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«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 06 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2018 елның 27 декабрендәге 2950-рномерлы күрсәтмәсе
нигезендә, Буа муниципаль районы территориясендә эшчәнлек алып баручы ирекле
берләшмәләрнең эшчәнлеген үстерү һәм аларга ярдәм итү максатларында,
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:

1. Кушымта итеп бирелгән «2020-2023 елларга Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районында ирекле хәрәкәткә ярдәм» район программасын расларга.
(кушымта).
2. Әлеге карар рәсми бастырылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм
Татарстан
Республикасы
хокукый
мәгълүматының
рәсми
порталында
http://pravo.tatarstan.ru/ адресы буенча, шулай ук Татарстан Республикасы
муниципаль берәмлекләре порталы Интернет мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендә http://buinsk.tatarstan.ru адресы буенча урнаштырылырга тиеш.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары
Л.Н. Садретдиновага йөкләргә.

Башкарма комитет җитәкчесе
вазыйфаларын башкаручы

И.Г. Гыйззәтов
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«Татарстан Республикасы Буа муниципаль
районы Башкарма комитетының
25.09.2020елның № 369/ИК-п номерлы
карарына кушымта

«2020-2023 елларга Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районында ирекле хәрәкәткә ярдәм»
район программасы
ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программа исеме
Программаның
заказчысы
Программаның
координаторы
Программаны эшләүче
Программа максаты
Программа бурычы

2020-2023 елларда Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районында ирекле хәрәкәткә ярдәм итү
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
башкарма комитеты
«Татарстан
Республикасы
Буа
муниципаль
районының Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм
идарәсе» МКУ
«Татарстан
Республикасы
Буа
муниципаль
районының Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм
идарәсе» МКУ
Буа муниципаль районы территориясендә эшчәнлек
алып баручы ирекле берләшмәләрнең эшчәнлегенә
ярдәм итү
- ирекле берләшмәләргә финанс, мөлкәт, мәгълүмат,
консультация ярдәме механизмнарын үстерү;
- җирле үзидарә органнарының һәм халыкның даими
эшләүче үзара хезмәттәшлеге системасын булдыру;
- муниципаль берәмлек халкына ихтыярый
берләшмәләр тарафыннан күрсәтелә торган социаль
хезмәт күрсәтүләрне үстерү өчен шартлар тудыру;
- иҗтимагый берләшмәләрнең иреклеләрен яңадан
әзерләү һәм укыту;
- муниципаль берәмлектә хәйрия эшчәнлеген һәм
ихтыярый хәрәкәтне бүләкләү һәм стимуллаштыру

Программаны тормышка 2020-2023 еллар
ашыру
вакыты
һәм
этаплары
Программаны
финанслау күләме, еллар
һәм чыганаклар буенча
Ел

2020
2021
2022
2023

Күздә тотылган акчалар күләмемең сум.
Муниципаль
Бюджеттан
район бюджеты тыш
чыганаклар
1
1
1
0
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Программаның
максатларын
һәм
бурычларын тормышка
ашыруның
көтелгән
соңгы
нәтиҗәләре
(нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары)
һәм
аның
бюджет
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре

Барысы:
3
Финанслау күләме-җирле бюджет акчаларыннан.
Искәрмә: Программаны финанслау күләме прогноз
характерында һәм тиешле елга һәм план чорына
тиешле
дәрәҗәләрдәге
бюджетларны
формалаштыруны
исәпкә
алып,
ел
саен
корректировкага тиеш, шулай ук Программа
чараларын финанслауга федераль һәм республика
бюджетларыннан акча бүлеп бирү
Программаны гамәлгә ашыру түбәндәгеләргә ярдәм
итә:
- юридик зат статусына ия ирекле берләшмәләр саны
арту;
- муниципаль берәмлектә уздырылган иҗтимагый
акцияләр һәм чаралар санын арттыру;
социаль
проектларның
республика
һәм
бөтенроссия конкурсларында катнашкан һәм
грантлар алган ирекле хәрәкәтләр санын арттыру;
- халыкка ихтыярый берләшмәләр тарафыннан
күрсәтелә торган социаль хезмәт күрсәтүләрнең
санын һәм сыйфатын арттыруны;
- муниципаль берәмлек буенча хәйрия эшчәнлеге
күләмен арттыру.
II. Гомуми нигезләмәләр

