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ГОМУМИ РАЙОН 
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 21 (10713)
Чәршәмбе,
24 май 2017 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)

ГАМӘЛГӘ КУЮЧЫЛАР: 1. УЛЬЯНОВСК  ӨЛКӘСЕ ХӨКҮМӘТЕ (432017, Ульяновск  шәһәре, Ленин  мәйданы, 1). 2. "ИСКЕ  КУЛАТКЫ РАЙОНЫ" 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРЛӘШМӘСЕ АДМИНИСТРАЦИЯСЕ (433940, Ульяновск өлкәсе, Иске Кулаткы эшчеләр бистәсе, Пионерская урамы, 30)
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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...

18-20 майда Казан шәһәрендә һәм изге Болгар җирендә Бөтенроссия татар дин 
әһелләренең VIII форумы  булып узды. Бу мөһим чарага илебезнең 68 төбәгеннән 
957 делегат барды. Алар арасында Иске Кулаткы районының мөселманнары да 
актив катнаштылар. 

18 май көнне форумның секцияләре, 20 майда  пленар утырышлары булып 
үтте. Ә 20 майда әлеге форум үзенең эшен Изге Болгар җирендә дәвам итте. 

Изге Болгар җирендә шулай ук безнең Иске Кулаткы районыннан 40 тан артык 
хатын-кыз да булды. Бөтенроссия татар дин әһелләренең VIII форумы турындагы 
материалларны газетабызның киләсе санында укый аласыз.

Р. АРИФУЛЛИН.

Милли тормыш һәм дин

17 май көнне районыбызда Ульяновск өлкәсе Губернаторы С. И. Морозовның 
боерыгы буенча “Сәламәт яшәү рәвеше hәм бәхетле гаилә өчен” исеме астындагы 
өлкә агитпоезды эшләде.

                                                                                                           (Дәвамы 4 биттә).

Гаилә бәхете – ил бәхете

"Язның бер көне ел ашата", – дип сөйлиләр халык телендә. Шушы әйтемгә 
кушылып районыбызның кыр эшчәннәре язгы чәчүне кыска вакытта төгәлләргә 
ашыгалар. Әмма май аеның яуган яңгырлары бу эшне алып баруны азрак тоткар-
лый. Ә шулай да явым-төшемнең күп булуы бер дә комачауламый, киресенчә ул  
зур уңышлар алырга гына өметләр тудыра.

Район буенча планда каралган 23176 гектар сабан культураларының 15067 гек-
тары чәчелде. Хуҗалыклар быел кайбер культураларның чәчү планын нормадан 
тыш арттырып үтәделәр.  Мәсәлән,  солы 3005 гектар чәчелергә планлаштырылса, 
ул 3233 гектарны били, ә арпа 3361 урынына 3956  гектарга чәчелде инде, сабан 
бодаен 1714 гектар чәчтеләр, аны 2685 гектарга җиткерәчәкләр.  

Рөстәм АРИФУЛЛИН. 

Яз көне ел ашата 

Краснодар шәһәрендә 
"Яшь профессионаллар"  
World Skills Russia эшче 
һөнәрләренең  бишенче Мил-
ли чемпионатының финалы 
тәмамланды. Иске Кулаткы 
механика-технология кол-
леджы студенты  Радик Да-
выдов җиңел автомобильгә 
ремонт һәм хезмәт күрсәтү 
компетенциясе буенча  III 
нче урынны  яулады. Әлеге 
зур уңышка ирешүдә аңа 
укытучысы  Р. А.  Мозаферов 
ярдәм итте.

Уңышлары белән горурланабыз

ХӨРМӘТЛЕ РАЙОНДАШЛАР, 
КАДЕРЛЕ ГАЗЕТА 
УКУЧЫЛАРЫБЫЗ!

“Күмәк көч” район газетасына язылу 
көннәре азаеп бара. Алты айга язылу 
бәясе бары тик 397 сум 80 тиен генә. 
Районыбызны, милли газетабызны 
саклап калыйк, киләсе ярты елда да 
бергә булыйк  дуслар! “Күмәк көч” га-
зетасын  рәсмиләштерергә  ашыгыгыз.

РАМАЗАН АЕ УҢАЕННАН ИСКЕ КУЛАТКЫ РАЙОНЫ МӨХТӘСИБЕ 
РАМАЗАН  ХӘЗРӘТНЕҢ МӨРӘҖӘГАТЕ

Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләгә мактауларыбыз булса иде!
Мөхтәрәм райондашлар, дин  кардәшләребез!

Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәте белән, 26 майда беренче тара-
вих намазы укыла, ә инде 27 майда  Изге Рамазан ае башлануы 
көтелә. Әлеге айны без һәрвакытта да шатланып, күтәренке рух 
белән каршы алабыз һәм Аллаһы Тәгаләгә шөкерана кылабыз. 
Изге Коръәндә әйтелгән: “Бу зикер ителгән көннәр Рамазан аедыр, 
ул айда Коръән иңдерелде”.

Рамазан – барлык гөнаһлардан пакълану, күңелләрне сафлан-
дыру, күркәм сыйфатлар белән бизәкләү ае. Ай дәвамында без 
үзебезнең калебебезне чистартабыз, иманыбызны ныгытабыз, 
тулы бер еллык көч туплыйбыз. Рамазан аенда ураза тоту һәрбер мөэмин мөселман өчен 
фарыз гамәл. Җәен көннәрнең озын, ә төннәрнең кыска булуы, бер мөселманны да куркы-
тырга тиеш түгел. Сабырлык белән Аллаһы тарафыннан җибәрелгән барлык сынауларны 
да үтәргә тырышыйк. Һәм шуны да онытмыйк: ураза ул ризыктан һәм судан гына тыелып 
тору түгел, ә иң беренче чиратта үзеңнең рухыңны чистарту, иман ныклыгына ирешү. 
Әлеге айның һәр минуты кыйммәтле, шуңа да Аллаһы биргән сынауны зур җаваплылык 
белән үтәргә тиешбез, бары шул чакта гына Аның киң рәхим-шәфкатенә ирешербез. Әлеге 
изге айны барыбыз да гыйбадәттә, төннәрне Аллаһыга зикер кылып, Коръән укып һәм 
якыннарыбызны сөендереп үткәрик. Аллаһы Сөбханәһү вә Тәгалә барыбызга да көч һәм 
сабырлык бирсен! Тоткан уразаларыбызны, кылган изге гамәл-гыйбадәтләребезне, дога-
ларыбызны, укылган тәравих намазларыбызны кабуллардан кылса иде. Амин!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ   ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Вилковым Андреем 
Олеговичем, р.п. Новоспасское, ул. Механизации, д.1, 
контактный телефон  8 (84238) 2-11-38, адрес электронной 
почты art_vilkov@mail.ru,  N квалификационного аттестата 
73-13-197, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:15:010401:169, расположенного: Ульяновская 
область, р-н Старокулаткинский, с. Новая Терешка, ул. 5 
братьев Кузяевых, дом 137 -  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Умярова 
Рушания Абдулхаковна.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: р.п. Новоспасское, ул. Меха-
низации, д.1 (ОГУП БТИ)  23.06.2017г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: р.п. Новоспасское, ул. Механи-
зации, д.1 (ОГУП БТИ).
Требования о проведении согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
23.05.2017г. по 23.06.2017г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 
23.05.2017г. по 23.06.2017г., по адресу: р.п. Новоспасское, 
ул. Механизации, д.1(ОГУП БТИ).
Смежные земельные участки,  с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 73:15:010401:167 (Ульяновская область, р-н Староку-
латкинский, с. Новая Терешка, ул. 5 братьев Кузяевых, 
дом 135).
            При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ЯҢАЛЫКЛАР
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●      ●       ●

●      ●       ●

28 май - Чикне саклаучылар көне
Хөрмәтле чик сагында хезмәт иткән һәм бүгенге көндә чик сагында хезмәттә 

булучы райондашларыбыз!
Сезне ихлас күңелдән һөнәри бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Бәйрәм уңаеннан 

бәя биреп бетергесез хезмәтегез, тыныч һәм имин тормышыбыз өчен ихлас рәхмәт 
сүзләрен кабул итегез. Күп гасырлы Россия тарихында чик сакчылары Ватанга намуслы 
хезмәт иттеләр. Сезнең хәрби бурычка тугры калуыгыз, гадел, куркусыз, батыр йөрәкле 
булуыгыз илебез чикләренең ышанычлы саклану нигезе булып тора.

Барыгызга да уңышлар, ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете телибез. Ватаныбыз 
үзенең батыр саклаучыларын онытмасын һәм хөрмәтләсен иде!

