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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

20.03.2019 г. Менделеевск № 150 

Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы 

территориясендә «торак-2019 " янгын 

– профилактика операциясен үткәрү 

турында» 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясендә 

урнашкан торак фондта янгыннарны кисәтү һәм аларда кешеләрнең һәлак булуын 

кисәтү максатларында Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРДЕ: 

 1. "Торак-2018 «янгын-профилактика операциясен үткәрүне төгәлләргә һәм 

«торак-2019» янгын сүндерү-профилактика операциясен 2019 елның мартыннан 

алып аерым карарга кадәр уздырырга. 

 2. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районында " торак – 

2019» янгын-профилактика операциясен үткәрү буенча янгынга каршы чаралар 

планын расларга (1 нче кушымта). 

3. Тәкъдим итү : 

           3.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының " профилактик 

төркемнәр составын (килешү буенча) расларга (2 нче кушымта). 

 3.2. Профилактик төркемнәр көче белән торак фондта һәм торак пунктларда 

янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләре, янгынга каршы пропаганда 

турында халыкка хокукый белем бирү һәм хокукый мәгълүмат бирү рәвешләрендә 

чаралар үткәрергә. 

3.3. Профилактик төркемнәр тарафыннан үткәрелгән эш торак фондының һәм 

торак пунктларның янгынга каршы торышы турындагы мәгълүматны 

гомумиләштерү һәм анализлау өчен атна саен сишәмбе көннәрендә Менделеев 

муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр бүлегенә 

(Менделеевск МР гражданнарны яклау идарәсе аша) мәгълүмат бирергә.  

3.4. ПСЧ-86 ФГКУ «Татарстан Республикасы буенча 15 ФПС отряды» (А. Ю. 

Балясов): - профилактик төркемнәр эшен координацияләүне тормышка ашырырга; - 

гражданнарның торак йортларында (фатирларында) билгеләнгән автоном янгын 

белдерүчеләрнең (эшкә сәләтлелеге) булуына һәм төзеклегенә мониторинг ясарга; 

 

 



3.5. Профилактик төркемнәр эше барышында күп балалы гаиләләрнең, ялгыз 

карт гражданнарның яшәү урыннарына, халыкның социаль яктан имин булмаган 

катламнарына, алкогольне чамадан тыш куллануга сәләтле затларга, шулай ук 

билгеле бер яшәү урыны булмаган затларга бару урыннарына аерым игътибар 

бирергә кирәк.   

3.6. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы җирлекләре 

башкарма комитетлары җитәкчеләре:  

- җирле үзидарә органнары, идарә итүче компанияләр һәм хезмәт күрсәтүче 

оешмалар тарафыннан төзелгән шартнамәләр нигезендә торак фондта янгын-

профилактик эшләр үткәрүне оештырырга;  

- капиталь һәм агымдагы ремонт кысаларында янгынга каршы чараларны 

үтәүгә өстәмә акча җыю мәсьәләсе буенча күпфатирлы йортларда яшәүчеләрнең 

гомуми җыелышларын оештырырга;  

- гражданнарны яшәү урыны буенча көнкүрештә янгын куркынычсызлыгы 

чаралары буенча укытуны, халык арасында агитация һәм пропаганда материаллары 

әзерләүне һәм таратуны оештырырга; 

- аз керемле гражданнарга (күп балалы гаиләләргә, социаль куркыныч хәлдә 

булган балалар гаиләләргә, ялгыз өлкән гражданнарга) мичкә җылыту һәм электр 

үткәргечләрен ремонтлау буенча адреслы социаль ярдәм күрсәтүне, шулай ук янгын 

куркынычсызлыгының мәҗбүри таләпләрен үтәү буенча башка чаралар үткәрүне 

оештыру; 

 - өлкән яшьтәге кешеләр, сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән гражданнар, 

социаль куркыныч хәлдә булган гражданнар турында автоном янгын белдерүләрен 

урнаштыру максатларында мәгълүмат әзерләргә; 

 - коммуналь түләүләр буенча бурычлары булган балигъ булмаган балалары 

булган гаиләләр яши торган торак йортларны газ, су, электр белән тәэмин итүне 

булдырмауны контрольдә тотуны дәвам итәргә;  

- күп балалы гаиләләр, социаль куркыныч хәлдә булган балалар белән 

гаиләләр, авыр мәсьәләләрне ачыклау һәм хәл итү максатыннан, алкогольне артык 

куллануга сәләтле ялгыз өлкән яшьтәге гражданнар һәм кешеләр торак йортларын 

100 процент урыннарга чыгуга ирешергә; 

