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«2020 - 2023 елларга Мөслим муниципаль районында физик
культураны һәм спортны үстерү» максатчан программасын раслау
турында» 2020 елның «28» июленең 396 нчы номерлы Мөслим
муниципаль районы Башкарма комитеты карарына үзгәрешләр кертү
хакында
Финанслау күлҽмнҽре үзгҽрүгҽ бҽйле рҽвештҽ Татарстан Республикасы
Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. «2020 - 2023 елларга Мҿслим муниципаль районында физик культураны
һҽм спортны үстерү» максатчан программасын раслау турында» 2020 елның 28
июленең 396 нчы номерлы Мҿслим муниципаль районы Башкарма комитеты
карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ:
- «2020 - 2023 елларга Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль
районында физик культураны һҽм спортны үстерү» район максатчан
программасын яңа редакциядҽ 1 нче кушымта нигезендҽ расларга.
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль
районының рҽсми сайтында https://muslumovo.tatarstan.ru/ урнаштырырга һҽм
Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат порталында бастырып
чыгарырга.
3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Мҿслим муниципаль
районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча
урынбасары М.Р. Бҽдретдиновага йҿклҽргҽ.
Башкарма комитет җитәкчесе

Р.Т. Демидов
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Программа паспорты

Программаның
исеме
Программаны
тҿп эшлҽүче
Программаны
башкаручы

Программаның
максатлары

Программаның
бурычлары

«2020 – 2023 елларга Татарстан Республикасы Мҿслим
муниципаль районында физик культураны һҽм спортны үстерү»
максатчан программасы (алга таба – Программа)
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы
Башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы
Башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы
Башкарма комитетының Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы
Башкарма комитетының «Мҽгариф идарҽсе» МКУ
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы
Башкарма комитетының «Мҽдҽният идарҽсе» МКУ;
Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районының
«Спорт мҽктҽбе» МБУ
1. Физик культура һҽм спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ
ашыру.
2. Физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнүдҽ халыкның
агымдагы ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү һҽм яңа ихтыяҗларын
формалаштыру.
3. Сҽламҽт яшҽү рҽвешен формалаштыру.
4. Мҿслим муниципаль районы халкы ҿчен сҽламҽт яшҽү
рҽвеше алып бару ҿчен шартлар тудыру
1. Халыкта физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнүгҽ,
сҽламҽт яшҽү рҽвеше күнекмҽлҽренҽ карата тотрыклы
кызыксыну формалаштыру;
2. Спортчыларны ҽзерлҽүнең нҽтиҗҽле системасын булдыру,
район спорт корылмаларының матди-техник базасын ныгыту
һҽм үстерү;
3. Мҿслим муниципаль районы һҽм Татарстан Республикасы
спорт
командалары
резервын
һҽм
югары
класслы
спортчыларны ҽзерлҽү ҿчен оптималь шартлар тудыру;
4. Халыкның тҿрле категория һҽм тҿркемнҽренҽ физик тҽрбия
бирү системасын модернизациялҽү;
5. Мҿслим районында яшҽүчелҽр ҿчен физик культура һҽм
спорт ҿлкҽсе инфраструктурасын булдыру һҽм үстерү;
6. Балалар һҽм яшьлҽр ҿчен спортның тҿрле тҿрлҽре буенча
календарь укыту-спорт чараларын үткҽрү ҿчен шартлар тудыру;
7. Яшҽү урыны буенча спорт-сҽламҽтлҽндерү чараларын
оештыру һҽм уздыру ҿчен шартлар тҽэмин итү;
8. Районара спорт-массакүлҽм чараларын оештыру һҽм уздыру
ҿчен шартлар тҽэмин итү;
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Программаны
гамҽлгҽ ашыру
сроклары
Программаны
финанслау
чыганаклары
Программаны
гамҽлгҽ
ашыруның
кҿтелгҽн соңгы
нҽтиҗҽлҽре

9. Район халкының тҿрле категориялҽре ҿчен массакүлҽм
спорт-сҽламҽтлҽндерү чараларын оештыру һҽм уздыру ҿчен
шартлар тудыру;
10. Физик культураны һҽм спортны сҽламҽт яшҽү рҽвешенең
мҿһим ҿлеше буларак пропагандалауны камиллҽштерү;
11. Яшьлҽр инфраструктурасының үсеше һҽм тотрыклы эшлҽве;
12. Физкультура-спорт эшчҽнлеген оештыру-идарҽ итү,
кадрлар, фҽнни-методик тҽэмин итүне үстерү.
2020-2023 еллар
Җирле бюджет акчалары, бюджеттан тыш акчалар, республика
акчалары
Программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽсендҽ 2023 ел ахырына
планлаштырыла:
- физик культура һҽм спорт белҽн даими шҿгыльлҽнүче район
халкының ҿлешен 52 процентка җиткерү;
- халыкка түлҽүле физкультура-спорт хезмҽтлҽренең күлҽмен
арттыру һҽм сыйфатын яхшырту;
-гражданнарның авырулар санын киметү, хҽрби хезмҽткҽ
чакырылуга кадҽрге һҽм хҽрби хезмҽткҽ чакырылучы
үсмерлҽрнең физик ҽзерлеген яхшырту;
бҿтенроссия һҽм халыкара ярышларда чыгыш ясаучы Татарстан
Республикасы спортчылары санын арттырырга;
физик культура һҽм спорт чаралары ярдҽмендҽ мҿмкинлеклҽре
чиклҽнгҽн кешелҽрне физик тернҽклҽндерү һҽм социаль
адаптациялҽү ролен арттыру

