
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СПАС МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

УРТА ЙОРТКҮЛ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТ Ы 

КАРАР 

№ 37,                                                      2019 елның 19 декабре 

 

Урта Йорткүл авыл җирлеге хокук бозуларны                                                                                               

профилактикалау буенча 2020 елга эш планын раслау турында 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 

Президентының 2009 елның 12 маендагы 537 номерлы Указы, Татарстан Республикасы 

Спас муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалауның комплекслы 

программасы нигезендә Урта Йорткүл авыл җирлеге башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Урта Йорткүл авыл җирлеге буенча хокук бозуларны профилактикалау буенча эш 

планын расларга. 

 

2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расланды: 

Урта Йорткүл авыл җирлеге 

Башкарма комитет җитәкчесе 

 

___________________ Г. Р. Кәримуллина 

 

 

 

ИСӘП 

Урта Йорткүл авыл җирлеге буенча хокук бозуларны 2020 елга 

профилактикалау эше 

 

Максат: 

җирлек территориясендә хокук бозуларны профилактикалауның нәтиҗәле системасын 

формалаштыру 

 

Төп бурычлар:: 

балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау максатларында 

балигъ булмаганнарны эш белән тәэмин итү чараларын көчәйтү; 

яшьләр арасында җинаятьләрне һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эшен 

камилләштерү; 

иң беренче чиратта эчкечелек, эчкечелек, наркомания, җинаятьчелек, күзәтүчесезлек, балигъ 

булмаганнарның сукбайлыгы, законсыз миграция белән көрәшне активлаштыруга, иректән 

мәхрүм итү урыннарыннан чыккан затларны ресоциализацияләүгә юнәлдерелгән хокук 

бозуларны социаль профилактикалау системасын торгызу 

 

№ п/п Чаралар җаваплы 

1 Хокук бозуларны профилактикалау өлкәсендә норматив-хокукый актларга мониторинг үткәрү 



2 авыл җирлеге башлыгы Г. Р. Кәримуллина, полициянең участок уполномоченные Г. Р. 

Кәримуллина халык арасында террорчылык актлары барлыкка килү турында аңлату эшләре алып 

бару һәм гражданнарның уяулыгын арттыру максатыннан, халык арасында җыеннар үткәрү 

 

3 авыл җирлеге башлыгы Г. Р. Кәримуллина, полициянең участок уполномоченные-полиция 

хезмәткәре Г. Р. Кәримуллина халык өчен террорчылык актлары барлыкка килү һәм 

гражданнарның уяулыгын арттыру куркынычы янаган гамәлләр турында күрсәтмә агитация 

урнаштырырга 

4 авыл мәдәният йорты директоры Вәлиев з. а., Башкирова з. а., Урта Йорткүл мәдәният 

йортында, Иж-Борискино мәдәният йортында, авыл китапханәләрендә ял һәм спорт чараларына 

баруны оештырырга.В.. китапханәчеләр-Әхмәтҗанова А.М., Данилина Н.. 

5 балигъ булмаганнарга алкогольле һәм спиртлы продукция сату очракларына җирлек башлыгы Г. 

Р. Каримуллина, полициянең участок уполномоченные 

6 мәктәп укытучылары яшьләр өчен спорт секцияләре эшен оештырырга 

Галиуллин З. А., Матвеев А. А. 

7 авыл яшьләре белән «хокук бозуларны профилактикалау» темасына авыл мәдәният йорты 

директоры Вәлиев з. а., Башкирова а. в., полиция участок уполномоченные белән очрашуларны 

оештырырга. 

8 участок полиция хезмәткәре миграция учетында тормаган затларны ачыклау 

9 Участок полиция хезмәткәре гражданнарга карата хокук бозулар кылганда гамәлдә булу тәртибе 

турында белешмәлекләр һәм социаль мошенниклыкны профилактикалау буенча башка 

материалларны халык арасында таратырга 

10  һәр ел саен полиция участок уполномоченные катнашында «таныштырырга рөхсәт итегез» дип 

исемләнгән акция уздырырга җирлек башлыгы Г. Р. Кәримуллин, участок полиция хезмәткәре Г. Р. 

Кәримуллина 

11 авыл җирлеге башлыгы Г. Р. Кәримуллинадан азат ителгән затларны эшкә урнаштыруда 

булышлык күрсәтү 

12 Җирлек башлыгы Г. Р. Кәримуллина, полициянең участок уполномоченные, депутатлар 

территорияне төзекләндерү планын  үтәргә тиеш 

13  хокук бозуларны профилактикалау эшләренә җирлек башлыгы Г. Р. Кәримуллина йомгак ясады 

14 Хокук бозуларны профилактикалау буенча 2021 елга эш планын раслау. Җирлек Башлыгы Г. Р. 

Кәримуллина 


