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Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында 2022 елда балалар һәм
яшьләрнең ялын оештыру турында
«2019-2025 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү»
дәүләт программасының «2019-2025 елларга балалар һәм яшьләрнең ялын оештыру»
подпрограммасын үтәү йөзеннән, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының «2019-2025 елларга Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен
үстерү «дәүләт программасын раслау турында» 2009 елның 5 мартындагы 158
номерлы карары белән расланган "2019-2025 елларга Татарстан Республикасында
яшьләр сәясәтен үстерү "дәүләт программасының" 2019-2025 елларга балалар һәм
яшьләрнең ялын оештыру " ярдәмче программасын үтәү йөзеннән, Әтнә район
башкарма комитеты:
1. Раслау:
- 1 нче кушымта нигезендә Әтнә муниципаль районында 2022 елга балалар һәм
яшьләрнең ял итү программасы;
2. Мәгариф бүлеге (алга таба – мәгариф бүлеге) (Мөхәммәтгалиева А. Ф.),
Яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге (Мөхәммәтшин И. Ф.), Әтнә район башкарма
комитетының опека һәм попечительлек секторына (Мортазина Г. К.), шулай ук ТР
Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Әтнә
районындагы социаль яклау бүлегенә (Галиева А. А.) тәкъдим итәргә.
- Россия Эчке эшләр министрлыгының Әтнә районы буенча бүлегенең балигъ
булмаганнар эшләре буенча бүлекчәсендә һәм Әтнә муниципаль районының балигъ
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясендә исәптә торучы
балалар өчен махсуслаштырылган сменалар оештыру (КБН һәм ЗП);
- авыр тормыш хәлендә булган иң күп балалы гаиләләрнең ялын оештыру өчен
шартлар;
- 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балигъ булмаганнарны укудан һәм каникуллардан
буш вакытларында эш бирүчеләр һәм Татарстан Республикасы бюджеты акчалары

хисабына вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыру (статья 2007 елның 2
августындагы 38-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы редакциясендә);
- Әтнә районы «Халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ (Сабирова А. К.)
белән берлектә Әтнә муниципаль районы территориясендә эшчәнлек алып баручы
предприятиеләрдә, учреждениеләрдә, оешмаларда балигъ булмаганнарны вакытлыча
эшкә урнаштыру эшен оештыру;
-балаларның иминлеген һәм сәламәтлеген, хокук тәртибен, санитар-экологик
һәм янгын куркынычсызлыгы, сәламәтләндерү учреждениеләрендә һәм оештырылган
ял урыннарында, суда куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлдерелгән санитарэпидемиологик чаралар комплексын эшләү һәм үткәрү;
- һәр смена башланыр алдыннан, янгын куркынычсызлыгы таләпләренә,
санитар кагыйдәләргә, хезмәткәрләрнең хезмәтне саклау шартларына һәм торышына,
ял итүчеләрнең куркынычсызлыгына, электр җиһазларының торышына, янгын
автоматикасы җайланмаларының, янгын турында кешеләргә хәбәр итү
системаларының, телефон элемтәсенең, беренчел янгын сүндерү чараларының
булуына һәм төзеклегенә, шулай ук персоналның янгын куркынычсызлыгы
кагыйдәләрен белүләренә аерым игътибар биреп, сәламәтләндерү учреждениеләрен
комплекслы тикшерүне оештыру;
-балаларның ял оешмалары тарафыннан санитар кагыйдәләрне үтәү һәм
лаборатор-инструменталь
тикшеренүләр
үткәрүгә
билгеләнгән
тәртиптә
аккредитацияләнгән лабораторияләр белән килешүләр төзү юлы белән санитарэпидемиягә каршы (профилактик) чаралар үтәү;
-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,
гельминтозларга һәм эчәк протозларына тикшерү, йогышлы чирләрне, шул исәптән
педикулезга карау, йогышлы чирләрне, шул исәптән педикулезга каршы
профилактика прививкаларын оештыру турында медицина документларында кабул
ителгән балалар турында белешмәләр булу;
-балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүне оештыру эшенә кабул
ителгән хезмәткәрләрнең, аларның төренә бәйсез рәвештә, йогышлы авыруларга
каршы прививканың торышы турында белешмәләрнең, медицина тикшерүе
нәтиҗәләре турында белешмәләрнең, шулай ук азык-төлек блогына эшкә керә торган
хезмәткәрләрнең көчле эчәк инфекциясе белән авыручыларны билгеләү максатыннан
лаборатор тикшерү турында белешмәләр булу;
-урман-техник чаралар үткәрү (агачларның, куакларның түбән үсүче һәм коры
ботакларын кисү, яшь үсенте кисү, үлән чабу, коры ауган һәм балаларның ял итү
оешмалары территориясеннән чүп-чар чыгару), лагерь тирәли 500 метр радиуста