«2020-2023 елларда Татарстан Республикасы Буа муниципаль районында ирекле
хәрәкәткә ярдәм» район программасы (алга таба - Программа) Буа муниципаль
районы территориясендә эш алып баручы ирекле берләшмәләр эшчәнлегенә ярдәм
итүгә юнәлдерелгән. Гражданнарның ирекле активлыгы җәмгыятьнең социаль
үсешендә мөһим фактор булып тора, чөнки иреклелек - халыкның киң
катламнарының иҗади башлангычы һәм социаль иҗаты бирә торган, илнең социаль
сәясәте максатларына ирешүгә һәм гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрүгә
мөһим өлеш кертүче өлкә.
Ирекле эшчәнлекне гамәлгә ашыруда яшьләргә - мобильлеккә, активлыкка,
энергиягә, кыюлыкка, чыдамлыкка һәм түләүсез хезмәткә омтылуга хас халык
категорияләренә зур роль бирелә. Ирекле вакытның булуы һәм һөнәри планда үсәргә
теләү шулай ук ирекле эшчәнлектә катнашу сәбәбе булып тора. Моннан тыш,
иреклелек яшь гражданнарны әхлакый тәрбияләүнең көчле ресурсы булып тора,
нәкъ менә шуңа күрә яшьләрне ихтыярый эшчәнлеккә җәлеп итү мөһим. Ирекле
эшчәнлек җирле бергәлекнең максатларына һәм ихтыяҗларына җавап бирә торган
характер йөртү сәбәпле, Буа муниципаль районы территориясендә патриотик,
экологик, социаль, мәдәни, медицина, антинаркотик юнәлешләр буенча актив эш
алып барыла. Шәһәр һәм районның волонтерлык отрядлары муниципаль район
территориясендә чагылыш тапкан юнәлешләрне сайлый һәм алга сөрә.

