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Россия Федерациясе Президентыньщ 2012 елньщ 19 декабрендэге 1666
номерлы «2025 елга кадэрге чорга Россия Федерациясе дэулэт милли сэясэте
стратегиясе турында» гы Указы белэн расланган 2025 елга кадэрге чорга
Россия Федерациясе дэулэт милли сэясэте стратегиясен, Татарстан
Республикасы Президентыньщ «Татарстан Республикасында дэулэт милли
сэясэте концепциясе турында» 2013 елньщ 26 июлендэге №ПУ - 695 Указын,
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «2014-2023 елларга
Татарстан Республикасында дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ ашыру «дэулэт
программасын раслау турында» 18.12.2013 №1006 Карарын, Татарстан
Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты,
КАРАР ЧЫГАРА:
1.
«2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль
районында
дэулэт
милли
сэясэтен
гамэлгэ
ашыру»муниципаль
программасын расларга. (алга таба-Программа).
2.
Муниципаль заказчы-программаныц координаторы итеп Татарстан
Республикасы Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетын
билгелэргэ.
3.
Элеге карар рэсми басылып чыгарга тиеш.
4.
Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенен
социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары Н.Г.Бикеевага элеге карарныц
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МИЛЛИ СЭЯСЭТНЕ ГАМЭЛГЭ АШЫРУ» МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ
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Программаныц исеме
Программа эшлэу ечен нигез

« Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында 2021-2025 елларга дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ
ашыру» (алга таба-Программа)
Татарстан Республикасы Президентыныц 2013 елныц 26 июлендэгеУказы «Татарстан Республикасында
дэулэт милли сэясэте Концепциясе турында»Татарстан Республикасы Иминлек Советынын,, Татарстан
Республикасында Террорчылыкка карты комиссиянец уртак утырышы протоколы (03.04.2014 №ПУ-695 )

Программаныц заказчысы

ТР Минзэлэ муниципаль районы башкарма комитеты

Программаны теп эшлэуче

ТР Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэдэният булеге

Программаньщ максаты Ьэм
бурычлары

Программаны тормышка
ашыру вакыты
Программаньщ финанслау
кулэме Ьэм чыганаклары

Программаньщ кетелгэн
соцгы
тормышка ашыру нэтижэлэре
. Программаньщ нэтижэлэрен
бэялэу индикаторлары.

Программаньщ максаты-Татарстан Республикасында дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ ашыру, Татарстан
Республикасы территориясендэ яшэуче халык вэкиллэренен цивилизацияле усеше, этникара Ьэм
конфессияара тынычлыкны Нам татулыкны саклап калу, гомумроссия гражданлык тэцгэллеген (Россия
миллэтен) ныгыту, мигрантларны унышлы социомэдэни жайлаштыру Ьэм интеграциялэу.
Программаньщ бурычлары:
1. Гомумроссия гражданлык тэцгэллеген ныгытуга ярдэм иту, этникара Ьэм конфессияара тынычлыкны Ьэм
татулыкны ныгыту, мигрантларны социаль-мэдэни адаптациялэу Ьэм интеграциялэу ечен шартлар тудыру;
2. Минзэлэ муниципаль районында яшэуче халыкларныц этномэдэни усеше ечен шартлар тудыру;
3. Минзэлэ муниципаль районында дэулэт милли сэясэтен тормышка ашыруны фэнни-белем биру Ьэм
мэгълумати тээмин иту
4.
Минзэлэ муниципаль районында Терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау.

2021 - 2025 елларга

Программаны финанслау кулэме 5757,3 мец сум тэшкил итэ, шул исэптэн Минзэлэ муниципаль районы
бюджеты акчалары хисабына да.:
2021 елда-1095,6 мец сум;
2022 елда-1102,7 мец сум;
2023 елда-1137,5 мец сум;
2024 елда-1211,0 мец сум;
2025 елда-1210,5 мец сум;
Искэрмэ: финанслау кулэме фаразланган характерда Ьэм ТР Минзэлэ муниципаль районы бюджеты
мемкинлеклэрен исэпкэ алып, ел саен тезэтмэлэр кертергэ тиеш.
Программаны гамэлгэ ашырудан социаль-икътисадый нэтижэлелек социаль тотрыклылыкны, этникара Ьэм
конфессияара тынычлыкны Ьэм татулыкны, этномэдэни узенчэлекне саклап калудан Ьэм Татарстан
Республикасында яшэуче халыкларныц социаль-мэдэни ихтыяждарын канэгатьлэндерудэн гыйбарэт.:
этномэдэни Ьэм социаль кэефен яхшыртуга ;
региональ Ьэм гомумроссия гражданлык тэцгэллеген ныгыту турында;
этнокультура потенциалыннан файдалануныц нэтижэлелеген арттыруда;
миллэтара Ьэм диниара конфликтларны булдырмау турында;
регионныц инвестицион Ьэм туристик сейкемлелеге усешендэ;
мигрантларныц социаль Ьэм мэдэни адаптациясен Ьэм интеграциясен камиллэштеругэ юнэлдерелгэн чаралар

Программаньщ утэлешен
контрольдэ лоту

системасын гамэлгэ ашыру.
Программаньщ индикаторлары
1. Халыкныц елешен арттыру Минзэлэ районда этникара менэсэбэтлэр торышын унай бэялэуче муниципаль
район (репрезентатив сораштыру нэтижэлэре буенча билгелзнэ):
2021 елда-72 процент;
2012 елда-72,5 процент;
2021 елда-72 процент;
2021 елда-72 процент;
2021 елда-72 процент;
2. Халыкныц елешен арттыру Минзэлэ районда этникара менэсэбэтлэр торышын уцай бэялэуче муниципаль
район (репрезентатив сораштыру нэтижэлэре буенча билгелзнэ):
2021 елда-66 процент;
2022 елда-67 процент;
2023 елда-71,8 процент;
2024 елда-72 процент;
2025 елда-72,5 процент;
3. Халыкныц елешен арттыру Минзэлэ узлэренец этномэдэни ихтыяжларын гамэлгэ ашырудан канэгать
булган муниципаль район (репрезентатив сораштыру нэтижэлэре буенча билгелзнэ):
2021 елда-66 процент;
2022 елда-67 процент;
2023 елда-71,8 процент;
2024 елда-72 процент;
2025 елда-72,5 процент;
Программаньщ утэлешен миллэтара Ьэм конфессиональара менэсэбэтлэр мэсьэлэлэре буенча ведомствоара
эшлекле теркем контрольдэ тота .