коры аунак һәм чүп-чар чыгару, дератизация һәм талпанга каршы эшкәртү һәм ялны
оештыру буенча бөтен кампания дәвамында ялны оештыру буенча кирәкле дәрәҗәдә;
-барлык корылмаларны, шул исәптән файдаланылмый торган, ачык
территориядә кулланылмый торган урыннарны, балаларның ял итү оешмалары
тирәсендәге барьерларны 35-40 көн эчендә һәм алар ачылганчы җиде көн кала,
аларны консервацияләү алдыннан, шулай ук һәр дератизация эшкәртүдән соң 30
көннән соң нәтиҗәлелеккә контроль үткәрү белән сменалар арасында үткәрү;
-балаларның ял итү оешмалары территорияләрен һәм 50 метрлы зонаны
талпанга каршы эшкәртү, алар ачылганчы 20-25 көн кала, шулай ук талпан вируслы
энцефалиты буенча эндемик территорияләрдә урнашкан балаларның ял итү
стационар оешмаларында сменалар арасында үткәрү;;
- Россия Федерациясе Хезмәт кодексының 331 статьясында каралган педагогик
эшчәнлек белән шөгыльләнүгә каршылыклар булу (булмау) предметына ялны
оештыруда эшкә урнашучы (эшләүче) затларны алдан тикшерүләр оештыру;
- Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «балалар төркемен автобуслар белән
оештырылган ташу кагыйдәләрен раслау турында»2020 елның 23 сентябрендәге 1527
номерлы карары белән расланган балалар төркеме тарафыннан балаларны
автобусларда йөртүне оештыру кагыйдәләре нигезендә балаларны йөртүне оештыру;
оештыру:
- талпан энцефалитын, боррелиозны һәм бөер синдромлы геморрагик бизгәкне
профилактикалау максатларында, дымлы дезинфекция, дезинсекция һәм биналарны
(шул исәптән файдаланылмый торган) һәм территорияләрне (шул исәптән
файдаланылмый торган) һәм дәүләт (муниципаль) контрактлар (шартнамәләр) төзү
юлы белән, әлеге төр эшләрне башкаруга хокуклы аккредитацияләнгән оешмалар
белән дәүләт (муниципаль) контрактлар (шартнамәләр) төзү юлы белән үткәрү;
- балалар сәламәтләндерү лагере ачылыр алдыннан, талпан энцефалитын,
талпан боррелиозын, башка йогышлы авыруларны профилактикалау максатларында,
аның территориясен талпанга каршы (акарицидлы) эшкәртү һәм талпаннарга каршы
көрәш чараларын оештырырга һәм үткәрергә кирәк. Эшкәртү үткәргәннән соң
талпаннарга каршы эшкәртүнең сыйфатына контроль үткәрелергә тиеш.
- балалар сәламәтләндерү лагерьлары территориясен акарицидлы (талпанга
каршы) эшкәртү энтомологик бәяләү нәтиҗәләре буенча үткәрелә.
Парклар һәм башка яшел массивлар территорияләреннән файдалану
энтомологик тикшерү һәм әлеге территорияне талпанга каршы эшкәртү үткәргәннән
соң гына мөмкин.
Лагерь ачылуга 5 көн кала һәм алга таба ял итүчеләрнең һәр сменасы алдыннан
акарицидлы эшкәртү вакыты.
лагерь ачылышы һәм ябылыр алдыннан лагерь тирәли 50 метрлы барьерлы
дератизация үткәрү, лагерь янындагы территорияне 50 метрдан да ким булмаган

