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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
 «_28_» ___12_____ 2018 ел                                                 № ___377___ 
 
Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетының 
«2017-2019 елларга Азнакай муниципаль 
районында хокук бозуларны 
профилактикалау буенча муниципаль 
комплекслы программа турында " 2016 елның 
17 октябрендҽге 301 номерлы карарына 
үзгҽрешлҽр кертү турында 
 
 
 «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131 - ФЗ номерлы, «Россия 
Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезлҽре 
турында " 2016 елның 23 июнендҽге 182-ФЗ номерлы Федераль законнар 
нигезендҽ карар бирәм: 
 
 1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының «2017-2019 елларга Азнакай муниципаль районында хокук 
бозуларны профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программа турында 
" 2016 елның 17 октябрендҽге 301 номерлы карарына түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне 
кертергҽ: 
 1.1. 1 пунктта "2017-2019 елларга» сүзлҽрен" 2017-2021 елларга»сүзлҽренҽ 
алмаштырырга. 
 1.2. Карарның кушымтасын ҽлеге карарга кушымта нигезендҽ редакциядҽ бҽян 
итҽргҽ. 
 2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының «2017-2019 елларга Азнакай муниципаль районында хокук 
бозуларны профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программа турында 
«2016 елның 17 октябрендҽге 301 номерлы карары белҽн расланган 2017-2019 
елларга Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалау 
буенча муниципаль комплекслы программага үзгҽрешлҽр кертү хакында»2017 
елның 29 декабрендҽге 330 номерлы карары үз кҿчен югалткан дип танырга. 
 3. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 
порталында» түбҽндҽге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
«Идарҽ» дҽүлҽт автоматлаштырылган мҽгълүмат системасында Азнакай 
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муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмати-телекоммуникация 
челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 
 4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль мҽсьҽлҽлҽр буенча 
урынбасары Д.Р.Гыйлҽҗевка  йҿклҽргҽ. 
  
 
Җитҽкче                                                                                 А.Х.Шҽмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитет карарына  
кушымта  
«_____»__________2018 №_____ 
 

2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны 
профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программа 

Паспорты 

Программаның 
Исеме 

2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хокук 
бозуларны профилактикалау буенча муниципаль 
комплекслы программа (алга таба-Программа) 

Программаны эшлҽү 

ҿчен нигез (хокукый 

актның исеме, 

номеры һҽм датасы) 

     Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны 
профилактикалау системасы нигезлҽре турында " 2016 
елның 23 июнендҽге 182-ФЗ номерлы Федераль закон» 
 
 
 

 Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 
 

Заказ бирүче һҽм 

программаның 

координаторы 

Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары: 
- Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты; 
- Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының 
Азнакай районы буенча бүлеге; 
- Азнакай муниципаль районының балигъ булмаганнар 
эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау комиссиясе; 
- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
мҽгариф идарҽсе «муниципаль казна учреждениесе»;  
- Муниципаль казна «Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитетының мҽдҽният идарҽсе»; 
- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
Физик культура, спорт һҽм туризм идарҽсе «муниципаль 
казна учреждениесе»; 
- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
яшьлҽр эшлҽре идарҽсе «муниципаль казна 
учреждениесе»; 
- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районының «Форпост» җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча 
яшьлҽр (мҽктҽп) формированиелҽре үзҽге «муниципаль 
бюджет учреждениесе»; 
- «Азнакай район үзҽк хастаханҽсе " дҽүлҽт автоном 
сҽламҽтлек саклау учреждениесе»; 
- Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн 
тҽэмин итү һҽм социаль яклау министрлыгының Азнакай 
муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге; 
- Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн 
тҽэмин итү һҽм социаль яклау министрлыгының Азнакай 
муниципаль районындагы «Ҿмет» халыкка социаль хезмҽт 
күрсҽтү үзҽге; 
- "Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге 
«дҽүлҽт казна учреждениесе»; 
- "Приют «муниципаль автоном учреждениесе» 

Программаның 
максаты 

     Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук 
бозуларны профилактикалау ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен 
гамҽлгҽ ашыру һҽм законлылыкны һҽм хокук тҽртибен 
ныгыту юлы белҽн җинаятьчелек дҽрҽҗҽсен киметү, 



гражданнарның куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен күтҽрү ҿчен 
нигез булдыру 

Программаның 
бурычлары 

   1. Балигъ булмаганнарның һҽм яшьлҽрнең хокук 
бозуларын кисҽтү, халыкны, барыннан да элек, яшьлҽргҽ 
һҽм мҽктҽп яшендҽге балаларга ҽхлакый тҽрбия бирүне 
активлаштыру һҽм камиллҽштерү. 
 2. Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат ителгҽн 
затларны һҽм иректҽн мҽхрүм итү, шул исҽптҽн балигъ 
булмаган балаларны һҽм яшьлҽрне социаль 
адаптациялҽүне тҽэмин итү. 
 3. Халык, шул исҽптҽн балигъ булмаганнар һҽм яшьлҽр 
арасында алкоголь һҽм наркотикларга бҽйлелек белҽн 
кҿрҽш буенча эшне активлаштыру. 4. Җҽмҽгать 
урыннарында кылынган хокук бозуларны кисҽтү һҽм 
профилактикалау эшен оптимальлҽштерү һҽм барлык 
милек рҽвешлҽрендҽге предприятиелҽр һҽм оешмаларны, 
шулай ук гражданнарны һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽрне 
хокук бозуларны кисҽтүгҽ җҽлеп итү. 
5. Легаль булмаган миграцияне кисҽтү һҽм булдырмау. 
 6. Экстремизмны һҽм терроризмны, шул исҽптҽн 
яшүсмерлҽр һҽм яшьлҽр арасында профилактикалау. 
 7. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук 
бозуларны профилактикалау эшен активлаштыру. 
8. Икътисадый юнҽлештҽге җинаятьлҽр профилактикасы 

Программаны 
гамҽлгҽ ашыру 
сроклары 

Программа 2017-2021 еллар дҽвамында тормышка 
ашырыла 

Программаны 
финанслау 
күлҽмнҽре һҽм 
чыганаклары 

     2017-2021 елларда Азнакай муниципаль районы 
бюджеты хисабына Программа чараларын үтҽүгҽ финанс 
чыгымнары планлаштырыла (алга таба – район бюджеты)  
 Моннан тыш, чыгымнарны да күз алдында тота:  
 - чаралар башкаручыларның тҿп эшчҽнлеген финанслауга 
бүлеп бирелҽ торган акчалар; 
 - бюджеттан тыш чыганаклар акчасы; 
 - гамҽлдҽге законнар белҽн тыелмаган башка 
чыганаклардан. 
     Күрсҽтелгҽн чыганаклардан бүлеп бирелҽ торган 
акчалар күлҽме фараз характерга ия һҽм ирешелгҽн 
нҽтиҗҽлҽр нигезендҽ Программа чаралары исемлеген, 
аларны гамҽлгҽ ашыру срокларын һҽм этапларын 
тҿгҽллҽштерүне исҽпкҽ алып, тиешле финанс елына 
бюджет проектын формалаштырганда билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ ел саен тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ тиеш. 
Программада каралган чараларны гамҽлгҽ ашыруга 
бюджет ассигнованиелҽрен бүлеп бирү тиешле финанс 
елына район бюджетында программа чараларына 
ассигнованиелҽр раслау шарты белҽн гамҽлгҽ 
ашырылырга мҿмкин. Тиешле финанс елына район 
бюджетында программа чараларына ассигнованиелҽр 
булмаган очракта, район бюджетына ҿстҽмҽ керемнҽр 
булганда һҽм (яки) бюджет ассигнованиелҽре 
кыскартылганда финансланырга мҿмкин. 
      Агымдагы елда Программа чараларын финанслау 
булмаган очракта, алдагы елларда финанслау программа 
кысаларында, Программа чараларын үтҽүгҽ каралган 



акчалар чиклҽрендҽ гамҽлгҽ ашырылачак. 

Программаны 
тормышка ашыруның 
кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽре 
һҽм нҽтиҗҽлелек 
күрсҽткечлҽре 

Программа мҿмкинлек бирҽчҽк: 
 - хокук бозуларны кисҽтү буенча дҽүлҽт системасының 
нҽтиҗҽлелеген арттыру, предприятие, учреждениелҽр, 
милекнең барлык рҽвешлҽрен оештыру эшчҽнлеген 
оештыруга, шулай ук иҗтимагый оешмаларны җҽлеп итү;    
- хокук бозуларны профилактикалауны норматив хокукый 
җайга салуны тҽэмин итҽргҽ; 
 - Азнакай муниципаль районы территориясендҽ җҽмҽгать 
тҽртибен саклауны тҽэмин итү буенча хокук бозуларны 
профилактикалау субъектлары һҽм иҗтимагый оешмалар 
эшчҽнлеген мҽгълүмати яктан тҽэмин итүне яхшырту; 
     - кешелҽр күплҽп йҿри торган урыннарны видеокүзҽтү 
камералары белҽн техник җиһазлау урамнарда һҽм 
җҽмҽгать урыннарында кылынган җинаятьлҽр санын 
киметергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк; 
 - 2015 елда 631 тҽн 2017 елда 611гҽ кадҽр, 591 - 2018 
елда, 580 - 2019 елда, 569 - 2020 елда, 558-2021 елда 
башкарылган җинаятьлҽр санын киметергҽ.; 
- балигъ булмаганнар тарафыннан кылынган 
җинаятьлҽрне, тикшерелгҽн җинаятьлҽрнең гомуми 
санында киметергҽ (процент), 2015 елда 3% тан 2017 елда 
2.6% ка кадҽр, 2018 елда 2.4%, 2019 елда 2.2%, 2020 елда 
2.0%, 1,8% - 2021 ел.; 
  - элек хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан кылынган 
җинаятьлҽр санын (процент) 2015 елда 30,1% тан 2017 
елда 29,7% ка кадҽр, 2018 елда 29,5% - 2019 елда 29,3% - 
29,1% - 2020 елда 28,9% - 2021 елга кадҽр киметергҽ.; 
   - җҽмҽгать урыннарында кылынган җинаятьлҽр санын 
(процент) 2015 елда 30% тан 2017 елда 29,6% ка кадҽр, 
2018 елда 29,4% ка кадҽр, 2019 елда 29,2 % - 29,0 % - 
2020 елда, 28,8% - 2021гка кадҽр киметергҽ.; 
- 2015 елда урамнарда кылынган җинаятьлҽр саны 15,2% 
тан 2017 елда 14,8% ка кадҽр, 2018 елда 14,6% ка кадҽр, 
2019 елда - 14,4%, 2020 елда - 14,2%, 2021 елда-14,0% ка 
кадҽр кимегҽн.; 
 - хҿкем ителгҽн Балигъ булмаганнар санының үсеш 
темпларын киметү; 
    - милек һҽм икътисадый җинаятьлҽр санының үсеш 
темпларын киметү; 
 - наркотик һҽм психотроп матдҽлҽрнең законсыз 
ҽйлҽнешенҽ бҽйле җинаятьлҽр санын киметү; 
-юл-транспорт һҽлакҽтлҽре санын һҽм аларның 
нҽтиҗҽлҽрен киметү; 
 - миграция агымнарына контрольне кҿчҽйтергҽ, законсыз 
мигрантлар санын киметергҽ; 
 - халыкның хокук саклау органнарына ышаныч дҽрҽҗҽсен 
арттыру; 
 - яшүсмерлҽр спорт клублары системасын үстерү, балигъ 
булмаганнар арасында җинаятьчелекне киметергҽ 
мҿмкинлек бирҽчҽк 