Э.Ә. ГАНЕЕВ, 
Иске Кулаткы район Башлыгы,  “Бердәм Россия” партиясенең урындагы 

политсовет Секретаре.
И.А. АБЛЯЗОВ, 

Иске Кулаткы районы администрациясе Башлыгы.

 В Ульяновской 
области подводятся итоги 
антикоррупционной дея-
тельности органов государ-
ственной и муниципальной 
власти за первый квартал 
2017 года.
  Одним из ключевых на-
правлений в антикорруп-
ционной деятельности как 
органов власти, так и пра-
воохранительных структур, 
является работа с обраще-
ниями граждан о фактах 
проявления коррупции.   
   Как сообщают в отделе 
обеспечения деятельности 
регионального Уполномо-
ченного по противодей-
ствию коррупции адми-
нистрации Губернатора 
Ульяновской области,  по 
состоянию на 1 апреля 2017 
года Уполномоченному 
Александру Яшину поступи-
ло 73 обращения.  При этом, 
6  из них – коллективные, 
4 – анонимные. 
 Отмечается, что в 1 квар-
тале при обращении к 
Уполномоченному жители 

региона чаще использовали 
в основном такую форму 
обращения как письмен-
ное заявление. Так, за 
указанный период Уполно-
моченному поступило 41 
письменное обращение. 
Еще 23 человека обра-
тились на личный прием, 
и 9 человек – на горячую 
телефонную линию. Также 
Уполномоченным прове-
ден один выездной прием 
граждан, в ходе которого 
проведена встреча с двумя 
заявителями. 
 Как отмечает начальник 
отдела обеспечения дея-
тельности Уполномочен-
ного Иван Лобачев, каждое 
обращение,  поступившее 
в адрес Уполномоченного, 
подробно изучено сотруд-
никами отдела обеспечения 
деятельности Уполномо-
ченного, а ряд обращений в 
рамках межведомственного 
взаимодействия рассмо-
трен с участием специа-
листов региональных ве-
домств, муниципальных об-

разований и общественных 
представителей Уполномо-
ченного в муниципальных 
образованиях. 
 В целом, анализ работы 
с обращениями граждан  
указывает на их рост  по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года.  Так, по состоянию 
на 1 апреля 2016 года 
было зарегистрировано 52 
обращения. Наибольшее 
количество обращений по 
г. Ульяновску поступило из   
Засвияжского района  (7 
обращений) и  Ленинского  
района (6 обращений). Из 
других муниципальных 
образований наиболее 
часто обращались жители 
Инзенского района (7 об-
ращений), и Вешкаймского 
района (3 обращения). 
 Чаще всего жители региона 
жаловались на нарушения в 
сфере выделения и оформ-
ления земельных участ-
ков, незаконных построек, 
установления торговых 
объектов, на работу реги-

онального Министерства 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
и подведомственных ему 
учреждений, а также дея-
тельность руководителей и 
работников администраций 
муниципальных образо-
ваний, а именно проявля-
ющуюся в их действиях 
халатность и превышение 
должностных полномочий. 
По результатам рассмо-
трения обращений, реги-
ональным Уполномочен-
ным по противодействию 
коррупции 2 материала 
направлено  в Прокуратуру 
Ульяновской области; 5 ма-
териалов - в УМВД России 
по Ульяновской области. В 
результате возбуждено 1 
уголовное дело по статье 
171 части 1 УК РФ  (незакон-
ное предпринимательство).
  Напомним, в  регионе 
постоянно работает анти-
коррупционная «горячая 
линия» Уполномоченного 
по противодействию кор-
рупции Александра Яшина.

  Информация о корруп-
ционных проявлениях 
принимается от граждан 
ежедневно по будням 
с 9.00 до 18.00 по теле-
фонам: 8(8422) 58-52-74, 
58-52-71.
 Также все желающие 
могут сообщить необхо-
димую информацию, ис-
пользуя электронную почту 
Уполномоченного по про-
тиводействию коррупции 
в Ульяновской области:  
anticorrupt73@mail.ru, 
или воспользовавшись 
Интернет-приёмной: http://
www.anticorrupt-ul.ru/
feedback/.
  Кроме того, еженедель-
но по понедельникам в 
Общественной приёмной 
(Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, кабинет №110) с 9.00 
до 18.00 ч. Александр 
Яшин проводит приём 
граждан по личным во-
просам. Предваритель-
ная запись на приём по те-
лефону:  8(8422) 58-52-76.

Более 70   жителей Ульяновской области в первом квартале 
2017 года  сообщили региональному Уполномоченному по 

противодействию коррупции Александру Яшину о фактах про-
явления коррупции

Ульяновск өлкәсе Губер-
наторы С.И. Морозов музей 
хезмәткәрләрен Халыкара 
музейлар көне белән тәбри-
кләде. Тантаналы өлештә ре-
гион Башлыгы ел дәвамында 
эшләрендә зур уңышларга 
ирешүче хезмәткәрләренә  
“Иң  яхшы музей-белем бирү 
проекты” премиясен, “Хезмәт 
батырлыгы өчен” билгесен, 
Почетлы грамоталар, Рәхмәт 
хатлары тапшырды.

Регионда социаль өл-
кәнең стратегик үсешен 
тәкъдим итәчәкләр. 23 
майда өлкә Хөкүмәтендә  
өлкә Башлыгы С.И. Моро-
зов социаль өлкәнең үсеше 
буенча Советның берен-
че  утырышын үткәрәчәк. 
Әлеге чара социаль ини-
циативалар атналыгы кы-
саларында оештырылачак.

Федераль экспертлар 
Ульяновск өлкәсендә  үт-
кән Халыкара кадрлар 
форумының әһәмиятен 
югары бәяләделәр. Әлеге 
чара өлкәдә 18-19 май 
көннәрендә үтте. Форум-
ның пленар утырышын-
да Казахстан, Япония,  
Башкортостан, Мордовия, 
Татарстан вәкилләре чыгы-
шлар ясадылар.  “Регионда 
кадрлы технологияләр эше 
– дәүләт  идарәсе  система-
сын  камилләштерү  буенча 
реформаның  бер өлеше 
булып тора”, -  дип  ассы-
зыклады өлкә  Башлыгы 
С.И. Морозов.

Владимир Путин илебез-
нең оборона Министрлы-
гының  җитәкчелек соста-
вы һәм оборона-сәнәгать 
комплексы белән киңәшмә 
үткәргән. Әлеге киңәшмә 
белән хәрби тематикасына 
багышланган очрашулар 
тәмамланган.

29 майда Владимир 
Путин  Франция Респу-
бликасы Президенты 
Эммануэль  Макронн-
ның   чакыруы  буенча 
Парижга барачак. Югары 
дәрәҗәдәге сөйләшүләр 
барышында россия-фран-
ция сәяси мөнәсәбәтләре,  
сәүдә-икътисади һәм мәдә-
ни-гуманитар өлкәләрдә 
үсеш перспективалары 
турында фикер алышу 
планлаштырыла.

Владимир Путин Иран 
Ислам Республикасы Пре-
зиденты сайлауларында 
ышанычлы җиңүе уңаеннан 
Хасан Руханига котлау те-
леграммасы юллады.

●      ●       ●
Владимир Путин хөкүмәт 

Рәисе Дмитрий Медведев 
белән эшлекле очрашу үт-
кәрде. Очрашу  барышында 
илебезнең 2025 елга кадәр 
икътисади үсеш перспек-
тивалары турында фикер 
алыштылар,.

27 май – Бөтенроссия китапханәләр көне
 Хөрмәтле китапханәчеләр, әлеге тармакта хезмәт иткән 

ветераннар һәм китап сөючеләр.
Бу көн - китапханә  хезмәткәрләренең һөнәри, әлеге тармакта хезмәт иткән ветераннарның 

һәм барлык китап сөючеләр һәм кадерләүчеләр бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз! Ки-
тапханәләр  кешелекнең меңьеллык акыл-гыйлемен саклый. Үз эшенә чын күңелдән бирелгән 
китапханәчеләр безне тарихи һәм мәдәни байлыкка якынайта, аны гасырлар дәвамында күз 
карасыдай саклап, буыннан-буынга тапшыра, аң-белем тарата. Сез үзегез хезмәт күрсәткән 
укучыларга мәгърифәт нуры таратасыз, аларда китапка ихтирамлы караш һәм белемгә  омтылыш 
тәрбиялисез. Кызыклы идеяләрегез туып кына торсын, укучыларыгыз Сезгә чиксез  рәхмәтле  
булсын,   фондларыгыз баеганнан байый, ә йөрәкләрегездә матур киләчәккә  якты  ышаныч 
ныгыганнан - ныгый барсын. Тынгысыз һәм тырыш хезмәтегез өчен тирән рәхмәтебезне белде-
реп, сезгә сәламәтлек, күңел  күтәренкелеге, уңышлар телибез. Уртак көч белән районыбызның 
интеллектуль мөмкинлеген тагын да арттырыбыз дип ышанабыз! 