арада талпанга каршы (акарицидлы) эшкәртү, алдан энтомологик бәяләү белән, 50
метрдан да ким булмаган арада эшкәртү; дератизация эшкәртүнең нәтиҗәлелеген
контрольдә тоту һәм эшкәртүдән соң 30 көн узгач, эшкәртүнең нәтиҗәлелеген
тикшерү;
-янгын-техник минимум һәм барлык хезмәткәрләрнең гигиеник әзерлеге
программалары буенча балаларның ял оешмалары җитәкчеләрен һәм педагогик
составын укыту һәм аларның еллык аттестациясен үткәрү;;
- эпидемик тиф һәм педикулезны профилактикалау максатларында урын-җир
кирәк-яракларын, кием-салымнарын камера дезинфекцияләүне үткәрү, билгеләнгән
тәртиптә аккредитацияләнгән оешмалар белән килешүләр төзү юлы белән ял
оешмалары ачылганчы;
- балалар һәм яшьләрнең ял оешмаларында һәм юлда булган бәхетсезлек
очракларыннан балаларны һәм яшьләрне ирекле иминләштерүне гамәлгә ашыру;
- территорияләрне, җәмәгать тәртибен һәм балаларның һәм яшьләрнең ял итү
оешмаларында, шәхси сак оешмалары белән куркынычсызлыкны тәэмин итүгә
юнәлдерелгән чаралар күрергә.
3. МКУ "Мәгариф бүлеге" тәэмин итәргә:
- мәктәп яны лагерьларында, хезмәт һәм ял лагерьларында гомуми белем бирү
мәктәпләре укучыларының ялын оештыру;;
- 2022 елның 20 маена гомуми белем бирү мәктәпләренең хезмәт һәм ял
лагерьлары өчен көндезге ял лагерьларының матди-техник базасын әзерләү;
- Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы «Мәктәптән тыш эшләр
үзәге» МБМУнең каникуллар чорында эше;
- башлангыч, урта һәм югары һөнәри белем учреждениеләре укучыларын һәм
студентларын практика узу чорында балалар сәламәтләндерү учреждениеләрендә
эшләргә җәлеп итү;
- МБУ "Мәктәптән тыш эшләр үзәге" базасында мәгариф системасы
лагерьларына эшкә җибәрелә торган педагогик кадрларны укыту»;
- мәктәп яны сәламәтләндерү лагерьларында балаларга өстәмә белем бирү, шул
исәптән тел профиле буенча вакытлы (кыска вакытлы) берләшмәләре оештыру;
-биналарның, корылмаларның, бүлмәләрнең һәм башка җиһазларның балалар
ялын оештыру һәм оештыру эшчәнлеген тормышка ашырганда файдалану өчен
билгеләнгән санитар-эпидемиологик тәлапләргә
туры килүе турында нәтиҗә
булганда гына балаларны сәламәтләндерү һәм оештыру эшчәнлеге, гамәлдәге санитар
закон таләпләренә туры китерү;
-ял итүчеләргә хезмәт күрсәтү өчен сәламәтләндерү лагерьларына
командировкага җибәрелгән мәгариф системасы хезмәткәрләренә төп эш урыны
буенча уртача хезмәт хакын саклап калу.
4. Яшьләр эшләре һәм спорт бүлегенә (Мөхәммәтшин И.Ф.) тәэмин итәргә:

- «Татарстан Республикасында халыкның аерым категорияләренә акчалата
түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр бирү тәртибе турындагы
нигезләмәне раслау хакында» 2004 елның 17 декабрендәге 542 номерлы Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән билгеләнгән тәртиптә бирелә
торган Татарстан Республикасында җан башына уртача керем яшәү минимумыннан
түбәнрәк булган, балага айлык пособие алучылар булып торучы гаиләләрдәге
балаларның ялын оештыруга, әлеге категориядәге балалар төркемнәрен
формалаштыру буенча эшләрне башкару өчен җаваплы башкаручыларны билгеләп,
җаваплы башкаручыларны билгеләп, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының " Татарстан Республикасында халыкның аерым категорияләренә
акчалата түләүләр, пособиеләр, субсидияләр һәм стипендияләр;
- авыр тормыш хәлендә булган балалар өчен юлламалар турында мәгълүмат
бирергә;
-Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының
балалар һәм яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен оештыру йомгаклары буенча ай
саен, 25 числога кадәр һәм ял оешмалары эшчәнлеге турында мәгълүмат
алышынганнан соң, җиде көн эчендә Хисап (мониторинг) тапшырырга;;
- гомуми белем бирү учреждениеләре белән берлектә гомуми белем бирү
мәктәпләре, ДЮСШ, яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге учреждениеләре базасында
балалар мәйданчыклары эшен оештырырга.
5. "Әтнә РҮХ" ДАССОсы (Яруллин э. ш.) тәкъдим итәргә:
–медицина күрсәткечләрен һәм каршы күрсәткечләрне исәпкә алып, 4 яшьтән
17 яшькә кадәрге балаларны "балалар" һәм "ана һәм бала" юлламалары буенча
санатор учреждениеләрдә, инвалид балалар, җан башына уртача кереме яшәү
минимумыннан түбән булган гаиләләрдәге балалар, социаль куркыныч хәлдә булган
гаиләләрдәге балалар өчен дәвалану оештырырга.;
- гамәлгә куючы гаризасы нигезендә, «Чулпан» стационар сәламәтләндерү
лагерен медицина кадрлары белән тәэмин итү;;
- укудан һәм каникулдан буш вакытта аларны вакытлыча эшкә урнаштырганда
балигъ булмаганнарга медицина тикшерүләрен оештыруны түләүсез тәэмин итәргә ; ;
- Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрының
12.04.2011 ел, № 302 "үтәгәндә мәҗбүри башлангыч һәм периодик медицина
тикшерүләре (тикшерүләр) үткәрелә торган зарарлы һәм (яки)куркыныч җитештерү
факторлары һәм эшләр исемлеген раслау турында" гы боерыгы таләпләре нигезендә,
2019 елда Татарстан Республикасы балаларының һәм яшьләренең ялын һәм
сәламәтләндерүен оештыруга бүлеп бирелә торган акчалар исәбеннән балалар
сәламәтләндерү учреждениеләренә эшкә җибәрелә торган персоналны сезонлы
тикшерүне
тәэмин
итәргә,
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының"зарарлы һәм (яки) куркыныч хезмәт шартлары булган авыр эшләрдә