4

III. Программаның төп максаты һәм бурычлары
Дәүләт яшьләр сәясәтенең өстенлекле юнәлешләреннән чыгып, әлеге
Программаны гамәлгә ашыруның төп максаты булып, массакүләм оештырылган
ирекле хәрәкәтне үстерү һәм аңа ярдәм итү тора, бу - җәмгыятьтә уңай таныла
торган иреклеләр образын популярлаштыру, яшьләрнең заманча җәмгыять
проблемаларын хәл итү буенча иҗади активлыгына ярдәм итү һәм ирекле
отрядларның һәм үзәкнең нәтиҗәле эшләве өчен шартлар тудыру юлы белән
тормышка ашырыла.
Программаның төп бурычлары түбәндәгеләр:
-яшьләрне социаль әһәмиятле эшчәнлеккә җәлеп итү;
- яшьләрнең ихтыярый инициативаларын ачыклау һәм аларга ярдәм итү;
- ирекле берләшмәләргә финанс, мөлкәт, мәгълүмат, консультация ярдәме
механизмнарын үстерү;
- җирле үзидарә органнарының һәм халыкның даими эшләүче үзара хезмәттәшлеге
системасын булдыру;
- муниципаль берәмлек халкына ихтыярый берләшмәләр тарафыннан күрсәтелә
торган социаль хезмәт күрсәтүләрне үстерү өчен шартлар тудыру;
- иҗтимагый берләшмәләрнең ирекле кешеләрен яңадан әзерләү һәм укыту;
- муниципаль берәмлектә хәйрия эшчәнлеген һәм ихтыярый хәрәкәтне бүләкләү һәм
стимуллаштыру;
- Җәмгыятьтә ирекле эшчәнлекнең уңай имиджын формалаштыру
IV. Программа эшләүнең фәнни-методик нигезләре
Программаның нигезенә түбәндәге идеяләр салынган:
- балалар һәм яшүсмерләр ирекләре буенча барлык дәүләт һәм иҗтимагый
структураларның координацияләнгән, максатчан эшен күздә тоткан системалыоештырылган якын килү;
- халыкның һәр яшь, социаль, һөнәри һәм башка төркемнәрен исәпкә алып,
аерым эш формаларыннан һәм ысулларыннан файдалануны күздә тоткан иреклелек
идеясен формалаштыруда адреслы якын килү;
- үзсүзлелекне һәм акыллы инициативаны күздә тоткан активлык;
- Иреклелек юнәлешләренең бербөтен һәм комплекслы якын килүне күздә
тоткан универсальлеге принцибы, үз бабалары өчен горурлык хисен, көнкүрештә
һәм эчкерсез мөнәсәбәтләрдә милли традицияләрне, укуны һәм хезмәткә, иҗат
методларын куллануның зарурлыгы.
V. Ирекле эшчәнлекне гамәлгә ашыруның төп юнәлешләре
Буа муниципаль районы яшьләренең ихтыярый инициативалары һәм иҗади
активлыгы түбәндәге төп юнәлешләр буенча гамәлгә ашырыла:
- халыкның социаль якланмаган катламнары, авыр тормыш хәленә эләккән
кешеләр белән эшләү (пенсионерларга, инвалидларга, ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм
калган балаларга ярдәм күрсәтүне дә кертеп).
- балаларда һәм яшьләрдә билгеле бер социаль-һөнәри позиция һәм
җаваплылык формалаштыру (яшь кешеләр социаль һәм һөнәри тәртип ысулларын,
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яңа социаль рольләрне, шулай ук эшчәнлекнең социаль һәм һөнәри төрләрен
үзләштерә);
- сәламәт тормыш стилен формалаштыру һәм физик культура һәм спорт белән
шөгыльләнүне пропагандалау;
- социаль тискәре күренешләрне профилактикалау (наркомания, алкоголизм,
тәмәке тарту, җенси юл белән тапшырыла торган инфекцияләр, ВИЧ/СПИД);
- балалар һәм яшьләр, балалар һәм яшьләр белән эшләү, "хәвеф-хәтәр
төркемен" дә кертеп (мәсәлән, мәгълүмати материаллар чыгару, патриотик тәрбия
программаларын гамәлгә ашыру);
- мәдәниятара диалогны популярлаштыру һәм милләтара конфликтларны
профилактикалау;
- эре мәдәни, спорт һәм башка социаль әһәмиятле чараларны оештыруда һәм
уздыруда ярдәм итү;
- гражданнарны экологик тәрбияләүгә һәм әйләнә-тирә мохитне яклау эшләрен
оештыруга ярдәм итү (мәсәлән, урманнарны һәм сулыкларны чистарту, агач утырту
буенча акцияләр);
- канның ирекле донорлыгына ярдәм итү;
- башка ирекле инициативаларны үстерүгә ярдәм итү.
VI. Программаны гамәлгә ашыру чаралары планы
№
т/б
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Чаралар

Сроклар

“Язгы мәрхәмәтлелек атнасы” акциясе

февральапрель
Мәдәният объектларын һәм һәйкәлләрен торгызу, апрель
аларны профилактикалау һәм тәрбияләү (танып белү,
шул исәптән экология проблемаларын хәлеңнән
килгәнчә хәл итү)
Татарстан иреклеләре Форумында катнашу
май
«Яшел
республика»
республика
проектын июнь-август
муниципаль районда гамәлгә ашыру
«Буа районында иреклелек үсеше проблемалары» сентябрь
темасына муниципаль районның җирле үзидарә
органнары һәм иҗтимагый оешмалары вәкилләре
белән «түгәрәк өстәл» үткәрү
Буа муниципаль районында иреклелек үсеше
мәсьәләләре буенча норматив-хокукый документлар
эшләү
Мәгариф учреждениеләрендә «Иреклелек нигезләре.
Аның үсеш перспективалары».
Буа муниципаль районында «Иреклеләр мәктәбе»
профильле сменасын оештыру
«Дөньяның барлык буяулары» республика проектын
гамәлгә ашыру

сентябрьоктябрь
сентябрь
март, декабрь
ел дәвамында
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10.