  3.7.  "Нептун+» идарә компаниясе" ҖЧҖ, территориаль иҗтимагый 

үзидарәләр рәисләре, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының 

Менделеевск шәһәре башкарма комитетлары һәм авыл җирлекләре җитәкчеләренә:  

- торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри 

таләпләре, янгынга каршы пропаганда үткәрү өчен күп фатирлы йортларда 

яшәүчеләрнең гомуми җыелышларын һәм авыл торак пунктларында гражданнар 

җыеннарын оештырырга;  

3.8. ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең Менделеев муниципаль районы 

буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр бүлеге) - профилактик 

төркемнәр белән янгынга каршы пропаганда алып бару тәртибе буенча укыту 

дәресләре үткәрергә;  

- алкогольне явыз ният белән куллануга сәләтле ялгыз өлкән яшьтәге 

гражданнар, гражданнар патронаж учетында торучы күп балалы гаиләләрнең яшәү 

урыннары исемлекләренә төзәтмәләр кертергә; 

- янгын вакытында ныклыгы түбән булган күпфатирлы торак йортларны, газ 

һәм электр белән тәэмин итүдән өзеп куелган шәхси торак йортларны (фатирларны) 

исәпкә алырга. Торак йортларны (фатирларны) газ һәм электр белән тәэмин итүдән 



өзеп тору фактлары ачыкланганда опека һәм попечительлек органнары, 

прокуратурага хәбәр итәргә кирәк;  

- алкогольне явыз ният белән куллануга сәләтле күп балалы гаиләләр, ялгыз 

картлар, кешеләр яши торган урыннарда профилактик эшләр исәбен алып барырга;  

- торак фондының һәм торак пунктларның янгынга каршы торышы турындагы 

мәгълүматны гомумиләштерүне һәм анализлауны оештырырга. Җирле үзидарә 

органнары, торак оешмалары җитәкчеләре адресына кварталга кимендә 1 тапкыр 

түгел, ә янгыннар белән хәл начарайган очракта, янгын куркынычсызлыгы 

чараларын үтәү турында ай саен тәкъдимнәр (күрсәтмәләр) җибәрергә, гамәлдәге 

закон кысаларында объектларның һәм торак пунктларның янгын 

куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча конкрет карарлар күрсәтелгән. Башкарылган 

эш турында прокуратура органнарына хәбәр итәргә; 

- кешеләр күпләп җыела торган урыннарда (сәүдә үзәкләрендә, базарларда, 

вокзалларда) янгын куркынычсызлыгы турында текстларны трансляцияләүне 

оештырырга.); 

- янгын куркынычсызлыгы тематикасына агитация һәм пропаганда 

материаллары әзерләүдә җирле үзидарә органнарына методик ярдәм күрсәтү һәм 

почта элемтәсе, торак оешмалары, халыкны социаль яклау хезмәткәрләре, 

полициянең участок уполномоченныйлары, ирекле янгын җәмгыяте әгъзалары 

мөмкинлекләрен файдаланып халык арасында аларны тарату; 

- тиешле җитәкчеләрне тыңлап һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү 

буенча карарлар кабул итеп, торак фонды, объектлар һәм торак пунктлар 

утырышларында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә проблемалы мәсьәләләрне 

карау турында Менделеевск муниципаль районы башкарма комитетына тәкъдимнәр 

кертергә; 

- тиешле максатчан программаларны эшләү һәм территорияләрне үстерүнең 

перспектив планнарына янгынга каршы эшләрне финанслауны кертү өлешендә 

җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлекне оештырырга; 

- балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия 

һәм социаль яклау органнары белән балигъ булмаган балаларның тормыш 

эшчәнлеген тәэмин итүче ресурслардан мәхрүм итү фактлары буенча мәгълүмат 

алмашу, шулай ук әлеге категория гаиләләрнең торак урыннары торышы 

канәгатьләндерерлек түгел; 

 3.9. ТР буенча Россия ГТХМ Баш идарәсенең Менделеев муниципаль районы 

буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр бүлеге (М. В. Скоробогатов) 

һәм " ТАТМЕДИА «АҖ филиалы»: 

- торак фонды һәм торак пунктларның янгын куркынычсызлыгын массакүләм 

мәгълүмат чараларында тәэмин итүдә үткәрелә торган чаралар һәм проблемалы 

мәсьәләләр турында ай саен яктыртуны оештырырга;  

