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КАРАР

Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы 
хокук бозуларны профилактикалау
ведомствоара комиссиясе турында 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының, районның җирле
үзидарә органнарының, хокук саклау органнарының, оешмаларның һәм иҗтимагый
берләшмәләрнең  хокук  бозуларны  профилактикалауга  юнәлдерелгән  социаль,
хокукый һәм башка гамәли чараларны гамәлгә ашыру буенча үзара хезмәттәшлеген
оештыру, аларны камилләштерүгә ярдәм итүче сәбәпләрне һәм шартларны бетерү
максатларында,  һәм  «Хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  Татарстан
Республикасы  Хөкүмәт  комиссиясе  турында»  Татарстан  Республикасы
Президентының 2010 елның 9 гыйнварындагы ПУ-1 номерлы Указына үзгәрешләр
кертү  хакында»  Татарстан  Республикасы  Президентының  2010  елның  31
декабрендәге ПУ-897 номерлы Указын игътибарга алып, карар бирәм: 

1. Лаеш муниципаль районының хокук бозуларны профилактикалау буенча
ведомствоара комиссиясе турында нигезләмәне расларга (1 нче кушымта). 

2. Лаеш муниципаль районының хокук бозуларны профилактикалау буенча
ведомствоара комиссиясе составын расларга (2 нче кушымта). 

3.  Әлеге  карарны  Интернет-мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә
Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми порталындагы веб-адрес
буенча  бастырып  чыгарырга  (халыкка  җиткерергә):  http://pravo.tatarstan.ru  һәм
Лаеш  муниципаль  районының  Интернет-мәгълүмати-телекоммуникацион
челтәрендә рәсми сайтында урнаштырырга: http://laishevo.tatarstan.ru. 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Лаеш муниципаль районы
Башкарма  комитеты  Җитәкчесенең  социаль  мәсьәләләр  буенча  беренче
урынбасары А.Г. Карсаловка йөкләргә. 

Җитәкче                                                                                           М. В. Фадеев

http://laishevo.tatarstan.ru/


Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Башкарма комитетының 
2019 ел, 09  июль, 1740 номерлы 

 карарына 1 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
хокук бозуларны профилактикалау ведомствоара комиссиясе турында

Нигезләмә

1. Гомуми нигезләмәләр

 1.1. Лаеш муниципаль районының хокук бозуларны профилактикалау
буенча ведомствоара комиссиясе киңәшмә органы булып тора һәм Татарстан
Республикасы  дәүләт  хакимияте  органнарының,  Татарстан  Республикасы
Лаеш  муниципаль  районы  җирле  үзидарә  органнарының,  хокук  саклау
органнарының,  учреждениеләрнең,  оешмаларның  һәм  иҗтимагый
берләшмәләрнең  хокук  бозуларны  профилактикалауга,  аларның  кылуына
ярдәм  итүче  сәбәпләрне  һәм  шартларны  бетерүгә  юнәлдерелгән  социаль,
хокукый  һәм  башка  гамәли  чараларны  гамәлгә  ашыру  буенча  үзара
хезмәттәшлеген  оештыру  өчен  төзелә  (алга  таба  –  хокук  бозуларны
профилактикалау субъектлары). 

1.2. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
үз эшчәнлеген гамәлдәге  законнар һәм әлеге Нигезләмә нигезендә гамәлгә
ашыра. 

1.3. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
тарафыннан кабул ителгән карарлар тәкъдим итү характерына ия.

 2. Комиссиянең төп бурычлары 

2.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 16.10.2013 ел,
№764 карары белән расланган 2014-2021 елларга Татарстан Республикасында
җәмәгать  тәртибен  тәэмин  итү  һәм  җинаятьчелеккә  каршы  тору  дәүләт
программасының төп нигезләмәләрен,  Лаеш муниципаль районында хокук
бозуларны  һәм  җинаятьләрне  профилактикалау  эшчәнлеген  оештыру
программасының 2018-2020  елларга  үтәлеше,  шулай  ук  Лаеш муниципаль
районы Башкарма комитетының 2017  елның 9  ноябрендәге  3943 номерлы
карары  белән  кабул  ителгән  2018-2020  елларга  хокук  бозуларны  һәм
җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген оештыру программасының төп
нигезләмәләрен гамәлгә ашыру. 

2.2.  Хокук  бозуларны  социаль  профилактикалау  системасының
нәтиҗәлелеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән тәкъдимнәр, чаралар эшләү.