Минзэлэ муниципаль районында миллэтара менэсэбэтлэрнен торышы куп еллар дэвамында терле этник теркемнэр Ьэм конфессиялэр
вэкиллэренец тотрыклы, тыныч хезмэттэшлеге Ьэм хезмэттэшлеге булып кала бирэ.
Минзэлэ муниципаль районыныц узенчэлеге булып халыкныц полиэтниклыгы Ьэм куп конфессияле булуы тора, аларнын усеше район
территориясендэ яшэуче халыклар вэкиллэренец тыгыз этнокультура багланышы Ьэм гореф-гадэтлэренец узара бэйлэнеше белэн
характерлана. Бу процесста, гадэттэгечэ, татар Ьэм рус халыклары вэкиллэре дэ зур роль уйный. Минзэлэ муниципаль районы куп миллэтле,
29359 кеше яши, шул исэптэн район узэгендэ - 16504 кеше. Район территориясендэ яши:
- татарлар 17 165 кеше (62%);
- руслар 9137 кеше (33%);
- чуашлар 139 (0,5%);
марилар-775 (2,8%);
- мордва 28 (0,1%);
- украиннар 83 (0,3%);
- башкортлар 28 (0,1 %);
- башка 331 кеше
Нигездэ иц куп чит ил кешелэре килэ,, тубэндэге иллэрдэн:
Эрмэнстст-27 (влеш-71%);
Казахстан - 4 (влеш - % 10,5);
Тащикстап - 1 (влеш -% 2, 7);
Узбэкстан - 3(влеш - % 7,9);
Украина-3 (влеш -% 7,9)
Районныц авыл халкы саны елдан-ел 1-2 % ка кими. Районда 68 торак пунктныц 49ында халык саны 300 кешедэн артмый, бу 71%
тэшкил итэ. Бу авылларда уртача яшь 50-60 яшь тэшкил итэ. Авыл жирлеклэре дэ бар, анда пенсия яшендэге кешелэрнец проценты 38-69%
тэшкил итэ.
1930 елныц 10 августында тозелгэн Минзэлэ муниципаль районы-Татарстан Республикасыныц шактый зур икътисадый, мэдэни Ьэм
мэгариф потенциалына ия районнарыныц берсе. Район 1920 кв. м. мэйдан били, бу Татарстан Республикасыныц 2.8% мэйданын били,
шулардан 45%-сврулеклэр, 12%-урманнар, 8%-кетулеклэр, 24% - болыннар. Район Актаныш, Мослим, Тукай, Эгерже районнары белэн
чиктэш. Районда 19 авыл жирлегендэ урнашкан 68 торак пункт бар. Район дурт елга - Кама, Ак, Ык, Минзэлэ елгалары узэнендэ урнашкан.
1079 елда, Тубэн Кама ГЭСы сусаклагычын тезегэннэн соц, районный 26 мен гектарга якын жире су астында калган. Минзэлэ муниципаль
районыныц террорчылыкка бирешучэнлеге аныц территориясе аша Мэскэу-Уфа (М-7) автотрассасы узу белэн бэйле, куршедэ Башкортстан
Республикасы башлана, 50 км ераклыкта Яр Чаллы шэЬэре, 5-6 км Тубэн Кама сусаклагычы аша Эгерже муниципаль районы, анда Исламныц
радикаль формалары шактый таралыш ала.
Районда теркэлгэн 30 дини оешма бар, шул исэптэн 27 меселман, 3 христианнар. Традицион дини агымнар вэкиллэре хезмэтлэр
вакытында мэгърифэтчелек эше белэн шегыльлэнэлэр, анда район халкы арасында дини Ьэм конфессияара ызгышларга юл куймауга басым
ясыйлар. Дин эЬеллэре барлык район чараларында да актив катнашалар. Уку йортларында, мэктэплэрдэ, район предприятиелэрендэ Ьэм

оешмаларында мэглумати агарту эшлэре белэн шегыльлэнэлэр. Традицион булмаган дини берлэшмэлэр эшчэнлеге район хакимияте Ьэм ком
структуралары тарафыннан даими контроль астында тора.
Хэзерге вакытта Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ экстремистик юнэлештэге оешмалар эшчэнлеге. шулай ук дини Ьэм
ижтимагый берлэшмэлэр вэкиллэре тарафыннан кылынган, шулай ук эшчэнлеклэре милли ызгыш Ьэм дини экстремизм идеялэрен таратуга
юнэлтелгэн ижтимагый Ьэм дини берлэшмэлэр тезу Ьэм аларныц эшлэве белэн бэйле оператив чаралар барышында ачыкланган.
Кече эшкуарлык-икътисадый Ьэм сэяси тотрыклылык, ижтимагый усеш, товарларньщ яра терлэрен узлэштеру, хезмэт курсэтунен
сыйфатын арттыру ечен принципиаль эЬэмияткэ ия икътисадньщ естенлекле секторы. Эмма районда кече Ьэм урта бизнес вэкиллэренец саны
елдан-ел кими бара. Кече Ьэм урта бизнес саны кимугэ республика программаларында килешунец гамэлдэ булу срогы тэмамлануга йогынты
ясады яки жинучелэр дип табылмады, шулай ук Пенсия фондына фиксациялэнгэн тулэу арту сэбэпле.
Минзэлэ муниципаль районында 4 сэяси партия («Бердэм Россия», « КПРФ», « Справедливая Россия», « ЛДПР»), шулай ук «
Бетенденья татар конгрессы Башкарма комитеты булекчэсе», « Татарстан - Яца гасыр», « ижтимагый Совет», « Район башлыгы каршындагы
попечительлэр советы», «Ветераннар ( пенсионерлар) ижтимагый оешмасы», «Бетенроссия Хезмэт Байрагы ордены сукырлар жэмгыяте», «
Инвалидлар жзмгыяте», « Эфганстандагы сугыш инвалидлары Ьэм ветераннары», «Бердэмлек « хатын-кызлар клубы», «Яшь гвардия»,
«Форпост» яшьлэр ( студентлар) ижтимагый берлэшмэлэре Ьэм оешмалары теркэлгэн.
Сэяси партиялэр Ьэм оешмаларрайонньщ ижтимагый оешмалары районыбызньщ усешендэ Ьэм чэчэк атуында, усеп килуче буынны
тэрбиялэудэ, районда терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау Ьэм керэшнец нэтижэлелеген кутэругэ юнэлдерелгэн естэмэ чаралар
эзерлэудэ актив катнашалар. Алар тарафыннан сэламэт яшэу рэвешен пропагандалау, балигъ булмаганнар Ьэм яшьлэрнец социаль
активлыгын арттыру, яшьлэр арасында Административ хокук бозуларны кисэту, хокук бозуларны кисэту, иц беренче чиратта эчкечелек,
эчкечелек, наркомания, жинаятьчелек , караучысызлык, сукбайлык, балигъ булмаганнарньщ сукбайлыгы белэн керэшне активлаштыруга,
жэмгыятьтэ толерантлык формалаштыру, Ксенофобиягэ каршы керэш Ьэм миллэтара монэсэбэтлэрне устеру буенча эш алып барыла.
Шул ук вакытта мигрантларны хокукый яктан агарту, аларныц жэмгыятьтэ социаль-мэдэни жайлашуы буенча эш житэрлек дэрэжэдэ
оештырылмаган, мэдэниятара аралашуныц тубэн дэрэжэсе Ьэм кабул итуче жэмгыять белэн мигрантлар арасында ышаныч зур.
Этнокультура усеше, миллэтара Ьэм конфессияара менэсэбэтлэр мэсьэлэлэрендэ Идарэ иту системасы, мэгариф, мэдэният, яшьлэр
сэясэте Ьэм массакулэм мэгълумат чаралары кадрларыныц квалификациясен Ьэм компетентлыгын арттыру меЬим бурыч булып тора.
Этник Ьэм дини узац Ьэрвакытта да гармонияле формалашмый. Кайбер очракларда дини олеш халыкныц тарихи килеп чыккан
этномэдэни узенчэлеген арттыра. Район ечен традицион булмаган дини агымнарныц, кайвакыт экстремистик характердагы агымнарныц утеп
керуе кузэтелэ.
"Риск теркемен" яшьлэр тэпткил итэ, бу социаль-икътисади Ьэм этнорелиги факторлар белэн бэйле. Яшьлэрнец гомуми Ьэм
гомумкультура дэрэжэсе кимуе аеруча сагайта, экстремистик рухтагы, радикаль сэяси Ьэм дини кечлэрдэн файдалана.
Минзэлэ муниципаль районында миллэтара тынычлыкны Ьэм татулыкны саклау буенча уцай тэжрибэ тупланган, башлангыч стадиядэ
экстремизм хэвеф-хэтэрлэрен бетеру, халыкныц толерантлыгын арттыру Ьэм этносоциаль Ьэм дини каршылыкларны жицу буенча актив эш
алып барыла.
Экстремизмга, терроризмга, хокук бозулар кылуга ярдэм итуче сэбэплэрне Ьэм шартларны кисэтугэ, ачыклауга, бетеругэ юнэлдерелгэн
чараларга системалы якын килу районда социаль-икътисадый Ьэм ижтимагый-сэяси хэлне яхшыртуныц иц меЬим шартларыннан берсе булып
тора.
Милли сэясэт стратегиясеннэн килеп чыга торган чараларны Ьэм бурычларны тормышка ашыру ечен Минзэлэ муниципаль районында