Э.Ә. ГАНЕЕВ, 
Иске Кулаткы районы Башлыгы,  “Бердәм Россия” партиясенең урындагы 

политсовет Секретаре.
И.А. АБЛЯЗОВ, 

Иске Кулаткы районы администрациясе 
Башлыгы.

26 май – Россия эшмәкәрләре көне 
Хөрмәтле эшмәкәрләр!

Эшмәкәрлек белән инициативалы, бизнесны алып бару өчен үзләрендә зур җаваплылык 
тойган, тәвәккәл, тырыш кешеләр шөгыльләнә. Безнең районда кече һәм урта эшмәкәрлек үсеше 
өчен бар уңайлыклар да бар. Эшмәкәрләр районыбыз икътисадын үстерүдә, халыкны эш урын-
нары белән тәэмин итү, хезмәт күрсәтү төрләре, товарларның сыйфатын арттыруда үзләреннән 
зур өлеш кертәләр. Бизнес белән шөгыльләнүче кыю, тәвәккәл райондашларыбызны, һөнәри 
бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исәнлек-саулык, гаиләләрендә иминлек, бизнесларының чәчәк 
атуын телибез.

Э.Ә. ГАНЕЕВ, 
Иске Кулаткы район Башлыгы,  “Бердәм Россия” партиясенең 

урындагы политсовет Секретаре.
И.А. АБЛЯЗОВ, 

Иске Кулаткы районы администрациясе Башлыгы.
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Эльвира ЗЯМАЛОВА

Если в предыдущие годы взаимо-
действие госорганов региона и орга-
нов местного самоуправления муни-
ципалитетов при составлении проекта 
областного бюджета обеспечивалось 
правительственной комиссией по бюд-
жетным проектировкам, то в ходе ор-
ганизации нового бюджетного цикла 
она была переформатирована в комис-
сию по бюджетным проектировкам 
под председательством губернатора 
Сергея Морозова. В новый состав ко-
миссии вошли председатели комите-
тов Законодательного собрания, члены 
правительства, председатель Счетной 
палаты, представители Общественной 
палаты, органов местного самоуправле-
ния МО, полномочные представители 
губернатора. В составе комиссии обра-
зуется рабочая группа (подкомиссия) 
для подготовки к рассмотрению вопро-
сов и предложений по формированию 
бюджетных проектировок.

ОснОвные пОдхОды
В рамках заседания обозначены 

основные подходы к формированию 
проекта консолидированного бюджета 
региона.

«В настоящее время формируются 
основные тренды и подходы к налого-
вой и бюджетной политике на феде-
ральном уровне. Поэтому для нас очень 
важно уже сейчас определить основные 
подходы к формированию региональ-
ной бюджетной политики в рамках оче-
редного цикла, - отметила министр фи-
нансов Екатерина Буцкая. - Основные 
посылы по формированию определены 
президентом Владимиром Путиным на 
совещании с членами правительства 
страны, состоявшемся в марте. Пере-
чень поручений утвержден президен-
том 4 апреля. После чего мы и присту-
пили к работе».

Как рассказала Буцкая, по фе-
деральному примеру региональным 
минфином в целях качественного фор-
мирования бюджета и обеспечения ма-
кроэкономической стабильности пред-
лагается распространить бюджетное 
правило на распределение дополни-
тельных доходов.

ОснОвные траты
В соответствии с бюджетным пра-

вилом представители регионального 
минфина предлагают направлять до-
полнительные доходы на такие прио-
ритетные направления, как реализация 
майских указов президента, сокраще-
ние государственного долга, погашение 
кредиторской задолженности, эконо-
мическое развитие региона.

Причем на исполнение указов пре-
зидента планируется направить боль-
шую часть дополнительных доходов 
(50 процентов). По словам Сергея  
Морозова, только на выполнение указа 
о повышении уровня заработной пла-

В приоритете - майские указы, 
экономика, госдолг
В Ульяновской области идет бюджетная проектировка на очередной  
финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Следует отметить, что нормы бюджетного правила также будут действовать  
и в отношении муниципалитетов, что закрепят в соответствующих соглашениях 
на предоставление межбюджетных трансфертов.

- Со следующего года  
предлагается заложить  
серьезную стимулирующую 
часть для муниципальных 
образований. Она будет 
увеличена в пять раз. Именно 
от того, насколько эффективно 
муниципалитеты будут 
действовать в рамках  
бюджетных правил в плане 
развития собственной налого-
облагаемой базы и эффективных 
подходов расходования своих 
средств, будет зависеть 
и возможность получения 
дополнительной финансовой 
поддержки.

Премьер 
Александр 
Смекалин:

Андрей КОРЧАГИН

В рамках очередного заседания со-
вета Торгово-промышленной пала-
ты региона были обсуждены вопросы 
социально-экономического развития об-
ласти. Главным позитивным моментом 
периода являются положительные зна-
чения индекса промышленного произ-
водства. Если год назад этот показатель 
составлял 96,1%, то по итогам I кварта-
ла 2017-го он составил 111,6%, пояснил 
главный экономист региона, зампред 
правительства Олег Асмус. 

пОчему на плОщадке тпп
- Нужна консолидация бизнеса вокруг 

региональной Торгово-промышленной 
палаты, - заявил председатель област-
ного отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Руслан Гайнетдинов. - Ведь 
Торгово-промышленная палата появи-
лась в нашей стране еще во времена Со-
ветского Союза и с тех пор объединяет 
предпринимателей, позволяя им более 
эффективно взаимодействовать с вла-
стью. Сегодня, безусловно, нам необхо-
димо использовать этот ресурс для выра-
ботки и продвижения наших инициатив 
в вопросе формирования делового кли-
мата в регионе.

Гайнетдинов предложил создать при 
ТПП экспертный совет по малому и 
среднему бизнесу.

- Сегодня в нашем регионе отсутству-
ет такая важная компетенция, как ком-
плексный грамотный анализ производ-
ственной цепочки, - заявил он. - А ведь у 
представителей малого и среднего бизне-
са есть большой интерес в выстраивании 
такой производственной цепочки. Сов-
местная работа представителей бизнеса 
и региональной Торгово-промышленной 
палаты могла бы помочь выработать раз-
личные интерактивные модели.

 «100 дней - 100 дел»
Сергей Морозов, поддержав идею 

объединения, подсказал представителям 
бизнеса, как они могут улучшить благосо-
стояние жителей Ульяновской области.

- Региональная власть приняла реше-
ние о том, что в ближайшее время в обла-
сти будет увеличена зарплата у всех пред-
ставителей бюджетной сферы, - заявил 
Сергей Морозов. - Это, несомненно, труд-
ная задача, но она будет решена. Увеличе-
ние зарплаты бюджетникам должно под-
толкнуть представителей бизнеса к тому, 
чтобы также поднять зарплаты своим 
работникам. В итоге это должно привести 
к ситуации, что благосостояние жителей 
Ульяновской области вырастет.

В конце заседания было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
правительством региона и ульяновской 
Торгово-промышленной палатой. Доку-
мент, получивший название «100 дней 
- 100 дел», предусматривает развитие 
ТПП.

- Хочу отметить, что программа «100 
дней - 100 дел» представляет собой основ-
ные спланированные шаги для повыше-
ния качества работы ТПП, повышения 
ее статуса, выстраивания взаимоотно-
шений и создания комфортных условий 
для бизнеса, - пояснил президент палаты  
Александр Якунин.

Сто дел  
за сто дней
Областная ТПП взяла на себя 
повышенные обязательства. 

ты требуется дополнительно выделить  
более 1,5 миллиарда рублей.

«Во втором полугодии 2017 года мы 
будем системно повышать заработную 
плату, доводя ее до предполагаемого 
уровня», - подчеркнул глава региона.

На развитие Ульяновской области 
в целях увеличения налогового потен-
циала и стимулирования экономически 
значимых отраслей планируется напра-
вить 25 процентов средств. Отметим, 
в 2017 году с учетом дорожного фон-
да бюджет развития составляет более  
12 миллионов рублей (24,7 процента от 
уточненного плана расходов).

На погашение кредиторской за-
долженности предлагается выделять  
10 процентов дополнительных доходов. 
По состоянию на апрель текущего года 
кредиторская задолженность консоли-
дированного бюджета Ульяновской об-
ласти составила 2,8 миллиарда рублей, 
в том числе по муниципальным образо-
ваниям - 2,7 миллиарда рублей. Введе-
ние правила позволит снизить просро-
ченную кредиторскую задолженность, 
выполнить обязательства, предусмо-
тренные соглашениями федерального 
Минфина с высшими должностными 
лицами субъектов страны, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, а также обеспечить вы-
полнение показателя госпрограммы по 
развитию федеративных отношений и 
созданию условий для эффективного и 
ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами.