мәшгуль хезмәткәрләргә мәҗбүри башлангыч һәм вакытлы медицина тикшерүләре
(тикшеренүләре) үткәрү тәртибен раслау турында" 2014 ел, 30 декабрь, 1038 нче
карары;
- ялны оештыру эшенә юнәлтелүче персоналны сезонлы карау кысаларында
түләүсез флюорография тикшерүен тәэмин итәргә.
6. «Татмедиа» ААҖ филиалына «Әтнә таңы» газетасы редакциясе
(Мөхәммәтҗанова Г.Р.) сәламәтләндерү лагерьлары, көндезге лагерьлар, хезмәт һәм
ял лагерьлары эшенең уңай тәҗрибәсен һәм бу өлкәдәге иң актуаль проблемаларны
яктыртуны тәкъдим итәргә.
7. МКУ "Мәдәният бүлеге" (Хәнәфиева а. р.):
- күчмә китапханәләр эшен сәламәтләндерү лагерьларына оештырырга;
- җәйге каникуллар вакытында балаларны Әтнә муниципаль районы
музейларына җәлеп итү максатыннан районның белем бирү оешмалары белән элемтә
урнаштыру;
- концертлар, дискотекалар, сәламәтләндерү лагерьларында тематик кичәләр
оештырырга.
8. Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең Әтнә һәм
Арча муниципаль районнары буенча күзәтчелек эшчәнлеге районара бүлеге (Сафин
Р. Р.):
- җәйге сәламәтләндерү учреждениеләрендә янгын куркынычсызлыгы
таләпләрен үтәүне күзәтүне тәэмин итәргә.
9. Роспотребнадзорның ТР буенча идарәсенең Арча һәм Биектау районнарында
территориаль бүлеген (Салкова Э. в.) тәэмин итәргә тәкъдим итәргә:
- балаларның ял итү һәм сәламәтләндерү учреждениеләренең гамәлдәге
санитар нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килү-килмәүгә санитар-эпидемиологик
экспертиза үткәрү;;
- балалар сәламәтләндерү учреждениеләренә эшләү өчен җибәрелә торган
персоналны гигиеник укыту һәм профилактик медицина тикшерүләре, аларны ачу
алдыннан лаборатор-инструменталь тикшеренүләр, шулай ук гельминтозларга
тикшеренүләр (йомырка йомыркасы, глист, лямбляй цисты һәм энтеробиоз соскобы
анализы), эчәк инфекцияләре йоктыручыларны йөртүгә тикшеренүләр, корсак
тифында канны серологик тикшерү;
җәйге чорда вакытлы эш белән тәэмин итүне рәсмиләштергәндә балигъ
булмаганнарга медицина тикшерүләре уздыру;
- кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек
буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе һәм аның
территориаль органы күрсәтмәләре нигезендә сәламәтләндерү оешмасы ачылыр
алдыннан дератизация һәм акарицид эшкәртүләрнең нәтиҗәлелеген тикшерү.

10. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әтнә районы буенча бүлегенә
(Мингазов Л.А.) Әтнә муниципаль районы территориясендә урнашкан
сәламәтләндерү лагерьларында җәмәгать тәртибен һәм куркынычсызлыгын тәэмин
итәргә тәкъдим итәргә.
11. Сәламәтләндерү лагерьлары башлыкларына яшьләр эшләре, спорт һәм
туризм бүлегенә, мәгариф бүлегенә ябылганнан соң һәр айның 1нче числосыннан да
соңга калмыйча балаларның ялын, сәламәтләндерүен һәм мәшгульлеген оештыру
нәтиҗәләре турында оператив мәгълүмат бирергә кирәк.
12. Предприятие, учреждение, оешма җитәкчеләренә җәйге каникулларда
балигъ булмаган балаларга куркынычсыз хезмәт шартлары булдырырга һәм балигъ
булмаганнарның хезмәтен куллану турындагы законнарны үтәүне тәэмин итәргә
тәкъдим ителде.
13. (Гыймадиев Ф. И.):
- 2022 елга Әтнә муниципаль районы бюджетында сәламәтләндерү
кампаниясен оештыру чараларын финанслауга каралган акчалар хисабына әлеге
карар белән расланган программаны финанслау ;;
- программаны тормышка ашыруга бүлеп бирелә торган акчаларның максатчан
кулланылышын контрольдә тоту.
14. Татарстан Республикасы Әтнә районы Башкарма комитетының «Әтнә
муниципаль районында 2021 елда балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен
оештыру турында " 2020 елның 8 декабрендәге 427 номерлы карары үз көчен
югалткан дип санарга.»
15. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Җитәкче

А. Ф. Каюмов

«Килештерелгән»
Татарстан Республикасы балаларның
яшьләрнең ялын һәм сәламәтләндерүен
оештыру буенча комиссиясе рәисе урынбасарыяшьләр эшләре буенча министр
__________________________ Т.Д. Сөләйманов

“Расланган”
Әтнә районы башкарма
комитетының 2021ел 24
ноябрендәге 482 номерлы
карары белән

