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Татарстан Республикасы Менделеевск 

муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча 2016-2020 

елларга комплекслы программага 

үзгәрешләр кертү турында    

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 15.08.1995 ел, № 4545 

«Татарстан Республикасы территориясендә коралның, хәрби припасларның һәм 

шартлаткыч матдәләрнең законсыз әйләнешен кисәтү чаралары турында» карарын 

тормышка ашыру һәм халыкның ирекле нигездә законсыз саклана торган коралны 

тартып алу буенча чараларны тормышка ашыруның нәтиҗәлелеген күтәрү 

максатларында 

 Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районының  Башкарма комитеты, 

  

КАРАР   ЧЫГАРДЫ: 

  

1. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Башкарма 

комитетының 26.11.2015 ел, № 668/1 карары белән расланган 2016-2020 елларга 

Менделеевск муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалау буенча 

комплекслы программага түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Программаның 6 өлешендәге 2.1 пунктына 2.1.7 пунктчалар өстәргә. 2.1.8. 

кушымта нигезендә.  

2.   Әлеге карарны Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга www.mendeleevsk.tatar.ru " Норматив документлар» бүлегендә һәм 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат порталында http://pravo.tatarstan.ru.. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

     Җитәкче   А.З.Хамматов                                                                                                

                



  

  

 

Кушымта 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитет  карары    

2019 елның 25  июле, № 399 

  

 

2  Хокук бозуларны профилактикалау 

2.1  Муниципаль берәмлек территориясендә хокук бозуларны профилактикалау   

2.1.1.  Муниципаль район уку 

йортларында граждан мәктәп 

инспекторларының вазыйфаларын 

кертү мөмкинлеген өйрәнергә һәм 

карарга 

«ТР  ММР БК  

    мәгариф 

идарәсе” 

 МКУ 

   

2016-2017 еллар 

дәвамында  

- - - - - - 

2.1.2   Укыту процессына профильалды 

һәм профильле укытуны кертү 

кысаларында төрле хезмәт 

белгечлекләре буенча 5-11 

сыйныфларны кертү турындагы 

мәсьәләне карарга 

«ТР  ММР БК  

    мәгариф 

идарәсе” 

 МКУ 

  

 2016-2017 еллар 

дәвамында  

- - - - - - 

2.1.3  Булган ял һәм спорт 

учреждениеләрен (ведомствога 

караган һәм мәктәп спорт 

залларын) яшүсмерләрне һәм 

яшьләрне сәламәт яшәү рәвешенә 

тарту өчен нәтиҗәле кулланырга. 

Хокук бозуларны профилактикалау 

буенча ведомствоара комиссия 

утырышларында әлеге объектларга 

кичке, ял һәм бәйрәм көннәрендә 

йөреш мәсьәләләрен карарга 

 Башкарма 

комитеты, «ТР  

ММР БК  

 мәгариф идарәсе” 

 МКУ,   МКУ 

«ММР БК Яшьләр 

эшләре буенча 

идарә » 

 һәрвакыт - - - - - - 



2.1.4  Менделеевск муниципаль 

районында "Закон Территориясе" 

конкурсының Ел саен үткәрелә 

торган муниципаль этабын, 

җиңүчеләрне бүләкләп, үткәрүне 

оештырырга 

  

Башкарма 

комитет, ЭЭМ 

бүлеге (килешү 

буенча) 

 2016-2020 

еллар 

  агымдагы 

финанслау 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2.1.5  Халыкка социаль хезмәт күрсәтү 

бүлеге эшчәнлеген тәэмин итәргә. 

Яшьләргә социаль-хокукый һәм 

психологик ярдәм күрсәтүче 

оешмалар челтәрен үстерү 

Әгъза социаль 

яклау, Башкарма 

комитет   

 вакыт эчендә 

программаның 

гамәлләре 

- - - - - - 

2.1.6  Менделеевск муниципаль районы 

халкында законсыз саклана торган 

корал һәм сугыш кирәк-яракларын 

ирекле тапшыруны 

стимуллаштыру 

ЭЭМ бүлеге 

(килешү буенча)  

  

2016-2020 еллар 

- - - - - - 

2.1.7  «Татарстан Республикасында 

дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәге " 

дәүләт бюджет учреждениесеннән 

һәм аның филиалларыннан кергән 

документлар нигезендә корал, аның 

төп өлешләрен, хәрби 

припасларын, коралга 

патроннарны, шартлаткыч 

матдәләрне һәм шартлаткыч 

җайланмаларны ирекле тапшырган 

өчен акча түләүдән баш тарту 

турында бәяләмә һәм килешү 

әзерли; 

ЭЭМ бүлеге 

(килешү буенча)  

2016-2020 еллар 

.  

 

- - - - - - 



2.1.8  В соответствии с поступившими 

документами от государственного 

бюджетного учреждения 

"Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в 

Республике Татарстан" и его 

филиалов готовит заключение и 

соглашение об отказе в 

добровольной сдаче оружия, 

основных частей, военных 

припасов, патронов к оружию, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств.; 

ЭЭМ бүлеге 

(килешү буенча)  

2016-2020 гг.  

 

- - - - - - 

 