Столько же (10 процентов) предла-

Не за горами начало лета. 
В представлении многих 
это райское время для всех людей, 
связанных с образованием. 
Но на самом деле это далеко не так.

Большое количество школьников 
коротают летние денечки в оздорови-
тельных лагерях. Их подготовка ведется 
полным ходом. Как сообщил директор 
департамента профессионального об-
разования минобра Алексей Шкляр, 78 
процентов лагерей (или 17 образова-
тельных организаций) к сезону уже го-
товы. В четырех - «Ульяновский Артек», 
«Юлово», «Огонек» и имени Александра 
Матросова - подготовка еще ведется.

- Во всех муниципальных образо-
ваниях созданы межведомственные 
комиссии по приемке лагерей, кото-
рая начнется на следующей неделе. К 
25 мая все образовательные учрежде-
ния должны быть готовы к необходи-
мым процедурам, - доложил Алексей 
Шкляр. - Остаются еще отдельные во-
просы. Например, Майнский и Ново-
спасский районы до сих пор не пере-
дали сведения о палаточных лагерях в 
единый реестр.

Горячее время наступает и для вы-
пускников девятых и одиннадцатых 
классов, которым предстоит пройти го-

сударственную аттестацию. По словам 
руководителя департамента, их в этом 
году будет 16 тысяч человек.

К проведению единого госэкзамена 
область готова на сто процентов, несмо-
тря на то, что появятся новшества. Так, 
с 18 пунктов приема экзаменационные 
материалы в отсканированном виде 
будут отправляться для анализа в фе-
деральный центр. Впоследствии такую 
процедуру планируется распростра-
нить на весь регион.

Кроме того, в качестве обществен-
ных наблюдателей к проведению ЕГЭ 
привлекут студентов.

гается выделить на снижение долговой 
нагрузки, обслуживание государствен-
ного долга, что позволит выполнить 
условия правил предоставления бюд-
жетных кредитов.

Оставшиеся  пять процентов  средств 
предлагается направить в резервный 
фонд Ульяновской области для опера-
тивного реагирования и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

К ЕГЭ готовы на все сто

Официальная информация
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Быел өлкә агитпоезды 
районыбызда 11 мәртәбә 
үткәрелде. Агитпоездның 
эше гадәттәгечә кунаклар-
ны каршы алудан һәм 
иртәнге физзарядка ясау-
дан башланып китте. Yзәк 
мәйданда Иске Кулаткы 
балалар бакчаларында 
тәрбияләнүчеләр, беренче 
hәм икенче номерлы урта 
мәктәпләре укучылары 
hәм хезмәт коллективлары 
«флешмоб» биеделәр.  Ул 
“Без – бердәм гаилә” дигән 
баш астында үтте. Шунда 
ук район администраци-
ясе Башлыгы вазифала-
рын вакытлыча башкаручы 
В. А. Деникаева килгән 
кунакларны cәламләде. 
Көн дәвамында тематик 
мәйданчыкларда төрле 
чаралар үткәрелде, кон-
сультацияләр бирү, кабул 
итүләр, дәвалаулар, “Тү-
гәрәк өстәлләр” оешты-

рылды, мастер класслар 
күрсәтелде. Бу зур чарада 
районның барлык служба-
лары үз мәйданчыкларын 
булдырып, анда халыкны 
җәлеп иттеләр. 

Агитпоезд үзенең эшен 
Иске Кулаткы тарих һәм 
крайны өйрәнү  музеенда  
дәвам  иттерде. Ул  көнне 
бирегә Ульяновск өлкәсе-
нең абруйлы вәкилләре, 
Иске Кулаткы районының 
сугыш елы балалары, 
Әфган сугышында катна-
шучылар, журналистлар 
килделәр. Район  музееның 
директоры Р. М. Байбикова 
аларга туган ягыбызның 
тарихы турында сөйләдә. 

Ульяновск шәһәренең 
вәкилләре арасында өлкә 
архивының белгечләре, 
өлкә художество музееның 
экскурсоводлары да бул-
дылар. Өлкә  художество 
музее экскурсоводлары 
үзләре  белән  танылган  
рәссамнарның иҗат җиме-
шләрен дә алып килгәннәр 
иде. Аларның  күргәзмәләре 
музейга  килүчеләрнең 
күңелләренә хуш килде.  

 Балалар сәнгать мәк-
тәбенең  актлар залында 
"Бердәм Россия" партия-
сенең “Россиягә һәр бала 
мөһим”  проекты кысала-
рында социаль куркыныч 
хәлдә булган гаиләләр 
белән “Иң яхшы әни бул” 
исеме астында очрашу 
үткәрелде.  “Росток” соци-
аль приютының педагог 
– психологы Г.А. Дорофе-

ева әниләр белән гаилә 
кыйммәтләре  турында  
ачыктан-ачык  сөйләшү  һәм 
тренинг үткәрде. 

"Патриот 2030" проекты 
кысаларында "Нык гаилә – 
нык   Россия"  исеме астында  
түгәрәк  өстәл оештырыл-
ды. Аның эшендә күп бала-
лы, “Гаилә” өлкә  конкурсын-
да  катнашучы гаиләләр, 
“Ана даны” ордены белән 
бүләкләнгән әниләр һәм 
социаль куркыныч хәлдә 
булган гаиләләр катнашты. 
Чара барышында  Чуваш 
Кулаткы авылыннан 4 нче 
балалары туган Арланов-
лар гаиләсенә торак сатып 
алу сертификаты һәм  9 
гаиләгә "Гаилә" капиталы  
сертификатлары тапшы-
рылды. ЗАГС тарафыннан 
3 мәйданчык оештырылды 
һәм анда 30 кеше катнашты. 
Иске Мостяк авылы мәче-
тендә Ульяновск өлкәсе 
мөфтие Сәүбән хәзрәт 
Сөләйманов, районыбыз-
ның дин әһелләре, мәктәп 
укытучылары, укучылар 
һәм ата-аналар катнашын-
да “Никах мәктәбе” исеме 

астында эчтәлекле һәм 
мавыктыргыч чара үткәрел-
де. Балаларга гаилә кыйм-
мәтләре, татар халкының 
гаилә йолалары арасын-
да иң зур һәм хөрмәтле 
урынны алган никах туе, 
егетнең өйләнүе, кызның 
кияүгә чыгуы белән бәйле 
йолалар, гореф-гадәтләр, 
уеннар турында аңлат-
малар бирелде. Бу көнне 

шулай ук Иске Зеленай урта 
мәктәбендә әти-әниләр 
җыелышы һәм Кирюшкино 
авылының социаль – мәдә-
ни ял итү үзәгендә  зур спорт 
бәйрәме үткәрелде.    

"Социаль контракт - 
тәҗрибә, хезмәттәшлек 
нәтиҗәсе" дигән темага 
оештырылган  “түгәрәк 
өстәл”нең  эшендә социаль 
контракт төзегән һәм кон-
тракт төзүгә гариза белән 
мөрәҗәгать иткән гаиләләр 
катнашты. Әлеге чара авыр 
тормыш хәлендә калган һәм 
үз мәшгульлекләрен оеш-
тырырга теләүче гаиләләр-
гә тиешле мәгълүматны 
җиткерү максатыннан үт-
кәрелде. 

Кеше потенциалын һәм 
хезмәт ресурсларын үстерү 
Агентлыгы инициатива-
сы буенча Иске Кулаткы 
механика-технология кол-
леджында ата-аналар кат-
нашында профориентация 
мәсьәләләре буенча очра-
шу үткәрелде. Җыенда  укы-
тучылар, VIII - XI  сыйныф 
укучылары, ата-аналар, 
колледж студентлары, ха-

лыкны эш белән тәэмин 
итү оешмалары, эш бирү-
челәр катнашты. Ульяновск 
шәһәренең П. А. Столы-
пин  исемендәге  авыл   
хуҗалыгы академиясенең  
профессиональ әзерләү 
үзәге җитәкчесе Анатолий 
Еремеев, Ульяновск  дәүләт 
техник университетының   
вәкиле, Иске Кулаткы  
дәүләт  механика-техноло-
гия  колледжы директоры Р. 
Я. Үмәров,  район мәгариф 
идарәсе җитәкчесе Ф. З. 
Зайнетдинова, “Тан”  җәмгы-
яте рәисе Р. Р. Хөснетдинов   
үзләренең чыгышларын-
да уку  йортларындагы  
бюджет урыннары, хезмәт 
базарындагы иң кирәкле 
һөнәрләр турында сөйлә-
деләр. Укучыларны һәм 
ата – аналарны борчыган 
сорауларга җаваплар кай-
тардылар.