I. Программа хәл итүгә юнәлдерелгән проблемага характеристика

Ҽлеге Программа Татарстан Республикасы Президентының 2010 елда
Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советына Юлламасын, Россия Федерациясе
Хҿкүмҽтенең 2009 елның 7 августындагы 1101-р күрсҽтмҽсе белҽн расланган 2020
елга кадҽр Россия Федерациясендҽ физик культура һҽм спортны үстерү стратегиясе
нигезлҽмҽлҽрен исҽпкҽ алып эшлҽнгҽн һҽм 2010 елга Татарстан Республикасы
Инвестиция меморандумы тарафыннан эшлҽү һҽм раслау ҿчен тҽкъдим ителгҽн
ҿстенлекле максатчан программа булып тора. Моннан тыш, Программаны гамҽлгҽ
ашыру 2010 елга һҽм перспективада 2030 елга кадҽр Татарстан Республикасының
демографик үсеш комплекслы программасын гамҽлгҽ ашыру буенча тҿп чараларның
берсе булып тора.
Программа сҽламҽт яшҽү рҽвешен формалаштыруга, сҽламҽтлекне ныгытуга,
халыкның барлык яшь тҿркемнҽренең физик активлыгын һҽм ҽзерлеген күтҽрүгҽ,
тулы кыйммҽтле ял һҽм сҽламҽт ял итү ҿчен шартлар тудыруга, спорт резервын
ҽзерлҽүгҽ һҽм Мҿслим муниципаль районы спортчыларының республика һҽм Россия
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спорт ярышларында уңышлы чыгышларын уздыруга юнҽлтелгҽн чараларны үтҽүне
күздҽ тота.
«Мҽдҽният» сүзе тҽрбия, хҿрмҽт дигҽнне аңлата. Кеше эшчҽнлегенең кеше үзүзен күрсҽтү, аның характеры, күнекмҽлҽре, осталыклары һҽм белемнҽре чагылышы
белҽн бҽйле ҿлкҽлҽрен характерлый. Физик культура – ул кеше физик яктан
камиллҽшүгҽ юнҽлдерелгҽн тҿрле чаралар берлҽшмҽсе. Бу җҽмгыятьнең гомуми
мҽдҽниятенең бер ҿлеше. Шуңа күрҽ физик культураның тҿп максаты - кешенең
гармонияле шҽхесен формалаштыру. Мҽгълүмати технологиялҽр, кешенең глобаль
мҽгълүмати киңлеккҽ югары интеграциясе шартларында, кагыйдҽ буларак,
шҽхеснең хҽзерге җҽмгыятьтҽ тулы канлы эшчҽнлеге белҽн бҽйле проблемалар
кискенлҽшҽ. Шул ук вакытта компьютер белҽн эшлҽү (хҽзерге дҿньяда тҿп
мҽгълүмат чыганагы) үз сҽламҽтлеге белҽн шҿгыльлҽнү вакытын киметҽ. Бигрҽк тҽ
бу проблема балалар ҿчен актуаль. Бүген уку эшчҽнлегенең аерым аспектлары
укучылар сҽламҽтлегенҽ тискҽре йогынты ясаучы фактор буларак карала. Һҽм
моның сҽбҽбе, барыннан да элек, югары уку йҿклҽнеше, физик тҽрбия буенча
һҽрвакытта да нҽтиҗҽле уку процессы, кирҽкле критерийлар булмау һҽм
педагогларны, ата-аналарны, укучыларны сҽламҽтлекне ныгытуга тиешенчҽ
мотивациялҽмҽү.
Хҽзерге вакытта физик культура һҽм спорт даирҽсе җҽмгыятьнең үскҽн
талҽплҽренҽ җавап бирми. Заманча кешенең кыйммҽтлҽр системасында физик
культура рейтингы түбҽн, шулай ук аның безнең җҽмгыятьтҽге статусы җитҽрлек
түгел.
Тулаем алганда, хҽзерге вакытта илдҽ физик культура һҽм спорт белҽн
халыкның 8 - 10 проценты гына шҿгыльлҽнҽ, бу вакытта дҿньяның икътисадый
яктан алга киткҽн иллҽрендҽ бу күрсҽткеч 40 - 60 процентка җитҽ. Россиялелҽрнең
физик культурага карата мондый мҿнҽсҽбҽтенең сҽбҽплҽре булып илнең элеккеге
мҽгариф һҽм мҽдҽният системаларына гына түгел, бүгенге кҿндҽ эшли торган
шактый җитешсезлеклҽр тора. Бүгенге кҿнгҽ кадҽр россиялелҽрнең күбесе (хатынкызларның 75 проценты, ир-атларның 60 проценты) физик культура һҽм спорт белҽн
шҿгыльлҽнүне үз тормышының мҿһим ҿлеше дип санамый.
Мондый күзаллау ил халкының 65 проценты диярлек кешенең шҽхесе үсеше
белҽн бҽйле физик культураның ҽһҽмиятен аңламыйлар.
Моннан тыш, катлаулы эвристик бурычлар, технологик операциялҽр хас
булган техник производствода да, иҗади фикерлҽү һҽм тҿрле хҽллҽрдҽ эш итҽ белү
зарурилыгы кешенең нерв һҽм психик авырулары проблемасы кискенлҽште
Шулай итеп, бер яктан, хезмҽт, мҽгариф, ял итү ҿлкҽлҽре үсешенең прогрессив
тенденциялҽре белҽн аңлатыла торган кешегҽ карата талҽплҽр физик культураның
югары дҽрҽҗҽдҽ ҽһҽмиятле булуын күрсҽтҽ, ҽ икенче яктан, бу ҿлкҽлҽрдҽ аның
яшҽешенең нҽтиҗҽлелеге түбҽн булуын, кешенең сҽламҽтлеген ныгытуга ныклык
запасын бирмҽвен билгели. Бу халыкка (бигрҽк тҽ яшьлҽргҽ) бҿтен потенциалын
тормышка ашырырга, гармонияле рҽвештҽ үсҽргҽ һҽм җҽмгыятьнең социаль-сҽяси
һҽм икътисадый корылышының уңайсыз шартларына нҽтиҗҽле каршы торырга
мҿмкинлек бирми.
Моннан тыш, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары, беренче чиратта, телевидение