Программа үтҽлешен 
контрольдҽ тотуны 
оештыру системасы 

     Азнакай муниципаль районының хокук бозуларны 
профилактикалау субъектлары, ведомстволар, федераль 
башкарма хакимият органнарының территориаль 
органнары, җирле үзидарҽ органнары, чараларны үтҽү 



 
1. Программаның максатлары һәм бурычлары 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозуларны 
профилактикалау ҿлкҽсендҽ тҿп максат булып, хокук бозуларны профилактикалау 
буенча барлык субъектлар-Азнакай муниципаль районы составына керүче 
җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнары, хокук саклау органнары, иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽр һҽм халыкның үзара хезмҽттҽшлеген оптимальлҽштерү юлы белҽн 
гражданнарның иминлек дҽрҽҗҽсен күтҽрү, законлылыкны һҽм хокук тҽртибен 
ныгыту тора. 

Проблеманы хҽл итүнең тҿп механизмы-программаның максатларын һҽм 
бурычларын тҿгҽл билгелҽү белҽн эшчҽнлекне планлаштыруның программ-
максатчан ысулы, Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозулар 
санын арттыруга ярдҽм итүче сҽбҽплҽрне һҽм шартларны бетерү буенча 
координациялҽнгҽн чаралар исемлеген сайлау. Мондый ысулны куллану хокук 
бозуларны профилактикалау мҽсьҽлҽлҽрен комплекслы чишүнең ҿстенлекле 
юнҽлешлҽрендҽ ресурс мҿмкинлеклҽрен мобильлҽштерергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Программа Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозуларны 
профилактикалау буенча дҽүлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру буенча тҿп чараларның 
эчтҽлеген билгелҽүче норматив хокукый акт булып тора. Тҽкъдим ителҽ торган 
хокук бозуларны профилактикалау системасы Азнакай муниципаль районы җирле 
үзидарҽ органнарының, Азнакай муниципаль районы составына керүче 
җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарының, хокук бозулар, җинаятьчелек, 
терроризм, наркотик чараларның законсыз ҽйлҽнеше һҽм башка хокукка каршы 
гамҽллҽр белҽн кҿрҽштҽ хокук бозуларга, иҗтимагый берлҽшмҽлҽрнең һҽм 
халыкның тырышлыкларын берлҽштерүне күздҽ тота. 

Программаны тормышка ашыру халыкның барлык катламнарын кҿнкүреш 
җинаятьчелеккҽ каршы чаралар комплексын тҽэмин итүгҽ җҽлеп итеп, хокук 
бозуларны кисҽтүнең нҽтиҗҽле механизмын булдырырга, актив тормыш 
позициясен формалаштыруга ярдҽм итүче шартлар тудырырга, иң беренче 
чиратта балигъ булмаганнар һҽм яшьлҽр белҽн мҽдҽни-ял итү һҽм спорт-
массакүлҽм эш алып барырга тиеш. Программа даими эш белҽн тҽэмин итү 
базасында балигъ булмаганнар һҽм яшьлҽрнең хокук бозуларны 
профилактикалау системасы инфраструктурасын үстерүгҽ, балигъ 
булмаганнарның һҽм яшьлҽрнең, шул исҽптҽн эчке эшлҽр органнарында исҽптҽ 
торучыларның ялын һҽм ялын оештыру системасын тҽэмин итүгҽ юнҽлдерелгҽн 
чаралар комплексын күздҽ тота. 

Программа түбҽндҽге тҿп бурычларны хҽл итү күздҽ тотыла: 
1. Балигъ булмаганнарның һҽм яшьлҽрнең хокук бозуларын кисҽтү, халыкны, 

барыннан да элек, яшьлҽргҽ һҽм мҽктҽп яшендҽге балаларга ҽхлакый тҽрбия 
бирүне активлаштыру һҽм камиллҽштерү. 

2. Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат ителгҽн затларны һҽм иректҽн 
мҽхрүм итү белҽн бҽйле булмаган гражданнарны, шул исҽптҽн балигъ булмаган 
балаларны һҽм яшьлҽрне социаль адаптациялҽүне тҽэмин итү. 

ҿчен җаваплы затлар квартал саен, Азнакай муниципаль 
районы Башкарма комитетына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
аларның үтҽлеше турында мҽгълүмат бирҽлҽр. 
Программаны үтҽү барышын хокук бозуларны 
профилактикалау буенча ведомствоара комиссия 
утырышларында карау планлаштырыла. Программаны 
гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре елга бер тапкыр хокук 
бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара 
комиссия утырышында карала. Программа чараларының 
вакытында һҽм сыйфатлы башкарылуын Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитеты контрольдҽ тота. 



3. Халык, шул исҽптҽн балигъ булмаганнар һҽм яшьлҽр арасында алкоголь 
һҽм наркотикларга бҽйлелек белҽн кҿрҽшкҽ юнҽлдерелгҽн хокук бозуларны 
профилактикалау эшен активлаштыру. 

4. Җҽмҽгать урыннарында кылынган хокук бозуларны кисҽтү һҽм 
профилактикалау эшен оптимальлҽштерү һҽм предприятиелҽрнең, милекнең 
барлык рҽвешлҽрендҽге оешмаларның, шулай ук гражданнарны һҽм иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽрне хокук бозуларны кисҽтүгҽ җҽлеп итү. 

5. Легаль булмаган миграциягҽ кисҽтү һҽм чик кую. 
6. Экстремизмны һҽм терроризмны, шул исҽптҽн яшүсмерлҽр, яшьлҽр 

арасында профилактикалау. 
7. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау эшен активлаштыру. 
2. Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары системасы 

һәм аларның төп функцияләре 
 

Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары: 
- Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары; 
- федераль һҽм республика башкарма хакимият органнарының территориаль 

органнары; 
- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ теркҽлгҽн һҽм урнашкан 

барлык милек рҽвешлҽрендҽге оешмалар, предприятиелҽр, учреждениелҽр, сҽяси 
партиялҽр һҽм хҽрҽкҽтлҽр, иҗтимагый оешмалар; 

- гражданннар. 
Профилактика субъектларының тҿп функциялҽре:  
- барлыкка килҽ торган криминологик вҽзгыятьне, территориянең 

үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, Хокук бозуларны профилактикалауның ҿстенлекле 
юнҽлешлҽрен, максатларын һҽм бурычларын билгелҽү (конкретлаштыру).; 

- хокук бозуларны профилактикалау ҿлкҽсендҽ планлаштыру; 
- хокук бозуларны профилактикалау программаларын эшлҽү, кабул итү һҽм 

гамҽлгҽ ашыру; 
- профилактик эшне турыдан-туры гамҽлгҽ ашыру; 
- хокук бозуларны профилактикалау субъектлары эшчҽнлеген 

координациялҽү; 
- хокук бозуларны профилактикалау эшчҽнлеген матди, финанс, кадрлар 

белҽн тҽэмин итү; 
- профилактик эш тҽҗрибҽсе белҽн алмашуны оештыру. 
Җирле үзидарҽ органнары халыкның яшҽү урыны буенча хокук бозуларны 

профилактикалау субъектлары системасының нигезен тҽшкил итҽ. Алар 
профилактик йогынтыдан максималь дҽрҽҗҽдҽ файдалана алуны, йогынты 
чараларының нҽтиҗҽле булуын, аларның җитҽрлек булуын, адекватлыгын һҽм 
комплекслылыгын, социаль контроль һҽм аларга ярдҽм күрсҽтү нигезендҽ 
кешелҽр белҽн эшлҽүдҽ индивидуаль якын килүне тҽэмин итҽлҽр. 

Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары хуплыйлар һҽм 
хуплыйлар: 

- оештыру-хокукый формасына бҽйсез рҽвештҽ оешмалар, учреждениелҽр 
һҽм предприятиелҽр эшчҽнлеге, традицион иҗтимагый оешмалар, профилактик 
юнҽлештҽге берлҽшмҽлҽр булдыру һҽм яңадан торгызу буенча, 

- хокук бозуларны профилактикалауда катнашалар,  
- ирекле рҽвештҽ булдырыла торган иҗтимагый берлҽшмҽлҽр системасын 

формалаштыралар: 
- хокук бозуларны профилактикалауда турыдан-туры катнашу; 
- кешелҽрне саклау һҽм аларның тормышын, сҽламҽтлеген, намусын һҽм 

абруен яклау; 
- биналарны саклау һҽм милекне яклау; 
- хокук тҽртибен саклау; 



- хокук бозу объекты булырга куркыныч тудырмый торган гражданнарга 
киңҽшлҽр эшлҽү, консультациялҽр бирү, аларга башка ярдҽм күрсҽтү; 

- хокук бозулардан зыян күргҽн затларга ярдҽм күрсҽтү; 
- кабул итүлҽр һҽм үз-үзеңне саклау ысуллары турында белемнҽрне тарату, 

гражданнарны бу алымнарга ҿйрҽтү, шулай ук хокук саклау органнары белҽн 
хезмҽттҽшлек кагыйдҽлҽре һҽм күнекмҽлҽре; 

- халыкның иминлеген тҽэмин итү, хокук бозулардан зыян күргҽн 
затларның хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау буенча дҽүлҽт органнары 
эшчҽнлегенҽ җҽмҽгать контролен гамҽлгҽ ашыру. 