милли сэясэтне гамэлгэ ашыру буенча муниципаль программа кирэк.
Программа Минзэлэ муниципаль районы территориясендэ конфессияара, этникара тынычлыкны Ном татулыкны тээмин итугэ.
экстремизмга, ксенофобия куренешлэренэ, милли, раса туземсезлегенэ Ьэм этник дискриминациягэ карты торуга юнэлтелгэн эшчэнлектэ
жирле узидарэ Ьэм гражданлык жэмгыяте институтларыныц потенциалын максималь рэвештэ куллануны куздэ лота.
Программа узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту ечен ачык документ булып тора.

II. Программаныц максаты Ьэм бурычлары

Программаныц максаты-Татарстан Республикасында дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ ашыру, Татарстан Республикасы территориясендэ
яшэуче халык вэкиллэренец цивилизацияле усеше, этникара Ьэм конфессияара тынычлыкны Ьэм татулыкны саклап калу, гомумроссия
гражданлык тэцгэллеген (Россия миллэтен) ныгыту, мигрантларны уцышлы социомэдэни жайлаштыру Ьэм интеграциялэу.
Куелган максатларга ирешу тубэндэге бурычларны тормышка ашыруны куздэ тота::
1. Гомумроссия гражданлык тэцгэллеген ныгытуга ярдэм иту, этникара Ьэм конфессияара тынычлыкны Ьэм татулыкны ныгыту,
мигрантларны социаль-мэдэни адаптациялэу Ьэм интеграциялэу ечен шартлар тудыру;
2. Минзэлэ муниципаль районында яшэуче халыкларныц этномэдэни усеше ечен шартлар тудыру;
3. Минзэлэ муниципаль районында дэулэт милли сэясэтен тормышка ашыруны фэнни-белем биру Ьэм мэгьлумати тээмин иту
4. Минзэлэ муниципаль районында Терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау.
Программада каралган:
патриотизм Ьэм гомумроссия гражданлык тэцгэллеген формалаштыруга Ьэм ныгытуга юнэлдерелгэн комплексны мэгьлумати кампанияне
уткэру Ьэм мэгьлумати ресурслар булдыруга юнэлтелгэн мэгьлумат ресурслары булдыру;
патриотизм Ьэм гомумроссия гражданлык тэцгэллеген формалаштыруга Ьэм ныгытуга юнэлдерелгэн ижтимагый инициативаларга Ьэм
чараларга ярдэм иту;
конфликтны хэллэр турында мэгълуматны кабул иту буенча са11-узэк булдыру Ьэм аныц эшчэнлеген тээмин иту;
миллэтара Ьэм конфессиональара менэсэбэтлэр елкэсендэ тенденциялэрнец торышын Ьэм тенденциялэрен билгелэу максатларында
социологик тикшеренулэр уздыру;
этнополитик Ьэм дини-сэяси экстремизм, ксенофобия Ьэм туземсезлек профилактикасы;
мигрантларны адаптациялэугэ Ьэм интеграциялэугэ ярдэм иту;
Татарстан Республикасы территориясендэ яшэуче халыкларныц этномэдэни усешенэ юнэлдерелгэн чаралар Ьэм инициативаларны утэу;
миллэтара менэсэбэтлэр торышын мониторинглау Ьэм миллэтара конфликтларны иртэ кисэту системасын булдыру Ьэм алып бару;
Россия халыклары турында белемнэрне таратуга юнэлдерелгэн белем биру чараларын тормышка ашыру;
гомумгражданлык бердэмлеге Ьэм миллэтара менэсэбэтлэрне гармониялэштеру мэсьэлэлэре компетенциясендэ булган дэулэт граждан Ьэм
муниципаль хезмэткэрлэрнец квалификациясен кутэру.
Программаныц нэтижэлелеген бэялэу ечен программаныц максатчан индикаторлары Ьэм аны гамэлгэ ашыру нэтижэлелеге
курсэткечлэре кулланыла.

Минзэлэ муниципаль районыныц жирле бюджет акчасы хисабына башкарыла торган программа чаралары Ьэм башкаларерык
учреждениелэр, предприятиелэр Ьэм оешмаларныц чыгымнары сметасында каралган чаралар хисабына тормышка ашырыла торган чаралар
тубэндэгелэргэ китерелде: кушымта элеге программа буенча исемлек.
Программа тубэндэге юнэлешлэргэ таянып тормышка ашырыла:
этнополитик Ьэм дини-сэяси экстремизм, туземсезлек, шул исэптэн мэгълумати мохиттэ дэ профилактика;
этникара килешуне ныгытуга юнэлдерелгэн социаль эЬэмиятле проектларны житештеру, тарату Ьэм тарату белэн шегыльлэнуче оешмаларга
дэулэт ярдэме курсэту.
Татарстан Республикасында яшэуче халыкларныц этномэдэни усеше ечен шартлар тудыру буенча программада куелган бурычны хэл
иту тубэндэге юнэлешлэрне гамэлгэ ашыру юлы белэн ирешелэ:
Татарстан Республикасы территориясендэ яшэуче халыкларныц этномэдэни усешенэ юнэлдерелгэн чаралар Ьэм инициативаларны утэу;
тел куптерлелегенэ ярдэм иту.
Татарстан Республикасында дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ ашыруны фэнни-белем биру Ьэм мэгълумати тээмин иту буенча
программада куелган бурычны хэл иту тубэндэге юнэлешлэрне гамэлгэ ашыру юлы белэн ирешелэ:
патриотизм Ьэм гомумроссия гражданлык тэцгэллеген формалаштыруга Ьэм ныгытуга юнэлдерелгэн комплексны мэгълумати кампанияне
уткэру Ьэм мэгълумати ресурслар булдыруга юнэлтелгэн мэгълумат ресурслары булдыру;
миллэтара монэсэбэтлэр торышын мониторинглау Ьэм миллэтара конфликтларны иртэ кисэту системасын булдыру Ьэм алып бару;

