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“2021 елга Мөслим муниципаль районы
балалары һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтлекләрен оештыру турында”
гы 2020 елның 24 декабрендәге 614 санлы Мөслим муниципаль районы
Башкарма комитеты Карарына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 29 апрелендәге
346 номерлы карары нигезендә,«Балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру
турында» балаларны яклау өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру,
мәктәп каникуллары чорында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру өчен
кирәкле шартлар тудыру максатыннан Мөслим муниципаль районы
муниципаль берәмлеге Уставының 44 матдәсе нигезендә Мөслим муниципаль
районы Башкарма комитеты КАРАР бирә:
1. Расларга:
- Мөслим муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру
турында нигезләмә (1 нче кушымта)
- Мөслим муниципаль районында балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру
буенча ведомствоара комиссия турында нигезләмә (2 нче кушымта).
- 2021 елда «Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү лагерен ачуга әзерлек буенча
чаралар планы (3 нче кушымта).
- Мөслим муниципаль районының 2021 елга балалар һәм яшьләрнең ял һәм
сәламәтләндерү программасы (4нче кушымта).
2. Мөслим муниципаль районы балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру буенча
җаваплы җитәкчеләр тәэмин итәргә тиеш:
авыр тормыш хәлендә булган балалар, ятим балалар, ата-ана тәрбиясеннән
мәхрүм калган балалар; инвалид балалар; сәламәтлекләре буенча
мөмкинлекләре чикләнгән балалар; физик һәм (яки) психик үсештәге
кимчелекләре булган балалар; кораллы һәм милләтара конфликтлар
корбаннары булган балалар; экология һәм техноген катастрофалар, табигый
бәла-казалар, качаклар һәм күченеп китәргә мәҗбүр булган балалар;
экстремаль шартларда калган балалар; көч куллану корбаннары булган балалар;
белем бирү оешмаларында девиант (иҗтимагый куркыныч) үз-үзен тотышына,
махсус тәрбия, укыту һәм махсус педагогик якын килүне таләп итә торган
аерым шартларга мохтаҗ булган балалар өчен; тормыш эшчәнлеге барлыкка
килгән шартлар нәтиҗәсендә объектив бозылган һәм мөстәкыйль рәвештә
яисә гаилә ярдәме белән хәл ителергә мөмкин булган хәлләр нәтиҗәсендә

бозылган балалар өчен; керемнәре Татарстан Республикасында билгеләнгән
яшәү минимумыннан түбәнрәк булган, Татарстан Республикасында ай саен
бирелә торган пособиене алучылар булган, Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасында халыкның аерым
категорияләренә акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм
стипендияләр бирү тәртибе турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2004
елның 17 декабрендәге 542 номерлы карары белән билгеләнгән тәртиптә
бирелә торган яшәү минимумы күләменнән түбәнрәк булган гаиләләрдәге
балалар; социаль реабилитациягә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен
махсуслаштырылган
оешмаларда
тәрбияләнүчеләр;
"Татарстан
Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата түләүләр,
пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр; социаль куркыныч хәлдә булган
гаиләләрдәге балалар; социаль куркыныч хәлдә булган балаларның иң күп
санына оештырылган ял шартлары;
коммерцияле булмаган оешмаларда балалар һәм яшьләрнең ялларын тәүлек
буе саклау, территорияне саклау, иҗтимагый тәртип һәм иминлек булдыру;
балаларның иминлеген һәм сәламәтлеген тәэмин итүгә юнәлтелгән санитарэпидемиологик чаралар комплексы, хокук тәртибен, санитар-экологик һәм
янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү чараларын, балалар һәм яшьләрнең
яллары ештырылган
урыннарда суда куркынычсызлыкны тәэмин итү
чараларын эшләү һәм үткәрү;
балалар һәм яшьләрнең ял һәм сәламәтләндерү оешмалары ачылыр алдыннан
әлеге оешмаларның янгын куркынычсызлыгы таләпләренә, санитар