Милекчелекнең оештыру-хокукый формасына, сҽяси партиялҽргҽ һҽм 
хҽрҽкҽтлҽргҽ, дини оешмалар һҽм берлҽшмҽлҽргҽ, тҿрле ассоциациялҽргҽ һҽм 
фондларга бҽйсез рҽвештҽ, Азнакай муниципаль районының дҽүлҽт органнары 
һҽм җирле үзидарҽ органнары белҽн килештереп, үз инициативасы белҽн Россия 
Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ һҽм рҽвешлҽрдҽ 
профилактика эшчҽнлегендҽ катнашалар. 

3. Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары эшчәнлеген 
координацияләү 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
осуществляется руководителем Исполнительного комитета  Азнакаевского 
муниципального района.  

 
 

4. Финанслау күләме һәм чыганаклары 

Чыгымнар 

чыганаклары һҽм 

юнҽлешлҽре 

 

Финанслау күлҽме мең сумнарда 

Барлыгы Шул исҽптҽн еллар буенча 

2017  2018  2019  2020 2021 

Азнакай 

муниципаль 

районы бюджеты 

 
28 994,1 

 
10 383,5 

 
7 596,4 

 
3 703,1 

 
3 653,1  

 
3 658,0 

 
5. Программа үтәлешен контрольдә тотуны оештыру системасы 

Программаны тормышка ашыру Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитетының структур бүлекчҽлҽре, Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ 
органнары, дҽүлҽт хакимияте федераль органнарының территориаль органнары, 
Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең территориаль органнары, 
Азнакай муниципаль районы предприятиелҽре һҽм учреждениелҽре белҽн тҽэмин 
ителҽ. 

Программа чараларының тҿп башкаручылары түбҽндҽге функциялҽрне 
башкара:  

- планлаштыру (программаны үтҽү буенча конкрет эшлҽр һҽм вакытларын, 
һҽр чара һҽм финанслау чыганаклары буенча кирҽкле чыгымнарны күрсҽтеп); 
- программа чараларын тормышка ашыру;  
- иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм оешмаларны җҽлеп итү буенча чаралар.
 Азнакай муниципаль районының хокук бозуларны профилактикалау 
субъектлары, ведомстволар, федераль башкарма хакимият органнарының 
территориаль органнары, җирле үзидарҽ органнары чараларны үтҽү ҿчен 
җаваплы, кварталдан соң килүче айның 5 саныннан да соңга калмыйча, Азнакай 
муниципаль районы Башкарма комитетына аларның үтҽлеше турында 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ мҽгълүмат бирҽлҽр. Программаны үтҽү барышын хокук 
бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия утырышларында 
карау планлаштырыла. Программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре елга бер тапкыр 



хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия утырышында 
карала. Программа чараларының вакытында һҽм сыйфатлы башкарылуын 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты контрольдҽ тота. 

6. Проблеманы карап тоту һәм аны программалы-максатчан ысул 
белән хәл итү кирәклеген нигезләү 

Җҽмҽгать куркынычсызлыгы торышына гражданнарның аерым социаль 
яктан җайга салынмаган категориялҽре дҽ тискҽре йогынты ясый, алар арасында 
иреклҽреннҽн мҽхрүм ителгҽн балалар һҽм яшүсмерлҽр, балигъ булмаган хокук 
бозучылар һҽм иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат ителгҽн затлар, шулай ук 
санап үтелгҽн категориядҽге гражданнарны реабилитациялҽүнең чын-чынлап 
нҽтиҗҽле рҽвешлҽре юк. Кабул ителҽ торган чараларның шактый ҿлеше аерым 
һҽм тар характерга ия. 

2015 елның 12 ае нҽтиҗҽлҽре буенча Россия Эчке эшлҽр министрлыгының 
Азнакай районы буенча бүлеге гомуми эффективлыгы 92,9% булган 1 категорияле 
9 бүлек арасында 4 нче урынны алды. 

Теркҽлгҽн җинаятьлҽр саны 631 булган, бу АПГТАН 21,1% ка күбрҽк. 
Җинаятьлҽрнең гомуми ачылуы 70,5% тҽшкил итте (ТР буенча – 53,3%), бу узган 
елның шул ук чоры күрсҽткечлҽреннҽн 1,6% ка артыграк һҽм категория буенча 
ачылганлыктан 6,0% ка артыграк. 

1дҽн 0га кадҽр кҿчлҽү, складлардан, кибет базаларыннан 5тҽн 4кҽ кадҽр 
урлау (20,0% ка), АМТ урлау (66,7% ка), 3тҽн 1гҽ кадҽр талау (66,7% ка), 7дҽн 4кҽ 
кадҽр талау (42,9% ка) кебек җинаятьлҽр саны, АМТНЫ хокуксыз салу фактлары 
кимү күзҽтелҽ. 

4тҽн 5кҽ кадҽр кеше үтерү (25,0% ка), аңлы рҽвештҽ сҽламҽтлеккҽ авыр 
зыян китерү ҿчен 11дҽн 12гҽ кадҽр (9,1% ка), аңлы рҽвештҽ үлемгҽ китергҽн 
сҽламҽтлеккҽ авыр зыян китерү ҿчен 0дан 3кҽ (100,0% ка), 238дҽн 269га (13,0% 
ка) урлау, 14тҽн 31кҽ (121,4% ка), бакча йортларын һҽм дачалардан урлаулар 
0дан 4кҽ кадҽр (100,0% ка), урлаулар (157,1% ка кадҽр, 3тҽн 6га кадҽр 
фатирларда талау (100,0% ка), АМТ хуҗаларына карата 0дан 1гҽ кадҽр талау 
(100,0% ка), 0дан 2гҽ кадҽр (100,0% ка) үтеп керү юлы белҽн талау, ут тҿртү яки 
шартлау юлы белҽн чит кешелҽрне алдан юкка чыгару фактлары (200,0% ка), 
0дҽн 1гҽ кадҽр хулиганлык (100,0% ка). 

Хисап чорында 372 кеше җинаять кылган, шуларның 63,7 проценты - даими 
керем чыганагы булмаган, 55,3 проценты - элек җинаять кылган, 37,3 проценты - 
алкоголь исереклеге хҽлендҽ, 24,7 проценты - элек хҿкем ителгҽн, 14,7 проценты - 
рецидивист. 308 җинаять яки 82,8% җинаять ир-атлар тарафыннан кылынган, 64 
яки 17,2% җинаять хатын-кызлар тарафыннан кылынган. 

Шулай ук сҽламҽтлеккҽ зыян китерү (111-115, 118 ст.) 110,5% ка һҽм кыйнау 
һҽм аңлатулар (116 ст., 117 ст.) 10,7% ка арта, бу полициянең участок 
уполномоченныйлары тарафыннан ҽлеге җинаятьлҽрне инициативалы тҽртиптҽ 
ачыклауга бҽйле. Шулай итеп, агымдагы елның 12 ае нҽтиҗҽлҽре буенча 
полициянең участок уполномоченныйлары 52 җинаятьне ике тапкыр арттырып 
ачыклаган, шулардан РФ ҖК 112 ст.буенча – 3; 115 РФ УК – 20; 116 РФ ҖК 12; 117 
- 0 ст.; 119 РФ УК 13; 314 – 4. 

Хисап чоры дҽвамында Россия Эчке эшлҽр министрлыгының шҽхси 
составы кабул ителҽ торган чаралар нҽтиҗҽсендҽ иҗтимагый тҽртип һҽм тҿрле 
иҗтимагый-сҽяси, мҽдҽни-тамаша, спорт һҽм дини чараларда куркынычсызлыкны 
тҽэмин итүдҽ катнашты, кирҽкле кҿчлҽрне һҽм чараларны җҽлеп итү, чаралар 
барышында шҽһҽрдҽ һҽм районда җҽмҽгать тҽртибен һҽм иминлекне бозу 
очраклары булмады. 

Урамнарда 96 җинаять кылынган, бу АППГКА караганда 41,2% ка күбрҽк (ТР 
буенча +2,3%), аларның чагыштырма авырлыгы 15,2% тҽшкил иткҽн, бу категория 
буенча уртача күрсҽткечтҽн 3,3% ка кимрҽк, ҽ ачылганлык 77,9% тҽшкил иткҽн, бу 
категория буенча 17,1% ка артыграк. Урамнарда сҽламҽтлеккҽ авыр зыян китерү 
сҽбҽплҽре 200,0% ка (1дҽн 3кҽ кадҽр) (ТР буенча +4,7%), 133,3% ка талау (3тҽн 



7% ка кадҽр), 100,0% хулиганлык (0дҽн 1гҽ кадҽр) (ТР буенча -13,8%), урлашу 
18,5% ка (27дҽн 32% ка кадҽр) күзҽтелҽ (ТР буенча -3,0%). Урамда кылынган 
аеруча авыр һҽм авыр җинаятьлҽр саны 30,8% ка (13тҽн 9га кадҽр), кҿчлҽү 
очраклары 100,0% ка (1дҽн 0% ка кадҽр), кҿчлҽү очраклары 66,7% ка (3тҽн 1гҽ 
кадҽр) (ТР буенча -4,7%), мошенниклык очраклары 50,0% ка (4тҽн 2гҽ кадҽр) 
кимегҽн (ТР буенча +30,5%). 

Урамнарда элек җинаять кылган затлар тарафыннан 71,4% ка (21 дҽн 36% 
ка кадҽр), оешкан тҿркем составында 100,0% ка (0дан 1гҽ кадҽр), исерек хҽлдҽ 
100,0% ка (18тҽн 36га кадҽр), элек хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан 53,8% ка 
(13тҽн 20% ка кадҽр) кылынган җинаятьлҽр артуы билгелҽнҽ. 