- көнкүрештә янгын куркынычсызлыгы чараларын күрсәтү белән оператив 

хәлләр турында халыкка мәгълүмат бирүне оештырырга;   

  4. Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының архитектура, 

төзекләндерү һәм инфраструктура үсеше бүлеге, Татарстан Республикасының» 

Менделеевск муниципаль районы инвестицион һәм инфраструктура үсеше идарәсе 

«МАУ белән берлектә, торак биналарны реконструкцияләгәндә, капиталь 

ремонтлаганда янгынга каршы кирәкле чараларның үтәлешен тәэмин итәргә тиеш, 

янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәү фактларын ачыклаганда мәгълүматны 

Менделеевск муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик 



эшләр бүлегенә Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр 

министрлыгы УНД һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан 

Республикасы буенча Баш идарәсе җибәрергә; 

 4.1. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

    Җитәкче                                                                                                А.З. Хамматов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.В.Скоробогатов                                                                                                                                                                                          



Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты 

карарына 1 нче кушымта 

    Дәүләт хакимияте органнары 

    №150 от 20.03.2019  

 

                   Карар белән расланган 

                           Башкарма комитет җитәкчесе  

                  ТР Менделеевск муниципаль районы 

                

                 №_       _  от «_           _»_                       _2019  

 

ПЛАН  

янгын-профилактик чаралар үткәрү буенча янгынга каршы чаралар 

 ТР Менделеевск муниципаль районында «торак-2019» операциясе 

 

 

№ 

п/п 

Чаралар исеме Үтәлеш вакыты  үтәлеш өчен жаваплы үтәү 

турында 

билге  

 

1.  Торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының 

мәҗбүри таләпләре, янгынга каршы пропаганда үткәрү өчен күп 

фатирлы йортларда яшәүчеләрнең гомуми җыелышларын һәм авыл 

торак пунктларында гражданнар җыеннарын оештырырга. 

 

  

 

 

 март-декабрь 

2019 ел 

"Нептун+» идарә компаниясе" ҖЧҖ, 

территориаль иҗтимагый үзидарәләр 

рәисләре, район Башкарма комитеты 

җитәкчесе һәм Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы авыл 

җирлекләре башкарма комитетлары 

җитәкчеләре   

 

2.  Торак пунктларда янгынга каршы су белән тәэмин итү 

чыганакларын янгын су чыганагын җылыту, су чыганагына керү 

юлларын төзекләндерү, ачык сулыкларда алыштыргысыз бураларны, 

су башняларын җиһазлау, янгын автомобильләре белән елның теләсә 

даими 

  

 

Менделеевск муниципаль районы авыл 

җирлекләре башлыклары 

 



кайсы вакытында су алу җайланмалары белән тәэмин итү торышына 

китерүгә ирешергә 

3.  Торак секторда янгыннарны кисәтү максатыннан, янгын 

куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү буенча инструктаж һәм 

әңгәмәләр үткәрү белән торак фондны ишегаллары буйлап йөреп 

чыгу оештырырга. 

март-декабрь 

2019 ел 

 

Менделеевск МР буенча ОНДиПР ГУ ТР 

буенча Русия ГТХМ 

ПЧ-86 " ТР буенча 15 ОФПС» 

Ижевка ОП «ТР Янгын саклау»  

Менделеевск муниципаль районы авыл 

җирлекләре башлыклары 

 

4.  Массакүләм мәгълүмат чаралары белән берлектә янгын 

куркынычсызлыгы чараларын пропагандалау буенча чаралар 

әзерләргә һәм тормышка ашырырга. 

даими Менделеевск МР буенча ОНДиПР ГУ ТР 

буенча Русия ГТХМ, 

ТАТМЕДИА " АҖ филиалы» 

 

5.  Менделеевск МР территориясендә янгыннар белән хәлләр буенча 

экспресс-мәгълүмат һәм янгын куркынычсызлыгы чаралары 

турында белешмәлекләр әзерләргә һәм таратырга. 