кагыйдәләргә, суда кешеләрнең тормышын саклау кагыйдәләренә, хезмәтне
саклау шартларына һәм торышына, ял итүчеләрнең куркынычсызлыгына
тикшерү максатларында аларны комплекслы тикшерүне оештыру;
балаларның һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен оештыру эшчәнлеген
тормышка ашырганда, гамәлдәге санитар законнар таләпләренә туры килүкилмәү шартларында, шулай ук биналарның, корылмаларның, бүлмәләрнең
һәм башка җиһазларның
таләпләргә туры килүе турында санитарэпидемиологик нәтиҗә булганда, шулай ук янгын куркынычсызлыгы
кагыйдәләрен бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләр тулы күләмдә үтәлгәндә,
лагерьларның матди-техник торышын ныгытуга, санитар законнарны
бозуларны бетерү буенча күрсәтмәләр бирүгә юнәлдерелгән;
балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру максатыннан санитар кагыйдәләрне
үтәү һәм лабораторияләр белән шартнамәләр төзү юлы белән санитарэпидемиялогик (профилактик) чаралар үткәрү, лаборатор-инструменталь
тикшеренүләр
үткәрүгә
билгеләнгән
тәртиптә
аккредитацияләнгән
лабораторияләр белән килешүләр;
балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыруда кабул ителгән
Балаларның медицина документларында профилактик прививкаларның Милли
календаре нигезендә йогышлы авыруларга каршы прививкалар ясатуның
торышы, яшәү урыны буенча йогышлы авырулар белән элемтәләрнең булмавы,
туберкулез диагностикасы, флюорография тикшерүе (15 яшьтән яшүсмерләр)

нәтиҗәләре турында белешмәләр, гельминтозларга һәм эчәк протозларына
тикшерү, йогышлы авыруларны, шул исәптән тире авыруларын, педикулезны
тикшерү-күзәтү;
балалар һәм яшьләрнең ялын оештыруда эшкә кабул ителгән хезмәткәрләрнең
медицина кенәгәләрендә йогышлы авыруларга каршы прививкаларның Милли
календаре нигезендә, медицина күзәтүе һәм тикшеренүләр нәтиҗәләре
турында мәгълүматларның булуы (12.04.2011 № 302-н Россия Федерациясе
Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының «зарарлы һәм (яки)
куркыныч җитештерү факторлары һәм эшләр исемлеген раслау турында "
боерыгы белән каралган), аларны үтәгәндә , авыр эшләрдә, зарарлы һәм (яки)
куркыныч хезмәт шартлары белән бәйле эшләрдә мәшгуль булган
хезмәткәрләргә мәҗбүри башлангыч һәм вакытлы медицина тикшерүләре
(тикшерүләр) үткәрелә, шул исәптән, азык-төлек блогында эшләүче
хезмәткәрләрнең эчәк инфекцияләрен һәм вирус этиологиясен кузгатучыларны
билгеләү максатларында лаборатория тикшерүе турында белешмәләр";
эшчәнлеге азык-төлек продуктларын һәм эчәргә яраклы суны җитештерү,
саклау, ташу, сату белән бәйле булган хезмәткәрләр; суүткәргеч корылмаларын
эксплуатацияләүче затлар;
урман-техник чаралар (агач һәм коры ботакларны, куакларны кисү, яшь
үсентеләрне кисү, үлән чабу, коры ауган агачлар һәм балаларнын ял итү
оешмалары территориясеннән чүп-чар чыгару), балалар һәм яшьләрнең ял итү
һәм сәламәтләндерү оешмалары тирәсендәге 500 метр радиуста коры-сары,
чүп-чар чыгару, дератизация һәм талпанга каршы эшкәртүне оештыру;
барлык корылмаларга, шул исәптән ачык территориядә файдаланылучы, ял итү
оешмалары тирәсендәге киртәләрне 35-40 көн кала һәм ял сезоны ачылганчы 7
көн кала, кимерүчеләрнең санын билгеләп, эшкәртү башланганчы һәм һәр
дератизациядән соң 30 көн узгач, аларны консервацияләү алдыннан
нәтиҗәлелекне контрольдә тоту. Сменалар арасында биналарны һәм
корылмаларны дератизацияләү эшләре алып барыла. Нәтиҗәлелеген
эшкәртүче оешма контрольдә тота. Сменалар арасында дератизацияләрне
килешү нигезендә үткәрергә;
балалар һәм яшьләрнең ял һәм сәламәтләндерү оешмалары территорияләрен
50 метрлы зонаны талпанга каршы 20 – 25 көн кала, сезон ачылганчы 3 – 5 көн
алдан эшкәртелә. Сменалар арасында акарицид-тикшеренүләр эпидемиологик
авырулар булганда үткәрелә (талпаннар кадалу очракларын теркәү, оешма
территориясендә талпан инфекциясе белән авыру, зоолог-энтомологик