Шул ук вакытта спиртлы эчемлеклҽр кулланган һҽм җҽмҽгать урыннарында 
исерек хҽлдҽ күренгҽн ҿчен административ җаваплылыкка тартылган кешелҽрнең 
саны 4,8% ка кимүе һҽм ҽлеге линия буенча түлҽтүлҽр 8,3% ка кимүе күзҽтелҽ. 

Җинаятьлҽрнең ҽлеге категориясе артуга тышкы киемлҽрнең тыгызлыгы 
кимүгҽ, участок вҽкалҽтле полиция хезмҽткҽрлҽре һҽм балигъ булмаганнар 
эшлҽре буенча инспекторларның учетта торучы контингент артыннан 
профилактика һҽм контрольдҽ тотмауга сҽбҽп булды. 

Җҽмҽгать урыннарында 189 җинаять кылынган, бу АППГТАН 21,2% ка 
артыграк (ТР буенча +9,5%), ҽлеге җинаятьлҽрнең чагыштырма күлҽме 30,0% 
тҽшкил иткҽн, бу категория буенча уртача күрсҽткечтҽн 5,0% ка кимрҽк. Ачу 72,1% 
тҽшкил итте, бу АПГТАН 13,1% ка артыграк, бу категория буенча ачылганлыктан 
11,6% ка артыграк. 

Җҽмҽгать урыннарында кылынган талаулар саны 125,0% ка (4-9% ка), 
100,0% хулиганлык (0 1дҽн 1гҽ кадҽр), 100,0% ка (0дан 3кҽ кадҽр), урлаулар 7,1% 
ка (85 тҽн 91% ка кадҽр) арта. Шуны да билгелҽп үтҽргҽ кирҽк, элек җинаять 
кылган затлар тарафыннан кылынган җинаятьлҽр 67,6% ка (34тҽн 57% ка), элек 
хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан 35,7% ка (28дҽн 38кҽ кадҽр), оешкан тҿркем 
составында 100,0% ка (0дҽн 1% ка кадҽр) арткан. Җинаятьлҽр саны арту 
сҽбҽплҽре шул ук, урамнарда кылынган җинаятьлҽр саны арту сҽбҽплҽре дҽ. 

Соңгы вакытта техник чаралар, аерым алганда, видеокүзҽтү системаларын 
кертүгҽ аерым игътибар бирелҽ, бу реаль вакыт эчендҽ оператив хҽл торышын 
күзҽтеп торырга һҽм кайнар эз буенча җинаятьлҽрне ачарга мҿмкинлек бирҽ. 

Урам җинаятьчелеге белҽн кҿрҽштҽ республиканың күп районнарында 
гамҽлгҽ кертелгҽн «Имин шҽһҽр» программа комплексы нҽтиҗҽле. Аны куллану 
җинаятьлҽрнең «кайнар эзлҽре» буенча ачарга, административ хокук бозуларны 
ачыкларга һҽм тҿрле массакүлҽм чаралар үткҽрүдҽ ярдҽм күрсҽтергҽ мҿмкинлек 
бирҽ. «Триггер-Казан» ҖЧҖ белгечлҽре тарафыннан биш автомобильгҽ 
навигаторлар урнаштырылган, ҽ биш портатив навигатор Азнакайга хезмҽт 
күрсҽтүче полициянең участок уполномоченныйларына бирелгҽн. ТР буенча Эчке 
эшлҽр министрлыгыннан 7 урам видеокамерасы бүлеп бирелгҽн, алар бүгенге 
кҿндҽ урнаштырылган һҽм файдалануга тапшырылган. Шулай ук Татарстан 
мҽйданында тагын 2 видеокамера урнаштырылган иде. 31.12.2015 елга кизү 
частенҽ чыгарылды һҽм 19 видеокүзҽтү камерасы эшли. 

2016 елның 1 яртыеллыгында 302 җинаять теркҽлгҽн, бу АПГТАН 5,2% ка 
күбрҽк. Җинаятьлҽрнең гомуми ачылуы 77,1% тҽшкил итте (ТР буенча – 58,9%), 
бу узган елның шул ук чоры күрсҽткечлҽреннҽн 5,2% ка артыграк һҽм категория 
буенча ачылганлыктан 4,9% ка артыграк. 

5тҽн 2гҽ кадҽр кеше үтерү (60,0% ка), аңлы рҽвештҽ сҽламҽтлеккҽ авыр 
зыян китерү, үлем белҽн тҽмамланган сҽламҽтлеккҽ авыр зыян китерү, 1дҽн 0га 
кадҽр (100,0% ка), 11дҽн 7гҽ кадҽр талау (36,4% ка) кебек җинаятьлҽр саны кимү 
күзҽтелҽ, АМТ хуҗаларына карата 1дҽн алып 100,0% ка кадҽр талау (75,0% ка), 
11дҽн 7гҽ кадҽр талау (36,4% ка), АМТ хуҗаларына карата 0,0% ка кадҽр), 3тҽн 
0га кадҽр (100,0% ка), 1дҽн 0га кадҽр (100,0% ка) хулиганлык. 

АПГ дҽрҽҗҽсендҽ калган бакча йортлары һҽм дачалардан урлаулар 
(барлыгы – 4), АМТ урлаулар (1), үтеп керү юлы белҽн ясалган талаулар (1). 



Складлардан, базалардан, кибетлҽрдҽн һҽм башка сҽүдҽ нокталарыннан 
урлаулар, 0дан 3кҽ кадҽр (100,0% ка) үтеп керү юлы белҽн кылынган талаулар, 
4тҽн 5кҽ кадҽр фатирларда талаулар (25,0% ка), 3тҽн 9га кадҽр (200,0% ка) талау, 
3тҽн 10га кадҽр (233,3% ка), ут тҿртү юлы белҽн милекне алдан юкка чыгару 
фактлары (1дҽн 200% ка кадҽр) күзҽтелҽ. 

Хисап чорында 173 кеше җинаять кылган, шуларның 59,5% ы - даими керем 
чыганагы булмаган; 9,8% ы - тҿркем составында; 55,4% ы - элек җинаять кылган; 
49,1% ы - исерек хҽлдҽ; 22,5% ы - элек хҿкем ителгҽн, 16,7% ы - рецидивист. 

Шулай ук сҽламҽтлеккҽ зыян китерү (111-115, 118 ст.) 26,3% ка, кыйнау һҽм 
аңлатулар (116 ст., 117) 4,8% ка һҽм 41,7% ка үтерү белҽн яный, бу полициянең 
участок уполномоченныйлары тарафыннан ҽлеге җинаятьлҽрне инициативалы 
тҽртиптҽ ачыклауга бҽйле. Шулай итеп, агымдагы елның 6 ае нҽтиҗҽлҽре буенча 
полициянең участок уполномоченныйлары тарафыннан 42 җинаять икелҽтҽ 
превенциясе ачыкланган, шулардан РФ ҖК 112 ст.буенча – 7; 115 РФ УК – 12; 116 
РФ УК - 7; 119 РФ УК – 16, балигъ булмаганнар эшлҽре буенча инспекторлар 
тарафыннан 27 җинаять, шулар арасында РФ ҖК 156 ст. буенча – 12, 117 ст. 117 
ст. буенча – 11, 150 ст., 151 ст. буенча – РФ ҖК 

Хисап чоры дҽвамында Россия Эчке эшлҽр министрлыгының шҽхси 
составы кабул ителҽ торган чаралар нҽтиҗҽсендҽ иҗтимагый тҽртип һҽм тҿрле 
иҗтимагый-сҽяси, мҽдҽни-тамаша, спорт һҽм дини чараларда куркынычсызлыкны 
тҽэмин итүдҽ катнашты, кирҽкле кҿчлҽрне һҽм чараларны җҽлеп итү, чаралар 
барышында шҽһҽрдҽ һҽм районда җҽмҽгать тҽртибен һҽм иминлекне бозу 
очраклары булмады. 

Урамнарда 53 җинаять кылынган, бу АППГКА караганда 6,0% ка күбрҽк (ТР 
буенча 0,5%), аларның чагыштырма авырлыгы 17,5% тҽшкил иткҽн, бу категория 
буенча уртача күрсҽткечтҽн 0,4% ка артыграк, ҽ ачылганлык 81,6% тҽшкил иткҽн, 
бу категория буенча 11,0% ка артык. Урамда кылынган аеруча авыр һҽм авыр 
җинаятьлҽр саны 42,9% ка (7дҽн 4кҽ кадҽр) (ТР буенча -27,6%), аңлы рҽвештҽ 
сҽламҽтлеккҽ авыр зыян китерү 100,0% ка (1дҽн 0% ка кадҽр) (ТР буенча -34,1%), 
100,0% ка ҿзеклеклҽр (1дҽн 0га кадҽр) (ТР буенча -13,2%), 60,0% ка талаулар 
(5тҽн 2гҽ кадҽр) кимеде (ТР буенча -12,8%), хулиганлык 100,0% ка (1дҽн 0,5% ка 
кадҽр),, урлашу 25,0% ка (20дҽн 15кҽ кадҽр) (ТР буенча 6,4%), мошенниклык 
100,0% ка (1дҽн 0% ка кадҽр) (ТР буенча -8,0%). 

Җҽмҽгать урыннарында 94 җинаять кылынган, бу АПГТАН 6,8% ка артыграк 
(ТР буенча -1,1%), ҽлеге җинаятьлҽрнең чагыштырма күлҽме 31,1% тҽшкил иткҽн, 
бу категория буенча уртача күрсҽткечтҽн 0,8% ка кимрҽк. Ачу 76,2% тҽшкил итте, 
бу АПГТАН 6,9% ка артыграк, бу категория буенча ачылганлыктан 7,0% ка 
артыграк. 

Элек хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан кылынган җинаятьлҽр саны 7,4% ка 
кимегҽн (54 тҽн 50 гҽ кадҽр). Авыр яисҽ аеруча авыр җинаятьлҽр исерек хҽлдҽ 
кылынган җинаятьлҽр саны 4,8% ка (21дҽн 20% ка кадҽр, ТР буенча +12,7% ка), 
үтерүлҽр 83,3% ка (6 дан 1гҽ кадҽр, ТР буенча +15,6% ка кадҽр), аңлы рҽвештҽ 
сҽламҽтлеккҽ авыр зыян китергҽн кешелҽр саны 33,3% ка (3тҽн 2гҽ кадҽр, ТР 
буенча -18,6% ка кадҽр), 80,0% ка (5тҽн 1гҽ кадҽр, ТР буенча +2,2% ка кадҽр) 
кимегҽн. 