Сәламәтлек саклау тара-
фыннан  районыбызда 22 
мәйданчык оештырылды. 
Район  больницасында  
өлкәдән  килгән 12 табиб  
175 райондашыбызны ка-
бул итте. Барлыгы бу көнне 
район һәм өлкә белгечләре 
тарафыннан 700 кешегә 
консультация бирелде.  
Наркологлар бригадасы 
тарафыннан 27 кеше ка-
бул ителсә, шуларның 7 
се генә алкогольга каршы  
кодлаштыру процедурасын 
үткән. Агитпоезд кысала-
рында алкогольга каршы 
кодлаштыру процедура-
сы бушлай башкарылды. 
Ульяновск өлкәсенең баш 
онкологы Сергей Панчен-
ко районыбызда онколо-
гия авыруларының артуы 

сәбәпле, халык арасында 
профилактика чараларын 
арттырырга  боерды һәм 
июньдә Иске Кулаткы рай-
онында яшәүчеләр өчен 
сәламәтләндерү айлыгын 
үткәрү тәкъдиме белән чы-
кты.   Шулай ук районыбыз 
хатын-кызларын  маммо-
графия тикшеренүгә күрше 
Павловка районына илтеп 
китерү өчен атнасына ике 
мәртәбә машина бирергә 

кирәк дигән тәкъдим ясады. 
Агитпоезд кысаларын-

да районыбызның бар-
лык белем бирү учрежде-
ниеләрендә төрле темага 
багышланган - 25, ә инде 
мәдәният тармагында 13 

мәйданчык  эшләде. 
Поселениеләрара үзәк 

китапханә коллективы өлкә 
агидпоезды кысаларын-
да берничә мәйданчыкта 
чаралар оештырды. Габ-
дулла Тукай исемен йөрт-
кән  китапханә уку залына 
шигърият мәйданчыгында 
Ульяновскидан  килгән  Н.Н. 
Благова  премиясе  лауре-
аты,  шагыйрь  А.А. Дашко  
Иске Кулаткы беренче  һәм  
икенче номерлы урта мәктә-
пләренең  IX һәм XI сыйныф 
укучылары белән кызыклы 
очрашу ясады. Ул үзенең 
табигать, мәхәббәт турын-
дагы шигырьләре белән 
балаларны мавыктырды. 
Тән һәм акылның көчен 

көчәйтү максатында, тәне-
без эшләп чыгара торган 
энергияне ничек экономи-
яле тотарга кирәклеген белү 
зарури, дип сөйләде  В.И. 
Ленин  исемендәге өлкә 
фәнни китапханә белгече 
С.С. Иванова.Ә  “Гөлчәчәк” 
балалар бакчасында өлкә 
яшүсмерләр һәм балалар 
китапханәсе белгечләре ата 
– аналар  белән  "Баланы 
тәрбияләүдә  китап укуның 

әһәмияте" дигән темага 
әңгәмә кордылар.

Мәйданчыклардагы ча-
ралар  азагына  якын-
лашкач, Иске  Кулаткы 
механика-технология кол-
леджының актлар залын-

да агитпоездның эшенә 
нәтиҗә ясалды. Районы-
бызда бүгенге  көндә  де-
мографик күрсәткечләр  
сөендерерлек  түгел,  дигән 
фикерләр яңгырады бу 
сөйләшүдә. Агитпоездның 
төп максаты да нәкъ шушы 
мәсьәләләрне хәл итү иде. 
Һәрбер  тармакның өл-
кәдәге   җитәкчесе дә мәй-
данчыкларның эше, анда 
ачыкланган проблемалар 
һәм аларны чишү юллары 
турында сөйләделәр. Гу-
бернаторның киңәшчесе Л. 
И. Тихонова аларны теркәп 
барырга һәм тиз арада хәл 
итәргә боерды. Район адми-
нистрациясе Башлыгының  

вакытлыча вазифаларын 
башкаручы В. А. Деникаева 
килгән кунакларга күрсәт-
кән ярдәмнәре өчен рәхмәт 
җиткерде hәм аларның  
тәкъдимнәрен тиз арада 
тормышка ашырачакларын 
белдерде.

Материалларны 
Гөлназ КУЗӘЕВА, Майзә 

МАСИЕВА һәм Рөстәм 
АРИФУЛЛИН 

әзерләделәр.

Гаилә бәхете – ил бәхете

Без, Иске Кулаткы инвалид 
балаларны социаль – реаби-
литацияләү үзәге педагоглары, 
17 майда булып үткән өлкә 
агитпоездына алдан ук әзер-
ләндек. Район администра-
циясе Башлыгы И. А. Аблязов 
һәм кеше потенциалын үстерү  
буенча район администрация-
се Башлыгының урынбасары 
В. А. Деникаеваның финанс 
ярдәмнәре белән  бәйрәмнәр 
үткәрә торган зур залыбызга 
косметик ремонт эшләрен  баш-
кардык. Матур төсле буяулар 

бүлмәбезгә яңадан “җан өрде” 
сыман, ул яктырып, иркенәеп 
китте. Безнең коллективыбыз, 
үзәккә йөрүче балалар һәм 
ата-аналар исеменнән И. А. 
Аблязовка һәм В. А. Деникае-
вага олы рәхмәт сүзләребезне 
җиткерәбез. Менә шундый 
матур залда без агитпоездның 
кунакларын каршы алдык. Ку-
зоватово эшчеләр бистәсенең 
социаль –реабилитацияләү 
үзәгеннән килгән белгечләр 
балалар белән “Без барысы 
кебек үк” исеме астында уен-

күңел ачу программасы оешты-
рдылар, анда нибары  61 бала 
катнашты. Мөмкинлекләре 
чикләнгән балаларны тәрби-
яләүче ата-аналар белән ма-
выктыргыч тренинг үткәрелде. 
Шулай ук бу көнне волонтерлар 
белән семинар-практикум үтте, 
әлеге семинарда Иске Кулаткы 
беренче һәм икенче номерлы 
урта мәктәпләреннән 17 волон-
тер һәм аларның җитәкчеләре 
катнашты. Ә инде өлкән яшь-
тәге апа белән абыйларыбыз 
өчен “Актив рәвештә озак 

яшәү серләре” исеме астын-
да түгәрәк өстәл үткәрелде. 
Өлкә агитпоездның эше бик 
нәтиҗәле һәм файдалы үтте. 
Балалар да, өлкән яшьтәге 
апаларыбыз да аның эшеннән 
канәгать булдылар. 

Зөлфия АКСЕНОВА,
“Парус Надежды” со-

циаль – реабилитацияләү 
үзәгенең 

җитәкчесе.  

Ярдәмегез өчен рәхмәт! 

Районда өлкә агитпоезды эшләде
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Менә 34 ел дәвамында  рай-
оныбызда  “Туган ягым - мәхәб-
бәтем минем” иҗат фестивале 
үтеп килә. Әлеге фестиваль 

кысаларында яңа талантлар 
табыла, яңа йолдызлар кабы-
на, яңа исемнәр яңгырый. Быел 
авылларда, район үзәгендә 
үткән смотр-концертларда 
800гә якын үзешчән һәвәскәр 
катнашты. Ул Экология елы 
темасына багышланган иде. 
Ә инде жюри әгъзалары алдан 
сайлаган иң яхшы музыкаль 
чыгышларны тамашачылар 
15 майда, ягъни Халыкара 
гаилә көнендә, район мәдәни-
ят йортында йомгак буларак, 
гала-концертта карадылар. 
Бу чыгышларда гореф-гадәт-
ләрне, динебезне, телебезне 
саклау чагылды, туган як, 
патриотизм, мәхәббәт, ана 

белән бала мөнәсәбәте  кебек 
темалар ачыкланды. 

Концертны район мәдәният 
йорты директоры Артур Де-

никаев һәм биредә эшләүче 
хезмәткәр Резеда Абәйдулли-
на алып бардылар.

Тантаналы өлештә район 
администрациясе Башлыгы-
ның беренче урынбасары И.Ш. 
Мәгдиев чыгыш ясап, әлеге 
фестивальнең мөһимлелеге 
турында ассызыклады  һәм 
катнашучыларга уңышлы чы-
гышлар теләде. Гаилә көне 
кысаларында озак еллар тугры-
лык һәм мәхәббәт үрнәге күр-
сәтүче, гаилә учагын саклаучы, 
май аенда гаилә бәйрәмнәрен 
билгеләүче Иске Кулаткыдан 
Наилә Дәүләтшовна һәм Кәмил 
Исхакович Адельшиннар, Яңа 
Зимницадан Наилә Абдулази-

зовна һәм  Исмаил  Ахметзые-
вич  Бахтияровлар  гаиләләре 
хөрмәтләнде.