7

физик культураны пропагандалауга, балалар һҽм ил халкының сҽламҽтлеген
ныгытуга җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ игътибар бирмилҽр. Моннан тыш, телевидение
балалар һҽм яшьлҽрнең дҿрес яшҽү рҽвешенең тискҽре мисалларын үз эченҽ
сеңдерергҽ ярдҽм итҽ торган тапшырулар белҽн тулган.
Инглиз тикшеренүчесе А.С.Травис үз иленең икътисадый торгынлыгы
елларында болай ди: «Физик культура һҽм спорт эч пошуны һҽм ҿметсезлекне
җиңеп, хулиганлык һҽм хокук бозулар белҽн кҿрҽшкҽ уңай ҿлеш кертҽ. Күп кенҽ
яшьлҽр хҽзер гадҽти булмаган социаль стресслар кичерҽ. Ҽгҽр дҽ без бу
стрессларның, проблемаларның сҽбҽплҽрен эзлҽүгҽ конструктив якын килүне бик
озак кичектерсҽк, алардан үсеп чыккан стресс, проблемалар тагын да күбрҽк булачак
һҽм аның нҽтиҗҽлҽре белҽн кҿрҽшү ҿчен түлҽргҽ туры килҽчҽк бҽя күп тапкырлар
артачак».
Кеше максималь үсешкҽ ирешкҽн физик, эмоциональ, психологик һҽм
интеллектуаль сыйфатларга ия булырга тиеш. Нҽкъ менҽ физик культура
мҿмкинлеклҽре, кешенең аның потенциалын үзлҽштерү кеше сҽламҽтлҽндерүнең
кҿчле факторы буларак каралырга тиеш.
Бары тик сҽламҽт кеше генҽ, оптимистик рухлы, психологик яктан тотрыклы,
акыл һҽм физик эшкҽ сҽлҽтлелек дҽрҽҗҽсе югары булган кеше генҽ актив яши, тҿрле
авырлыкларны уңышлы җиңеп чыга һҽм җҽмгыятькҽ файда китерҽ ала.
Шулай итеп, физик культура, кеше сҽламҽт яшҽү рҽвешенең гомуми культура
чиклҽреннҽн берсе буларак, күп очракта кешенең яшҽү рҽвешен билгели. Физик
культура һҽм спортны үстерү - нҽтиҗҽле социаль сҽясҽтнең иң мҿһим ҿлешлҽреннҽн
берсе.
Башка сүзлҽр белҽн ҽйткҽндҽ, сҽламҽт яшҽү рҽвеше - кешелҽрнең
сҽламҽтлеген саклау һҽм яхшыртуга юнҽлдерелгҽн тормыш рҽвеше ул.
Җҽмҽгать аңында тулаем җҽмгыятьнең һҽм һҽр кешенең физик культурасы
аерым-аерым сҽламҽт яшҽү рҽвешен формалаштыру һҽм тормышка ашыруның тҿп
шарты булып тора дигҽн фикер ныгырга тиеш. Ул, үз чиратында, яхшы кҽеф һҽм
күтҽренке кҽеф нигезе генҽ түгел, ҽ җҽмгыятьне савыктыруга юл, аның күп кенҽ
социаль проблемаларын хҽл итүгҽ нигез булып тора.
Шул ук вакытта шунысын да билгелҽп үтҽргҽ кирҽк: үз сҽламҽтлегеңне саклау
- һҽрбер кешенең турыдан-туры бурычы, ул аны ҽйлҽнҽ-тирҽдҽгелҽргҽ күчерергҽ
хокуксыз.
Мҿслим муниципаль районында физик культура һҽм спорт белҽн
шҿгыльлҽнүнең массалылыгын арттыру буенча билгеле бер эш алып барыла.
Массакүлҽм физкультура-спорт чаралары үткҽрү халыкны сҽламҽт яшҽү
рҽвешенҽ җҽлеп итүнең бер формасы булып тора. Мҽсҽлҽн, «Татарстан чаңгы
юллары» бҿтенроссия чаңгы ярышлары һҽм «Татарстан кроссы», «Физкультура
кҿне» Бҿтенроссия йҿгереше кысаларында, укучылар, оешмалар һҽм
предприятиелҽр, авыл җирлеклҽре арасында спартакиадалар оештырылды.
II. Программаның төп максатлары һәм бурычлары