ПРОГРАММА
БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘРНЕҢ ЯЛЫН ОЕШТЫРУ БУЕНЧА
ӘТНӘ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
2022 ЕЛГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТЫ ТУРЫНДА

ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программаның исеме
2022 елга Татарстан Республикасы Әтнә
муниципаль районының балалар һәм яшьләрнең
ялын, аларны савыктыруны һәм мәшгульлеген
оештыру программасы (алга таба-Программа –
Муниципаль заказчы
ТР Әтнә район башкарма комитеты
Программаның
төп Әтнә районы Башкарма комитетының мәгариф
Эшләүчесе
бүлеге; Әтнә районы Башкарма комитетының
яшьләр эшләре, спорт һәм туризм бүлеге.
Программаның
төп Әтнә районы Башкарма комитетының яшьләр
башкаручылары
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге;
Әтнә районы Башкарма комитетының "мәгариф
бүлеге" МКУ;
ТР Әтнә районы ЦЗН ДКУ;
"Әтнә үзәк район хастаханәсе»ДАСУ;
Әтнә районы Башкарма комитетының "мәдәният
бүлеге" МКУ;
Татарстан Республикасы буенча Россия ГТХМ Баш
идарәсенең күзәтчелек һәм контроль идарәсе Арча
һәм Әтнә муниципаль районнары буенча районара
ОНД;
Россия Эчке эшләр министрлыгының Әтнә районы
буенча бүлекчәсе;
Роспотребнадзорның ТР буенча территориаль
идарәсе (Арча һәм Биектау районнарында).
Программаның максатлары Балаларны яклау, балалар һәм яшьләрнең ялын,
һәм бурычлары
сәламәтләндерүен
оештыру,
аларның
мәшгульлеген тәэмин итү өлкәсендә дәүләт һәм
1.

муниципаль сәясәтне гамәлгә ашыру;
балалар һәм яшьләрнең ялын, сәламәтләндерүен
һәм мәшгульлеген тәэмин итү өчен шартлар
тудыру;
тормыш эшчәнлеген яхшырту һәм имин булмаган
балалар проблемаларын хәл итү;
балалар һәм яшьләрнең, балалар һәм яшьләр
туризмы һәм спортның төрле ял, сәламәтләндерү
һәм мәшгульлекләрен үстерү;
балалар һәм яшьләрнең ял итү һәм сәламәтләндерү
инфраструктурасын саклау һәм ныгыту;
балалар
авыруын
һәм
инвалидлык
профилактикасы;
балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм
хокук бозуларын профилактикалау.
Программаны
тормышка 2022 нче ел
ашыру вакыты һәм этаплары
Программа
чаралары 1.
Иҗади яки социаль актив балалар һәм
исемлеге
волонтерлар, балалар һәм яшьләр иҗтимагый
берләшмәләре активы әгъзалары, балаларга өстәмә
белем бирү учреждениеләре тәрбияләнүчеләре
өчен шәһәр яны лагерьларында профильле
сменалар оештыру.
2.
Гомуми
белем
бирү
учреждениеләре
укучыларының көндезге яллары белән мәгариф
оешмасы тарафыннан оештырылган лагерьларда
сменалар оештыру.
Программаны
финанслау 2022 елга Программаны финанслауның гомуми
күләмнәре һәм чыганаклары күләме 1211,1 мең сум тәшкил итә, шул исәптән:
Татарстан Республикасы бюджетыннан ял һәм
сәламәтләндерүне оештыруга субсидияләр-1199,0
мең сум; җирле бюджет-12,1 мең сум.
Программаны
гамәлгә 7 яшьтән 18 яшькә кадәрге балаларны ял һәм
ашыруның көтелгән соңгы сәламәтләндерүнең төрле формалары белән 50
нәтиҗәләре
(нәтиҗәләрне процент дәрәҗәсендә тәэмин итү.
бәяләү индикаторлары) һәм
аның бюджет нәтиҗәлелеге
күрсәткечләре

2.

