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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыньщ иректэн 

мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны ресоциальлэштеру 
мэсьэлэлэре буенча ведомствоара комиссиясе составы;

-  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыньщ иректэн 
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бастырып чыгарырга.
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РАСЛАНГАН

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц иректэн 
мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны ресоциальлэштеру 

мэсьэлэлэре буенча ведомствоара комиссиясе турында Нигезлэмэ 

1. Гомуми иигезлэмэлэр
1.1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц иректэн мэхрум 

иту урыннарыннан азат ителгэн затларны ресоциальлзштеру мэсьэлэлэре буенча 
Ведомствоара комиссиясе (алга таба - Ведомствоара комиссия) Татарстан 
Республикасы Саба муниципаль районы Башлыгы каршындагы даими эшлэуче 
координация органы булып тора Ьэм Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районы ж;ирле узидарэ органнарыныц Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте 
органнары, федераль башкарма хакимият органнарыныц территориаль органнары, 
граждан жэмгыяте институтлары, массакулэм мэгьлумат чаралары Ьэм башка 
оешмалар белэн иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны 
ресоциальлзштеру мэсьэлэлэре буенча эшчэнлеген координациялэуне Ьэм узара 
хезмэттэшлеген оештыруны тээмин итэ.

1.2. Ведомствоара комиссия уз эшчэнлегендэ федераль законнарга, 
Татарстан Республикасы законнарына, Татарстан Республикасы Саба муниципаль 
районыныц муниципаль хокукый актларына, шулай ук иректэн мэхрум иту 
урыннарыннан азат ителгэн затларны ресоциальлэштеругэ ярдэм итуне оештыру 
буенча ведомствоара эшче теркем турындагы Нигезлэмэгэ таяна.

1.3. Ведомствоара комиссия эшчэнлеге ресоциальлэштерудэ ярдэм иту куздэ 
тотыла торган затларныц иреклелек Ьэм ихтыяр белдеру принципларына нигезлэнэ.

2. Ведомствоара комиссиянец топ бурычлары
Ведомствоара комиссиянец топ бурычлары булып тубэндэгелэр тора:
2.1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында иректэн мэхрум иту 

рэвешендэ жинаять ж;эзасына тартылган Ьэм (яки) щшаять-хокукый характердагы 
башка чараларга дучар ителгэн затларны ж;эмгыятькэ реинтеграциялэу 
максатларында, социаль-икътисадый, педагогик, хокукый характердагы чаралар 
комплексын гамэлгэ ашыру,шул исэптэн:

пенитенциар озата бару;
Ьенэри юнэлеш Ьэм хезмэт адаптациясе;
торакка кагылышлы Ьэм кенкуреш мэсьэлэлэрен ж;айлау,урнаштыру ;
медицина ярдэме;
психологик ярдэм;
югалган туганлык Ьэм башка социаль элемтэлэрне торгызуда ярдэм иту;



иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны 
ресоциализациялэунец башка формалары.

2.2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы ж;ирле узидарэ 
органнарыныц Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте органнары, федераль 
башкарма хакимият органнарыньщ территориаль органнары, граждан жэмгыяте 
институтлары, массакулэм мэгълумат чаралары Ьэм башка оешмалар белэн иректэн 
мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны ресоциальлэштеру мэсьэлэлэре 
буенча эшчэнлеген координациялэуне Ьэм узара хезмэттэшлеген тээмин иту.

2.3. Иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларньщ республика 
регистрынын муниципаль сегментын алып бару.

2.4. Яцадан (рецидив) жинаятьчелеккэ баруны кисэту.
2.5. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы территориясендэ 

иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны ресоциальлэштеру Ьэм 
хезмэт белэн интеграциялэу буенча алып барыла торган эш турында 
жэмэгатьчелеккэ мэгълумат биру.