Программаның тҿп максатлары булып тора:
физик культура һҽм спорт ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен тормышка ашыру;
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- халыкның физик культура һҽм спорт белҽн шҿгыльлҽнүгҽ булган агымдагы
ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү һҽм яңа ихтыяҗларын формалаштыру;
сҽламҽт яшҽү рҽвешен формалаштыру;
Мҿслим муниҿипаль район халкы ҿчен сҽламҽт яшҽү рҽвеше алып бару ҿчен
шартлар тудыру
Бу максатка ирешү ҿчен түбҽндҽге бурычларны хҽл итҽргҽ кирҽк:
Мҿслим муниципаль районында физик культураны һҽм спортны үстерүнең
норматив хокукый базасын камиллҽштерү;
физик культура һҽм спорт ҿлкҽсендҽ объектларны исҽпкҽ алуның һҽм алардан
файдалануның нҽтиҗҽле системасын булдыру;
физкультура-спорт эшчҽнлеген финанс, матди-техник һҽм кадрлар белҽн
тҽэмин итү механизмнарын камиллҽштерү;
физкультура-спорт эшчҽнлеген оештыруның яңа рҽвешлҽрен кертү;
иҗтимагый физкультура-спорт оешмаларына дҽүлҽт ярдҽме чараларын
күрсҽтү;
заманча спорт-савыктыру комплексларын, махсуслаштырылган спорт
корылмаларын тҿзү;
спортның база тҿрлҽрен үстерү;
югары класслы спортчыларны һҽм спорт резервын ҽзерлҽү;
югары квалификациядҽге физкультура һҽм спорт белгечлҽрен ҽзерлҽүгҽ
булышлык күрсҽтү
физик активлыкны һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвешен системалы пропагандалауны
оештыру.
Ҽлеге бурычларны хҽл итү Мҿслим муниципаль районы халкының
сҽламҽтлеген ныгыту, райондагы демографик хҽлне яхшырту, массакүлҽм спортны
һҽм югары казанышлар спортын (профессиональ спортны) үстерү һҽм
популярлаштыру, районның спорт имиджын республика дҽрҽҗҽсендҽ алга таба
үстерү максатларында җҽмгыятьнең тҿрле катламнарын физик культура һҽм спорт
белҽн даими шҿгыльлҽнүгҽ җҽлеп итү мҿмкинлеге бирҽчҽк.
Программа 2020-2023 еллар дҽвамында тормышка ашырылачак.
III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү

Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен федераль бюджет, муниципаль
район бюджеты, бюджеттан тыш чыганаклардан файдалану күздҽ тотыла.
IV. Программаны гамәлгә ашыру механизмы

Программада
катнашучыларның
эшчҽнлеген
гамҽлгҽ
ашыру
һҽм
координациялҽү ҿчен җаваплы Башкарма хакимият органы булып Мҿслим
муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге тора,
алар тармак ведомстволары, предприятие җитҽкчелҽре, җирле үзидарҽ органнары
һҽм башка оешмалар белҽн берлектҽ:
- билгелҽнгҽн тҽртиптҽ программа чаралары исемлеген, аларны тормышка
ашыру чыгымнарын, шулай ук Программаны тормышка ашыру механизмын

9

аныклау буенча тҽкъдимнҽр ҽзерли;
- хисап кварталыннан соң килүче айның 15 числосына кадҽр Программаны
гамҽлгҽ ашыру барышы турында хисап ҽзерли һҽм аны Мҿслим муниципаль районы
Башкарма комитетына тапшыра.
Хисап мҽгълүматын җыю һҽм агрегатлау ҿчен җаваплы булып Мҿслим
муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлеге тора.
Программаны башкаручылар хисап кварталыннан соң килүче айның 10
числосына кадҽр Программа чараларының үтҽлеше турында мҽгълүматны Мҿслим
муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьлҽр эшлҽре һҽм спорт бүлегенҽ
тапшыралар.
V. Программаның икътисадый, социаль һәм экологик нәтиҗәлелеген бәяләү