2.3.  Хокук  бозуларны  профилактикалау  субъектлары  эшчәнлеген
координацияләү. 

2.4.  Лаеш  муниципаль  районы  территориясендә  хокук  бозуларны
профилактикалау буенча норматив хокукый җайга салуны камилләштерү.



3. Комиссия функцияләре 

3.1.  Лаеш  муниципаль  районында  хокук  бозуларны  профилактикалау
торышына  комплекслы  анализ  үткәрү,  алга  таба  хокук  бозуларны
профилактикалау субъектларына тәкъдимнәр эшләү. 

3.2.  Хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  муниципаль
программалар проектларын эшләү, аларның үтәлешен тикшереп тору, бүлеп
бирелгән акчалардан максатчан файдалану. 

3.3.  Хокук  бозуларны  кисәтү,  сәбәпләрне  һәм  шартларны  бетерү
мәсьәләләре  буенча  хокук  бозуларны  профилактикалау  субъектлары
җитәкчеләре, хисапларын тыңлау. 

3.4.  Хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә тәкъдимнәр әзерләү
һәм Лаеш муниципаль районының норматив хокукый актлары проектларын
эшләү.

 3.5.  Халык,  массакүләм  мәгълүмат  чаралары  белән  хезмәттәшлекне
ныгыту һәм җайга салу. 

4.  Комиссия  вәкаләтләре  Хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча
ведомствоара  комиссия  бурычларын  үтәү  һәм  үз  функцияләрен  гамәлгә
ашыру өчен хокуклы:

 4.1. Үз компетенциясе чикләрендә хокук бозуларны профилактикалау
субъектларының үзара хезмәттәшлеген оештыру һәм камилләштерү буенча
карарлар кабул итәргә. 

4.2. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
эшчәнлеге  өчен  дәүләт,  иҗтимагый,  башка  оешмалардан  һәм  вазыйфаи
затлардан  тиешле  тәртиптә  кирәкле  документларны,  Материалларны,
мәгълүматны соратып алырга һәм алырга.

 4.3. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
эшчәнлегенең  аерым  юнәлешләре  буенча  яисә  хокук  бозуларны
профилактикалау  өлкәсендә  конкрет  проблеманы хәл  итү  өчен  даими һәм
вакытлы эш төркемнәре төзергә. 

4.4. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
составына  кермәгән  учреждение,  оешма  һәм  предприятие  вәкилләрен
комиссия эшендә катнашу өчен җәлеп итәргә. 

4.5.  Хокук  бозуларны  профилактикалау  чараларын  финанслау  буенча
тәкъдимнәр кертү.

5. Комиссияне формалаштыру тәртибе
5.1. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия

Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты  карары  белән  төзелә  һәм
бетерелә.  5.2.  Хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара
комиссия Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
рәисе,  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия
рәисе  урынбасарлары,  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча
ведомствоара  комиссия  секретаре,  шулай  ук  хокук  бозуларны



профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия  әгъзалары  составында
төзелә.

 5.3. Лаеш муниципаль районының хокук бозуларны профилактикалау
буенча  ведомствоара  комиссиясе  әгъзалары  составын  Лаеш  муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесе раслый.

 6.Комиссия эшен оештыру 
6.1. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия

үз эшчәнлеген эш планы нигезендә башкара. 
6.2.  Хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара

комиссияне рәис җитәкли, ул:  -  хокук бозуларны профилактикалау буенча
ведомствоара комиссия эшчәнлеге белән җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра;; -
аның әгъзаларының  эшен  координацияли,  чираттагы  утырышта  каралырга
тиешле мәсьәләләр исемлеген билгели, эш планын раслый; - хокук бозуларны
профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия  утырышларын  билгели,
шул  исәптән  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара
комиссия  составына  кермәгән  учреждениеләр,  оешмалар  вәкилләре
катнашында да; - үз вәкаләтләре кысаларында карарлар кабул итә. 

6.3. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
секретаре түбәндәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыра:: 

- хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссиянең
чираттагы  утырышының  көн  тәртибен  формалаштыра  һәм  аны  Хокук
бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия  әгъзаларына
җиткерә; 

-  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия
утырышларын чакыруны тәэмин итә; 

-  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия
карамагына караган чаралар үткәрүне тәэмин итә. 

6.4.  Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
утырышлары кирәк булганда, әмма ярты елга бер тапкырдан да ким булмаган
санда уздырыла. 

6.5. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган өлеше
катнашса, хокуклы санала.

