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 Азнакай муниципаль районы башлыгының 

2006 елның 17 февралендәге 40 нчы номерлы  

"Иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәүче 

учреждениеләр һәм органнар эшендә ярдәм 

күрсәтү һәм җәза үтәүче затларга социаль 

ярдәм күрсәтү комиссиясен төзү турында"гы 

карарына үзгәрешләр кетү хакында (2009 

елның 18 июнендәге 88 нче номерлы, 2013 

елың 31 декабрендәге 336 нчы номерлы, 2016 

елның 11 ноябрендәге 355 нче номерлы 

карарлар редакциясендә)  

  

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 29 июлендәге 631 

номерлы «Татарстан Республикасында иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән 

затларны ресоциальләштерү эшчәнлеген оештыру турында» карарын үтәү, Азнакай шәһәр 

прокуратурасының 2020 елның 09 гыйнварындагы 02-08-03/7-2020 номерлы  «Россия 

Федерациясендә хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезләре турындагы 

законнарны бозуларны бетерү хакында» күрсәтмәсен үтәү йөзеннән карар бирәм: 

1. Азнакай муниципаль районы башлыгының 2006 елның 17 февралендәге 40 

нчы номерлы  "Иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәүче учреждениеләр һәм органнар 

эшендә ярдәм күрсәтү һәм җәза үтәүче затларга социаль ярдәм күрсәтү комиссиясен төзү 

турында"гы карарына (2009 елның 18 июнендәге 88 нче номерлы, 2013 елың 31 

декабрендәге 336 нчы номерлы, 2016 елның 11 ноябрендәге 355 нче номерлы карарлар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Карарның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциализацияләү һәм 

иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтүче затларга социаль ярдәм күрсәтү комиссиясен 

төзү турында»;   

1.2. 1  һәм 2 пунктларда: 

- «Җәза үтәүче учреждениеләр һәм органнар эшенә ярдәм итү һәм» сүзләрен 

төшереп калдырырга; 

- «иректән мәхрүм итү рәвешендә» сүзләреннән соң «иректән мәхрүм итү 

урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциальләштерү турында» сүзләрен өстәргә. 

2. Азнакай муниципаль районы башлыгының 2006 елның 17 февралендәге 40 нчы 

номерлы  «Иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәүче учреждениеләр һәм органнар 

эшендә ярдәм итү һәм социаль ярдәм күрсәтү буенча комиссия төзү турында»  карары 
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белән расланган, җәза үтәүче учреждениеләр һәм органнар эшендә ярдәм итү һәм иректән 

мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәгән затларга социаль ярдәм күрсәтү комиссиясе турында 

нигезләмәгә (2009 елның 18июнендәге 88 нче номерлы, 2012 елның 24 августындагы 194 

нче номерлы, 2013 елның 31 декабрендәге 336 нчы номерлы, 2016 елның 11 ноябрендәге 

355 нче номерлы карарлар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

2.1. Нигезләмәнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 "Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциализацияләү һәм 

иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтүче затларга социаль ярдәм күрсәтү комиссиясе 

турында нигезләмә»; 

2.2. Нигезләмә тексты буенча «иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән 

затларны ресоциальләштерү турында» сүзләрен төшереп калдырырга»; 

2.3. 1.3. пунктта «Татарстан Республикасы законнары» сүзләреннән соң «2019 елның 

29 июлендәге 631 нсе номерлы  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

«Татарстан Республикасында иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциальләштерү эшчәнлеген оештыру турында» карары белән» сүзләрен өстәргә; 

2.4. II бүлекнең 2.1 пунктын Комиссия бурычлары түбәндәге эчтәлекле д) абзацы 

белән тулыландырырга: 

"д) иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциализацияләүгә 

ярдәм күрсәтү.» 

3.  Азнакай муниципаль районы башлыгының 2006 елның 17 февралендәге 40 

нчы номерлы  «Иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәүче учреждениеләр һәм органнар 

эшендә ярдәм итү һәм социаль ярдәм күрсәтү буенча комиссия төзү турында» (2009 елның 

18июнендәге 88 нче номерлы, 2012 елның 24 августындагы 194 нче номерлы, 2013 елның 

31 декабрендәге 336 нчы номерлы, 2016 елның 11 ноябрендәге 355 нче номерлы карарлар 

редакциясендә)  карары белән расланган, иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәүче 

учреждениеләр һәм органнар эшенә ярдәм итү комиссиясе составына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