ӘЛЕГЕ ПРОГРАММА КЫСАЛАРЫНДА ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ
КҮЛӘМНӘРЕНЕҢ РАСЛАНГАН НОРМАТИВЛАРЫ НИГЕЗЕНДӘ
ҮТКӘРЕЛӘ ТОРГАН ЧАРАЛАР

Чараның исеме
Иҗади сәләтле яки
социаль актив балалар
һәм волонтерлар,
балалар һәм яшьләр
иҗтимагый
берләшмәләре активы
әгъзалары, балаларга
өстәмә белем бирү
учреждениеләре
тәрбияләнүчеләре өчен
профильле сменалар
оештыру
Гомуми белем бирү
учреждениеләре
укучыларының
көндезге яллары белән
мәгариф оешмасы
тарафыннан
оештырылган
лагерьларда
балаларның ялын
оештыру
Гомуми белем бирү
учреждениеләре
укучыларының
көндезге яллары белән
мәгариф оешмасы
тарафыннан
оештырылган
лагерьларда
балаларның ялын
оештыру
Белем бирү оешмасы
оештырган лагерьларда
балаларның хезмәт һәм
ял сменасын оештыру
КБН һәм СОП
балалары өчен лагерьда
махсуслаштырылган
смена
Авыр тормыш хәлендә
булган балалар өчен

Үткәрү вакыты Кеше
саны
Гыйнвар, март, 7
ноябрь

Оештыру өчен җаваплы
(башкаручы)
Әтнә районы Башкарма
комитетының яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм
бүлеге,» мәгариф бүлеге "
МКУ

Гыйнвар, март, 200
ноябрь

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районы
«мәгариф бүлеге» МКУ

Июнь

200

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районы
«мәгариф бүлеге» МКУ

Июнь

60

Татарстан Республикасы
Әтнә муниципаль районы
«мәгариф бүлеге» МКУ

Июнь-Август

6

Әтнә районы ЦЗН ДКУ;

Ел буе

6

Әтнә районы ЦЗН ДКУ;

стационар лагерьда
сменаны оештыру
Йомгак

3.

479

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау бүлекчәсендә
исәптә торучы балалар өчен махсуслаштырылган сменалар оештыру
(Кбнизп)

Палатка
тибындагы
лагерь
исеме
(оештыруч
ы)
Дети
Галактики

Үтк
әрү
тер
рит
ори
ясе
РТ

Ке Көн
ше саны
са
ны

Юлламаны
ң
норматив
бәясе

Бюджет
тан
субсиди
яләр

Ата-аналар
взносы

6

1056,82

44,4

0

7

Башка
чаралар
(предприят
иеләр,
җирле
бюджет)
0

УКУЧЫЛАРНЫҢ КӨНДЕЗГЕ ЯЛЛАРЫ БЕЛӘН МӘГАРИФ ОЕШМАСЫ
ОЕШТЫРГАН ЛАГЕРЬЛАРДА СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ
ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ
Лагерьны
Үткәрү
Кеш Көн
Юлламаның
ТР
АтаБашк
оештыру территория
е
саны норматив бәясе бюджет аналар
а
өчен База
се
саны
ыннан взносы чарал
(мәктәп)
субсиди
ар
яләр
(пред
прият
иеләр
,
җирл
е
бюдж
ет)
Җәйге чор
Олы Әтнә
Башлангыч 130
21
3933,3
33435,0 58,980
урта
мәктәп
гомуми
белем бирү
мәктәбе
Комыргуҗа Башлангыч 30
21
3933,3
100,305 17,694
урта белем
мәктәп
бирү
мәктәбе
Бәрәскә
Башлангыч 30
21
3933,3
100,305 17,694
4.

