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Иректән мәхрүм итү урыннарыннан 

азат ителгән затларны ресоциализацияләү  

буенча эшче төркем төзү турында 

 

Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затлар белән 

индивидуаль профилактика эшен оештыру максатларында һәм  Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 29 июлендәге 631 

номерлы карары нигезендә к а р а р   б и р ә м: 

1. Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциализацияләү буенча эшче төркем төзергә. 

2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы территориясендә 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерү 

буенча эшче төркем составын расларга (1 нче кушымта). 

3. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы территориясендә 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерү 

буенча эшче төркем турында Нигезләмәне (2 нче кушымта). 

4. Территориядә иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән 

затларны ресоциальләштерү буенча эшче төркем җитәкчесенә квартал саен 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча район ведомствоара комиссиясенә хисап чорыннан 

соң килүче айның 4 числосыннан да соңга калмыйча башкарылган эшләр 

турында хисап тапшырырга тәкъдим итәргә. 

5.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый 

мәгълүматының рәсми порталында урнаштырырга. 

6. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советы Аппараты җитәкчесе Р. А. Закировага 

йөкләргә. 
 

В.В. МАКАРОВ 
 

  

 



Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы 

Башлыгының  

2002 елның 14 гыйнвары, № 1 

карарына 1нче кушымта 

 

Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны  

ресоциальләштерү буенча эшче төркем СОСТАВЫ 

 

Гыйльметдинова 

Римма Ринатовна 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары, эшче төркем рәисе 

 

Еремина  

Ольга Николаевна 

“Өмет” халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге 

мөдире, эшче төркем секретаре 

 

Комиссия әгъзалары: 

 

 

Абзалиева 

Дания Зәңгировна 

"Әгерҗе хәбәрләре” район газетасы баш мөхәррире 

(килешү буенча); 

 

Зарипова 

Альмира Таһировна 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 

Әгерҗе районындагы социаль яклау бүлеге 

башлыгы (килешү буенча); 

 

Кәлимуллин 

Ахсан Фатыхович 

Татарстан Республикасы Менделеевск районы 

халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенең Әгерҗе 

филиалы ДБУ мөдире (килешү буенча); 

 

Мусин  

Ринас Энгелевич 

җәмәгать тәртибен саклау буенча полиция 

начальнигы урынбасары (килешү буенча); 

 

Овчинников  

Эдуард Вильевич 

Әгерҗе район үзәк хастаханәсе баш табибы 

(килешү буенча). 

 
 

 

_______________________  



Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы 

Башлыгының  

2002 елның 14 гыйнвары, № 1 

карарына 2нче кушымта 

 

 

Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциальләштерү буенча эшче төркем турында Нигезләмә 

 

 I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районында иректән 

мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерү 

мәсьәләләре буенча эш төркеме (алга таба – Эш төркеме) Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы башлыгы каршындагы Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районы җирле үзидарә органнарының 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, федераль башкарма 

хакимият органнарының территориаль органнары, граждан җәмгыяте 

институтлары, массакүләм мәгълүмат чаралары һәм башка оешмалар белән 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерү 

мәсьәләләре буенча эшчәнлеген координацияләүне һәм үзара хезмәттәшлеген 

оештыруны тәэмин итә торган даими эшләүче координация органы булып тора. 

1.2. Эшче төркем үз эшчәнлегендә федераль законнар, Татарстан 

Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының муниципаль хокукый актлары, шулай ук иректән мәхрүм итү 

урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерүгә ярдәм итүне 

оештыру буенча эшче төркем турындагы Нигезләмәгә таяна. 

1.3. Эшче төркем эшчәнлеге ресоциализациягә ярдәм итү күздә тотыла 

торган затларның ихтыяр белдерүе һәм иреклелеге принципларына нигезләнә. 

 

II. Эшче төркемнең төп бурычлары 

 

Эшче төркемнең төп бурычлары булып тора: 

2.1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районында иректән 

мәхрүм итү рәвешендә җинаять җәзасын үтәгән һәм (яки) җинаять-хокукый 

характердагы башка чараларга дучар ителгән затларны җәмгыятькә кертү 

максатларында социаль-икътисадый, педагогик, хокукый характердагы чаралар 

комплексын гамәлгә ашыру, шул исәптән: 

- һөнәри юнәлеш һәм хезмәт адаптациясе; 

- торак һәм көнкүреш җайланмалары; 

- медицина ярдәме; 

- психологик ярдәм; 

- югалган туганлык һәм башка социаль элемтәләрне торгызуда ярдәм итү; 

- иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциализацияләүнең башка формалары. 