3.1. Комиссиянең исемен яңа редакциядә бәян итәргә: 

«Ирекләреннән мәхрүм итү һәм иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән 

затларны ресоциализацияләү рәвешендә җәза үтүче затларга социаль ярдәм күрсәтү 

комиссия составы»; 

3.2. Комиссия составыннан чыгарырга: Г.Р.Газизованы, Э.Р. Марданшинаны, 

Э.Й.Зарипованы, Р.А.Тинчуринны; 

3.3. Комиссия составына кертергә: 

- Эльвира Илгизәровна Солтангированы -Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының баш белгече (балигъ булмаганнар эшләре буенча комиссиянең җаваплы 

секретаре), аны комиссия секретаре итеп раслап (килешү буенча); 

- Элиза Наиловна Марданшигагы - Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш 

белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы 

социаль яклау бүлеге башлыгы, аны комиссия әгъзасы итеп раслап (килешү буенча); 

- Зөлфия Рафисовна Зарипованы -Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе начальнигы урынбасары-методик бүлек башлыгы»; 

-Сирин Әнәсович  Раймановны -Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай 

районы буенча бүлегенең җәмәгать тәртибен саклау буенча полиция начальнигы 

урынбасары (килешү буенча); 

- Илдар Фираил Шиһаповны  - «Азнакай РҮХ» ДАССОның баш табибы, аны 

комиссия әгъзасы итеп раслап (килешү буенча). 

3.4. Комиссия секретаре - Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

эшләр идарәчесе  Руслан Рөстәмович Дәүләтшинны, комиссия рәисе урынбасары итеп 

расларга (килешү буенча). 

3.5. Комиссия әгъзасы  Л. Р. Гафиева вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



«Азнакай шәһәре ЦЗН»  ДКУ директоры, Татарстан Республикасында кеше 

хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең Азнакай муниципаль районындагы җәмәгать 

ярдәмчесе (килешү буенча)». 

3.6. Комиссия әгъзасы А.М. Солтанова вазыйфасын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

«Россия ФКУ УИИ УФСИН   ТР буенча идарәсенең Азнакай муниципальара 

филиалы башлыгы (килешү буенча)». 

4. Әлеге карарның 1 нче кушымтасы нигезендә комиссия әгъзаларына Азнакай 

муниципаль районында иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны 

ресоциальләштерү мәсьәләләрен хәл итү өчен муниципаль чаралар планын эшләргә 

тәкъдим итәргә. 

5. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында»  түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һәм 

Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында интернет-телекоммуникация челтәрендә 

түбәндәге  веб-адрес буенча урнаштырырга: http: //aznakayevo. tatar. ru. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

 

 

Башлык                                                                                                       М. З. Шәйдуллин  
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Азнакай муниципаль районы башлыгы 

карарына 1 нче кушымта«___»________ 

20___ № ____ 

 

Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затларны ресоциализацияләү һәм 

иректән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтүче затларга социаль ярдәм күрсәтү 

комиссиясе составы 

 

Комиссия рәисе: 

Н.М. Нәгыймов  Азнакай муниципаль районы башлыгы урынбасары 

Комиссия рәисе урынбасары: 

Дәүләтшин Р. Р. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты эшләр 

идарәчесе (килешү буенча) 

Комиссия секретаре: 

Солтангирова Э. И. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының балигъ 

булмаганнар эшләре буенча комиссиясе баш белгече 

(җаваплы секретаре) (килешү буенча) 

Комиссия әгъзалары: 

Мәрданшина Э.Н. ТР Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 

министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы социаль 

яклау бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

Л.Р.Гафиева «Азнакай ш. ЦЗН " ДКУ директоры, Татарстан 

Республикасында Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 

Азнакай муниципаль районындагы җәмәгать ярдәмчесе 

(килешү буенча) 

Зарипова З. Р. "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мәгариф идарәсе" МКУ начальник урынбасары - методик 

бүлек башлыгы (килешү буенча) 

Шиһапов И. Ф. «Азнакай РҮХ» ДАССОның баш табибы (килешү буенча) 

Солтанова А. М. Россия ҖҮФХИнең ТР буенча идарәсенең Азнакай районара 

филиалы начальнигы (килешү буенча) 

Райманов С. А. Россия Эчке эшләр министрлыгының Азнакай районы буенча 

бүлегенең җәмәгать тәртибен саклау буенча полиция 

начальнигы урынбасары (килешү буенча) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