3. Ведомствоара комиссия вэкалэтлэре
Ведомствоара комиссия узенэ йеклэнгэн бурычларны утэу максатларында 

тубэндэге вэкалэтлэрне гамэлгэ ашыра:
3.1. Шэхси тэртиптэ ресоциализациялэудэ ярдэм курсэтугэ ризалык биргэн 

затларныц социаль хэлен карый Ьэм анализлый.
3.2. Иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затны, законнарда 

каралган дэулэт Ьэм муниципаль ярдэм механизмнарын, башка оешмаларныц Ьэм 
граждан ж;эмгыяте институтларыныц мемкинлеклэрен исэпкэ алып, яцадан 
социальлэштерунец индивидуаль программасын эшли. Реабилитация 
программасында каралган чараларныц Ьэрберсен тормышка ашыру очен ж;аваплы 
затларны, аларны тормышка ашыру срокларын билгели.

3.3. Ресоциализация буенча уткэрелгэн чараларныц нэтижэлэрен Ьэм 
файдасын анализлый.

3.4. Тубэндэге очракларда шэхси ресоциализация программасын гамэлгэ 
ашыруны туктату турында Карар кабул итэ:

тотрыклы уцай нэтижэлэргэ ирешкэн очракта;
зат Саба муниципаль районыннан читкэ даими яшэу урынына кучеп киткэн 

очракта (зат Татарстан Республикасы чиклэрендэге башка муниципаль районга 
кучеп киткэн очракта, курсэтелгэн факт турында мэгълумат, затка карата булган 
материаллар белэн бергэ, Татарстан Республикасы тиешле муниципаль районыныц 
ведомствоара комиссиясенэ ж;ибэрелэ.);

ресоциализациялэудэ ярдэм итудэн баш тарту турында затныц гаризасын алган 
очракта;

ресоциализациялэу буенча шэхси программаны алга таба гамэлгэ ашыру 
момкинлеге булмаган бутэн очракларда.

3.5. Саба муниципаль районында яцадан (рецидив) ж;инаятьчелеккэ баруны 
кисэту мэсьэлэлэрен хокукый жайга салуны камиллэштеру буенча тэкъдимнэр 
эзерли, аларны вэкалэтле органнарга, вэкалэтле вазыйфаи затларга жибэрэ.



3.6. Ведомствоара комиссия тубэндэге хокукларга ия:
3.6.1. Уз компетенциясе кысаларында Саба муниципаль районы жирле узидарэ 

органнары, шулай ук дэулэт хакимияте органнары, башка оешмалар Ьэм 
гражданлык ж;эмгыяте институтлары тарафыннан утэлергэ тэкъдим ителгэн 
карарлар кабул итэргэ;

3.6.2. Жцнаять яки административ ж;аваплылыкка китерэ торган законны бозу 
билгелэре ачыкланган очракта, гаепле затларны ждваплылыкка тарту турындагы 
мэсьэлэне хэл иту очен хокук саклау органнарына тиешле документларны Ьэм 
материалларны жибэрергэ.

3.7. Ведомствоара комиссия уз компетенциясе чиклэрендэ тубэндэгелэр белэн 
хезмэттэшлек итэ:

3.7.1. Иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны исэпкэ алу 
мэсьэлэлэре буенча Россия Федерациясе жэзаларын утэту Федераль хезмэтенец 
Татарстан Республикасы буенча Идарэсе белэн;

3.7.2. Эчке эшлэр органнары белэн тубэндэге мэсьэлэлэр буенча:
-  иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларны исэпкэ алу;
-  шэхси профилактик эш уткэру ;
-  хокукый белемнэрне пропагандалауда катнашу;

3.7.3. Татарстан .Республикасы Хезмэт, мэшгульлек Ьэм социаль яклау 
министрлыгы Ьэм аньщ карамагындагы учреждениелэр белэн (социаль яклау 
булеклэре, халыкны эш белэн тээмин иту узэклэре, социаль хезмэт курсэту 
учреждениелэре) тубэндэге мэсьэлэлэр буенча:

