Шэйхетдинов/

Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районыныц Кеек-Ерыкса
авыл }кирлеге башкарма комите.гыныц
2020 елныц 12нче август
21 нче номерлы карарына

Кушымта

<<

татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районыныц
Коек-Ерыкса авыЛ х{ирлеге)) муниципаль берэмлегендэ балалар hэм яшьлэр белэн
эшлэy чарuLларын оештыру hэм гамэлго ашыру турында Нигезлэмэ
1

статья. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. олеге Нигезламэ <<Россия Федерациясендэ х{ирле
Yзидарэ оештыруныц гомуми

принциПларЫ турында> 200З елныц 06 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль
закон, ТатарстаН Республикасы Министрлар Кабинетыныц (2019-2022 елларга
Татарстан Республикасында яшьлэр сэясэтен YcTepY) дэYлэт программасын
раслау
турында)> 2019 елныц 5 мартындагы 158 нче карары, Татарстан Республикасы

Мамадыш муниципаJIь районы башкарма комитетыныц <201 g-2O22 елларга
МамадыШ мунициПаль районы балаларын hэм яшьлэрен патриотик тэрбиялаlч>
мунициП€Lль проГраммасЫ турында)> 20lr9 елныц б мартындагы 65 нче номерль1
карарЫ нигезенДа, << УсТавыныц 5 , 50 нче статьялары нигезендэ эшлэнде hэм

муниципалъ берэмлек территориясендэ балалар hэм яшьлэр белан эшлэy чар€Lпарын
оештыру hэм гамэлгэ ашыру формаларын hэм методларын билгели, Татарстан
РеспублИкасЫ Мамадыш муницип€IJIь районы Коек-Ерыкса авыл жирлеге)
муниципаль берэмлеге (алга таба - авыл яlирлеге) яшьлэренец yз-yзлэрен тормышка

ашырУ hэм рухи-ехЛакый тэрбиялэу очен хокукый, социаль-икътисадый haM

оештыру шартларын булдыруга haM yстерyга юнелдерелгэн.
2 статья. Балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy чараларын оештыруныц hэм тормышка
ашыруныц максаты, бурычлары haM принциплары

2.|. Балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy чараларын оештыруныц hэм

гамэлгэ

ашыруныц тоП максаты булып балаларныц hэм яшьлэрнец ихтыя)цларын hoM
мэнфэгаТьлэреН канэгатЪлэндерY, балаларНы heM яшьлэрНе тулысынча
YcTepy hэм
yз-yзларен тормышка ашыру, аларныц социаль hэм эшлекле активлыгын арттыру
очен шартлар тудыру тора.
2.2.Балалар hэм яшьлэр белан эшлэyнен бурычлары булып тубэндэгелэр тора:
- яшЬ гражданНар тарафыннаН YзенеЦ тормыШ юлыН сайлау очен хокукый, социаJIъикътисадый, оештыру шартлары тудыру;
- аJIарныц соци€шь проблем€Lларын хол итYне тээмин итY, яшьлэрнец ялын hэм
мэIхгульлеген оештыру, сэламэт яшэy равешен формалаштыру очен шартлар

тудыру;
- баrrаларныц hэм яшьлэрнец социаль, мэдэни, рухи, патриотик hэм
физик yсешенэ
ярдэм итY, сLларныц хокукларыныц топ гарантиялэрен тээмин итY;
- яшьлэрнец их{тимагый аhэмиятле инициативаларын гамелга ашыру очен шартлар
тудыру;
- яшьлOрне х{эмгыятьнец соци€Lлъ-икътисадый, сэяси hэм мэдэни тормышына KepTY
очен шартлар тудыру.

2.з.х{ирлекте балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy тубэндэге принципларга нигезлэна:
- яшьлэр сэясетен гамэлгэ ашырганда щирле yзидарэ органнары эшчэнлегенец
законлылыгы;
- соци€tлЬ, мэдэнИ, РУХИ, патриотИк, физиК Yсеш, тормыШ юлын сайлау, белем а_гrу,

социаль-hенэри эшчэнлеккэ керту, гаилэ iезу, ихlтимагый эhэмиятле
инициа,гИв€Lларны гамэлгэ ашырУ чорында муниципаль дэрэх{адэ балаларга hэм