Кҿнкүреш туфрагында кылынган җинаятьлҽр саны 33тҽн 21кҽ кадҽр 36,4% 
ка кимегҽн, аларның чагыштырма авырлыгы 9,2% тҽшкил иткҽн, бу категория 
буенча уртача күрсҽткечтҽн 5,1% ка кимрҽк. 
 2016 елның 1 яртыеллыгында 99 краж теркҽлгҽн. 
  Җҽмгыять һҽм дҽүлҽт ягыннан адекват профилактик каршы торырлык 
булмаган эчкечелекне киң тарату җинаятьчелек торышына йогынты ясый торган 
җитди фактор булып кала. Исерек хҽлдҽ булган затларга бүген аларның гомуми 
саныннан 51,2% җинаять ясала.  



 Җҽмгыятьтҽ үзгҽрешлҽр нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн социаль 
профилактика системасы таркалу яшүсмерлҽр җинаятьчелеген стимуллаштыруны 
дҽвам итҽ. 
 Бүгенге кҿндҽ җинаятьчелеккҽ каршы кҿрҽш практикасы җирле үзидарҽ 
органнарының һҽм иҗтимагый хҽрҽкҽтлҽрнең кҿчлҽрен берлҽштерүне талҽп итҽ. 
Хокук бозуларны профилактикалау мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ тиешле финанс һҽм 
матди-техник чаралар белҽн ныгытылган комплекслы якын килүне тҽэмин итү 
очрагында гына тҿп үзгҽрешкҽ ирешеп була. Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районында бу ҿлкҽдҽ хҽлне яхшырту муниципаль һҽм ҽлеге 
программаның тҿп программа чаралары дҽүлҽт ярдҽме белҽн мҿмкин (кушымта). 
 

7. Хокук бозуларны кисәтүгә юнәлдерелгән Норматив-хокукый 
актлар 

Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы 
нигезлҽре турында " 2016 елның 23 июнендҽге 182-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

"Наркотик чаралар һҽм психотроп матдҽлҽр турында «1998 елның 8 
гыйнварындагы 3-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

"Балигъ булмаганнарның күзҽтүчесезлеген һҽм хокук бозуларын 
профилактикалау системасы нигезлҽре турында «1999 елның 24 июнендҽге 120-
ФЗ номерлы Федераль закон»; 

"Террорчылыкка каршы кҿрҽш турында «2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ 
номерлы Федераль закон»; 

"Экстремистлык эшчҽнлегенҽ каршы кҿрҽш турында «2002 елның 25 
июлендҽге 114-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

Россия Федерациясе Президентының «Террорчылыкка каршы кҿрҽш 
чаралары турында " 2006 елның 15 февралендҽге 116 номерлы Указы»; 

Россия Федерациясе Президентының «наркотик чараларның, психотроп 
матдҽлҽрнең һҽм аларның прекурсорларының законсыз ҽйлҽнешенҽ каршы тору 
буенча ҿстҽмҽ чаралар турында " 2007 елның 18 октябрендҽге 1374 номерлы 
Указы»; 

2015 елның 16 гыйнварындагы 4-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 
Законы паспорты «Татарстан Республикасында җҽмҽгать тҽртибен саклауда 
гражданнарның катнашуы турында»; 

"Балигъ булмаганнарның җҽмҽгать тҽрбиячелҽре турында «2009 елның 21 
гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы»; 

Закон Республики Татарстан от 06 марта 2015 № 10-ЗРТ «О 
дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Республики Татарстан и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Татарстан»; 

Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ "О мерах 
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в 
Республике Татарстан"»; 

Указ Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 года № УП-369 "о 
дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в республике 
Татарстан". 
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Максат: Хокук бозуларны һҽм җинаятьлҽрне профилактикалау эшчҽнлеген камиллҽштерү  
Азнакай муниципаль районында 

1 бурыч: Азнакай муниципаль районы территориясендҽ җинаятьчелек дҽрҽҗҽсе кимү 
 

1.1. Муниципаль 
берҽмлекнең хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
субъектлары эшен 
тҽэмин итҽргҽ 

БК  
 

2017-
2021 

100 мең 
кешегҽ 
кылынг

ан 
җинаят

ьлҽр 
саны 

(берҽм
лек) 

631 611 591 580 569 558 2 950,
5 

- - - - 

1.2. Мҽдҽният, КТС 
объектларында 
видеокүзҽтү 
системалары 
белҽн, саклау-
янгын 
сигнализациясе 

МКУ УК, 
МАУ 

«Приют», 
МКУ 

ФКСТ, 
МКУ УО, 
МКУ УМ 

2017-
2021 

5 302,
2  

4 879,9 90,0 90,0 90,0 



белҽн алга таба 
аларга хезмҽт 
күрсҽтү белҽн 
тҽэмин итү 

1.3. Финанс һҽм 
матди 
кыйммҽтлҽрне 
саклау 
объектларының 
техник 
ныгытылышын һҽм 
янгын 
куркынычсызлыгын 
тҽэмин итҽргҽ, шул 
исҽптҽн 
транспортлаштырга
нда да 

Предприят
иелҽр һҽм 
учреждени
елҽр(киле

шү 
буенча), 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча), 

ГХМ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

1.4. Кыйммҽтле 
ҽйберлҽрне саклау 
объектларының, 
милекчелҽрнең 
товар-матди 
кыйммҽтлҽренең 
техник ныгытылуын 
тҽэмин итҽргҽ, шул 
исҽптҽн проектлау 
һҽм эшлҽтеп 
җибҽрү 
стадиясендҽ дҽ 

Предприят
иелҽр һҽм 
учреждени
елҽр(киле

шү 
буенча), 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча), 

ГХМ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

1.5. 
Предприятиелҽрдҽ, 
оешмаларда хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
буенча 
предприятиелҽр 

Предприят
иелҽр һҽм 
учреждени

елҽр 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 



Советлары 
эшчҽнлеген 
оештырырга 
("Предприятиенең 
хокук бозуларны 
профилактикалау 
советы турында 
типовой 
нигезлҽмҽне 
раслау хакында 
«2008 елның 31 
гыйнварындагы 53 
номерлы Татарстан 
Республикасы 
Министрлар 
Кабинеты карары») 

1.6. Җҽмҽгать 
тҽртибен тҽэмин 
итүгҽ ҿлеш керткҽн 
предприятиелҽр 
һҽм оешмалар, уку 
йортлары һҽм 
физик затлар 
арасында «Закон 
территориясе» 
конкурсын үткҽрү 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча), 

УО, 
Предприят
иелҽр һҽм 
учреждени

елҽр 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 25,0 25,0 25,0 

1.7. Үткҽрү буенча 
тикшерү террорга 
каршы якланган 
подвальных һҽм 
чердачных 
биналарның 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча), 

ТСЖ 
(килешү 
буенча), 

ТКХ 

департаме

нты 

2017-

2021 

- - - - - 



(килешү 

буенча) 

 

1.8. Терроризм һҽм 
экстремизмны 
кисҽтү һҽм аларга 
каршы тору, балигъ 
булмаганнарны 
Экстремистик 
эшчҽнлеккҽ җҽлеп 
итүне булдырмау 
буенча чаралар 
үткҽрү 

УО, 
ЭЭМ 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 3,0 3,0 3,0 

1.9. Татарстан 
Республикасы 
Мҽгариф һҽм фҽн 
министрлыгының 
коррупциягҽ каршы 
сҽясҽтен тормышка 
ашыру гамҽллҽре 
турында хисаплар 

МКУ УО 2017-

2021 

- - - - - 

1.10. Экстремистик 
материаллар 
исемлегенҽ 
кертелгҽн 
Материалларны 
(ҽдҽбиятны) 
ачыклау 
максатында 
районда булган 
китапханҽлҽр 
фонды 
мониторингын 
үткҽрү 

УФСБ 
(килешү 
буенча), 
МКУ УК, 
МКУ УО 

2017-

2021 

- - - - - 

1.11. Кешелҽр күп МКУ УО, 2017- - - - - - 



була торган 
биналарда гадҽттҽн 
тыш хҽллҽр килеп 
чыгу очракларында 
гамҽллҽр буенча 
уку дҽреслҽрен 
үткҽрү 

МКУ УК, 
ОМВД 

(килешү 
буенча), 

МЧС 
(килешү 
буенча), 

Предприят

ия, 

оешмалар 

(килешү 

буенча) 

2021 

1.12. Чит ил 
гражданнары һҽм 
гражданлыгы 
булмаган затларны 
күзҽтүне, миграция 
учетында тормаган 
затларны ачыклау 
буенча ТМШ, 
җирлеклҽрнең 
җирле үзидарҽ 
органнары белҽн 
хезмҽттҽшлекне 
оештырырга 

ММИ 

(килештер

ү буенча), 

ТСЖ 

(килешү 

буенча), 

ЭЭМ 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

1.13. Ҽйлҽнҽ - 
тирҽдҽгелҽр ҿчен 
куркыныч тудыручы 
чит ил 
гражданнарын һҽм 
гражданлыгы 
булмаган затларны 
ачыклау буенча 
Сҽламҽтлек саклау 
учреждениелҽре 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча), 

РҮХ 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 



белҽн 
хезмҽттҽшлекне 
оештырырга 

1.14. Ведомствоара 
учетта торучы 
гаилҽлҽрнең 
проблемаларын 
хҽл итү буенча 
ведомствоара 
социаль-
тернҽклҽндерү 
консилиум эшен 
оештыру 

ТР 
Хезмҽт, 
халыкны 
эш белҽн 
тҽэмин 
итү һҽм 
социаль 

яклау 
министрл

ыгы 
(килешү 
буенча), 

КБН, 
ПДН 

(килешү 
буенча), 

ЦЗН 
(килешү 
буенча), 

УО, 
РҮХ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 5,0 5,1 5,2 

1.15. Социаль 
куркыныч хҽлдҽ 
булган гаилҽлҽрне 
һҽм «риск тҿркеме» 
балаларын 
ачыклау, шулай ук 
гаилҽлҽрнең торак-
кҿнкүреш 
шартларын 
тикшерү 