Программаны гамҽлгҽ ашырудан социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеккҽ
түбҽндҽгелҽр исҽбеннҽн ирешелҽчҽк:
район халкының физик культура, спорт һҽм туризм белҽн шҿгыльлҽнү
дҽрҽҗҽсен күтҽрү;
республика ярышларында район спортчылары ирешкҽн нҽтиҗҽлҽр арту;
- халыкның тҿрле тҿркемнҽре арасында авырулар санының кимүе;
чакырылуга кадҽр һҽм хҽрби хезмҽткҽ чакырылу яшендҽге егетлҽрнең физик
ҽзерлеген яхшырту;
оештырылмаган тҿркем балаларны һҽм яшьлҽрне спорт белҽн даими
шҿгыльлҽнүгҽ җҽлеп итү;
физкультура-спорт хезмҽтлҽренең, шул исҽптҽн түлҽүле хезмҽтлҽрнең
үтемлелеген, тҿрлелеген һҽм сыйфатын арттыру;
мҿмкинлеклҽре чиклҽнгҽн кешелҽрне физик тернҽклҽндерү һҽм социаль
адаптациялҽү ҿчен мҿмкинлеклҽрне киңҽйтү;
район гражданнарының ял итүнең савыктыручы актив формаларына
ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү.
Программаны гамҽлгҽ ашырудан социаль-икътисадый нҽтиҗҽлелеккҽ
түбҽндҽгелҽр исҽбеннҽн ирешелҽчҽк:
спорт мҽйданчыкларына тҿзеклҽндерү ҿчен хуҗалык ҽйлҽнешендҽ
файдаланылмаган җир һҽм су акваториялҽреннҽн файдалану;
Ял вакытында спорт туризмы һҽм ял белҽн шҿгыльлҽнгҽндҽ автомобильлҽрдҽн
файдаланучы гражданнар саны кимү,
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1 нче кушымта
Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең
2020 елга чаралар планы.
Чаралар атамасы
Үткәрү урыны
Катнашучыларның
Үткәрү өчен Чыгымнар
якынча саны
җаваплы
суммасы
Гыйнвар
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына баскетбол буенча
УСЗ
100
Яшьлҽр
15000 сум
ярышлар
эшлҽре һҽм
спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына волейбол буенча
УСЗ
100
Яшьлҽр
15000 сум
ярыш (ир-атлар)
эшлҽре һҽм
спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт
10000 сум
буенча җирле уен
мҽктҽбе» МБУ
Шахмат буенча «Ура, каникул» мҽктҽплҽр
Лицей
40
«Спорт
10000 сум
беренчелеге
мҽктҽбе» МБУ
2006-2007 елгы яшүсмерлҽр арасында «ЯШЬЛЕК
УСЗ
100
Яшьлҽр
30000 сум
ССК» кубогына мини-футбол буенча районара
эшлҽре һҽм
турнир
спорт бүлеге
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында скандинавия «Кояшлы Ык» Яр
100
Яшьлҽр
10000 сум
йҿреше буенча Марафон
буе
эшлҽре һҽм
спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына ир-атлар арасында
УСЗ
100
Яшьлҽр
30000 сум
мини-футбол буенча ярыш
эшлҽре һҽм
спорт бүлеге
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында картинг
УСЗ тукталу
50
Яшьлҽр
15000 сум
буенча ярыш
урыны
эшлҽре һҽм
спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт
10000 сум
буенча җирле уен
мҽктҽбе» МБУ
Бадминтон буенча мҽктҽплҽр беренчелеге
УСЗ
100
«Спорт
15000 сум
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«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
буенча җирле уен
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
кысаларында тҿп мҽктҽплҽр, урта мҽктҽплҽр һҽм
Политехник техникум арасында армрестлинг
буенча XI укучылар спартакиадасы
«Россия чаңгы юлы – 2020»
Спорт ветераннары белҽн очрашу
2003-2007 елгы яшүсмерлҽр арасында хоккей
сезонын ябу.
«Ҽти, ҽни һҽм мин – спорт сҿюче гаилҽ»
3 чирек нҽтиҗҽлҽре буенча мҽктҽплҽр арасында
шахмат буенча беренчелек
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге

«Яшьлек» ССК
УСЗ

40

200

«Кояшлы Ык» Яр 1000-2000
буе
УСЗ
250
март
«Яшьлек» ССК

50

УСЗ

55

Лицей

50

УСЗ

80

апрель
2004-2006 елгы яшүсмерлҽр арасында кҿрҽш
Район мҽдҽният
буенча районара турнир.
йорты спорт залы
«Ачык ишеклҽр атнасы», спорт чараларында
УСЗ
булу һҽм тренировка дҽреслҽре үткҽрү
май
2008 елгы һҽм кечерҽк малайлар, 2007 елгы
«Нептун»
кызлар арасында йҿзү буенча районара ярышлар
бассейны
2007 елда туган һҽм аннан кечерҽк балалар
«Нептун»
арасында мҽктҽплҽр беренчелеге
бассейны
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
«Яшьлек» ССК