IV. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛЭН ТЭЭМИН ИТУНЕ НИГЕЗЛЭУ

Программа чараларын финанслау Минзэлэ муниципаль районы бюджеты хисабына башкарылачак.
Программада программа чараларын гамэлгэ ашыру ечен бюджеттан тыш акчалар (эшмэкэрлэр, спонсорлар акчасы) Ьэм муниципаль
берэмлеклэр бюджетлары акчаларын жэлеп иту мемкинлеге каралган.
Программаны финанслау кулэме 5757,3 мец сум тэшкил итэ, шул исэптэн Минзэлэ муниципаль районы бюджеты акчалары хисабына
да.:
2021 елда-1095,6 мец сум;
2022 елда-1102,7 мец сум;
2023 елда-1137,5 мец сум;
2024 елда-1211,0 мец сум;
2025 елда-1210,5 мец сум;
Искэрмэ: финанслау кулэме фаразланган характерда Ьэм ТР Минзэлэ муниципаль районы бюджеты момкинлеклэрен исэпкэ алып, ел
саен тезэтмэлэр кертергэ тиеш.
V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ

Программа чараларын тормышка ашыру барышьшда заказ бируче Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты Теп башкаручыларньщ
узара бэйлэнешен, чараларны тормышка ашыруныц барышьш Ьэм башкаручьшарньщ чараларны нэтижэле куллануын контрольдэ тотуны тзэмин
итэ.
Ел саен Минзэлэ муниципаль районы Башкарма комитеты Минзэлэ муниципаль районы Советы алдында Программа чараларьш тормышка
ашыруныц барышы турында хисап тота.

VI. ПРОГРАММАНЫН, СОЦИАЛЬ - ИКЪТИСАДЫЙ НЭТ1Щ ЭЛЕЛЕГЕН ТАСВИРЛАУ

Этнокультура елкэсендэ теп нэтижэлэр, кагыйдэ буларак, вакыт буенча кичектерелгэн социаль эффектта, аерым алганда, терле халык
вэкиллэренец мэдэниятенэ, теленэ Ьэм гореф-гадэтлэренэ карата толерантлык Ьэм хермэт арту, кешелэрнец уз-узлэрен тотышы
нормаларыныц уцай узгэруе, Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районыныц тотрыклы усешенец меЬим факторы буларак, Бердэм
этномэдэни кицлекне устерудэ чагыла.
Программаны гамэлгэ ашырудан социаль-икътисадый нэтижэлелек социаль тотрыклылыкны, этникара Ьэм конфессияара тынычлыкны
Ьэм татулыкны, этномэдэни узенчэлекне саклап калудан Ьэм Татарстан Республикасында яшэуче халыкларныц социаль-мэдэни ихтыяжларын
канэгатьлэндерудэн гыйбарэт.:
этномэдэни Ьэм социаль кэефен яхшыртуга ;
региональ Ьэм гомумроссия гражданлык тэцгэллеген ныгыту турында;
этнокультура потенциалыннан файдалануныц нэтижэлелеген арттыруда;
миллэтара Ьэм диниара конфликтларны булдырмау турында;
регионныц инвестицион Ьэм туристик сейкемлелеге усешендэ;
мигрантларныц социаль Ьэм мэдэни адаптациясен Ьэм интеграциясен камиллэштеругэ юнэлдерелгэн чаралар системасын гамэлгэ ашыру.
Программаны тормышка ашыру Минзэлэ муниципаль районыныц купмиллэтле халкыныц рухи бердэмлеген Ьэм Россия гомумдэулэт
узацын ныгыту мэсьэлэлэрендэ жирле узидарэ органнарыныц, граждан жэмгыяте институтларыньщ кечлэрен берлэштерергэ мемкинлек
бирэчэк.
Программа чаралары исемлеге
«2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Минзэлэ муниципаль районында дэулэт милли сэясэтен гамэлгэ ашыру» (алга табаПро грамма)
Бурычныц исеме: 1.1. Гомумроссия гражданлык тэцгэллеген ныгытуга ярдэм иту, этникара Ьэм конфессияара тынычлыкны Ьэм
__________ татулыкны ныгыту, мигрантларны социаль-мэдэни адаптациялэу Ьэм интеграциялэу ечен шартлар тудыру;__________

Чараныц исеме

Тормышка
ашырыла
башлау

Тормышка
ашыру
тэмамлану

Кетелгэн нэтижэ

Башкаручылар

1.1 район социаль елкэсе
хезмэткэрлэренец миллэтара
конфликтларны кисзту буенча
семинарларын уткэру.

2021

2025

Миллэтара
хезмэттэшлек елкэсендэ
киеренкелекне кимету.

Башкарма комитет житэкчесенец
социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары
(квартал саен)

1.2.Туган тел кенен( 26 апрель) Ьэм рус
теле конен ( 6 июнь)бэйрэм итугэ
багышланган ел саен уздырыла торган
чаралар комплексын оештыру Ьэм
уткэру

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ "Мэдэният булеге","Мэгариф
булеге"
(ел саен)

1.3. Ел саен Минзэлэ муниципаль
районында яшэуче халыкларньщ милли
бэйрэмнэрен оештыру, уткэру Ьэм
янарту.

2021

2025

Минзэлэ муниципаль
районында яшэуче
халыкларньщ горефгадэтлэрен, горефгадэтлэрен
популярлаштыру.

МКУ " Мэдэният булеге"
(календарь планы буенча)

1.4. "Безнец йортТатарстан "республика этномэдэни
фестиваленец район турын уздыру.

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)

1.5.Район осталарыньщ «Россия
халыкларыньщ милли
бэйрэмнэре»Бетенроссия
фотоконкурсында катнашуы

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(календарь планы буенча)

1.6.Татарстан Республикасы кененэ
багышланган бэйрэмне оештыру Ьэм
уздыру

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

Башкарма комитет житэкчесенец
социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары
(квартал саен)
«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)

1.7. "Без терле, без тигез "КВН

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

1.8. «Спорт - тынычлыкка юл»мэктэп
Ьэм ишегалды командалары арасында
мини-футбол буенча ачык турнир

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)
МКУ " Яшьлэр Ьэм спорт булеге
(ярты елга бер тапкыр)

1.9.Иезу буенча беренчелекне оештыру
Ьэм уткэру

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Яшьлэр Ьэм спорт булеге
(ел саен)

1.10.Гер спорты буенча турнир уткэру

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Яшьлэр Ьэм спорт булеге
(ел саен)

1.11. Мэдэниятара монэсэбэтлэр
торышыныц актуаль мэсьэлэлэре
турында фикер алышуга Ьэм
толерантлык Ьэм узара хермэт
идеалларын алга этэругэ юнэлдерелгэн
семинарлар, конференциялэр, тугэрэк
естэллэр Ьэм башка чаралар оештыру