"Ялгыз җыр башкару" но-
минациясендә Наил Сафаров 
(Иске Атлаш), Наҗия Бекерова 
(Иске Зеленай) һәм Маклова 
Анастасия (механика-техно-
логия колледжы студенткасы) 
җиңү яуладылар. Фатих Мән-
дәнов (Урта Терешка), Розалия 
Шәмионова (Урта Терешка) һәм 
Ахать Масаутов (Карамалы) 
һәм әлеге номинация буенча 
билгеләнделәр. 

«Иң оста биюче” коллек-
тивлары  арасында Иске Ку-
латкы район администрациясе 
хезмәткәрләре беренче һәм 
икенче урыннарны яуладылар. 

Ә инде район больницасы 
хезмәткәрләре “Медузы” би-
юләре белән өченче урынга 
чыктылар.

“Мөнәҗәт башкаруда” иң 
осталары Зөбәйдә Ханбикова 
(Иске Зеленай), Лилия Рәх-
мәтуллина (Югары Терешка) 
һәм Сания Юсупова (Вязовый 
Гай) булдылар.

Фольклор коллективлары 
арасында «Гөлчәчәк балалар 
бакчасының тәрбиячеләре һәм 
нәниләренең чыгышы иң яхшы 
дип табылды. Иске Мостяк урта 
мәктәбе укытучылары икенче 

урын белән билгеләнделәр.
“Скетч сәхнәләштерү” но-

минациясендә Иске Кулаткы 
дәүләт механика-технология 
колледжы студентлары җиңүгә 
лаеклы булдылар. Вязовый Гай 
авылы үзешчәннәре “Әйдә, өй-
ләнәбез” – икенче, Иске Яндука 
авылы һәвәскәрләре“Сәүдә 
итү” өченче урыннарга чык-
тылар.

“Шигырь укуда» Әбдрәшит 
Сәбитовка – сәхнә ветераны 
(Мосеевка), Рафик Хакимов-
ка, Нурҗиһан Азизовага (Яңа 
Мостяк), Гөлфия һәм Закир 
Ибраһимовларга (Иске Кулат-
кы) тиңлеләр булмады.

"Инструменталь башкару" 
номинациясендә Илдар Мәг-

диев (район администрациясе), 
Фәрит Абдуллин һәм Өмит 
Ризванов (Мостяк авыл посе-
лениесе),  Шәүкәт Кузәев (Урта 
Терешка) призлы урыннарга 
ирештеләр.

Вокаль коллективлар ара-
сыннан апалы-сеңелле Ләйлә 
Бикмәтова һәм Лилия Абдулли-
на (Кирюшкино), әниле-кызлы 
Динара һәм Диана Мавлю-
товалар (Усть Кулаткы), трио 
“Чешпель» (Бахтеевка) һәм 
әниле-кызлылар Руфия, Эль-
нара һәм Рената Салиховалар 
(Иске Кулаткы) билгеләнделәр.

“Иң нәни катнашучы” дип 
Снежана һәм Денис Кунеев-
скилар табылдылар.

"Иң яхшы алып баручы-
лар" номинациясендә Э.Ш. 

Кунеевская белән Ф.Г. Абитов 
(район больницасы), Розалия 
һәм Илдар Мәгдиевлар (рай-
он администрациясе), М.Ш. 
Нәүмәтуллина белән И.А. Са-
лихов (район мәгариф идарәсе) 
җиңү яуладылар.

“Иң яхшы хормейстер” 
итеп район администрациясе 
Башлыгының кеше потенци-
алын үстерү буенча беренче 
урынбасары В.А. Деникаева 
билгеләнде.

“Иң актив иҗади коллек-
тив” итеп  район  больницасы 
коллективы  табылды. Алар 

Гран-прига ия булдылар. 
Барлык катнашучылар  

Почет грамоталары һәм 
бүләкләр белән билгелән-

деләр. Бүләкләр алуда район 
Башлыгы Э.Ә. Ганеев, район 
администрациясе, "Бердәм 
Россия", "ЛДПР" партияләре, 
эшмәкәрләр: Светлана Бе-
керова, Фәһим  Рамазанов, 
Фәрит Кадыров һәм Рамил 
Алтынбаев спонсорлык ярдәм 
күрсәттеләр.

“Туган ягым – мәхәббәтем 
минем” район фестиваленең 
йомгаклау концерты халкыбы-
зның җыр-моңга гашыйк, та-
лантлы, бердәм  булуы турында 
кабат исбатлады.

Әлфия ЯФАРОВА.

Сәхнәдә яңа йолдызлар кабынды

Хөрмәтле Гөлнара Рөстәмовна ХӘБИБУЛЛИНА!
“Күмәк көч” редакциясе коллективы Сезне туган көнегез уңа-
еннан чын күңелдән котлыйлар. Киләчәктә дөньядагы барлык 
якты теләкләребез гомерлек юлдашыгыз булсын. Беркайчан да 
авырмагыз, саулык-исәнлек белән озак яшәгез. Сезгә булган 
чиксез хөрмәтебез йөрәгегез түрендә урын алсын, кайгы-бор-
чулар читләп үтсеннәр, ә туар таңнар бәхет-шатлыклар гына 
бүләк итсеннәр. Фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә!
Кояш Сезгә назлап нурын сипсен,
Таң җилләре назлап сөйcеннәр.
Бәхет, шатлык, зур уңышлар
Сезнең юлларыгызда йөрсеннәр.

ТӘБРИКЛӘҮЛӘР!

Халыкларның үзара 
мөнәсәбәте һәм милләта-
ра килешеп яши белүе 
– иң нык горурланган һәм 
кадерләп сакланган әйбер. 
Күпмилләтле районыбыз 
моның белән горурланырга 
лаеклы. Безнең район бала-
лар бакчаларында, мәктәп-
кәчә төркемнәрендә төрле 
милләт балалары тәрби-
яләнә. Алар үзара дус-тату 
яшиләр. Төрле милләт ба-
лаларының үзара дус-тату 
яшәве толерантлык үрнәге 
булып тора. Тәрбиячеләр 
арасында  дуслык җепләрен 
ныгытуда бәйрәмнәрнең 
роле зур, чөнки алар аша 
нәниләр бер-берсенең 
мәдәниятен, яшәү рәвешен, 
гореф-гадәтләрен, йолала-
рын өйрәнә,  бер-берсенә  
хөрмәт   тәрбияли, үз итә, 
дуслыгын ныгыта.

Ә инде “Гөлчәчәк” бала-
лар бакчасында балалар 
Сабан туе алдыннан оеш-
тырылган “Әйдәгез, дус 
яшик!” балалар иҗатының 
фестивале моны тагын бер 
кат раслады. Әлеге чара  
район мәгариф идарәсе, 
җирле татар милли-мәдәни 
автономиясе һәм югарыда 

әйтеп үткәрелгән балалар 
бакчасы инициативалары 
белән оештырылып, бе-
ренче тапкыр үтте. Биредә 
75  конкурсант катнашты. 
Иске Мостяк (музыкаль 
җитәкчеләре Ә.Н. Бай-
бикова), Мосеевка (му-
зыкаль җитәкчеләре В.И. 
Ахтәмова), Урта Терешка 
(музыкаль җитәкчеләре 
Ф.Я. Давыдова), Кирюшки-
но (музыкаль җитәкчеләре 
Д.А. Сәлимова), Бахте-
евка (С.В. Якушова), Яңа 
Зимница (Ф.Д. Азизова) 
авылларының мәктәпкәчә 
төркемнәренең,“Чишмә” 
(музыкаль җитәкчеләре 
М.Ш. Нәүмәтуллина) һәм 
“Гөлчәчәк”  (музыкаль 
җитәкчеләре Г.Д. Хабие-
ва) балалар бакчалары-
ның тәрбияләнүчеләре 
җыр-моңга, биюгә, шигырь 
сөйләүгә сәләтле булула-
рын исбатладылар.

Бакча мөдире Л.Ф. Бог-
данова тантананы ачып 
җибәреп, бәйрәмнең мак-
сатлары белән таныштыр-
ды, балалар тәрбияләүдә 
аның ролен ассызыклады 
һәм конкурсантларга уңы-
шлар теләде. 

Район мәгариф идарәсе 
Ф.З. Зайнетдинова, җирле 
татар  милли - мәдәни 
автономиясе рәисе Н. М. 
Рамазанова һәм  җир-
ле чуваш милли-мәдәни 
автономиясе рәисе В.В. 
Черкасова  чыгышлар ясап, 
әлеге бәйрәмнең уңышлы 
һәм дәвамлы булуын телә-
деләр.