 

Ай саен Менделеевск МР буенча ОНДиПР ГУ ТР 

буенча Русия ГТХМ 

 

6.  Янгын вакытында кешеләргә хәбәр итү чаралары белән торак 

пунктларны җиһазландыруны оештыру һәм тәэмин итү 

ел дәвамында Главы сельских поселений                  

Менделеевского муниципального района 

РТ 

 

7.  Шәхси йорт хуҗалары белән аңлату әңгәмәләре үткәрү һәм һәр 

ярдәмче хуҗалыкта 200 литрдан да ким булмаган су запасы һәм 

янгын сүндерү максатлары өчен шанцлы кораллар булуга ирешү 

апрель 

2019 ел 

Менделеевск МР буенча ОНДиПР ГУ ТР 

буенча Русия ГТХМ, 

ПЧ-86 " ТР буенча 15 ОФПС» 

  Ижевка ОП «ТР Янгын саклау»  

Менделеевск муниципаль районы авыл 

җирлекләре башлыклары 

 

8.  Янгын сүндерү беренчел чараларын һәм янгынга каршы 

инвентарьларны урнаштыру өчен торак пунктларда гомуми 

файдалану урыннарын билгеләргә. 

апрель 

2019 ел 

Менделеевск муниципаль районы авыл 

җирлекләре башлыклары 

 

 



 

 

                                                                                        2 нче кушымта 

                                                                                                    Башкарма комитет карарына  

Менделеевск муниципаль районы 

№150 от 20.03.2019 

 
 

Төркемнәр Исемлеге 

халыкка торак фондта һәм торак пунктларда янгын куркынычсызлыгының мәҗбүри 

таләпләре, ТР Менделеевск муниципаль районы территориясендә янгынга каршы пропаганда 

турында, шулай ук спиртлы эчемлекне күп балалы һәм аз керемле гаиләләрнең, ялгыз һәм карт 

гражданнарның яшәү урыннарында профилактик чаралар үткәрү буенча хокук белеме бирү һәм 

халыкка хокукый мәгълүмат бирү рәвешләрендә профилактик чаралар үткәрү буенча.  

 

Профилактик төркем № 1 (Менделеевск шәһәре): 

1. Менделеевск МР УНД һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча 

Баш идарәсе («Карповец» ТОС территориясе, «Бондюжский»ТОС территориясе) буенча ОНД һәм 

ПР сорау алучысы. 

2. ПЧ-86 янгын сүндерү-15 дежур каравылының шәхси составы (янгын-коткару 

гарнизонының аерым график буенча беркетелгән территория нигезендә). 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

5. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

           6. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең өйдә социаль 

хезмәт күрсәтү бүлекчәсе хезмәткәрләре (беркетелгән территория нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры" халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлеге хезмәткәрләре 

(беркетелгән территория нигезендә). 

 

8.  «Альфа» территориаль иҗтимагый үзидарә Советы Рәисе («Альфа»территориаль 

иҗтимагый үзидарәсе территориясе). 

9.  Рәисе территориаль иҗтимагый үзидарә Советы «Бондюжский» (территориясе ТОС 

Бондюжский»). 

10.  "Карповец» территориаль иҗтимагый үзидарә Советы Рәисе 

(«Карповец»территориаль иҗтимагый үзидарә территориясе). 

11.  "Поселок «территориаль иҗтимагый үзидарә Советы Рәисе. 

12.  "Химик» территориаль иҗтимагый үзидарә Советы Рәисе. 

2 нче профилактик төркем (Абалач авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ.   

2. ТР буенча ГКУ Яр Чаллы отрядының ПЧ-79 шәхси составы (аерым график буенча 

беркетелгән территория нигезендә). 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Абалач авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә 

 

 

 



3 нче номерлы профилактик төркем (Бөрешле авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ. 

2. ТР буенча ГКУ Яр Чаллы отряды ПЧ-79 шәхси составы (аерым график буенча 

беркетелгән территория нигезендә) 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Бөрешле авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең мобиль 

җыелма төркеме хезмәткәрләре. 

 

№ 4 профилактик төркем (Татар Чаллысы авыл җирлеге): 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ. 

2. ПЧ-86 ОФПС-15 4нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Татар Чаллысы авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә).  

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры" халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлеге хезмәткәрләре 

(беркетелгән территория нигезендә). 

8. Менделеевск муниципаль районының «Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

комплекслы үзәге» нең өйдә социаль хезмәт күрсәтү бүлекчәсе мобиль төркеме хезмәткәрләре. 

5 нче профилактик төркем (Монай авыл җирлеге): 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ. 

2. ПЧ-86 ОФПС-15 4нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Монай авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең мобиль 

җыелма төркеме хезмәткәрләре. 

Профилактическая группа № 7 (Камаевское СП): Енабердино авыл җирлеге профилактик 

Төркеме): 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ. 