КДН, 
ОО ИК, 

МКУ УМ, 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Омет» 
(килешү 
буенча) 

 

2017-
2021 

- - 14,8 15,0 15,2 



максатыннан шҽһҽр 
һҽм авыл 
җирлеклҽре буенча 
ведомствоара 
рейдлар оештыру 

1.16. Шҽһҽр һҽм 
авыллар буенча 
социаль куркыныч 
хҽлдҽ булган 
гаилҽлҽр 
патронажларын 
оештыру һҽм 
үткҽрү. (күрсҽтмҽ 
һҽм күрсҽтмҽ 
материаллар, 
белгечлҽрнең 
визиткалары) 

МКУ УО, 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Омет» 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 0,7 0,7 0,7 

1.17. Халыкның 
тормышы һҽм 
сҽламҽтлеге ҿчен 
куркынычсызлык 
талҽплҽренҽ җавап 
бирми торган ялган 
товарлар һҽм 
алкогольле 
продукцияне 
законсыз 
ҽйлҽнештҽн алу, 
шулай ук балигъ 
булмаганнарга 
алкогольле һҽм 
спиртлы 
продукцияне сату 
фактларына чик 
кую буенча 
оператив-

ОМВД 
(килешү 
буенча), 

Госалкого
льинспекц

ия 
(килешү 
буенча) 

 

2017-
2021 

- - - - - 



профилактик 
чаралар үткҽрергҽ 

1.18. 
Камиллҽштерү 
мҽгълүматлар 
базалары: 
- социаль куркыныч 
хҽлдҽ булган 
гаилҽлҽр һҽм 
балигъ 
булмаганнар 
турында; 
- социаль 
реабилитациялҽүгҽ 
мохтаҗ балигъ 
булмаганнар ҿчен 
махсуслаштырылга
н учреждениелҽргҽ 
урнаштырылган 
сукбай һҽм 
караучысыз балигъ 
булмаганнар 
турында; 
- билгеле бер яшҽү 
урыны һҽм 
шҿгыльлҽре 
булмаган затлар 
турында. 

ОСЗ МТЗ 
и СЗ РТ 
(килешү 
буенча), 
ОМВД 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

1.19. Социаль 
мошенниклык 
формалары 
турында 
листовкалар 
ҽзерлҽү һҽм 
тарату, шулай ук 
терроризмны һҽм 

МКУ УМ, 
МКУ УО, 

МКУ 
УФКСТ 

2017-
2021 

- - 5,0 5,0 5,0 



экстремизмны 
профилактикалау 
буенча күрсҽтмҽ 
агитация ҽзерлҽү. 

1.20. Халык белҽн 
чаралар үткҽрү 
тҿбҽк: 
тематик сҽгать, 
профилактик 
ҽңгҽмҽ 
коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш 

ОМС (по 
согласова

нию) 

2017-
2021 

            

1.21. «Бергҽлҽп 
террорга каршы», 
«Яшьлҽр Тынычлык 
культурасы ҿчен " 
акциялҽре үткҽрү 
терроризмга 
каршы", 
«Бердҽмлектҽ 
безнең кҿч» 

МКУ УМ 2017 – 
2021 

- - - - - 

1.22. Проблемалар 
буенча 
конференция 
үткҽрү 
терроризмны һҽм 
терроризмны 
профилактикалау 
экстремизмны, 
миллҽтара һҽм 
динара 
мҿнҽсҽбҽтлҽр, 
милли куллану 
мҽсьҽлҽлҽре 
Республика 
халыкларының рухи 

Отдел по 
работе с 
обществе
нностью и 

СМИ 
Азнакаевс

кого 
районного 

Совета 
(по 

согласова
нию), АТК 

2017-
2021 

- - - - - 



мирасы һҽм 
интерерантларга 
каршы тору 
күренеш 

1.23. Атналык 
җомга вҽгазлҽре 
шҽһҽр 
мҽчетлҽрендҽ 
 

Имамы 
мечетей 

(по 
согласова

нию) 

2017-
2021 

       - - - - - 

1.24. Лингвистик 
үткҽрү 
хокук саклау 
органнары 
материалларына 
экспертиза 

АТК 2017-
2021 

80,0 40,0 150,0 150,0 150,0 

1.25. Терроризмга 
каршы тору 
максатында 
экстремистик 
идеялҽрнең 
таралуын кисҽтү 
ҿчен, эштҽн киткҽн 
яки китүче 
затларны җҽлеп итү 
эшен оештыру 
җинаять ҿчен 
җинаять җҽзасы 
террористик яки 
экстремистик 
характерда, шулай 
ук аларның гаилҽ 
ҽгъзаларының к 
тҽүбҽ итҽм һҽм 
катнашу 
профилактик 
чаралар. 

УФСБ  
(килешү 
буенча), 
ОМВД  
(килешү 
буенча), 

ATK 

2017-
2021 

- - - - - 



1.26. Югары 
квалификацияле 
белгечлҽр 
(коллективлар), 
шул исҽптҽн 
Интернет 
челтҽрендҽ даими 
эшлҽүче, аеруча 
нык бирешкҽн яки 
инде терҽгҽн 
затлар 
категориясенҽ 
адреслы 
профилактик 
йогынты ясау 
буенча сайлап 
алуны оештырырга 
терроризм 
идеологиясенең 
йогынтысы 
(яшьлҽр; дини 
нигездҽ алган 
затлар 
Ислам, чит иллҽрдҽ 
белем алу; 
ҽмма залимлҽр 
үзлҽренҽ бирелгҽн 
дҿнья байлыгына 
гына иярделҽр һҽм, 
азып, кҽфер 
булдылар. 
террористик 
(экстремистик)) 
эшчҽнлеге һҽм 
аларның 
туганнары). 

УФСБ, 
ОМВД  

(килешү 
буенча), 

 MKУ  УO,  
MKУ УМ, 

ATK 

2017-
2021 

- - - - - 



1.27. Яшьлҽрне 
гражданлык-
патриотик һҽм 
рухи-ҽхлакый 
тҽрбиялҽү 
ҿлкҽсендҽ эш алып 
баручы яшьлҽр 
берлҽшмҽлҽре 
эшчҽнлегенҽ 
мониторинг 
үткҽрергҽ; аларның 
эшчҽнлегенҽ ярдҽм 
итҽргҽ, 
Татарстан 
Республикасы 
Президенты р. н. 
Миңнеханов 
катнаша. 
терроризм 
идеологиясе. 

МКУ УМ, 
MKУ УO, 
MKУ УК, 

ATK 

2017-
2021 

       - - - - - 

1.28. 
Радикальлҽштерүгҽ 
дучар булган 
затларны оператив 
ачыклау һҽм алар 
белҽн профилактик 
эшне оештыру. 

УФСБ       
(килешү 
буенча), 
ОМВД (по 
согласова
нию) 

2017-
2021 

- - - - - 

1.29. Даими 
оештыру 
дини-сҽяси 
экстремизм 
идеологиясенең 
җинаятьчел асылын 
аңлату 
максатларында 
муниципаль 

Азнакай 
район 

Советыны
ң 

җҽмҽгатьч
елек һҽм 

ММЧ 
белҽн 
эшлҽү 

2017-
2021 

- - - - - 



мҽгълүмат 
киңлегендҽ 
максатчан эш алып 
бару. 

бүлеге 
(килешү 
буенча), 

ATK 

1.30. Актив тҽэмин 
итү 
террорчылыкка 
каршы чараларга, 
шул исҽптҽн 
массакүлҽм 
мҽгълүмат 
чараларында һҽм 
мҽгълүмати-
телекоммуникация 
челтҽрендҽ 
мҽгълүмати-
пропаганда алып 
бару 
"Интернет». 

АТК, 
Азнакай 
район 

Советыны
ң 

җҽмҽгатьч
елек һҽм 

ММЧ 
белҽн 
эшлҽү 
бүлеге 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

 
2 бурыч: Балигъ булмаганнар белән эшләүнең инновацион формаларын һәм ысулларын куллану, балалар һәм яшьләргә 

әхлакый һәм патриотик тәрбия бирүне активлаштыру һәм камилләштерү 

2.1. Ял 
мҽйданчыклары 
эшен оештыру 

МКУ УМ 2017-
2021 

балигъ 
булмага

ннар 
тарафы

ннан 
кылынг

ан 
җинаят
ьлҽрне

ң 
гомуми 
санынд

а 
тикшер

3% 2,6
% 

2,4
% 

2,2
% 

2% 1,8
% 

- - 3,0 3,0 3,0 

2.2. Спорт 
бҽйрҽмнҽре, 
массакүлҽм спорт 
тҿрлҽре буенча 
ярышлар үткҽрү, 
шул исҽптҽн: 
- 11 спорт тҿре 
буенча яшьлҽр 
арасында авыл 
Спартакиадасы; 
- "Спорт 

МКУ 

УФКСТ, 

МКУ УМ 

2017-
2021 

- - 99,0 101,0 103,0 



фестивале» елгҽн 
җинаят

ьлҽр 
саны, 

процент
ларда 

2.3. СОП һҽм ТЖС 
гаилҽлҽрендҽге 
балаларны җҽлеп 
итеп, волонтерлар 
хҽрҽкҽтен оештыру 
(бүлҽклҽр, 
волонтерлар ҿчен 
бүлҽклҽр) 

МКУ УО, 
МКУ УМ, 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Омет» 
(килешү 

буенча) 

2017-
2021 

- - 1,2 1,2 1,2 

2.4. Балигъ 
булмаганнар 
арасында хокук 
саклау хҽрҽкҽтен 
үстерү: 
 - профилактика 
отрядлары 
- хҽрҽкҽтнең яшь 
инспекторлары 
отрядлары: 
 - акциялҽр, 
чаралар үткҽрүгҽ 
акча бүлеп бирү,  
- республика 
чараларына 
транспорт белҽн 
тҽэмин итү 

