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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       27.11.2018                                                                      № 976 

 

Халык дружинникларын матди  

стимуллаштыру турындагы  

Нигезләмәне раслау хакында 

 

      Россия Федерациясе Бюджет кодексы, 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы “Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында”гы Федераль законнар, 2014 елның 2 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы “Җәмәгать тәртибен саклауда гражданнарның катнашуы турында”гы 

Федераль законнар, 2015 елның 16 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы “Татарстан 

Республикасында җәмәгать тәртибен саклауда гражданнарның катнашуы 

турында”гы Татарстан Республикасы Законы нигезендә, Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

 1. Халык дружинникларын кушымта нигезендә матди стимуллаштыру 

турындагы Нигезләмәне раслау. 

2. Әлеге Карарны “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

        3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

    

    Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                    М. Х. Хәбибуллова 

  

 



 

2018 елның 27 ноябрендәге  

Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының 

976 номерлы Карары  кушымта 

 

 

Халык дружинникларын матди стимуллаштыру турында Нигезләмә 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. Халык дружинникларын матди стимуллаштыру турындагы әлеге Нигезләмә 

(алга таба - Нигезләмә) 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”гы 

Федераль закон, 2014 елның 2 апрелендәге 44-ФЗ номерлы “Җәмәгать тәртибен 

саклауда гражданнарның катнашуы турында”гы   Федераль закон нигезендә 

эшләнгән һәм Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә җәмәгать 

тәртибен саклауда катнашучы халык дружиналарын матди кызыксындыру 

шартларын һәм тәртибен билгели, “2015 елның 16 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы 

“Татарстан Республикасында җәмәгать тәртибен саклауда гражданнарның 

катнашуы турында”гы Татарстан Республикасы Законы (алга таба - дружинниклар) 

белән, 2014 елның 21 июлендәге Россия Федерациясе Эчке эшләр 

министрлыгының 599 номерлы боерыгы белән расланган  2014 елның 16 

июлендәге 4-ТРЗ номерлы “Хокук саклау юнәлешендәге халык дружиналарының 

һәм җәмәгать берләшмәләренең региональ реестрын формалаштыру һәм алып бару 

тәртибе турында”гы боерыгы белән   Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән расланган. 

 

2. Акчалата бүләкләү түләү шартлары һәм тәртибе 

 

        1. Дружинникларга кызыксындыруны финанслау Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты тарафыннан биогеләнгән максатларга каралган 

бюджет ассигнованиеләре һәм бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә 

гамәлгә ашырыла. 

  

2. Дружинникларны матди кызыксындыру Кама Тамагы районы 

территориясендә җәмәгать тәртибен саклауда актив катнашкан өчен Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының “Акчарлак” спорт-

сәламәтләндерү комплексы тренажер залына (алга таба - абонемент) керү 

мөмкинлеге булган йөзү бассейнына абонемент бирү рәвешендә гамәлгә ашырыла. 

  

      3. Штаб әгъзаларыннан кергән тәкъдимнәр нигезендә, Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетына җәмәгать тәртибен саклауда актив 

катнашкан дружинникларны бүләкләү турындагы үтенечнамә җибәрелә (алга таба - 

үтенечнамә). Дружинникларны бүләкләү яртыеллык нәтиҗәләре буенча елга ике 



тапкыр башкарыла. Кызыксындыру чарасы һәр ярты ел эчендә өч абонемент 

күләмендә өч дружинникка бирелә. 

 4. Дружинникларны бүләкләү турындагы Карар Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты тарафыннан елга ике тапкыр, Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты күрсәтмәсе рәвешендә үтенечнамә нигезендә кабул 

ителә. Карар кабул иткәндә, түбәндәге критерийлар исәпкә алына: 

1) массакүләм чаралар үткәргәндә, халык дружинасы әгъзасының катнашуы; 

2) дежурлыкка чыгуның даими булуы; 

3) административ хокук бозуларны ачыклау һәм булдырмау, җинаятьләрне ачуда 

хокук саклау органнарына ярдәм күрсәтү. 

 

5. Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетына җибәрелә торган  

үтенечнамәгә кушымта итеп түбәндәгеләр бирелә: 

- фамилиясен, исемен, атасының исемен күрсәтеп, дружинниклар Исемлеге 

(булган очракта);  

- дружинникларның шәхесен раслаучы паспорт яки башка документлар 

күчермәләре; 

- салым органында физик затның исәпкә куелуы турында таныклык 

күчермәләре (булган очракта). 

  

  

 

 

 


