
 
 

 

 



                                                                           Кушымта № 1  

җитәкче карарына 

Татарстан Республикасы Спас муниципаль 

районы Ким авыл җирлеге башкарма 

комитетының 09.01.2020 ел, № - лы боерыгы 
 П Л Ә Н 

 территориядә хокук бозуларны профилактикалау буенча  

ТР Спас муниципаль районы Ким авыл җирлеге 

2020 елга 
№ 

п/п 

Чараның исеме Үтәү сроклары Башкаручылар 

(хезмәтләр) 

Үтәле

ш 

турын

да 

билге 

1.  Ким авыл җирлеге территориясендә 

урамнарда һәм башка җәмәгать 

урыннарында хокук тәртибен һәм 

җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин 

итү буенча чаралар оештыру  

2020 год 

Еженедельно 

по средам 

 

 Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов 

 

 

2.  Кичке чараларны, дискотекаларны 

тикшерү буенча наркотик матдәләр 

сату һәм куллану фактларын ачыклау 

буенча даими рәвештә рейдлар үткәрү.  

2020 год 

Еженедельно 

Участковый 

уполномоченный   

М.И. Савинов 

 

 

 

 

 

 

3.   Авыл җирлеге торак пунктларына 

спиртлы эчемлекләр белән 

мавыгучыларны ачыклау буенча 

рейдлар оештырырга. 

2020 год 

Еженедельно 

Участковый 

уполномоченный   

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов 

 

4.  Мәдәни чаралар вакытында 

администрациянең җаваплы 

затларының, мәдәният 

учреждениеләре хезмәткәрләренең 

дежур торуларын оештыру- 

2020 год 

по  мере 

необходимости 

Участковый 

уполномоченный   

М.И. Савинов 

Глава поселения  

      Р.Г. Гисмятов  

 

5.  кешеләр күп була торган тамаша, 

спорт, иҗтимагый - сәяси чаралар 

2020 год 

20 числа каждого 

месяца 

Депутаты СП, 

Б.А. Андреянов 

зав.ФАП О.Г. Усова 

 

6.  Балигъ булмаган балалар тәрбияләнә 

торган имин булмаган гаиләләр 

исемлеген аныклау. Имин булмаган 

гаиләләргә беркетелгән депутатлар 

исемлеген аныклау 

2020 год 

ежеквартально 

 март 2020 год 

 июнь 2020 год 

сентябрь 2020 год 

 декабрь 2020 год 

Глава поселения 

Р.Г. Гисмятов 

зав.ФАП О.Г. Усова  

 

7.  Аз керемле һәм тулы булмаган 

гаиләләр белән документлар 

рәсмиләштерүдә ярдәм күрсәтү 

мәсьәләсе буенча эшләү. 

Постоянно Глава поселения Р.Г. 

Гисмятов 

 

 

8.  Шәхси-профилактик эш яшүсмерләр, 

шул исәптән шартлы хөкем ителгән 

яшүсмерләр белән дә 

2020 год 

15 числа 

каждого месяца 

Глава поселения Р.Г. 

Гисмятов 

 

 



9.  Патриотик тәрбия темасына түгәрәк 

өстәлләр, диспутлар, эчкечелек, 

наркоманиянең зыяны турында 

әңгәмәләр оештырырга 

Ежеквартально 

 

март 2020 год 

 июнь 2020 год 

 сентябрь 2020 год 

 октябрь 2020 год 

Директор СДК  

М.А. Максимова  

Зав.библиотекой 

Н.Н. Семенова 

зав.клуб  

Е.В. Зайцева 

Н.З. Мухаметзянова 

 

10.  Спас районы буенча Эчке эшләр 

министрлыгының участок 

уполномоченные катнашында 

гражданнар җыеннары, әңгәмәләр 

үткәрү.    

Ежеквартально 

 

март 2020 год 

 июнь 2020 год 

 сентябрь 2020 год 

 октябрь 2020 год 

Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов 

 

11.  Халыкка хокукка каршы гамәлләр 

кылган (яшел үсентеләрне законсыз 

кисү, балык тоту) өчен, янгын 

куркынычсызлыгы чараларын үтәү, 

суда үз-үзеңне тоту һәм табигый-

чыганак һәм аеруча куркыныч 

инфекцияләрне кисәтү буенча 

җаваплылык турында хәбәр итәргә 

2020 год 

апрель-май 

 

 

Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов  

 

12.  Авыл җирлеге территориясендә 

наркотиклы үсемлекләр учакларын 

ачыклау буенча рейд чаралары 

2020 год 

май-октябрь 

2 раза в неделю 

(при наличии 

благоприятных 

погодных 

условий). 

Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов 

 

13.  Бөтендөнья тәмәке тартуга каршы 

көрәш көне. Кем тәмәке тарта, үзенә 

дошман " телдән журналын үткәрүне 

оештыру» 

2020 год 

  май   

Директор СДК  

М.А. Максимова  

Зав.библиотекой 

Н.Н. Семенова 

зав.клуб  

Е.В. Зайцева 

Н.З. Мухаметзянова 

 

14.  Халыкара наркоманиягә һәм 

наркотикларның законсыз әйләнешенә 

каршы көрәш көне кысаларында 

чаралар үткәрү: "Наркомания-ул 

олылар һәм балалар өчен агу» 

2020 год 

 июнь 

 

Директор СДК  

М.А. Максимова  

Зав.библиотекой 

Н.Н. Семенова 

зав.клуб  

Е.В. Зайцева 

Н.З. Мухаметзянова 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов 

 

 

15.  Халыкка мәгълүмат җиткерүне һәм 

эшләмәүче гражданнарга гражданнар 

күпләп була торган урыннарда 

террорлык актлары барлыкка килү 

куркынычы янаган очракта эш-

гамәлләргә өйрәтүне оештырырга. 

Профилактик эш дәрәҗәсен һәм яшәү 

урыны буенча гражданнарны яклау 

Постоянно     Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов  

 



дәрәҗәсен күтәрү. 

16.  Халык арасында хокук бозуларны 

булдырганда гамәлдә булу тәртибе 

турында буклетлар һәм социаль 

мошенниклыкны профилактикалау 

буенча башка материаллар тарату. 

Ежеквартально 

 

март 2020 год 

 июнь 2020 год 

 сентябрь 2020 год 

 октябрь 2020 год  

Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

 

 

17.  Җирлекнең 2019 елда хокук бозуларны 

профилактикалау буенча эш хисабы 

һәм анализы. 

2020 год 

декабрь 

 

Участковый 

уполномоченный  

М.И. Савинов 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов 

 

18.  Бөтендөнья СПИДка каршы көрәш 

көне. Бөтен тормыш алда «телдән 

журналын үткәрүне оештыру» 

2020 год 

 01 декабря   

Директор СДК 

 М.А. Максимова  

Зав.библиотекой 

Н.Н. Семенова 

зав.клуб  

Е.В. Зайцева 

Н.З. Мухаметзянова  

.  

 

19.  2021 елга хокук бозуларны 

профилактикалау буенча эш планын 

раслау 

2020 год 

декабрь 

 

Глава поселения  

Р.Г. Гисмятов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