МКУ УО 2017-
2021 

- - 20,0 20,0 20,0 

2.5. Эчке эшлҽр 
бүлеге хезмҽткҽре 
кҿненҽ 
багышланган 
мҽгариф 
учреждениелҽре 
укучылары 
арасында иң яхшы 
рҽсем конкурсы 
үткҽрү 

МКУ УО, 
МКУ УК, 

ОМВД (по 
согласова

нию) 

2017-
2021 

- - 4,7 4,9 5,0 



2.6. Тҽҗрибҽ 
уртаклашу һҽм 
аларның эш 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру 
максатларында 
балигъ 
булмаганнарның 
җҽмҽгать 
тҽрбиячелҽре 
слетларын 
үткҽрергҽ 

КБН, 
Предприя

тиелҽр 
һҽм 

учрежден
иелҽр 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 10,0 10,0 10,0 

2.7. Һҿнҽре буенча 
иң яхшы " исеменҽ 
яшь белгечлҽр 
арасында һҿнҽри 
осталык конкурсы 
үткҽрү» 

МКУ УМ, 
Предприя

тиелҽр 
һҽм 

учрежден
иелҽр 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 20,0 20,0 20,0 

2.8. Матди-техник 
базаны ныгыту, шул 
исҽптҽн «Форпост 
«җҽмҽгать 
тҽртибен саклау 
буенча яшьлҽр 
(мҽктҽп) 
формированиелҽре 
үзҽге " МБУнең 
элемтҽ чаралары 
һҽм спорт 
инвентарьлары 
белҽн тҽэмин итү» 

МКУ УМ 2017-
2021 

27,5 - 30,0 30,0 30,0 

2.9. Балаларны һҽм 
яшүсмерлҽрне 
физик культура, 

МКУ 

УФКСТ, 

2017-
2021 

- - - - - 



спорт белҽн 
шҿгыльлҽнүне 
җҽлеп итү юлы 
белҽн сҽламҽт 
яшҽү рҽвешен 
формалаштыру һҽм 
ярышларда 
катнашу эшен 
оештыру 

МКУ УО 

2.10. 
Хҽрбилҽштерелгҽн 
патриотик уеннар, 
походлар, слетлар 
һҽм экскурсиялҽр 
оештыру 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

2017-
2021 

- - 3,0 3,0 3,0 

2.11. 14 яшьтҽн 
алып 18 яшькҽ 
кадҽр булган 
яшүсмерлҽргҽ, шул 
исҽптҽн КБНДА 
исҽптҽ торучы 
балаларны эшкҽ 
урнаштыруда 
ярдҽм итү 

БК, 

ЦЗН 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

700,0 698,7 500,0 500,0 500,0 

2.12. Укучыларда 
хокукый культура 
формалаштыру 
буенча тематик 
лекторий, сыйныф 
сҽгатьлҽре үткҽрү 

МКУ УО 2017-
2021 

- - - - - 

2.13. Проектны 
тормышка ашыру 
Белем бирү 
учреждениелҽренд
ҽ " килешү мҽктҽп 
хезмҽте» 

МКУ УО 2017-
2021 

- - 2,0 2,0 2,0 



2.14. Балигъ 
булмаганнарның 
закон нигезендҽ үз-
үзен тотышын 
формалаштыруга 
юнҽлдерелгҽн 
акциялҽр, чаралар, 
конкурслар үткҽрү 

МКУ УО, 

КДН, 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Ҿмет» 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- 13,1 3,0 3,0 3,0 

2.15. Тҿрле 
социаль хҽллҽрдҽ 
белем бирү 
процессында 
катнашучыларда 
барлыкка килҽ 
торган психологик-
педагогик 
проблемаларны 
җиңүгҽ 
юнҽлдерелгҽн 
чаралар; 
тҽрбиялҽнүчелҽргҽ 
шҽхси һҽм 
интеллектуаль 
үзенчҽлеклҽрне, 
мҿмкинлеклҽрен, 
һҽвҽслеклҽрен 
исҽпкҽ алып, белем 
бирү маршрутын 
сайлауда ярдҽм 
күрсҽтү; һҿнҽри 
карьераны 
планлаштыруда 
һҽм тормышка 
ашыруда 
психологик ярдҽм 
күрсҽтү. 

МКУ УО, 
“Гармония

” 
психологи

к-
педагогик 
хезмҽте 

2017-
2021 

- - 2,0 2,0 2,0 



2.16. Ата-аналар 
ҿчен «ата-аналар 
университеты» 
кысаларында 
мастер-класслар, 
тренинглар, 
балалар белҽн 
уртак коррекцион 
дҽреслҽр үткҽрү. 

МКУ УО, 
“Гармония

” 
психологи

к-
педагогик 
хезмҽте 

2017-
2021 

- - 2,0 2,0 2,0 

2.17. Үткҽрү ҿчен 
дҽреслҽр тҿшерү 
стресса, 
эмоциональ-
психологик 
киеренкелек һҽм 
релаксации. 

МКУ УО,  
“Гармония

” 
психологи

к-
педагогик 
хезмҽте 

2017-
2021 

- - 3,0 3,0 3,0 

2.18. Гомуми белем 
бирү мҽктҽплҽре 
укучылары белҽн 
үз-үзеңне тотуның 
девиант 
рҽвешлҽрен 
профилактикалау 
һҽм тормыш 
кыйммҽтлҽрен 
формалаштыру һҽм 
үз-үзеңне тоту 
күнекмҽлҽрен 
үстерү буенча 
тҿркемле дҽреслҽр 
үткҽрү 

МКУ УО,  
“Гармония

” 
психологи

к-
педагогик 
хезмҽте 

КДН, 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Ҿмет» 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 2,0 2,0 2,0 

2.19. Ата-аналар 
һҽм балалар белҽн 
тҿркем эшен 
оештыру, үз эченҽ 
гаилҽдҽ уңай 

МКУ УО,  
“Гармония

” 
психологи

к-

2017-
2021 

- - 13,0 13,0 13,0 



климат булдыру 
ҿчен профилактик 
ярдҽм күрсҽтү, 
коммуникатив 
күнекмҽлҽрен 
арттыру 
(комплектларны 
үстерүче 
эшлҽнмҽлҽр 
җыелмасы) ҿчен 
тренинг 
элементларын ала. 

педагогик 
хезмҽте 
ОСПСиД 
КЦСОН 
«Ҿмет» 
(килешү 
буенча) 

 

2.20. Татарстан 
Республикасы 
Хезмҽт, халыкны 
эш белҽн тҽэмин 
итү һҽм социаль 
яклау министрлыгы 
җитештерүдҽге 
бҽхетсезлек 
очраклары 
нҽтиҗҽсендҽ зыян 
күргҽн 
хезмҽткҽрлҽр 
хакындагы 
мҽгълүматларны 
публикациялҽүне 
дҽвам итҽ. 

ОСЗ МТЗ 
и СЗ РТ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

2.21. Наркотик 
матдҽлҽр 
куллануны рҿхсҽт 
итүче затларны 
иртҽ ачыклау 
максаты белҽн 
укучыларны 
профилактик 

МКУ УО, 

ЦРБ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 



наркотик медицина 
тикшерүлҽрен 
үткҽрү 

2.22. Балигъ 
булмаганнар һҽм 
яшьлҽрнең 
наркотиклашуын 
профилактикалау 
буенча акциялҽр, 
сыйныф сҽгатьлҽре 
үткҽрү 

МКУ УО, 
ЦРБ 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

2.23. "Сҿйкемле 
балалар 
«республика 
ведомствоара 
наркотикларга 
каршы проектын 
алга таба үстерү 
һҽм аңа ярдҽм 
итүѕ»:  
- акциялҽр, чаралар 
үткҽрү 
- профильле 
сменалар үткҽрү 

МКУ УО 2017-
2021 

- - 3,0 3,0 3,0 

2.24. Балигъ 
булмаганнар һҽм 
яшьлҽрнең 
наркотиклашуын 
профилактикалау 
буенча яшьлҽр 
акциялҽре үткҽрү 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

2017-
2021 

- - 3,0 3,0 3,0 

2.25. Балигъ 
булмаганнар 
арасында 
наркомания, 
токсикомания һҽм 

МКУ УК, 
МКУ УО, 
МКУ УМ, 

МКУ 
ФКСТ, 

2017-
2021 

24,9 9,6 15,0 15,0 15,0 



алкоголизмны 
профилактикалау 
буенча " без 
тормыш 
сайлыйбыз» 

ЦРБ 
(килешү 
буенча) 

2.26. Массакүлҽм 
мҽгълүмат 
чараларында 
җинаятьчелек, шул 
исҽптҽн 
наркомания һҽм 
токсикомания, 
алкоголь 
исереклеге, шулай 
ук балигъ 
булмаганнар һҽм 
яшьлҽр арасында, 
балалар юл-
транспорт 
травматизмы, 
сҽламҽт яшҽү 
рҽвеше, зарарлы 
гадҽтлҽрнең 
начарлыгы, 
яшьлҽргҽ рухи 
кыйммҽтлҽргҽ 
юнҽлеш бирү һҽм 
патриотлыкны 
пропагандалау 
проблемалары 
буенча аңлату эшен 
оештырырга 

Газета 
«Маяк» 
(килешү 
буенча), 

ТРК 
«Азнакай» 

(килешү 
буенча) 
МКУ УО, 
МКУ УМ, 

ОМВД  
(килешү 
буенча), 

УИИ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 25,0 27,5 30,0 

 
 3 бурыч. Иректән мәхрүм итү урыннарыннан чыккан затлар арасында Социаль җайлаштыру һәм хокук бозуларны 

профилактикалау 



3.1. Иректҽн 
мҽхрүм итү 
урыннарыннан азат 
ителгҽн затларны 
килҽчҽктҽ эшкҽ 
урнаштыру ҿчен 
медицина 
тикшерүлҽрен 
үткҽрергҽ 

ЦРБ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

элек 
хҿкем 

ителгҽн 
затлар 
тарафы

ннан 
кылынг

ан 
җинаят
ьлҽрне

ң 
гомуми 
санынд

а, 
тикшер
елгҽн 

җинаят
ьлҽрне

ң 
чагышт
ырма 

авырлы
гы, 

процент 

30,1
% 

29,7
% 

29,5
% 

29,3
% 

29,1
% 

28,9
% 

- - - - - 

3.2. Иректҽн 
мҽхрүм итү 
урыннарыннан азат 
ителгҽн затларны 
эшкҽ урнаштыруда 
ярдҽм күрсҽтү 

ЦЗН 

(килешү 

буенча) 

 

2017-
2021 

- - - - - 

3.3. Иректҽн 
мҽхрүм итү 
урыннарыннан азат 
ителгҽн затларны 
эшкҽ урнаштыру 
максатыннан 
һҿнҽри юнҽлеш 
бирү эшен оештыру 

ЦЗН 

(килешү 

буенча) 

 

2017-
2021 

- - - - - 

3.4. Иректҽн 
мҽхрүм итү 
урыннарыннан азат 
ителгҽн затларны 
эшкҽ урнаштыру 
ҿчен эш урыннарын 
резервлау һҽм 
квоталау. 