яшьлэрге ярдэм кyрсэтyнец остенлеге;
- бала_гrар hэм яшьлэр белан эшлэy чараJIарын гамэлго ашыруда яqирле yзидарэ
органнарыныц, физик hэм юридик затларныц эшчэнлеген координациялэy;
- торле соци€Llrь институтларныц кочлэрен берлэштерYне кYздэ тоткан яшьлар
сэясэтен гамолгэ ашыруга систем€Lпы, комплекслы якын килY.
3 статья. Балалар hэм яшьлэр белан эшлэy системасы

3.1. Х{ирлек территориясендэ балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy системасы

тубэндэгелэрне yз эченэ

-

балалар

аJIа:

hэм яшълэр

hэм

ихтыящларын
мэнфэгатьлэрен hарьяклап
канэгатьлэндерyгэ юнэлдерелгэн программалар hэм хезмэтлэр х{ыелмасы;
- х{ирлеК hэм мунИцип€LпЬ учреждениеларнец яшьлер белэн эшлэy буенча башкарма
комитеты белэн yзара бэйлэнеше;
- балалар hэм яшьлэр белэн эшлэY олкэсендэ программаJIарны гамэлгэ ашыручы
hэм хезмэтпэр кyрсэтyче башка милек рэвешларендэге юридик затлар.
4 статья. Балалар haM яшьлэр белэн эшлэy чар€шарын
олкэсендэ щирле Yзидарэ органнары вэк€tJIэтлэре

оештыру hэм гамэлгэ ашыру

4,|. Балалар hэм яшьлэр белэн эшлэY

чар€IJIарын оештыру hэм гамэлгэ ашыру
олкэсендэ }кирле Yзидарэ органнары вэк€Lпэтлэренэ тубэндэгелэр керэ:
- мэдэният оешмаJIары хезмэтлэрен ял.итYне оештыру hэм тээмин итY очен
шартлар тудыру;
-хtирлек территориясендэ физик культураны, мэктэп спортын hэм массакyлам
спортны YcTepY очен шартлар тудыру, }цирлекнец рэсми физкультура-савыктъiру
hэм спорт чар€шарын yTкapyнe оештыру;
- балаларда hэм яшьлэрдэ гражданлык тэцгеллеген, югары патриотик ацны, Ватанга
тугрылыкны формалаштыру, конституциячел вазыйфаларны, толерантлыкны,
миллэтара haM конфессияара монэсэбэтлор культурасын YтэYгэ эзер тору
эшчэнлеген гамэлга ашыру;

- республика, муниципаJIь балалар hэм яшълэр иlцтимагый берлэшмэлэре
.

эшчOнлегена ярдэм итY;

-

жирле Yзидара органы компетенциясенэ керэ торган мэсьэлэлэр буенча

конкурслар, кyргэзмэлэр, ярминкэлер hэм башка чаралар оештыру hэм
уздыру;
- Балалар hэм яшълэр делегациялэренец анда катнашу очен юнэлешларен оештыру;
фестивальлэрдэ, конкурсларда hэм башка чар€Lларда, шул исэптэн истэлекле
вакыйгаларга hэм истэлекле дат€uIарга багышланган;
- Россия Федерациясе законнарында, Татарстан Республикасы законнарында,
муниципzLль хокукый актларда караJIган башка вакzLлэтлэр.

5

СТатья. Балалар hэм яшьлэр белэн эшлаy чар€Lларын оештыруныц hэм гамэлгэ
ашыруныц финанс нигезлэре
5.1. Балалар hэм яшьлэр белэн эшлеy чар€шарын финанс белэн тээмин иту Россия
Федерациясе законнары, ТатарстанРеспубликасы законнары, муниципаJIь хокукый
актлар нигезендэ гамэлго ашырыла.
5.2. Балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy эшчэнJIеген финанслау я(ирлек бюджеты,
шУлаЙ ук Законнар белан тыелмаган башка остэмэ чыганаклар хисабына yтэлерга
тиешле чыгым йоклэмэсе булып тора.
5.3. Х(ирлектэ балалар hэм яшьлэр белэн эшлэy чарапарын оештыру балалар hэм
яшЬлэр белэн эшлеy буенча комплекслы
максатчан муницип€Lль
программаJIарны, шулай ук программаларда haM ярдэмче программаларда
булеклэрне эшлэy hэм тормышка ашыру рэвешендэ гамэлгэ ашырыла €ша.

hэм