2.2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарының Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, федераль 

башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, граждан җәмгыяте 

институтлары, массакүләм мәгълүмат чаралары һәм башка оешмалар белән 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерү 

мәсьәләләре буенча эшчәнлеген һәм хезмәттәшлеген координацияләүне тәэмин 

итү. 

2.3. Кабат (рецидив) җинаятьчелекне профилактикалау. 

2.4. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы 

территориясендә иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциальләштерү һәм хезмәт белән интеграцияләү буенча алып барыла торган 

эш турында җәмәгатьчелеккә мәгълүмат бирү. 

 

III. Ведомствоара комиссия вәкаләтләре 

 

Ведомствоара комиссия үзенә йөкләнгән бурычларны үтәү 

максатларында түбәндәге вәкаләтләрне гамәлгә ашыра:: 

3.1. Шәхси тәртиптә ресоциализацияләүгә ярдәм күрсәтүгә ризалык алган 

затларның социаль хәлен карый һәм анализлый. 

3.2. Дәүләт һәм муниципаль ярдәм механизмнарын, башка оешмаларның 

һәм граждан җәмгыяте институтларының мөмкинлекләрен исәпкә алып, 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциализацияләүнең индивидуаль программасын эшли. Реабилитация 

программасында каралган чараларның һәрберсен тормышка ашыру өчен 

җаваплы затларны, аларны тормышка ашыру срокларын билгели. 

3.3. Ресоциализация буенча үткәрелгән чараларның нәтиҗәләрен һәм 

нәтиҗәлелеген анализлый. 

3.4. Ресоциализациянең индивидуаль программасын гамәлгә ашыруны 

туктату турында карар кабул итә: 

тотрыклы уңай нәтиҗәләргә ирешү; 

затның Әгерҗе муниципаль районыннан читкә даими яшәү урынына 

чыгуы (зат башка муниципаль районга (шәһәр округына) Татарстан 

Республикасы чикләрендә күрсәтелгән факт турында мәгълүмат, булган 

материаллар белән бергә, затка карата булган материаллар белән бергә, 

Татарстан Республикасы тиешле муниципаль районының ведомствоара 

комиссиясенә җибәрелә.); 

ресоциализацияләүдә ярдәм итүдән баш тарту турында затның гаризасын 

кабул итү; 

шәхси программаны алга таба ресоциализацияләү мөмкинлеген төшереп 

калдыручы бүтән очракларда. 

3.5. Әгерҗе муниципаль районында кабат (рецидив) җинаятьчелекне 

профилактикалау мәсьәләләрен хокукый җайга салуны камилләштерү буенча 

тәкъдимнәр әзерли, аларны вәкаләтле органнарга, вәкаләтле вазыйфаи затларга 

җибәрә. 

3.6. Эшче төркем хокуклы: 



3.6.1. Үз компетенциясе кысаларында Әгерҗе муниципаль районының 

җирле үзидарә органнары, шулай ук дәүләт хакимияте органнары, башка 

оешмалар һәм гражданлык җәмгыяте институтлары тарафыннан үтәлүгә 

тәкъдим ителгән карарлар кабул итәргә; 

3.6.2. Хокук саклау органнарына закон бозу билгеләре ачыкланган очракта, 

гаепле затларны җаваплылыкка тарту турындагы мәсьәләне хәл итү өчен 

тиешле документлар һәм материалларны җибәрергә. 