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ "Мэдэният булеге», МКУ
«Мэгариф булеге», МКУ" яшьлэр Ьэм
спорт булеге», Ижтимагый совет
(квартал саен)

1.12. Халыклар бердэмлеге кенен
бэйрэм итугэ багышланган чаралар
оештыру

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

1.13 Республика конкурсында катнашу
"Ел хатын-кызы. Ел ир-аты: хатын-кыз
карашы»

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

Башкарма комитет житэкчесенец
социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары
"Мэдэният булеге" МКУ, «Мэгариф
булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм спорт
булеге »МКУ
(ел саен, ноябрь)
МКУ " Мэдэният булеге"

1.14. "Иделкэем "балалар-яшусмерлэр
Ьэвэскэр театр Ьэм курчак
коллективларыньщ республика смотр-

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

конкурсы»
1.15 театр коллективларыныц «Идел
йорт»тебэкара конкурсы

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.16 «Созвездие - Йолдызлык
2020»эстрада сэнгатенец республика
яшьлэр телевизион фестивале

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.17. "Каравон»рус мэдэнияте
республика бэйрэме

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.18. Республика фольклор фестивале
Николай Вешний " бэйрэме

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.19. "Семык"фин-угыр халыкларыньщ
республика бэйрэме

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.20. "Ык буе авьшлары
Сабантуй "ботенроссия сабантуе

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.21. "Питрау тугэрэк уены"керэшен
этник сэнгатенец фольклор конкурсфестивале
1.22. «Чатыр тауда жыен»терки
халыкларныц халык ижаты халыкара
фестивале
1.23. "Уйнагыз гармуннар"республика
бэйрэме

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.24. "Ид яхты авыл клубы Ьэм авыл
мэдэният йорты»республика конкурсы

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.25. Ел саен уткэрелэ торган "Наше
время - Безнец заман"эшче яшьлэр
ижаты ачык республика телевизион
фестивале
1.26. "Гаилэ тарихыныц Гасырлар
кайтавазы-эзлебездэн башка тарих"
республика конкурсы

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

2021

2025

Халыкньщ мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.27. Ветераннар арасында узешчэн
башкаручыларньщ «Балкыш»фестивале

2021

2025

1.28. Элфия Авзалова исемендэге
Халыкара фестиваль-конкурс

2021

2025

1.29. "Мари сигезлеге" тобэк
этнофестивале

2021

1.30. "Дэлил укулары"Халыкара эдэби
шигырь укучылар конкурсы

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.
Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният будете"

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.31. "Капка тобе"телевизион шоу

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

1.32. «Казан солгесы»халык
сэнгатьенец Халыкара фестивальконкурсы

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"

МКУ " Мэдэният будете"

2. Минзэлэ муниципаль районында яшэуче халыкларныц этномэдэни
усеше ечен шартлар тудыру;

Чараныц исеме

2.1. Минзэлэ муниципаль районы
мэдэният йортында "Нэуруз" милли
бэйрэмен уздыру.

Тормышка
ашырыла
башлау
2021

Тормышка
ашыру
тэмамлану
2025

Кетелгэн нэтижэ

Терки халыкларныц
мэдэни-тарихи
социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"
(календарь планы буенча)

2.2. Районный сэлэтле балаларыныц
2021
"Татар моцы"халыкара яшь
башкаручылар телевизион конкурсында
катнашуы

2025

Яшьлэрнец мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ "Мэдэният булеге","Мэгариф
булеге"
(календарь планы буенча)

2.4. Районный иц яхшы фольклор
коллективларыньщ «уен эйлэнэдэ»
Ботенроссия татар фольклоры
фестивалендэ катнашуы .

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Мэдэният булеге"
(календарь планы буенча)

2021

2.5. Минзэлэ муниципаль районында
яшэуче халыклар бэйрэмнэрен уткэру:
"Сабантуй»,"Киц Масленица ",
" Якты пасха» Ь. б.

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(календарь планы буенча)

2.6. Сэнгать коллективлары катнашуы « 2021
Крутушка" Халыкара этник
фестивалендэ узешчэн сэнгать
осталары катнашу.

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ "Мэдэният булеге","Мэгариф
булеге"
(календарь планы буенча)

2.8 Бетенроссия Спас ярминкэсендэ
районныц халык-гамэли ижат
осталарыньщ катнашуы.

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)

2.9 милли спорт терлэре буенча ел саен
турнирларны оештыру Ьэм уздыру

2021

2025

МКУ " Яшьлэр Ьэм спорт булеге"

2.10 «Минзэлэ районы - дуслык
территориясе»миллэтара фестивале

2021

2025

ТР халыкларыныц
традицион спорт
терлэрен
популярлаштыру
Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

2.11. "Очрашу урыны-ММР»яшьлэр
слеты

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)

2.12. Ижади тематик бию кичэлэре,
«Дуслык территориясе»дискотекалары
уткэру

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

«Яшьлэр Ьэм спорт булеге "МКУ,"
Мэдэният булеге»МКУ
(ярты елга бер тапкыр)

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)

2.13. Терле иллэрнец спорт секциялэре
челтэрен устеру, милли спорт торлэрен
ейрэну

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

МКУ " Яшьлэр Нэм спорт булеге"
(даими, квартал хисап чорыбелэн )

2.14. Татар теле Ьэм эдэбияты буенча
район Ьэм республика олимпиадаларын
уткэру

2021

2025

Сэлэтле балалар белэн
эшлэу системасын
камиллэштеру

МКУ" Мэдэният булеге"
(ел саен)

2.15. Минзэлэ муниципаль районы
мэктэплэренец олкэн сыйныф
укучылары арасында «Татар кызы "
муниципаль конкурсы
2.16. «Мастер-класс»Туган тел
укытучыларыныц муниципаль
конкурсын уткэру

2021

2025

Баланслы миллэтара
сэясэт уткэру

«Мэгариф булеге» МКУ, «Мэдэният
булеге»МКУ
(ел саен)

2021

2025

Баланслы миллэтара
сэясэт уткэру

МКУ " Мэдэният булеге"
(ел саен)

2.17. Туган тел ункенлеген уткэру

2021

2025

Баланслы миллэтара
сэясэт уткэру

«Мэгариф булеге» МКУ, «Мэдэният
булеге»МКУ
(ел саен)

2.18. Минзэлэ гимназиясе базасында
укучылар-яшь корреспондентлар
журналистлар Нэм язучылар белэн
очрашуын оештыру
2.19. Минзэлэ туган якны ейрэну
музеена экскурсиялэр оештыру

2021

2025

Баланслы миллэтара
сэясэт уткэру

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ярты елга бер тапкыр)

2021

2025

Баланслы миллэтара
сэясэт уткэру

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ярты елга бер тапкыр)

2021

2025

Баланслы миллэтара
сэясэт уткэру

«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ел саен)

2.20. Г. Тукайныц туган кененэ
багышланган шигьрият бэйрэме уткэру

2.21. Татар телендэ эшлэуче мэктэплэр
Нам балалар бакчалары челтэрен саклап
калу Ьэм устеру