 6.6. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
утырышын  хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара
комиссия  рәисе  алып  бара,  ә  ул  булмаганда  -  хокук  бозуларны
профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия  Рәисе  күрсәтмәсе  буенча
хокук  бозуларны  профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия  рәисе
урынбасары. 

6.7.  Аның  Рәисе,  аның  урынбасары  һәм  хокук  бозуларны
профилактикалау  буенча  ведомствоара  комиссия  әгъзалары  аның  эшендә
җәмәгать башлангычларында катнашалар.



6.8. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
карарлары  утырышта  катнашучы  әгъзаларының  гади  тавышы  белән  ачык
тавыш бирү юлы белән кабул ителә һәм хокук бозуларны профилактикалау
буенча ведомствоара комиссия утырышы беркетмәсе белән рәсмиләштерелә.
Тавышлар  тигез  булганда,  утырышта  рәислек  итүче  тавыш  биргән  карар
кабул ителгән дип санала. 

6.9. Хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия
карарларына законнарда билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелергә мөмкин.



Татарстан Республикасы
Лаеш муниципаль районы

Башкарма комитетының 
2019 ел, 09  июль, 1740 номерлы 

 карарына 2 нче Кушымта

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының хокук
бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссиясе

составы

Фадеев 
Михаил Владимир улы

- Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты 
Җитәкчесе, комиссия рәисе;

Карсалов
Андрей Геннадий улы

- Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты 
Җитәкчесенең беренче урынбасары, комиссия 
рәисе урынбасары;

Устинов 
Дмитрий Андрей улы

- «ФОРПОСТ» МБУ директоры, комиссия 
секретаре (килешү буенча);

Комиссия әгъзалары:

Воробьев 
Виктор Николай улы

- район Башкарма комитетының эшләр идарәчесе;

Тасаков
Владимир Сергей улы

- Лаеш районы прокуроры ярдәмчесе (килешү 
буенча);

Мугинов
Рөстәм Абрик улы

- Россия Федерациясенең МРСО СУСК Татарстан
Республикасы буенча Биектау районара үзәге 
җитәкчесе (килешү буенча); 

Булатов 
Марсель Мансур улы

- Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш 
районы буенча бүлеге җәмәгать тәртибен саклау
буенча полиция начальнигы урынбасары 
(килешү буенча);

Зәкиева
Раилә Азфар кызы

- Татарстан Республикасы буенча Россия 
ҖҮФХИ ФКУ идарәсенең Лаеш районы буенча 
филиалы башлыгы (килешү буенча);

Афанасьев 
Александр Юрий улы

- Татарстан Республикасы Лаеш районы хәрби 
комиссары (килешү буенча);



Абдуллина 
Әлфия Тәлгәт кызы

- Татарстан Республикасы буенча Россия ФСХНГ 
идарәсенең Арча, Лаеш, Кукмара, Саба, Әтнә, 
Балтач, Питрәч, Балык Бистәсе һәм Теләче 
районнары буенча лицензия-рөхсәт эше бүлеге 
өлкән инспекторы (килешү буенча) );

Коробова 
Елена Владимир кызы

- ДАССО" Лаеш үзәк район хастаханәсе»нең баш 
табибы (килешү буенча)

Пучкова
Татьяна Константин 
кызы

- » Лаеш районы халыкны эш белән тәэмин итү 
үзәге " ДКУ директоры (килешү буенча);

Маннапова
Гүзәл Мулланур кызы

- Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш 
районы буенча бүлегенең УУП һәм ПДН бүлеге 
башлыгы (килешү буенча);

Хөсәенова 
Лия Илдус кызы

- " Лаеш муниципаль районы мәгариф идарәсе» 
МКУ башлыгы вазыйфаларын башкаручы 
(килешү буенча);

Кузьмина 
Любовь Леонид кызы

- " Лаеш ҮКСы» муниципаль бюджет 
учреждениесе директоры (килешү буенча);

Булатов 
Рашат Мотыгулла улы

- Лаеш муниципаль районының сугыш һәм хезмәт
ветераннары Советы Рәисе, районның 
Иҗтимагый советы рәисе (килешү буенча);

Суханов 
Денис Геннадий улы

- «Камская новь» («Кама ягы») газетасы 
мөхәррире (килешү буенча));

Демьянова 
Юлия Андрей кызы

- район балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның 
хокукларын яклау комиссиясенең баш белгече;

Родионова 
Жанна Виктор кызы

- район Башкарма комитетының опека һәм 
попечительлек бүлеге начальнигы.
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