тикшерүләр барышында территориядә контрольдә тоту. Сменалар арасында
килешү нигезендә үткәрелә торган акарацид эшкәртү энтомологик
тикшеренүләр нәтиҗәләре буенча үткәрелә;
балалар һәм яшьләрнең күмәк ялын һәм сәламәтләндерүен оештыручылар
тарафыннан кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә
күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан)
буенча идарәсенә хәбәр итү:

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының оешкан балалар
коллективларын Татарстан Республикасыннан читкә җибәрүнең, төркемле
йогышлы авырулар барлыкка килүне кисәтү максатларында өч тәүлектән дә
ким булмаган вакыты турында;
ял һәм сәламәтләндерү оешмаларын ачу, эшләү вакыты (һәр смена башлану
һәм тәмамлану даталары), балаларның саны, дератизация, дезинсекция
чаралары һәм акарицид (талпанга каршы) эшкәртүләр үткәрү вакыты, санитарэпидемиология нормативлары һәм кагыйдәләре белән билгеләнгән сроклардан
да соңга калмыйча хәбәр итү;
тимер юл, авиация, автомобиль (юлда өч сәгатьтән артык булганда) һәм су
транспортында йөртү буенча санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү;
Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 331 матдәсендә каралган педагогик
эшчәнлек белән шөгыльләнүгә каршылыклар булу (булмау) предметына эшкә
урнашучы (эшләүче) затларны алдан тикшерүләр оештыру;
балаларны оештырылган төркемнәр белән автобусларда йөртүне оештыру
кагыйдәләрен раслау турында «Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның
17 декабрендәге 1177 номерлы карары белән расланган Кагыйдәләр нигезендә
йөртүне оештыру»;
талпан вируслы энцефалитны, иксодлы талпан-боррелиозы һәм бөер
синдромлы геморрагик бизгәкне профилактикалау максатларында, биналарны
(шул исәптән файдаланылмый торган), территорияләрдә дымлы дезинфекция,
дезинсекция үткәрергә;
талпанга каршы (акарицид) эшнең нәтиҗәлелеген тикшерүне үткәрү 3-5
көннән соң һәм 15-20 көннән соң башкарыла;
янгын-техник минимумы һәм барлык хезмәткәрләрнең гигиеник әзерлеге
программалары буенча балаларның һәм яшьләрнең ял итү һәм сәламәтләндерү
оешмалары җитәкчеләрен һәм педагогик составын укыту һәм аларның еллык
аттестациясен үткәрү;
балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыручылар оештыру
чаралары ачылуга кадәр эпидемик тиф һәм педикулезны профилактикалау
максатларында урын-җир кирәк-яраклары, кием-салымга дезинфекция
үткәрүне оештырырга;
талпан энцефалиты буенча эндемик территориядән читтә пала-төгәл
тибындагы балаларның һәм яшьләрнең ял һәм сәламәтләндерү оешмаларын
урнаштыру;
3. Мөслим район үзәк хастаханәсенә тәкъдим итәргә:
«Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү лагерен килешү нигезендә медицина
кадрлары белән тәэмин итәргә;
балигъ булмаган балаларга каникул вакытында вакытлыча эшкә урнашуны
рәсмиләштергәндә медицина тикшерүләрен үткәндә түләү алмаска;
Татарстан Республикасы балаларының һәм яшьләренең ялын һәм
сәламәтләндерүен оештыруга бүлеп бирелә торган акчалар исәбеннән түләү
алмыйча, ял итүне оештыру эшенә юнәлтелүче персоналны Россия
Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының

«Башлангыч һәм периодик медицина тикшерүләре уздырыла торган зарарлы
һәм (яисә) куркыныч җитештерү факторлары һәм эшләр исемлеген раслау
турында" 12.04.2011 № 302-нче боерыгы таләпләренә туры китереп, сезонлы
тикшерү:
бактериаль һәм вируслы этиологиянең кискен эчәк инфекцияләрен ачыклау
максаты белән сәламәтләндерү сезоны башланыр алдыннан (шулай ук
сәламәтләндерү сезоны дәвамында эшкә кергәндә) Татарстан Республикасы
балаларының һәм яшьләренең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыруга бүлеп
бирелә торган акчалар хисабына түләү алынмыйча гына (сәламәтләндерү
сезоны башланыр алдыннан;
ял һәм сәламәтләндерү оешмаларына сезонлы эшкә урнашканда түләүсез
флюорография тикшерүе уздырырга.