Бу бәйрәмдә  төрле 
милләт җырлары яңгырады. 
Аеруча “Гөлчәчәк” бала-
лар бакчасы нәниләренең 
чуваш телендә җыр баш-
карулары тамашачылар-

ның күңеленә хуш килде. 
Балаларның  татар халык 
милли көйләренә, рус, 
чуваш, мордва  халык 
җырларына биюләре шак-
каттырды. Балалар татар 
телендә сәнгатьле иттереп 
шигырьләр дә укыдылар, 
"Чишмә" балалар бакчасы 
нәниләре “Шалкан” әки-
ятен сәхнәләштерделәр. 
Фольклор күренешләр дә 

биредә бик урынлы иде. 
Һәрбер чыгыш кунаклар 
тарафыннан җылы кабул 
ителеп,  көчле алкышларга 
күмелде. Күренеп торды, 
фестивальгә әзерлек җитди 
булган.

Кичә ахырында барлык 
конкурсантлар бергәләп 
әлеге фестивальнең җырын 
башкардылар. Фестиваль-
дә катнашучылар  Диплом-
нар белән бүләкләнделәр 
һәм  чәй табыннары артын-
да аралашуларын, танышу-
ларын дәвам иттеләр. 

Чынлап та, борын-бо-

рыннан аралашып яшәгән 
халыкларның мәдәниятен 
балаларга кечкенәдән сең-
дерүнең милли үзаң форма-
лаштыру, үсеп килүче буын-
да милләтара мөнәсәбәт-
ләргә  сакчыл  караш, 
хөрмәт  тәрбияләүдә  роле 
зур.  "Әйдәгез, дус яшик!"  
фестиваленең максаты да 
шул иде.

             Әлфия ЯФАРОВА.

Милләтләр дуслыгы – мәңгелек

Кирюшкино авылында Расим Хөсәинович 
МӘГДИЕВКА 20 майда 70 яшь тулды.

Кадерле, сөекле, газиз, яраткан әтиебез, бабакаебыз!
Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Әтие-
без, Аллага шөкер, безне сөендереп, якын киңәшчебез булып, 
барыбызны бергә туплап, безнең арада яши, һәрберебезнең 
тормышы турында кайгырта. Киләчәктә дә Ходай безне бу 
бәхеттән аермасын. Безне, балаларыңны, сау-сәламәт итеп 
үстергәнең, тырышып эшләргә, кешеләрне хөрмәт итәргә 
өйрәткәнең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, кадерлебез! Яныбызда 
синдәй игелекле, сабыр, төпле киңәшләре белән ярдәм итәрлек 
кешебез булуга без чиксез бәхетле. 
Тормышта гел ярдәм итеп тора
Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең.
Иркәлисең, яратасың, юатасың,
Тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең.
Изге теләкләр белән кызларың Гүзәлия, Гөлгенә, кияүләрең 
Рәис, Максим, киленең Светлана, оныкларың Гөлия-Алек-
сей, Юлия, Алина, Ренат, Лилия, оныкчаң Артур. 

Кирюшкино – Тольятти - Мәскәү.

Яңа  Зимница  авылында   
яшәүче Нариман  Абдулха-
евич  АСАНОВ 24 майда 55  
яшьлек  юбилеен  билгели. 

Дөньядагы иң кадерле
 кешебез – яраткан 

тормыш иптәшем, сөекле 
әтиебез, яраткан  энем, 

хөрмәтле кодабыз!
Шушындый зур һәм якты бәй-
рәмең көнендә без сиңа ихлас 
котлауларыбызны юллый-
быз. Син гомер буе гаиләм, 
балам дип өзелеп тордың. 
Безнең өчен янып яшисең. 
Кадерлебез, сабырлыгың, 
киң күңеллелегең, безне һәр-
чак аңлавың өчен ихластан 
рәхмәт сиңа. Матур бәйрәм 
көнендә сиңа ныклы сәламәт-
лек, тигезлек, имин көннәр, 
шатлык-куанычлар телибез. 
Киләчәктә якыннарыңның 
игелеген күреп, пар канатлы 
һәм гомерле булып, куанып 
яшәргә язсын. Фәрештәдәй 

изге күңелеңнән беркайчан 

да иман нуры сүнмәсен. Без 
сине чиксез яратабыз!
Син булганда без бәхетле,
Синең белән якты көнебез.
Безнең белән син дә бәхетле 
                                          бул,
Сиңа озын–озак гомер 
                                    телибез.
Иң җылы теләкләр белән 
тормыш иптәшең Сәкинә 
Хәсәновна, кызың Алсу, 
киявең Айрат, абыең  Рә-
шит Абдулхаевич  гаиләсе 
белән, кода-кодагыйларың.

Яңа Зимница – Сызран – 
Төмән - Мосеевка.
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Рассрочка и 
скидки!!!

ООО «Немецкие оконные изделия»

Условия акции по тел.: 89020040102;  
89374588644; 89278018665.

Супер акция - окно из прорфиля 70 мм. по цене окна из профиля 
58 мм.

1. Заводское производство.
2. Гарантия качества. 
3. Короткие сроки.
4. Установка входных и межкомнатных 
дверей.
5. Выезд на замер бесплатно.
При заказе 3 окон - жалюзи в подарок
При заказе 4 окон - дверь входная в 
подарок.
При заказе 5 окон - шестое окно в подарок.

Телефоны: 88422(651832), 
89041823507, 89374550649.

● Окна от производителя 
+ комплектующие
● Двери «Бульдорс»
● Натяжные  потолки 
(от 240 руб./в.м)

Компьютерная помощь
Предоставляет услуги по установке, настройке, а также по 

ремонту компьютерной технике. Профессиональный ремонт 
компьютеров и ноутбуков. Установка WindowsXР/7/8/10; Уда-
ление вирусов, установка антивирусника; Очистка от пыли и 
грязи при перегреве; Оптимизация работы компьютера и многое 
другое. Выезжаю в села, работаю с организациями. Цены при-
емлемые. Действует скидочная система. Заказы принимаются 

круглосуточно. 
Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании 

магазина «Магнит» на втором этаже, павильон № 12.
Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

В р.п. Старая Кулатка по ул. 
Нижне - Северная продается 
дом. Газовое отопление. 
Центральное водоснабже-
ние.  Документы готовы. 
Тел.: 8-929-797-34-34, 8-927-
833-19-99.
Продаются дрова. Цена 
д о го во р н а я .  Те ле фо н : 
89084870405.
Продаем  гаражи  металли-
ческие (пеналы) новые и б/у. 
Размеры любые. Достав-
ка бесплатная. Цена от 26 
тыс. руб. Тел.: 89063969864; 
88007009091.

Срочно!!!В селе Старое Зеле-
ное продаются пчелосемьи с 
ульями. Телефон для спра-
вок: 89378744894 – Рафик.
В р.п. Старая Кулатка продается 
корова. Телефон: 89279837931.
Продается новый дом, размером 
6x6, со стройматериалами. Теле-
фон: 89276346781.

Учитель… Перед именем 
твоим позволь смиренно пре-
клонить колена…

                         В. Белинский.

 Ягодина Валентина Семеновна 
принадлежала к тому удивительному 
поколению 20-го столетия, жизнь кото-
рого была опалена войной.  Во время 
Великой Отечественной она была 
девочкой-подростком, а жили тогда в 
тылу под лозунгом «Все для фронта, 
все для победы», помогая ковать эту 
победу своим трудом.

Затем люди этого поколения в 
кратчайшие сроки отстроили страну, 
подняв ее из руин. Валентина Семе-
новна свой вклад в восстановление 
Родины внесла в качестве учителя, 
закончив сначала учительский, а 
затем педагогический институт с 
«красным дипломом» и вступив на 
педагогическую ниву, как директор в 
тот послевоенный год, когда в нашей 
стране было введено всеобщее обя-

зательное семилетнее образование.
Представители этого опаленного 

войной поколения были замечатель-
ными тружениками и воспринимали 
свою деятельность, прежде всего 

как миссию, с которой они посланы 
на нашу Землю. Труд для них был, 
прежде всего сферой самореализа-
ции, отсюда отношение к нему как к 
служению.

Своей профессии Валентина Се-
меновна отдала 60 лет, обучая детей 
русскому языку и литературе, будучи 
администратором (директор школы и 
завуч), несколько лет читала лекции в 
Институте усовершенствования учи-
телей для педагогов области, делясь 
с ними своим методическим опытом. А 
в семье Хановых-Ягодиных она стала 
основоположницей педагогической 
династии:  10 девочек пошли по ее 
стопам.