урта белем
бирү
мәктәбе
Бәрәзә
гомум
белем бирү
мәктәбе
Күшәр
белем бирү
мәктәбе

мәктәп
Башлангыч 20
мәктәп
Башлангыч
мәктәп
20

21

21

3933,3

66,870

11,796

3933,3

66,870

11,796
6687,
00

200

117,96
Йомгак:
668,700 0
Бер балага туклану бәясе – 3343,62 сум, мәдәни хезмәт күрсәтүгә – 235,68 сум,
хуҗалык һәм канцелярия кирәк – яракларына-354,00 сум.
Калган чорда (көз)
Олы Әтнә
Башлнгыч 100
7
1311,10
111,45 19,660
урта гомум
мәктәп
белем бирү
мәктәбе
Комыргуҗа Башлнгыч
30
7
1311,10
33,435 5,898
урта белем
мәктәп
бирү
мәктәбе
Бәрәскә
Башлнгыч
20
7
1311,10
33,435 5,898
урта белем
мәктәп
бирү
мәктәбе
Бәрәзә
Башлнгыч
20
7
1311,10
22,29
3,932
гомум
мәктәп
белем бирү
мәктәбе
Күшәр
Башлнгыч
20
7
1311,10
22,29
3,932
белем бирү
мәктәп
мәктәбе
200
222,90
39,320 2229,
00
Йомгак
Бер балага туклану суммасы – 1114,47 сум, мәдәни хезмәт күрсәтүгә – 78,63 сум,
хуҗалык һәм канцелярия кирәк – яракларына-118,00 сум.

Хезмәт һәм ял лагере (җәйге чор)
Олы Әтнә
урта гомум
белем бирү
мәктәбе
Комыргуҗа
урта белем
бирү
мәктәбе
Бәрәскә
урта белем
бирү
мәктәбе
Бәрәзә
гомум
белем бирү
мәктәбе
Күшәр
белем бирү
мәктәбе

Башлангыч
сыйныф

30

18

3371,40

101,150

0

Башлангыч
сыйныф

15

18

3371,40

50,575

0

Башлангыч
сыйныф

15

18

3371,40

50,575

0

Башлангыч
сыйныф

0

0

Башлангыч
сыйныф

0

0

202,30

0

60

2023,
00

Йомгак
Бер балага туклану суммасы – 2865,78 сум, мәдәни хезмәт күрсәтүгә – 202,43 сум,
хуҗалык һәм канцелярия кирәк – яракларына-303,45 сум.

5.ИҖАДИ ЯКТАН СӘЛӘТЛЕ ЯКИ СОЦИАЛЬ АКТИВ БАЛАЛАР ҺӘМ
ВОЛОНТЕРЛАР, БАЛАЛАР ҺӘМ ЯШЬЛӘР ИҖТИМАГЫЙ
БЕРЛӘШМӘЛӘРЕ АКТИВЫ ӘГЪЗАЛАРЫ, ӨСТӘМӘ БЕЛЕМ БИРҮ

УЧРЕЖДЕНИЕЛӘРЕ ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘРЕ ӨЧЕН ПАЛАТКА
ТИБЫНДАГЫ ЛАГЕРЬЛАРДА ПРОФИЛЬЛЕ СМЕНАЛАР ОЕШТЫРУ
Иҗади сәләтле яки
социаль актив балалар
һәм волонтерлар,
балалар һәм яшьләр
иҗтимагый
берләшмәләре активы
әгъзалары, балаларга
өстәмә белем бирү
учреждениеләре
тәрбияләнүчеләре
өчен профильле
сменалар оештыру

РТ

Авыр тормыш хәлендә
булган балалар өчен
стационар лагерьда
сменаны оештыру

РТ

7

7

36,0

-

580,5

-

7

36,0

6

7

7

36,8

580,5

Йомгак:

Йомгак:
Шәһәр
Үткәрү
Кеш Көн
читендә территория
е
сан
ге
се
сан ы
лагерь
ы
исеме
Йомгак
479 -

Җитәкче

6
13

36,8
72,8

Юлламан
ың
норматив
бәясе

Бюджетта
н
субсидиял
әр

-

1211,10

-

1161,00

Ата- Башка чаралар
анала (предприятиел
р
әр, җирле
взнос
бюджет)
ы
157,28
12,1
0
Каюмов А.Ф