4. "Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы мәгариф идарәсе"
муниципаль казна учреждениесенә, «Мәктәптән тыш эшләр үзәге» муниципаль
бюджет учреждениесенә:
белем бирү оешмалары оештырган лагерьларда укучыларның ялын оештыруны
методик яктан тәэмин итү һәм мониторинглау;
белем бирү оешмалары белән берлектә, практика узу чорында студентларны
лагерьларына эшкә җәлеп итү;
сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен белем бирү
оешмаларында оештырылган лагерьларда ял оештыру;
«Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү лагерена һәм мәктәп яны лагерьларына
эшкә җибәрелә торган педагогик кадрларны «Мәктәптән тыш эшләр үзәге"
базасында укыту;
ТР Мәгариф һәм фән министрлыгына карамагындагы көндезге мәктәп яны һәм
көндезге хезмәт һәм ял лагерьларына, «Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү
лагерена юлламалар алган балалар турында мәгълүмат бирү эшен бердәм
дәүләт мәгълүмати системасына кертергә.
5. "Минзәлә урманчылыгы" дәүләт бюджет учрежденинесының Мөслим
участок урманчылыгына тәкъдим итәргә:
балаларнын ял һәм сәламәтләндерү лагерен урман-парк урман-хуҗалык
регламентына кертү һәм Россия Федерациясе Җир кодексы таләбе нигезендә
җир кишәрлекләреннән даими (сроксыз) файдалануга шартнамә төзү турында"
регламентка кертергә;
урман-техник чаралар үткәрүне оештыру (тәбәнәк үсүче агач һәм куакларның
коры ботакларын кисү, яшь үсентеләрне кисү, үлән чабу, коры ауган агачларны
һәм чүп-чарны чыгару), лагерь тирәсендәге 500 метр радиуста коры-сары агач
һәм чүп-чарны дератизация һәм талпанга каршы эшкәртүгә кадәр чыгару һәм
кирәк булган саен, ялны оештыру буенча кампания дәвамында, чистартып тору.
6. Башкарма комитетның яшьләр эшләре буенча бүлегенә тәкъдим итү:
"Урман иле" ял һәм сәламәтләндерү лагерендә тормышка ашыруга
юнәлдерелгән төрле тематик юнәлештәге профильле программалар конкурсы;
"Урман иле" ял һәм сәламәтләндерү лагереның матди-техник базасын
камилләштерү буенча эш алып барырга;

балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру, сәламәтлекләрен ныгыту буенча эш
оештыру өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирү
турында килешүләрне ел саен төзү буенча эш;
«Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү лагерьларына юлламалар алган балалар
турында мәгълүмат бирү эшен бердәм дәүләт мәгълүмати системасына
кертергә.
7. Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау
министрлыгының Мөслим районы буенча территориаль бүлегенә бер кешегә
уртача керем яшәү минимумыннан түбән булган гаиләләрдәге балалар, социаль
реабилитациягә мохтаҗ балигъ булмаганнар өчен махсуслаштырылган
оешмаларда тәрбияләнүчеләр, социаль куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге
балалар һәм акылга зәгыйфь балалар өчен интернат-йортларда торучы инвалид
балалар турында мәгълүмат мәгълүмат бирүне тәэмин итәргә.
8. Мөслим муниципаль районы мәдәният бүлегенә тәкъдим итәргә:
«Урман иле " ял һәм сәламәтләндерү лагерында профильле смена оештыру;
«Урман иле " ял һәм сәламәтләндерү лагерында күчмә китапханәләр оештыру.
9. Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсенең Яр Чаллы
шәһәре һәм Мөслим районы буенча идарәсе һәм «Актаныш районында ТР
Гигиена һәм эпидемиология үзәге» федераль бюджет сәламәтлек саклау
учреждениесенә:
гамәлдәге санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә, лаборатория-инструменталь
тикшеренүләргә туры килү-килмәүгә санитария-эпидемиология экспертизасы;
«Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү лагеренда, көндезге мәктәп яны
лагерында, хезмәт һәм ял лагерында эшләү өчен җибәрелә торган персоналны
һөнәри гигиеник яктан әзерләү һәм аттестацияләү;
күрсәтмәләр нигезендә ял һәм сәламәтләндерү оешмалары ачылыр алдыннан
дератизация һәм акарицид эшкәртүләрнең нәтиҗәлелеген тикшерү.
10. Татарстан Республикасының Россия күзәтчелек идарәсенең гадәттән тыш
хәлләр министрлыгы Мөслим районы бүлегенә тәкъдим итәргә:
балаларның ялын һәм сәламәтләндерүен оештыруда янгын куркынычсызлыгы
таләпләрен үтәүне күзәтү;
балаларның ңәйге ялларын оештыру учреждениесы җитәкчеләрен һәм
хезмәткәрләрен Гражданнар оборонасы буенча укыту.