«Сәламәтлек сессиясе»
тормышка ашыру

11.

«Доброгод» иреклеләр акциясен оештыру

12.

«Мәңгегә Россия гражданины» республика проектын ел дәвамында
гамәлгә ашыру

13.

Казан шәһәрендә «Татарстан иреклесе» республика
сменасында катнашу
«Җиңү волонтерлары» Бөтенроссия иҗтимагый
хәрәкәтенең җирле бүлекчәсен координацияләү
«Иҗтимагый хәрәкәт мәктәбе» республика проектын
тормышка ашыру
«100 000 игелекле эш»
республика акциясен
оештыру
«Игелек дәресләре» республика проектын тормышка
ашыру
«Иреклеләр-балаларга»
республика проектын
тормышка ашыру
Буа муниципаль районында ирекле хәрәкәт үсеше
мониторингын үткәрү

14.
15.
16.
17.
18.
19.

республика

проектын ел дәвамында
ел дәвамында

ел дәвамында
ел дәвамында
ел дәвамында
ел дәвамында
ел дәвамында
ел дәвамында
ел дәвамында

VII. Программаны гамәлгә ашыруның көтелгән нәтиҗәләре һәм аларны бәяләү
ысуллары
Ирекле эшчәнлекнең нәтиҗәлелеген төп критерий булып гражданнарның анда
катнашу дәрәҗәсе, ирекле кешеләр хезмәтеннән файдаланучы оешмалар саны,
шулай ук дөньяга карашларында, куелышларында һәм кыйммәтләрендә, ирекле үзүзләрен тотышларында чагыла торган тенденцияләр тора.
Ирекле эшчәнлек үсешенең ахыргы нәтиҗәсе җәмгыятьнең рухи һәм әхлакый
потенциалын күтәрү, социаль проблемаларны хәл итүдә иҗтимагый оешмаларның
ролен көчәйтү, муниципаль хакимият органнары һәм коммерция оешмалары
арасында партнерлыкны ныгыту, җәмгыятьтә социаль һәм икътисадый
тотрыклылыкка ирешү булырга тиеш.
Программаны практикада гамәлгә ашыру түбәндәгеләр өчен уңай шартлар
тәэмин итәргә тиеш:
1) социаль үсеш, чөнки социаль әһәмиятле проблемаларны хәл итү өчен
шактый ресурслар җәлеп итәргә мөмкинлек бирә;
2) икътисадый үсеш, чөнки ирекле эшчәнлек халыкның мәшгульлеген
арттыруның, социаль эшчәнлеккә дәүләт чыгымнарын экономияләүнең мөһим
элементы булып тора;
3) мәгариф системасы, чөнки балаларның һәм яшьләрнең ихтыярый эшчәнлеге
- ул аларның белем һәм күнекмәләрен, рухи-әхлакый һәм хезмәт тәрбиясен
булдыруның һәм үстерүнең нәтиҗәле ысулы, шулай ук карьера үсеше өчен һөнәри
кызыксынуны гамәлгә ашыру чарасы, бигрәк тә коллективта аралашу тәҗрибәсен
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алу һәм составында өлкән яшьтәге гражданнар, инвалидлар, балалар булган гаиләдә
кирәкле махсус белем һәм күнекмәләр алу өлешендә;
4) массакүләм мәгълүмат чаралары, чөнки иреклеләр эше җирле
бергәлекләрнең тормыш шартларын яхшырту буенча үзара ярдәмләшүнең кызыклы
очракларына бай.