Обладая ярко выраженным обще-
ственным темпераментом, Валентина 
Семеновна реализовала свою жажду 

к деятельности не только в педагоги-
ческом труде, но была еще долгие 
годы лектором обкома партии. Причем 
это были выступления не только на 
политические темы, принятые в 50-70 
г. 20 века, но и популярные лекции 
о живописи и музыке, искусствам, 
которые она знала и любила.

В середине прошлого столетия в 
российской глубинке, не знавшей не 
только Интернета, но и телевизора, 
где главным очагом культуры был 
клуб, эти лекции, когда на экране вос-
производилось живописное полотно и 
звучала классическая музыка, были 
окном в другой мир, в жизнь духа.

Кстати, все наше учительство 19-20 
веков исповедывало эту просвети-
тельскую традицию «сеять разумное, 
доброе, вечное», делясь всеми своими 
знаниями с народом. 

А ещё драмкружок для молодежи и 
спектакли по вечерам, а еще «Живая 
газета», когда на экране перед новым 
фильмом, в клубе, собравшем чуть 
не все население поселка, появля-
лась смешная карикатура местного 
художника с острыми стихами, и 
хотя не были названы фамилия и 
имя дебошира или пьяницы, но зал 
смеялся и все понимал, а попавший 
на страницы этой газеты старался 
больше не становиться объектом 
критики и насмешек.

А еще дружина по контролю за 
общественным порядком, а еще..., 
а еще…

Наши удивительные отцы и матери! 
На все им  хватало энергии и сил!

Те, кто прошел через войну или хотя 
бы прикоснулся к ней, были порази-
тельно бесстрашны и обладали ярко 
выраженным чувством собственного 
достоинства. Война словно «распря-
мила» это поколение. Валентина Се-
меновна говорила: «Я ничего в жизни 
и никого не боюсь». Если добавить к 
этому столь свойственную русскому 
народу тягу к справедливости или, как 
говорил А.И.Солженицын, стремление 
«жить по совести», то при аналитиче-
ском складе ума, принципиальности и 

остром языке, Валентина Семеновна 
была человеком, как сейчас принято 
говорить, с харизмой.

Не являясь по природе своей на-
турой конфликтной, она при решении 
принципиальных  вопросов никогда не 
молчала, занимала жесткую, но спра-
ведливую позицию, и ее критических 
выступлений на партийных собраниях 
боялись те, кто был не прав. Она могла 
поставить на место и зарвавшегося 
чинушу, и партийного бонзу того 
времени. Совсем по В.Маяковскому: 
«Если бить, то так, чтобы панель 
была мокра». Те, кто знал ее только 
с этой стороны, говорили: «Горда, 
недоступна, высокомерна, но  умна». 
Те же, кто оказывался вхож в ее дом, 
не соглашались: «Какой душевный, 
жизнерадостный, тонкий и интелли-
гентный человек!»  Просто это были 
две стороны одной медали- характера 
яркого и сильного, незаурядного. В 
народе говорят, если человек талант-
лив, то талантлив во всем. Валентина 
Семеновна жила по принципу: «Если 
умеет другой, то сумею и я».

И действительно, у нее все полу-
чалось: починить проводку в доме, 
сделать своими руками теплицу, 
сшить портновский костюм, вырастить 
чудные георгины и розы и т.д. На удив-
ление и вопросы отвечала: «Я- дитя 
военного времени».

Любя литературу, знала много 
стихов наизусть, была интересным 
рассказчиком, хорошо пела, обожала 
путешествовать, объехав с супругом 
почти всю страну на машине.

Мы встретились с ней как с педаго-
гом в 1971 году, когда она находилась 
на пике педагогического мастерства. 
На нас она опробировала свою 
систему работы по орфограммам, 
понятие о которых только еще вхо-
дило в школьную практику. Результат 
оказался прекрасным: 19 человек из 
класса в первый  же год поступили в 
вузы и средне-специальные заведе-
ния. И это в годы, когда поступали 
благодаря полученным  в школе 
знаниям. И это ребята из глубинки, 

из национальной школы. В дальней-
шем почти все мы получили высшее 
образование, а часть из нас –по два. 
Но не это главное. Важно, какими мы 
стали людьми. Будучи мастерами 
каждый в своем деле, наши ребята и 
девочки- порядочные люди, создали 
хорошие семьи, воспитывают детей, 
заботятся о стариках –родителях. Вот 
это наш учитель считала главным 
своим достижением и радовалась, что 
никто из нас не сбился с пути. Мы до 
сих пор дружим, встречаемся друг с 
другом, помогаем, чем можем. И еще 
мы часто, хотя жизнь нас разбросала, 
навещали свою вторую маму - нашу 
Валентину, как мы её за глаза звали 
между собою.

И со временем мы стали понимать, 
что она во многом определила не толь-
ко наш профессиональный путь, но 
и наложила неизгладимый отпечаток 
своею личностью на наши характеры.

Мы так же, как и она, стараемся 
быть лидерами в своей профессии, 
у многих из нас прямая спина и 
непреклонная голова, хотя это не 
очень-то удобные качества в наше 
время,  мы остры на язык и не лезем 
за словом в карман. И прочее и про-
чее… И сейчас, когда мы вырастили 
не только своих детей, но растим уже 
внуков, мы особенно ясно понимаем, 
насколько важно в самую юную свою 
пору встретить настоящего Учителя! 

Валентина Семеновна была жи-
вым человеком, со свойственными 
каждому из нас недостатками, ошиб-
ками, изъянами. Но при всем этом она 
была и остается для нас настоящим 
Учителем, перед памятью которого, 
как сказал поэт, мы сегодня «смиренно 
преклонить колена».

От имени учеников, выпуск-
ников 1977 года Старокулаткин-
ской средней школы №1: А.С. 
ИСЯНОВА, Р.Р. САЛИХОВ, Г.А. 
АБЛЯЗОВ, Г.Э. МУХАМЕТРАХИ-
МОВА, Н.Х. ЯГАФАРОВА, Р.А. 
АБДЮШЕВ.

28 апреля 2017 года в возрасте 86 лет из жизни ушла ветеран 
педагогического  труда Валентина Семёновна Ягодина

В р.п. Старая Кулатка по ул. Муса 
Джалиля 32/13 продается 2-х 
комнатная квартира, площадью 
60 кв.м., с индивидуальным ото-
плением,  с большой лоджией.      
     Обращаться по телефону:  
   8 - 927 - 801 – 49 – 08 – Нурия.

Магазин «Для всей семьи» приглашает Вас за покупками:
- одежда для взрослых и детей;
- обувь для всей семьи;
- игрушки;
- мусульманские товары и одежда;
- канцтовары.
Ждем Вас по адресу: р.п. Старая Кулатка ул Пионерская 10 
(бывшая Чайная).

ТӘБРИКЛӘҮ!
Хөрмәтле Фәзилә Камилевна ЯГУДИНА! 

Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм Урта 
Терешка урта мәктәбе коллективы Сезне 50 яшьлек юбилеегыз 
уңаеннан чын күңелдән котлыйлар. Киләчәктә дөньядагы барлык 
якты теләкләребез гомерлек юлдашыгыз булсын. Беркайчан да 
авырмагыз, саулык-исәнлек белән озак яшәгез. Сезгә булган чиксез 
хөрмәтебез йөрәгегез түрендә урын алсын, кайгы-борчулар читләп 
үтсеннәр, ә туар таңнар бәхет-шатлыклар гына бүләк итсеннәр. 
Һәрвакыт тырыш, өлгер, намуслы, җаваплы хезмәткәр булуыгыз 
өчен олы рәхмәтебезне һәм ихтирамыбызны белдерәбез.
 Ямьле еллар, ямьле көннәр
Телибез чын йөрәктән.
Һич кичекми тормышка ашсын

Без теләгән теләкләр.

Продается  "ГАЗ-5204", цвет –
хаки, в хорошем состоянии. А 
также мотоблок "МБ-1Д1(2)М" с 
импортным двигателем. Новый, 
в идеальном состоянии. Цены до-
говорные. Телефон: 89020052054.

Продаются двухнедель-
ные гуси,  а также расса-
да болгарского перца и 
баклажана. Телефон для 
справок: 89278261633. Воз-
можна доставка.

Сварочно-монтажные работы. 
Изготовление различных метал-
локонструкций: беседки, навесы, 
козырьки, заборы, ворота, калит-
ки, лавочки, лестницы, перила, 
поручни, душевые кабины, баки, 
решетки и т.д. Возможно с элемен-
тами ковки. 
Телефон: 89278107121.

28 мая в 10.00 часов
Приглашаем всех, 

кто служил в погра-
ничных войсках для 
возложения венка  к 
памятнику неизвест-
ного солдата.