2. ПЧ-86 ОФПС-15 2нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Енабердино авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 



6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең өйдә социаль 

хезмәт күрсәтү бүлекчәсе хезмәткәрләре (беркетелгән территория нигезендә). 

8. Менделеевск муниципаль районындагы " Өмет Яры» халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекчәсе мобиль 

төркеме хезмәткәрләре. 

 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ. 

2. ПЧ-86 ОФПС-15 3нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Камай авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең өйдә социаль 

хезмәт күрсәтү бүлекчәсе хезмәткәрләре (беркетелгән территория нигезендә). 

8. Менделеевск муниципаль районындагы " Өмет Яры» халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекчәсе мобиль 

төркеме хезмәткәрләре. 

8 нче номерлы профилактик төркем (Иске Гришкино авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНДиПР ДУ ТР буенча Русия ГТХМ Баш идарәсенең 

УНДиПР сорау алучысы. 

2. ПСЧ-86 ОФПС-15 2нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Строкришкино авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең мобиль 

җыелма төркеме хезмәткәрләре. 

 

9 нчы номерлы профилактик төркем (Монашево авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНДиПР ДУ ТР буенча Русия ГТХМ Баш идарәсенең 

УНДиПР сорау алучысы. 

2. ПСЧ-86 ОФПС-15 4нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Монашево авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең мобиль 

җыелма төркеме хезмәткәрләре. 

 

 



     12 нче номерлы профилактик төркем(Турай авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНДиПР ДУ ТР буенча Русия ГТХМ Баш идарәсенең 

УНДиПР сорау алучысы. 

2. ТР буенча ГКУ Яр Чаллы отряды Ижевка ОП шәхси составы (аерым график буенча 

беркетелгән территория нигезендә) 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Турай авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең мобиль 

җыелма төркеме хезмәткәрләре. 

 

            №13 профилактик төркем(Песәй авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНДиПР ДУ ТР буенча Русия ГТХМ Баш идарәсенең 

УНДиПР сорау алучысы. 

2. ПСЧ-86 ОФПС-15 1нче каравыл шәхси составы. 

3. Ижевка авыл җирлеге Яр Чаллы отряды (Куразово авылы, Песәй авылы) шәхси 

составы аерым график буенча) 

4. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

5. Песәй авыл җирлеге башлыгы. 

6. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

8. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең өйдә социаль 

хезмәт күрсәтү бүлекчәсе хезмәткәрләре (беркетелгән территория нигезендә). 

9.  Менделеевск муниципаль районындагы " Өмет Яры» халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм күрсәтү бүлекчәсе мобиль 

төркеме хезмәткәрләре. 

 

  14 нче номерлы профилактик төркем(Ижау авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНДиПР ДУ ТР буенча Русия ГТХМ Баш идарәсенең 

УНДиПР сорау алучысы. 

2. Ижевка авылы оешкан җинаятьчел төркеменең ТР буенча ГКУ Яр Чаллы отряды 

шәхси составы (аерым график буенча беркетелгән территория нигезендә). 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Ижевка авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" дәүләт автоном социаль хезмәт күрсәтү учреждениесенең мобиль 

җыелма төркеме хезмәткәрләре. 

 

     

 

 

 



15 нче номерлы профилактик төркем(Тойгуҗа авыл җирлеге)): 

1. Менделеевск МР буенча ОНД сорау алучысы һәм ТР буенча Русия ГТХМ Баш 

идарәсенең УНДиПР ГУ. 

2. ПЧ-86 ОФПС-15 2нче каравыл шәхси составы. 

3. Россия Эчке эшләр министрлыгының Менделеевск районы буенча полициянең 

участок вәкаләтле вәкиле (беркетелгән хезмәт күрсәтү территориясе нигезендә). 

4. Тойгуҗа авыл җирлеге башлыгы. 

5. НАСКО иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

6. Росгосстрах иминият компаниясе хезмәткәрләре (беркетелгән хезмәт күрсәтү 

территориясе нигезендә). 

7. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры «халыкка социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге" халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәгенең өйдә социаль 

хезмәт күрсәтү бүлекчәсе хезмәткәрләре (беркетелгән территория нигезендә). 

8. Менделеевск муниципаль районындагы "Өмет Яры" халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

комплекслы үзәгенең гаиләгә һәм балаларга социаль ярдәм бүлеге хезмәткәрләре (беркетелгән 

территория нигезендә). 