2021

2025

Туган тел не
популярлаштыру

МКУ " Мэдэният булеге"
(даими рэвештэ, хисап чоры белэн ярты
елга бер тапкыр)

2.22. . Милли -мздэни мохтариятлэр
житэкчелзре. Минзэлэ районы имаммехтэсибе, Никольский кафедраль
соборы настоятеле белэн милли
сэясэтне гамэлгэ ашыруда актуаль
мэсьэлэлэр хакында фикер алышу
белзн тугэрэк естэллэр уткэру

2021

2025

Миллэтара Ьэм
конфессиональара
татулыкны саклап калу

Минзэлэ муниципаль районы башлыгы
урынбасары, Минзэлэ муниципаль
районы Башлыгы ярдэмчесе, " Яшьлэр
Ьэм спорт булеге»МКУ
(ел саен)

3. Минзэлз муниципаль районында (эулэт милли сэясэтен тормышка ашыруны фэннибелем биру Ьэм мэгълумати тээмин ит]1

Тормышка
ашырыла
башлау
2021

Тормышка
ашыру
тэмамлану
2025

3.2.Милли мэгариф эчтэлеген укытуметодик тээмин иту

2021

2025

3.3.Милли мэгариф буенча директор
урынбасарлары, МБ житэкчелзре белэн
кицэшмэ.

2021

2025

Чараныц исеме

3.1. Фэнни-гамэли конференциялэр,
очрашулар.
сэнгать эшлеклелэре, язучылар,
семинарлар, татар теле Ьэм эдэбияты
укытучылары ечен тугэрэк естэллэр.

Кетелгэн нэтижэ

Сэлэтле балалар белэн
эшлэу системасын
камиллэштеру

МКУ " Мэдэният булеге"
(ел саен)

Педагогларньщ
квалификациясен
кутэру, алдынгы
педагогик тэжрибэ белэн
уртаклашу
Педагогларньщ
квалификациясен
кутэру, алдынгы
педагогик тэжрибэ белэн
уртаклашу

МКУ " Мэдэният булеге"
(даими, квартал хисап чорыбелэн )

МКУ " Мэдэният булеге"
(ярты елга бер тапкыр)

3.4.Татар телендэ компьютер
программалары белэн тээмин иту

2021

2025

3.5 Туган тел Ьэм эдэбият
кабинетларыныц торышын яхшырту

2021

2025

3.6 жирле телевидениедэ, район
сайтында Ьэм район газетасында
уткэрелэ торган барлык чараларны
яктырту .

2021

2025

Педагогларньщ
квалификациясен
кутэру, алдынгы
педагогик тэжрибэ белэн
уртаклашу
Педагогларньщ
квалификациясен
кутэру, алдынгы
педагогик тэжрибэ белэн
уртаклашу
Терки халыкларньщ
мэдэни-тарихи
социализациясе

МКУ " Мэдэният булеге"
(даими, квартал хисап чорыбелэн )

МКУ " Мэдэният булеге"
(даими, квартал хисап чорыбелэн )

"Татмедиа" АД филиалы-Минзэлэ
(килешу буенча)

3.7 икетеллелек шартларында татар
2021
теле Ьэм эдэбиятын укытуны
камиллэштеру проблемалары буенча
татар теле Ьэм эдэбияты
укытучыларыныц семинарларын уткэру

2025

Педагогларньщ
квалификациясен
кутэру, алдынгы
педагогик тэжрибэ белэн
уртаклашу

МКУ " Мэдэният булеге"
(ярты елга бер тапкыр)

3.8 якташ язучылар, татар
жэмэгатьчелеге эгъзалары белэн
очрашу.

2021

2025

Балансланган миллэтара
сэясэт

Башкарма комитет житэкчесенец
социаль мэсьэлэлэр буенча урынбасары
(квартал саен)
«Мэдэният булеге» МКУ, «Яшьлэр Ьэм
спорт булеге»МКУ
(ярты елга бер тапкыр)

3.9 татар теле Ьэм эдэбияты
укытучысыньщ квалификациясен
кутэруне оештыру

2021

2025

Квалификация кутэру

МКУ " Мэдэният булеге"
(календарь планы буенча)

3.10 татар теле Ьэм эдэбияты
укытучыларыньщ методик берлэшмэсе
эшен оештыру

2021

2025

Квалификация кутэру

МКУ " Мэдэният булеге"
(даими рэвештэ, хисап чоры белэн ярты
елга бер тапкыр)

3.11 педагогик остаханэлэр булдыру,
тэжрибэле укытучылар белэн район
Ьэм шэЬэр укытучылары белэн
узлэренен нэтижэле методикалары
буенча эшлэу

2021

2025

Квалификация кутэру

МКУ " Мэдэният булеге"
(даими рэвештэ, хисап чоры белэн ярты
елга бер тапкыр)

3.12 татар теле Ьэм эдэбияты буенча
мэктэп, муниципаль Ьэм республика
турларында укучыларньщ катнашуын
оештыру Ьэм методик яктан тээмин иту

2021

2025

Сэлэтле балалар белэн
эшлэу системасын
камиллэштеру

МКУ " Мэдэният булеге"
(ел саен)

3.13 Минзэлэ муниципаль районында
миллэтара Ьэм конфессияара
менэсэбэтлэр торышына мониторинг
уткэру

2021

2025

Минзэлэ муниципаль районы башлыгы
урынбасары," Мэдэният булеге»МКУ,
(ярты елга бер тапкыр)

3.14 миллэтара Ьэм конфессиональара
менэсэбэтлэр торышыныц теп
характеристикалары (Индикаторлары)
системасын эшлэу Ьэм раслау

2021

2025

3.15 Минзэлэ муниципаль районында
яшэуче халыклар вэкиллэренец
бердэмлеге факторы булган массакулэм
мэгълумат чараларында, тарихи
даталарда киц яктыртуны тээмин иту
3.16 Россия Ьэм Татарстан
меселманнарыныц традицион ислам
кыйммэтлэрен пропагандалауга
юнэлтелгэн Интернет челтэрендэ
конфессияара татулык Ьэм узара
хермэтнец тарихи тэжрибэсенэ таянып
максатчан эш оештыру
3.18 журналистика этикасы
мэсьэлэлэре буенча республика
семинар-кицэшмэсен уздыру

2021

2025

Минзэлэ муниципаль
районында балансланган
миллэтара Ьэм
конфессияара сэясэт
уткэру
Минзэлэ муниципаль
районында балансланган
миллэтара Ьэм
конфессияара сэясэт
уткэру
Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

2021

2025

Халыкныц мэдэнитарихи социализациясе.