100
350

120
90
40

мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
10000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
30000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Мизгел» ЯҮ 15000 сум
МБУ
«Спорт
5000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ

20000 сум
15000 сум
10000 сум
15000 сум

«Спорт
30000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
5000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
20000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
15000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
10000 сум
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кысаларында тҿп мҽктҽп, урта мҽктҽп һҽм
Политехник техникум арасында пляж волейболы
буенча XI Укучылар Спартакиадасы.

мҽктҽбе» МБУ
июнь

Егетлҽр һҽм кызлар арасында бадминтон буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
Модульле чаңгы базасын карап тотуга

УСЗ
Чаңгы базасы

Модульле чаңгы базасын карап тотуга

Чаңгы базасы

Кызлар арасында волейбол буенча мҽктҽплҽр
беренчелеге
Спорт инвентарьлары һҽм җиһазлары сатып
алуга

УСЗ

«Тамчы» йҿзү
бассейны
октябрь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
УСЗ
мҽктҽплҽр беренчелеге
Спорт инвентаре һҽм җиһазлары
УСЗ
«2020-2021» хоккей сезонын ачу

ноябрь
«Яшьлек» ССК

Егетлҽр һҽм кызлар арасында волейбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге

80

80

«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ

20000 сум
603200
сум
6092,93
20000 сум
100000 сум

80

«Спорт
20000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
179100 сум
мҽктҽбе» МБУ

50

«Спорт
20000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
мҽктҽбе» МБУ

УСЗ

60

Ҿстҽл теннисы буенча мҽктҽплҽр беренчелеге

УСЗ

35

Яңа ел бҽйрҽмнҽренҽ багышланган «Күңелле
стартлар» спорт бҽйрҽме.

УСЗ

200

декабрь
«Спорт
15000 сум
мҽктҽбе» МБУ
«Спорт
20000 сум
мҽктҽбе» МБУ
барлыгы
1373392,93 сум
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2 нче кушымта
Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең
2021 елга чаралар планы.
Чаралар атамасы
Үткәрү урыны
Катнашучыларның
Үткәрү өчен
Чыгымнар
якынча саны
җаваплы
суммасы
Гыйнвар
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына баскетбол буенча
УСЗ
110
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
ярышлар
һҽм спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына волейбол буенча
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
ярыш (ир-атлар)
һҽм спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
50
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
Шахмат буенча «Ура, каникул» мҽктҽплҽр
Лицей
50
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
беренчелеге
МБУ
2007-2008 елгы яшүсмерлҽр арасында «ЯШЬЛЕК
УСЗ
120
Яшьлҽр эшлҽре 30000 сум
ССК» кубогына мини-футбол буенча районара
һҽм спорт бүлеге
турнир
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында скандинавия
«Кояшлы Ык»
120
Яшьлҽр эшлҽре 10000 сум
йҿреше буенча Марафон
Яр буе
һҽм спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына ир-атлар арасында
УСЗ
120
Яшьлҽр эшлҽре 30000 сум
мини-футбол буенча ярыш
һҽм спорт бүлеге
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында картинг
УСЗ тукталу
70
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
буенча ярыш
урыны
һҽм спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
50
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
Бадминтон буенча мҽктҽплҽр беренчелеге
УСЗ
120
«Спорт мҽктҽбе» 15000 сум
МБУ
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
50
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
«Спорт мҽктҽбе» 30000 сум
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кысаларында тҿп мҽктҽплҽр, урта мҽктҽплҽр һҽм
Политехник техникум арасында армрестлинг
буенча XII укучылар спартакиадасы
«Россия чаңгы юлы – 2021»
Спорт ветераннары белҽн очрашу
2004-2008 елгы яшүсмерлҽр арасында хоккей
сезонын ябу.
«Ҽти, ҽни һҽм мин – спорт сҿюче гаилҽ»
3 чирек нҽтиҗҽлҽре буенча мҽктҽплҽр арасында
шахмат буенча беренчелек
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
Спорт инвентарен һҽм җиһазларын сатып алу
2005-2007 елгы яшүсмерлҽр арасында кҿрҽш
буенча районара турнир.
«Ачык ишеклҽр атнасы», спорт чараларында
булу һҽм тренировка дҽреслҽре үткҽрү
2008 елгы һҽм кечерҽк малайлар, 2007 елгы
кызлар арасында йҿзү буенча районара ярышлар
2007 елда туган һҽм аннан кечерҽк балалар
арасында мҽктҽплҽр беренчелеге
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
кысаларында тҿп мҽктҽп, урта мҽктҽп һҽм
Политехник техникум арасында пляж волейболы