3.7. Эшче төркем үз компетенциясе кысаларында хезмәттәшлек итә: 

3.7.1. Россия Федерациясе Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең 

Татарстан Республикасы буенча идарәсе белән; 

3.7.2. Эчке эшләр органнары белән түбәндәге сораулар буенча: 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны исәпкә алу; 

шәхси профилактик эш үткәрү; 

хокукый белемнәрне пропагандалауда катнашу; 

3.7.3. Министерством Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы һәм аның карамагындагы 

учреждениеләр (социаль яклау бүлекләре, халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәкләре, социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләре) түбәндәге мәсьәләләр 

буенча: 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларга матди ярдәм 

күрсәтү, "Дәүләт социаль ярдәме турында" 1999 елның 17 июлендәге 178-ФЗ 

номерлы Федераль законны һәм "Татарстан Республикасында дәүләт социаль 

ярдәмен, шул исәптән социаль контракт нигезендә дә, күрсәтү турында" 2014 

елның 2 сентябрендәге 635 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карары"н гамәлгә ашыру кысаларында; 

социаль адаптация үзәкләрендә билгеле бер яшәү урыны булмаган затлар 

өчен социаль хезмәтләр алучылар белән бергә иректән мәхрүм итү 

урыннарыннан азат ителгән затлар арасыннан социаль хезмәт алучылар; 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән балигъ булмаганнарны, 

шулай ук иректән мәхрүм итү белән бәйле булмаган җәзага тартылган балигъ 

булмаган гражданнарны учреждениеләрдә социаль адаптацияләү; 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат итүгә әзерләнүче затларны 

хезмәт базары, вакансияләр турында мәгълүмат бирү юлы белән 

социальләштерүгә булышлык күрсәтү; 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән гражданнарга эшчәнлек 

(һөнәр) өлкәсен сайлау, эшкә урнаштыру максатларында һөнәри юнәлеш бирү 

буенча түләүсез дәүләт хезмәтләре күрсәтү, һөнәри белем бирү, билгеләнгән 

тәртиптә эшсез дип танылган күрсәтелгән категориядәге затларга эшсез 

гражданнарга психологик ярдәм күрсәтү буенча, хезмәт базарында эшсез 

гражданнарны социаль адаптацияләү буенча, һөнәри белем һәм өстәмә һөнәри 

белем бирү буенча түләүсез дәүләт ярдәме күрсәтү; 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән гражданнарга туры килә 

торган эш эзләүдә ярдәм итү; 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән эш бирүчеләрне, эшкә 

урнаштыручы затларны стимуллаштыру; 



3.7.4. сәламәтлек саклау учреждениеләре тарафыннан беренчел медик-

санитар ярдәм, профилактик һәм диспансер күзәтүен оештыру мәсьәләләре 

буенча Территориаль сәламәтлек саклау идарәсе белән; 

3.7.5. Үз компетенциясе нигезендә дәүләт хакимиятенең башка органнары, 

җирле үзидарә органнары, оешмалар, граждан җәмгыяте институтлары белән. 

 

 IV. Эшче төркемне формалаштыру тәртибе 

 

4.1. Эшче төркем комиссия рәисе, аның урынбасары, секретаре һәм 

комиссия әгъзалары составында формалаша. 

Эшче төркем рәисе: 

эшче төркем эшчәнлегенә гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра; 

үз вәкаләтләре кысаларында эшче төркем әгъзаларына йөкләмәләр бирә; 

эшче төркем тарафыннан кабул ителгән документларга кул куя; 

эш төркеменә йөкләнгән бурычларны үтәү өчен шәхси җаваплылык тота. 

Эшче төркем секретаре: 

эшче төркем рәисе йөкләмәләрен үти; 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы җирле үзидарә 

органнарына җәза үтәү системасы учреждениеләре администрацияләреннән 

кергән мәгълүматны туплауны һәм гомумиләштерүне гамәлгә ашыра; 

иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затлардан, 

ресоциализациягә ярдәм күрсәтү турында гаризалар кабул итүне гамәлгә 

ашыра; 

ресоциализация программасының һәр катнашучысына ресоциализация 

картасын һәм шәхси эшне рәсмиләштерә, аңа шәхси ресоциализация 

программасы чараларын үтәү буенча документлар һәм белешмәләр кертелә; 

муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә органнарыннан, дәүләт 

хакимияте органнарыннан, иҗтимагый һәм башка оешмалардан һәм вазыйфаи 

затлардан эшче төркем эшчәнлеге өчен кирәкле документлар, материаллар һәм 

мәгълүмат соратып ала; 

эшче төркем рәисенең аның утырышлары нәтиҗәләре буенча бирелгән 

йөкләмәләрен үтәүне оештыра; 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы халкына эшче 

төркем функцияләре, аның эшчәнлеге нәтиҗәләре турында мәгълүмат бирүне 

оештыра. 