ЦЗН 

(килешү 

буенча), 

Предприя

тиелҽр 

һҽм 

учрежден

иелҽр 

(килешү 

буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 



3.5. Хезмҽт 
базарындагы хҽл 
һҽм иректҽн 
мҽхрүм итү 
урыннарыннан азат 
ителгҽн затларны 
эшкҽ урнаштыруда 
ярдҽм итү ҿчен 
вакантлы урыннар 
турында мҽгълүмат 
бирү 

ЦЗН 

(килешү 

буенча) 

2017-
2021 

- - - - - 

 
 4 бурыч: Эчке эшләр органнары эшчәнлеген оештыру җәмәгать урыннарында хокук тәртибен һәм иминлекне тәэмин итү һәм 

җинаятьләр ачу өчен заманча техник чаралар гамәлгә кертү 

4.1. Видеокүзҽтү 
системасын 
киңҽйтү һҽм 
билгелҽнгҽн 
видеокамералар 
хезмҽт күрсҽтү. 

БК, 
ОМВД 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

җҽмҽг
ать 

урынн
арынд

а 
кылын

ган 
җиная
тьлҽрн

ең 
гомум

и 
күлҽм

е, 
проце
нтлар

ны 
тҽшки
л итҽ 

30% 29,6
% 

29,4
% 

29,2
% 

29% 28,8
% 

- - 50,0 50,0 50,0 

4.2. ПДН бүлеге 

бинасына капиталь 

ремонт үткҽрү 

БК, 
ОМВД 

(килушү 
буенча) 

2017  - - 50,0 - - 

4.3. АЖКДА 

косметик ремонт 

(Тымытык авылы, 

Җиңү бистҽсе) 

БК, 
ОМВД 

(килешүбу
енча) 

2017 - - 5,0 - - 

4.4. Торак 
йортларның 
ишегалларында 
видеокүзҽтү 
системасын 
булдыру буенча 

БК, 
ТСЖ 

(килешү 
буенча), 

ТКХ 
департам

2017-
2021 

- - 200,0 200,0 200,0 



эшне оештыру енты 
(килешү 
буенча), 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча) 

4.5. Кул һҽм 
стационар металл 
детекторлар сатып 
алу 

БК, 
МКУ УК, 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- 198,0 50,0 50,0 50,0 

4.6. Биналарны 
агымдагы һҽм 
капиталь 
ремонтлау, тҽртип 
саклау җҽмҽгать 
пунктларын һҽм 
полициянең участок 
пунктларын кирҽкле 
мебель һҽм 
оргтехника белҽн 
тҽэмин итү 

БК 2017-
2021 

- - 10,0 10,0 10,0 

4.7. Участок 
полиция 
хезмҽткҽрлҽре 
катнашында «күз 
алдына килергҽ 
рҿхсҽт итегез» 
акциясен оештыру, 
шул исҽптҽн 
участок полиция 
хезмҽткҽрлҽре 
турында «Маяк» 
газетасында, торак 
- коммуналь 
хезмҽтлҽр ҿчен 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча), 
Газета 
«Маяк» 
(килешү 
буенча), 

ЕРЦ 
((килешү 
буенча 

2017-
2021 

- - 5,0 5,0 5,0 



хисап-
квитанциялҽрендҽ 
материаллар 
урнаштыру 

 
5 бурыч: Урамнарда хокук тәртибен тәэмин итү 

5.1. Җинаятьлҽрне 
ачуда һҽм җҽмҽгать 
тҽртибен саклауда 
булышлык 
күрсҽтүче 
гражданнарга, 
җҽмгыять, ДНД, 
ОПОП 
хезмҽткҽрлҽренҽ 
бүлҽклҽр бирү 
(статья 2007 елның 
2 августындагы 38-
ТРЗ номерлы 
Татарстан 
Республикасы 
законы 
редакциясендҽ) 

БК, 
ЭЭМ 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

урамн
арда 

кылын
ган 

җиная
тьлҽрн

ең 
гомум

и 
күлҽм

е 
чагыш
тырма
ча зур 

15,2
% 

14,8
% 

14,6
% 

14,4
% 

14,2
% 

14% 1 298,
4 

1 757,1 2 190,7 2 190,
7 

2 190,
7 

5.2. Ирекле халык 
дружинасы эшен 
оештыру, шул 
исҽптҽн хокукый 
һҽм медицина 
ҽзерлеге узу, 
дружина 
ҽгъзаларына яхшы 
билгелҽр ясау, 
портатив яралар 
алу 

БК, 
ДНД 

2017-
2021 

- - 50,0 50,0 50,0 

5.3. Сакчылык 
структураларын 

БК,  
ЧОО 

2017-
2021 

- - 15,0 15,0 15,0 



килешү нигезендҽ 
мҽдҽни-
массакүлҽм, дини, 
күңел ачу һҽм 
спорт чаралары 
барышында 
җҽмҽгать тҽртибен 
тҽэмин итүгҽ җҽлеп 
итҽргҽ 

(килешү 
буенча), 

ЭЭМ 
(килешү 
буенча) 

 

5.4. Ел саен һҿнҽри 
осталык 
конкурслары 
үткҽрүне оештыру  
- "Иң яхшы полиция 
участок 
уполномоченные»,  
- "Иң яхшы тҽртип 
саклау җҽмҽгать 
пункты», 
- "Тҽртип саклау 
җҽмҽгать 
пунктының иң яхшы 
начальнигы» 

 БК, 
ЭЭМ 

(килешү 
буенча) 

2017-
2021 

- - 20,0 20,0 20,0 

 
 

Исәпләү финанс чаралары бүлекләре буенча программа 

 Бүлек № 
 

Бүлек исеме 
Бер ел эчендҽ акча суммасы (мең сумнарда) Барлыгы 

2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 г.г. 



1. Азнакай муниципаль районы 
территориясендҽ җинаятьчелек дҽрҽҗҽсе 
кимү 

8 332,7 4 919,9 293,5 293,8 294,1 12 769,8 

2. Балигъ булмаганнар белҽн эшлҽүнең 
инновацион формаларын һҽм ысулларын 
куллану, балалар һҽм яшьлҽргҽ ҽхлакый һҽм 
патриотик тҽрбия бирүне активлаштыру һҽм 
камиллҽштерү 

752,4 721,4 763,9 768,6 773,2 4 466,4 

3. 

 

Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан чыккан 

затлар арасында Социаль җайлаштыру һҽм 

хокук бозуларны профилактикалау 

0 0 0 0 0 0 

4. Җҽмҽгать урыннарында куркынычсызлыкны 

тҽэмин итү һҽм җинаятьлҽр ачу ҿчен Эчке 

эшлҽр органнары эшчҽнлеген оештыру һҽм 

заманча техник чаралар кертү. 

0 198,0 370,0 315,0 315,0 1 198,0 

5. Урамнарда хокук тҽртибен тҽэмин итү 1 298,4 1 757,1 2 275,7 2 275,7 2 275,7 9 969,3 

 Барлыгы: 10 383,5 7 596,4 3 703,1 3 653,1 3 658,0 28 403,5 



Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 

Бурыч исеме Бҽялҽү индикаторлары ахыргы 
нҽтиҗҽлҽр 

(үлчҽү берҽмлеклҽре) 

Тҿп 
күрсҽткеч 

Индикаторларның ҽһҽмияте 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ җинаятьчелек 

дҽрҽҗҽсе кимү  

100 мең кешегҽ кылынган 

җинаятьлҽр саны (берҽмлек) 

631 611 591 580 569 558 

2. Балигъ булмаганнар белҽн 

эшлҽүнең инновацион формаларын 

һҽм ысулларын куллану, балалар 

һҽм яшьлҽргҽ ҽхлакый һҽм 

патриотик тҽрбия бирүне 

активлаштыру һҽм камиллҽштерү 

балигъ булмаганнар тарафыннан 

кылынган җинаятьлҽрнең гомуми 

санында тикшерелгҽн җинаятьлҽр 

саны, процентларда 

3% 2,6% 2,4% 2,2% 2% 1,8% 

3. Иректҽн мҽхрүм итү 

урыннарыннан чыккан затлар 

арасында Социаль җайлаштыру 

һҽм хокук бозуларны 

профилактикалау 

элек хҿкем ителгҽн затлар 

тарафыннан кылынган 

җинаятьлҽрнең гомуми санында, 

тикшерелгҽн җинаятьлҽрнең 

чагыштырма авырлыгы, процент 

30,1% 29,7% 29,5% 29,3% 29,1% 28,9% 

4. Эчке эшлҽр органнары 

эшчҽнлеген оештыру җҽмҽгать 

урыннарында хокук тҽртибен һҽм 

иминлекне тҽэмин итү һҽм 

җинаятьлҽр ачу ҿчен заманча 

техник чаралар гамҽлгҽ кертү 

җҽмҽгать урыннарында кылынган 

җинаятьлҽрнең гомуми күлҽме, 

процентларны тҽшкил итҽ 

30% 29,6% 29,4% 29,2% 29% 28,8% 

5. Урамнарда хокук тҽртибен 

тҽэмин итү 

урамнарда кылынган 

җинаятьлҽрнең гомуми күлҽме 

чагыштырмача зур 

15,2% 14,8% 14,6% 14,4% 14,2% 14% 

 