УСЗ

220

«Кояшлы Ык» Яр 1000-2000
буе
УСЗ
260
март
«Яшьлек» ССК

60

УСЗ

65

Лицей

60

УСЗ

90

УСЗ
апрель
Район мҽдҽният
йорты спорт залы
УСЗ
май
«Нептун»
бассейны
«Нептун»
бассейны
«Яшьлек» ССК

110
360

130
100
50

МБУ
«Мизгел» ЯҮ
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

15000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

30000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

5000 сум

15000 сум
10000 сум
15000 сум
198500 сум

5000 сум

15000 сум
10000 сум
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буенча XII Укучылар Спартакиадасы.
июнь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында бадминтон буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
Кызлар арасында волейбол буенча мҽктҽплҽр
беренчелеге

УСЗ

90

УСЗ

90

октябрь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
УСЗ
мҽктҽплҽр беренчелеге
ноябрь
«2021-2022» хоккей сезонын ачу
«Яшьлек» ССК
Егетлҽр һҽм кызлар арасында волейбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
Ҿстҽл теннисы буенча мҽктҽплҽр беренчелеге
Яңа ел бҽйрҽмнҽренҽ багышланган «Күңелле
стартлар» спорт бҽйрҽме.

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

90

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

60

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
барлыгы

15000 сум

УСЗ

70

декабрь
УСЗ

45

УСЗ

210

20000 сум

20000 сум
683500 сум
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3 нче кушымта
Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең
2022 елга чаралар планы.
Чаралар атамасы
Үткәрү урыны
Катнашучыларның
Үткәрү өчен
Чыгымнар
якынча саны
җаваплы
суммасы
Гыйнвар
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына баскетбол буенча
УСЗ
120
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
ярышлар
һҽм спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына волейбол буенча
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
ярыш (ир-атлар)
һҽм спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
50
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
Шахмат буенча «Ура, каникул» мҽктҽплҽр
Лицей
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
беренчелеге
МБУ
2008-2009 елгы яшүсмерлҽр арасында «ЯШЬЛЕК
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 30000 сум
ССК» кубогына мини-футбол буенча районара
һҽм спорт бүлеге
турнир
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында скандинавия «Кояшлы Ык» Яр
100
Яшьлҽр эшлҽре 10000 сум
йҿреше буенча Марафон
буе
һҽм спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына ир-атлар арасында
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 30000 сум
мини-футбол буенча ярыш
һҽм спорт бүлеге
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында картинг
УСЗ тукталу
50
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
буенча ярыш
урыны
һҽм спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
Бадминтон буенча мҽктҽплҽр беренчелеге
УСЗ
100
«Спорт мҽктҽбе» 15000 сум
МБУ
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
«Спорт мҽктҽбе» 30000 сум
кысаларында тҿп мҽктҽплҽр, урта мҽктҽплҽр һҽм
УСЗ
200
МБУ
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Политехник техникум арасында армрестлинг
буенча XIII укучылар спартакиадасы
«Россия чаңгы юлы – 2022»
Спорт ветераннары белҽн очрашу
2005-2009 елгы яшүсмерлҽр арасында хоккей
сезонын ябу.
«Ҽти, ҽни һҽм мин – спорт сҿюче гаилҽ»

«Кояшлы Ык» Яр 1000-2000
буе
УСЗ
250
март
«Яшьлек» ССК

3 чирек нҽтиҗҽлҽре буенча мҽктҽплҽр арасында
шахмат буенча беренчелек
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
2004-2006 елгы яшүсмерлҽр арасында кҿрҽш
буенча районара турнир.
«Ачык ишеклҽр атнасы», спорт чараларында
булу һҽм тренировка дҽреслҽре үткҽрү
2008 елгы һҽм кечерҽк малайлар, 2007 елгы
кызлар арасында йҿзү буенча районара ярышлар
2007 елда туган һҽм аннан кечерҽк балалар
арасында мҽктҽплҽр беренчелеге
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
кысаларында тҿп мҽктҽп, урта мҽктҽп һҽм
Политехник техникум арасында пляж волейболы
буенча XIII Укучылар Спартакиадасы.

50

УСЗ

55

Лицей

50

УСЗ

80

апрель
Район мҽдҽният
йорты спорт залы
УСЗ
май
«Нептун»
бассейны
«Нептун»
бассейны
«Яшьлек» ССК

100
350

120
90
40

«Мизгел» ЯҮ
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

15000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

30000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»

20000 сум

5000 сум

15000 сум
10000 сум
15000 сум

5000 сум

15000 сум
10000 сум

июнь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында бадминтон буенча

УСЗ

80
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мҽктҽплҽр беренчелеге
Кызлар арасында волейбол буенча мҽктҽплҽр
беренчелеге

УСЗ

80

МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

УСЗ

80

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

50

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
барлыгы

15000 сум

20000 сум

октябрь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
«2022-2023» хоккей сезонын ачу

ноябрь
«Яшьлек» ССК

Егетлҽр һҽм кызлар арасында волейбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге

УСЗ

60

Ҿстҽл теннисы буенча мҽктҽплҽр беренчелеге

УСЗ

35

Яңа ел бҽйрҽмнҽренҽ багышланган «Күңелле
стартлар» спорт бҽйрҽме.