4.2. Эшче төркем составы Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы башлыгы карары белән раслана. 

4.3. Эшче төркем составына Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының җирле үзидарә органнары, шулай ук Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнары, федераль башкарма хакимият органнарының 

территориаль органнары, социаль яклау органнары, сәламәтлек саклау 

учреждениеләре, мәгариф оешмалары вәкилләре керә ала (килешү буенча). 

4.4. Эшче төркем составына элегрәк иректән мәхрүм итү урыннарыннан 

азат ителгән, ресоциализациянең уңай тәҗрибәсе булган затлар кертелергә 

мөмкин. 



4.5. Эшче төркем утырышларында Әгерҗе районы прокуратурасы вәкиле 

катнаша ала (килешү буенча). 

4.6. Эшче төркем утырышына эшче төркем составына кермәгән дәүләт 

хакимияте органнары, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының җирле үзидарә органнары, шулай ук башка оешмалар, граждан 

җәмгыяте институтлары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре 

чакырыла ала. 

4.7. Эшче төркем эшендә катнашу җәмәгать башлангычларында гамәлгә 

ашырыла. 

 

V. Эшче төркем эшчәнлеген оештыру һәм аның эш тәртибе 

 

5.1. Эшче төркем эше даими нигездә алып барыла. 

5.2. Эшче төркем утырышлары иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат 

ителгән затлардан, ресоциализациягә ярдәм күрсәтү турындагы гаризалар 

керүгә карап, әмма айга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә уздырыла. 

Кирәк булган очракта, эшче төркем рәисе, шулай ук эшче төркем әгъзасы 

инициативасы буенча (рәис белән килештереп һәм эшче төркем Секретаре 

тәкъдиме буенча) эшче төркемнең чираттан тыш утырышлары үткәрелергә 

мөмкин. 

5.3. Эшче төркем утырышын эшче төркем рәисе алып бара  

5.4. Эшче төркем утырышы вакыты һәм урыны турында, алардан 

ресоциализациягә ярдәм күрсәтү турында гариза кергән затларга, аларның 

туганнарына, утырышларда катнашу максатка ярашлы дип танылган бүтән 

затларга, утырыш көненә кадәр бер тәүлек кала хәбәр ителә. 

5.5. Эшче төркем утырышы вакыты һәм урыны турында Әгерҗе районы 

прокурорына хәбәр ителә. 

5.6. Эшче төркем утырышы анда аның составының яртысыннан артыгы 

катнашу шарты белән хокуклы була. 

5.7. Эшче төркем карарлары тәкъдим итү характерына ия һәм утырышта 

катнашучыларның гади күпчелек тавышы белән ачык тавыш бирү юлы белән 

кабул ителә. Тавышлар тигез булганда утырышта рәислек итүче тавышы 

хәлиткеч булып тора. 

5.8. Эшче төркем әгъзалары утырышларда карала торган мәсьәләләр 

турында фикер алышканда тигез хокукларга ия. 

5.9. Ирекләреннән мәхрүм ителгән зат теләге буенча утырыш әлеге 

Нигезләмәнең 4.6 пунктында күрсәтелгән затларны чакырмыйча гына үткәрелә.  

5.10. Эшче төркем әгъзалары комиссия утырышында фикер алышынган 

мәсьәләләр турында белешмәләрне, күрсәтелгән мәсьәләләргә кагылышлы 

затларның ризалыгыннан башка, игълан итәргә хокуклы түгел. 

Гражданнарның шәхси тормышы турында мәгълүматлар тараткан өчен 

эшче төркем әгъзалары законнар нигезендә җаваплы. 

5.11.  Массакүләм мәгълүмат чараларында эшче төркем эшен яктырту 

максатларында мәгълүмат чараларына тиешле мәгълүмат бирү, ведомствоара 

комиссия рәисе рөхсәте белән шәхси мәгълүмат күрсәтмичә рөхсәт ителә. 