Минзэлэ муниципаль районы Башлыгы
ярдэмчесе, Минзэлэ районы имаммехтэсибе, Никольский кафедраль
соборы настоятеле (килешу буенча)

2021

2025

Журналистларныц
квалификациясен кутэру

«Яшьлэр Ьэм спорт булеге " МКУ,
«Татмедиа» А Д филиалы-Минзэлэ
(килешу буенча)

Минзэлэ муниципаль районы башлыгы
урынбасары, " Мэдэният булеге»МКУ,
(ярты елга бер тапкыр)

"Татмедиа" А Д филиалы-Минзэлэ
(килешу буенча)

(ел саен)
3.19 массакулэм мэгълумат
чараларында этникара Ном
конфессияара менэсэбэтлэр
мэсьэлэлэрен иц яхшы яктырту буенча
журналистлар конкурсы оештыру

2021

2025

3.20 оешмалар белэн хезмэттэшлек иту
советыныц этник Ьэм дини
проблематика эшчэнлеген оештыру

2021

2025

Россия халыкларыныц
«Яшьлэр Ьэм спорт булеге " МКУ,
этникара хезмэттэшлеге «Татмедиа» АЖ филиалы-Минзэлэ
Ном аларньщ этномэдэни (килешу буенча)
усеше темаларын
(ел саен)
яктыртучы
журналистларньщ
квалификациясен кутэру
Минззлэ муниципаль
Минзэлэ муниципаль районы башлыгы
районында балансланган урынбасары
миллэтара Ьэм
(ел саен)
конфессияара сэясэт
уткэру буенча методик
рекомендациялэр эшлэу

VII. Программа чаралары

№
№
пп

Чараньщ исеме

Башкаручылар

Финан
слау
кулэме
(мец
сум)

1

2
Район социаль елкэсе хезмэткэрлэренец
миллэтара конфликтларны кисэту буенча
семинарларын уткэру.
Туган тел квнен( 26 апрель) Ьэм рус теле конен (
6 июнь)бэйрэм итугэ багышланган ел саен
уздырыла торган чаралар комплексын оештыру
Ьэм уткэру (6 июнь)
Ел саен Минзэлэ муниципаль районында яшэуче
халыкларныц милли бэйрэмнэрен оештыру,
уткэру Ьэм яцарту.
"Безнец йорт-Татарстан"республика этномэдэни
фестиваленец район турын уздыру.
Район осталарыныц «Россия халыкларыныц
милли бэйрэмнэре»Бетенроссия
фотоконкурсында катнашуы
«Радуга - Салават купере»милли мэдэниятлэрнец
республика балалар - яшусмерлэр фестивалендэ
сэлэтле балаларныц катнашуы.
Татарстан Республикасы кененэ багышланган
бэйрэмне оештыру Ьэм уздыру

3
МКУ " Мэдэният булеге"

4
11,0

МКУ " Мэдэният булеге"

13,0

МКУ " Мэдэният булеге"

1

2

3

4
5

6

7
8

"Без терле, без тигез "КВН

9

«Спорт - тынычлыкка юл»мэктэп Ьэм ишегалды
командалары арасында мини-футбол буенча ачык
турнир
Иезу буенча беренчелекне оештыру Ьэм уткэру
Гер спорты буенча турнир уткэру
Яшусмерлэр арасында хоккей буенча беренчелек

10
11

шул исэптэн
2022

2023

2024

2025

7
2,0

8
2,0

9
2,5

10
2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

65,00

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

МКУ " Мэдэният булеге"

17.5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

МКУ " Мэдэният булеге"

52.5

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

МКУ " Мэдэният булеге"

28,5

5,0

5,0

6,0

6,0

6,5

МКУ " Мэдэният булеге"
ОДМС МКУ
ОДМС МКУ
М КУ" Мэдэният булеге"
ОДМС МКУ

3625,0

723,0

724,0

725,0

726,0

727,0

135

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

70,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

ОДМС МКУ
ОДМС МКУ
ОДМС МКУ

39,5
90,0
75,0

7,5
13,0
13,0

7.5
14,0
14,0

8,0
15,0
15,0

8,0
16,0
16,0

8,5
17,0
17,0

5,0

5,5

2021

6
2,0

2. Минзэлэ муниципаль районында яшэуче халыкларныц этномэдэни усеше очен шартлар тудыру;
1

Минзэлэ муниципаль районы мэдэният йортында
милли бэйрэмен уздыру.

МКУ " Мэдэният булеге"

22,5

3,5

4,0

4,5

2

3
4

5

"Нэурэз"
Районныц сэлэтле балаларыныц "Татар
моцьТхалыкара яшь башкаручылар телевизион
конкурсында катнашуы
Талантлы яшьлэр вэкиллэренен "татар яшьлэре
кеннэре"Халыкара форумында катнашуы
Районный иц яхшы фольклор коллективларыныц
«уен эйлэнэдэ» Бетенроссия татар фольклоры
фестивалендэ катнашуы .
Минзэлэ муниципаль районында яшэуче
халыклар бэйрэмнэрен уткэру:
"Сабантуй»,

МКУ " Мэдэният булеге"

81,0

МКУ " Мэдэният булеге"

69,0

15,0

13,0

15,0

16,0

17,0

18,0

13,0

14,0

14,0

15,0

МКУ " Мэдэният булеге"

Агымдагы
финанслау

Аерым план Ьэм смета буенча

М КУ" Мэдэният булеге"
ОДМС МКУ

Агымдагы
финанслау

Аерым план Ьэм смета буенча

" Киц Масленица",
"Якты пасха " Ь. б.

6

7

8
9
10

Сэнгать коллективлары катнашуы « Крутушка "
Халыкара этник фестивалендэ узешчэн сэнгать
осталары катнашу.
Районныц ижат яшьлэренец Ьэм сэлэтле
балаларыныц "Дулкын" республика конкурсында
катнашуы.
Бетенроссия Спас ярминкэсендэ районныц
халык-гамэли ижат осталарыныц катнашуы.
Район мэдэният йортында Кирилл - Мефодий
укуларын уткэру.
Милли спорт терлэре буенча ел саен
турнирларны оештыру Ьэм уздыру

11

«Минзэлэ
районы
территориясе»миллэтара фестивале

12

"Очрашу урыны-ММР»яшьлэр слеты

13

Ижади

тематик

бию

кичэлэре,

дуслык

«Дуслык

МКУ " Мэдэният булеге"
МКУ " Мэдэният булеге"
МКУ " Мэдэният булеге"

82,5
67,5
56,0

15,51
12,5
10,0

16,0
13,0
10,0

16,5
13,5
10,0

17,0
14,0
13,0

17,5
14,5
13,0

МКУ " Мэдэният булеге"

56,0

10,0

10,0

10,0

13,0

13,0

МКУ " Мэдэният булеге"

56,0

10,0

10,0

10,0

13,0

13,0

М КУ" Мэдэният булеге"

10,0

1,0

2,0

2,5

3,0

МКУ ОДМС

ОДМС МКУ

Агымд
агы
финанс
лау
Агымд
агы
финанс
лау
102,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

ОДМС МКУ

17,6

2,6

3,0

3,0

4,0

5,0

ОДМС МКУ

1,5

Аерым план Ьэм смета буенча

Аерым план Ьэм смета буенча

территориясе »дискотекал ары уткэру
14

Терле иллэрнец спорт секциялэре
устеру, милли спорт терлэрен ейрэну

15

Татар теле Ьэм эдэбияты буенча район Ьэм
республика олимпиадаларын уткэру
Минзэлэ муниципаль районы мэктэплэренец
елкэн сыйныф укучылары арасында «Татар кызы
" муниципаль конкурсы
«Мастер-класс»Туган тел укытучыларыныц
муниципаль конкурсын уткэру
Туган тел ункенлеген уткэру