УСЗ

200

декабрь
20000 сум
485000 сум
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4 нче кушымта
Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенең
2023 елга чаралар планы.
Чаралар атамасы
Үткәрү урыны
Катнашучыларның
Үткәрү өчен
Чыгымнар
якынча саны
җаваплы
суммасы
Гыйнвар
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына баскетбол буенча
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
ярышлар
һҽм спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына волейбол буенча
УСЗ
250
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
ярыш (ир-атлар)
һҽм спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
Шахмат буенча «Ура, каникул» мҽктҽплҽр
Лицей
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
беренчелеге
МБУ
2009-2010 елгы яшүсмерлҽр арасында «ЯШЬЛЕК
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 30000 сум
ССК» кубогына мини-футбол буенча районара
һҽм спорт бүлеге
турнир
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларындас йҿреше
«Кояшлы Ык» Яр
100
Яшьлҽр эшлҽре 10000 сум
буенча Марафон
буе
һҽм спорт бүлеге
«ЯШЬЛЕК ССК» кубогына ир-атлар арасында
УСЗ
100
Яшьлҽр эшлҽре 30000 сум
мини-футбол буенча ярыш
һҽм спорт бүлеге
Яңа елны бҽйрҽм итү кысаларында картинг
УСЗ тукталу
50
Яшьлҽр эшлҽре 15000 сум
буенча ярыш
урыны
һҽм спорт бүлеге
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
Бадминтон буенча мҽктҽплҽр беренчелеге
УСЗ
100
«Спорт мҽктҽбе» 15000 сум
МБУ
«Татнефть» ГАҖ кубогына алкалы хоккей
«Яшьлек» ССК
40
«Спорт мҽктҽбе» 10000 сум
буенча җирле уен
МБУ
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
«Спорт мҽктҽбе» 30000 сум
кысаларында тҿп мҽктҽплҽр, урта мҽктҽплҽр һҽм
УСЗ
200
МБУ
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Политехник техникум арасында армрестлинг
буенча XIVукучылар спартакиадасы
«Россия чаңгы юлы – 2023»
Спорт ветераннары белҽн очрашу
2006-2010 елгы яшүсмерлҽр арасында хоккей
сезонын ябу
Ҽти, ҽни һҽм мин – спорт сҿюче гаилҽ”
3 чирек нҽтиҗҽлҽре буенча мҽктҽплҽр арасында
шахмат буенча беренчелек
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
2007-2009 елгы яшүсмерлҽр арасында кҿрҽш
буенча районара турнир.
«Ачык ишеклҽр атнасы», спорт чараларында
булу һҽм тренировка дҽреслҽре үткҽрү
2009 елгы һҽм кечерҽк малайлар, 2008 елгы
кызлар арасында йҿзү буенча районара ярышлар
2008 елда туган һҽм аннан кечерҽк балалар
арасында мҽктҽплҽр беренчелеге
ММР яшь буынны рухи һҽм ҽхлакый тҽрбиялҽү
кысаларында тҿп мҽктҽп, урта мҽктҽп һҽм
Политехник техникум арасында пляж волейболы
буенча XIV Укучылар Спартакиадасы,

«Кояшлы Ык» Яр 1000-2000
буе
УСЗ
250
март
«Яшьлек» ССК

50

УСЗ

55

Лицей

50

УСЗ

80

апрель
Район мҽдҽният
йорты спорт залы
УСЗ

100

май
«Нептун»
бассейны
«Нептун»
бассейны
«Яшьлек» ССК

350

120
90
40

«Мизгел» ЯҮ
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

15000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

30000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»

20000 сум

5000 сум

15000 сум
10000 сум
15000 сум

5000 сум

15000 сум
10000 сум

июнь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында бадминтон буенча

УСЗ

80

21

мҽктҽплҽр беренчелеге
Кызлар арасында волейбол буенча мҽктҽплҽр
беренчелеге

УСЗ

октябрь
Егетлҽр һҽм кызлар арасында баскетбол буенча
УСЗ
мҽктҽплҽр беренчелеге
ноябрь
«2023-2024» хоккей сезонын ачу
«Яшьлек» ССК
Егетлҽр һҽм кызлар арасында волейбол буенча
мҽктҽплҽр беренчелеге
Ҿстҽл теннисы буенча мҽктҽплҽр беренчелеге
Яңа ел бҽйрҽмнҽренҽ багышланган «Күңелле
стартлар» спорт бҽйрҽме.

80

МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

80

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

50

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ

20000 сум

«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
«Спорт мҽктҽбе»
МБУ
барлыгы

15000 сум

УСЗ

60

декабрь
УСЗ

35

УСЗ

200

20000 сум

20000 сум
485000 сум