11. Россия Эчке эшләр министрлыгының Мөслим районы буенча бүлегенә
балаларны һәм яшьләрне «Урман иле» ял һәм сәламәтләндерү лагерына алып
бару һәм кире алып кайтуны тәэмин итәргә.
12.«Татмедиа»
акционерлык
җәмгыяте
филиалы
«Мөслим-информ»
массакүләм мәгълүмат чараларында балалар һәм яшьләрнең ялын, оештыру
буенча уңай тәҗрибәне һәм бу өлкәдәге иң актуаль проблемаларны яктыртуны
тәэмин итәргә.
13. Муниципаль бюджет учреждениесы "Мәктәптән тыш эшләр үзәге»,
муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениеләре директорларына үз
компетенциясе кысаларында тәэмин итәргә:
авыр тормыш хәлендә калган балалар, муниципаль һәм дәүләт оешмалары
хезмәткәрләренең балалары, коммерция һәм коммерцияле булмаган оешмалар

хезмәткәрләренең балалары (муниципаль һәм дәүләт оешмаларыннан тыш),
мәгариф оешмалары оештырган лагерьларда ял иткән балалар, көндезге ял һәм
хезмәт лагерьларында ял иткән балалар турында мәгълүмат бирү эшен;
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының
«Җәй” балаларны һәм яшүсмерләрне савыктыру, ял һәм эш белән тәэмин
итүне оештыру буенча республика үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенә ай
саен, 25 числога кадәр, балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүне
оештыру йомгаклары буенча хисап (мониторинг), ял оешмалары эшчәнлеге
турында мәгълүмат алышынганнан соң, җиде көн эчендә хисап бирү
(мониторинг);
биналарның, корылмаларның, бүлмәләрнең һәм башка җиһазларның туры
килүе турында санитар-эпидемиологик бәяләмә булганда гына балалар һәм
яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру эшчәнлеген тормышка
ашырырга;
“Мәктәптән тыш эшләр үзәге" муниципаль бюджет учреждениесы базасында
мәгариф системасы лагерьларына эшкә җибәрелә торган педагогик кадрларны
укыту»;
муниципаль белем бирү оешмалары базасында оештырылган лагерьларда
балаларның һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру;
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы һәм Мөслим
муниципаль районы белән төзелә торган ике яклы килешүләрдә билгеләнгән
тәртиптә Татарстан Республикасы бюджетыннан балалар һәм яшьләрнең ялын,
сәламәтләндерүен оештыру өчен субсидияләр бирү, Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгына Мөслим муниципаль районы балаларының
ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру йомгаклары турында мәгълүмат бирү;
гамәлдәге законнар нигезендә 1 майга кадәр һәм алга таба 10 эш көне
дәвамында Татарстан Республикасы ял оешмалары реестрына кертү өчен
«Җәй” балалар һәм яшүсмерләрнең ялын һәм мәшгульлеген оештыру буенча
республика үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенә балалар һәм яшьләрнең
ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру эшчәнлеге турында мәгълүмат бирү;
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан
Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, җирле үзидарә органнары
белән берлектә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре буенча министрлык
тарафыннан үткәрелә торган ялны оештыручыларның, лагерь начальниклары
һәм аларның тәрбия эшләре буенча урынбасарларының квалификациясен
күтәрү республика курсларында укуларны оештыру;
тәкъдим итү:
ведомство карамагындагы ял оешмаларына эшкә медицина персоналын кабул
итүнең килешү формасын карарга;
балалар һәм яшьләрнең ял һәм сәламәтләндерү оешмаларында булган
бәхетсезлек
очракларыннан
балаларны
һәм
яшьләрне
ирекле
иминиятләштерүне оештырырга;

җитәкчеләргә үз компетенциясе кысаларында территорияләрне, җәмәгать
тәртибен һәм шәхси сак оешмалары белән куркынычсызлыкны тәэмин итүгә
юнәлдерелгән чаралар күрергә.
14. Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының «Мөслим муниципаль
районы балалар һәм яшьләр ялын оештыру турында" 2020 елның 14 маендагы
247 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
15. Мөслим муниципаль районы мәгариф идарәсе начальнигы вазыйфаларын
башкаручы Л.М.Харисовага әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны
йөкләргә.
Мөслим муниципаль районы
Башкарма комитеты җитәкчесе

Р.Т. Демидов