16

17
18

19

20
21

22

челтэрен

Минзэлэ гимназиясе базасында укучылар-яшь
корреспондентлар журналистлар Ьэм язучылар
белэн очрашуын оештыру
Минзэлэ туган якны ойрэну музеена
экскурсиялэр оештыру
Г. Тукайныц туган кененэ багышланган шигърият
бэйрэме уткэру
Татар телендэ эшлэуче мэктэплэр Ьэм балалар
бакчалары челтэрен саклап калу Ьэм устеру

ОДМС МКУ

Агымд
агы

МКУ " Мэдэният булеге"

Агымд
агы
финанс
лау
120,0

Агымдаг Агымдагы
ы

20,0

20,0

20,0

30,0

30,0

МКУ " Мэдэният булеге"

83,0

15,0

15,0

15,0

18,0

20,0

МКУ " Мэдэният булеге"

85

15,0

15,0

15,0

20,0

20,0

МКУ " Мэдэният булеге"

Агымд
агы

МКУ " Мэдэният булеге"

Агымд
агы
финанс
лау
33,0

5,0

5,0

5,0

8,0

10,0

МКУ " Мэдэният булеге"

88,0

13,0

15,0

18,0

20,0

22,0

МКУ " Мэдэният булеге"

81,0

10,0

15,0

17,0

19,0

20,0

МКУ " Мэдэният булеге"

Агымд
агы
финанс
лау

Агымд
агы

Агымдаг Агымдагы
ы

Агымдаг Агымдагы
ы

Агымдаг Агымд
ы
агы

Агымдаг Агымд
ы
агы

Агымдаг Агымд
агы
ы

3. Минзэлэ муниципаль районында дэулэт милли сэясэтен тормышка ашыруны фэнни-белем биру Ьэм мэгълумати тээмин иту

1

2

3

Фэнни-гамэли конференциялэр, очрашулар.
сэнгать эшлеклелэре, язучылар, семинарлар,
татар теле Ьэм эдэбияты укытучылары ечен
тугэрэк естэллэр.
Милли мэгариф эчтэлеген укыту-методик тээмин
иту

Милли мэгариф буенча директор урынбасарлары,
МБ житэкчелэре белэн кицэшмэ.

МКУ " Мэдэният булеге"

110,0

15,0

М КУ" Мэдэният булеге"

Агымд
агы
финанс
лау
Агымд
агы

Агымд
агы

Агымдаг Агымдагы
ы

Агымдаг Агымд
агы
ы

Агымд
агы

Агымдаг Агымдагы
ы

Агымдаг Агымд
ы
агы

МКУ " Мэдэният
булеге"

20,0

25,0

25,0

25,0

4

Татар телендэ компьютер программалары белэн
тээмин иту

5

Туган тел Ьэм эдэбият
кабинетларыныц торышын яхшырту

6

ТКирле телевидениедэ, район сайтында
Ьэм район газетасында уткэрелэ
торган барлык чараларны яктырту .

7

Икетеллелек шартларында татар теле
Ьэм эдэбиятын укытуны
камиллэштеру проблемалары буенча
татар теле Ьэм эдэбияты
укытучыларыныд семинарларын
уткэру
3.8 якташ язучылар, татар
жэмэгатьчелеге эгъзалары белэн
очрашу.

8

9

10

11

12

Татар теле Ьэм эдэбияты
укытучысыньщ квалификациясен
кутэруне оештыру
Татар теле Ьэм эдэбияты
укытучыларыньщ методик берлэшмэсе
эшен оештыру
Педагогик остаханэлэр булдыру,
тэжрибэле укытучьшар белэн район
Ьэм шэЬэр укытучылары белэн
узлэренец нэтижэлс методикалары
буенча эшлэу
Татар теле Ьэм эдэбияты буенча
мэктэп, муниципаль Ьэм республика
турларында укучьшарньвд катнашуын

МКУ " Мэдэният булеге"

МКУ "
Мэдэният
булеге"
ААЖ"
Минзэлэ
филиалы
ТАТАМЕ
ДИА»
МКУ "
Мэдэният
булеге"

МКУ "
Мэдэният
булеге"
МКУ "
Мэдэният
булеге"
МКУ "
Мэдэният
булеге"
МКУ "
Мэдэният
булеге"

МКУ "
Мэдэният
булеге"

180,0

50,0

финанс
лау
Агымд
агы
финанс
лау

Агымд
агы

30,0

Агымдаг Агымдагы
ы

30,0

50,0

Агымдаг Агымд
агы
ы

20,0

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

85,0

5,0

10,0

16,0

18,0

20,0

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

130,0

20,0

20,0

25,0

30,0

35,0

13

оештыру Ьэм методик яктан тээмин
иту
Минзэлэ муниципаль районында
миллэтара Ьэм конфессияара
менэсэбэтлэр торышына мониторинг
уткэру

Ведомств
оара эшче
теркем
район
башлыгы
каршында
гы
Ведомств
оара эшче
теркем
район
башлыгы
каршында
гы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

14

Миллэтара Ьэм конфессиональара
менэсэбэтлэр торышыныц теп
характеристикалары (Индикаторлары)
системасын эшлэу Ьэм раслау

15

Минзэлэ муниципаль районында
ААД"
Агымдагы
яшэуче халыклар вэкиллэренец
Минзэлэ
финанслау
бердэмлеге
факторы
булган филиалыТА
массакулэм
мэгълумат ТАМЕДИА»
чараларында, тарихи даталарда
киц яктыртуны тээмин иту
Россия
Ьэм
Татарстан
ААД"
Агымдагы
Минзэлэ
меселманнарыныц
традицион
финанслау
ислам
кыйммэтлэрен филиалыТА
пропагандалауга
юнэлтелгэн ТАМЕДИА»
Интернет
челтэрендэ
конфессияара татулык Ьэм узара
хермэтнец тарихи тэжрибэсенэ
таянып максатчан эш оештыру
ААД "
Агымдагы
Татарстан Республикасында
Минзэлэ
яшэуче терле халыкларныц
финанслау
филиалыТА
мэдэнияте, гореф - гадэтлэре
белэн таныштыра торган Ьэм
ТАМЕДИА»
миллэтара Ьэм конфессияара
менэсэбэтлэрне
гармониялэштеругэ юнэлдерелгэн
теле-Ьэм радиотапшырулар

16

17

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

18

19

20

циклын тезу
Журналистика этикасы
мэсьэлэлэре буенча республика
семинар-кицэшмэсендэ катнашу

АА Д"
Минзэлэ
филиалыТА
ТАМЕДИА»
ААД"
Минзэлэ
филиалыТА
ТАМЕДИА»

Массакулэм мэгълумат
чараларында этникара Ьэм
конфессияара мензсзбэтлэр
мэсьэлэлэрен ин яхшы яктырту
буенча журналистлар конкурсы
оештыру
Оешмалар белэн хезмэттэшлек иту
Район
советыныд этник Нэм дини
башлыгы
проблематика эшчэнлеген
каршындагы
оештыру
ведомствоар
а эшче
торкем

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы
финанслау

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

Агымдагы