-  “Дэулэт социаль ярдэме турында”гы 1999 елныц 17 июлендэге 178-ФЗ 
номерлы Федераль законны Ьэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
“Дэулэт социаль ярдэме турында, шул исэптэн социаль контракт нигезендэ, 
Татарстан Республикасында ’ дэулэт социаль ярдэме курсэту турында”гы 2014 
елныц 2 сентябрендэге 635 номерлы карарын гамэлгэ ашыру кысаларында, иректэн 
мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затларга матди ярдэм курсэту;

-  иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затлар арасыннан социаль 
хезмэтлэр алучылар белэн билгеле бер яшэу урыны булмаган затлар очен социаль 
адаптация узэклэрендэ профилактик эш;

-  социаль хезмэт курсэту учреждениелэрендэ иректэн мэхрум иту 
урыннарыннан азат ителгэн балигъ булмаганнарны, шулай ук ирегеннэн мэхрум 
итугэ бэйле булмаган ж;эзаларга хокем ителгэн балигъ булмаган гражданнарны 
социаль адаптациялэу;

-  хезмэт базары,вакансиялэр турында мэгълумат биру юлы белэн иректэн 
мэхрум ителу урыннарыннан азат итугэ эзерлэнуче затларны ресоциализациялэудэ 
булышлык курсэту;

-  эшчэнлек (Ьенэр), эшкэ урнашу, Ьенэри белем биру олкэсен сайлау 
максатларында Ьенэри юнэлеш буенча бушлай дэулэт хезмэтлэре курсэту, 
билгелэнгэн тэртиптэ эшсез дип танылган курсэтелгэн категория затларга - эшсез 
гражданнарга психологик ярдэм курсэту, хезмэт базарында эшсез гражданнарны 
социаль адаптациялэу, Ьенэри укыту Ьэм естэмэ Ьенэри белем биру буенча бушлай 
дэулэт хезмэтлэре курсэту;

-  иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн гражданнарга туры 
килэ торган эш эзлэудэ ярдэм иту;



-  эш биручелэрне, иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн эшкэ 
урнашучы затларны кызыксындыру чаралары;

3.7.4. Территориаль сэламэтлек саклау идарэсе (булганда), беренчел медик- 
санитар ярдэм, профилактик Ьэм диспансер кузэтуен оештыру мэсьэлэлэре буенча 
сэламэтлек саклау учреждениелэре белэн;

3.7.5. Уз компетенциясе нигезендэ дэулэт хакимиятенец башка органнары, 
жирле узидарэ органнары, оешмалар, граждан жэмгыяте институтлары белэн 
хезмэттэшлек итэ.

4. Ведомствоара комиссияне тезу тэртибе
4.1. Ведомствоара комиссия, комиссия рэисе, анын урынбасары, сэркатибе Ьэм 

комиссия эгъзалары составында тезелэ.
4.1.1. Ведомствоара комиссия рэисе:
-  ведомствоара комиссия эшчэнлегенэ гомуми щггэкчелек итуне гамэлгэ 

ашыра;
-  хэлиткеч тавыш биру хокукына ия булып ведомствоара комиссия 

утырышын алып бара;
-  ведомствоара комиссиянец чираттагы утырышыныц кон тэртибен 

раслый;
-  уз вэкалэтлэре кысаларында ведомствоара комиссия эгъзаларына 

йеклэмэлэр бирэ;
-  ведомствоара комиссия тарафыннан кабул ителгэн документларга кул

куя;
-  ведомствоара комиссиягэ йоклэнгэн бурычларны утэу очен шэхси 

жаваплылык тота.
4.1.2. Ведомствоара комйссия сэркатибе:
-  ведомствоара комиссия рэисе йеклэмэлэрен ути;
-  ведомствоара комиссия утырышыныц кон тэртибен формалаштыра,
анын утырышына кирэкле материалларны, тиешле карарлар проектларын
эзерлэу эшен координацияли, комиссия утырышы беркетмэсен алып бара;
-  ведомствоара комиссия эгъзаларына Ьэм аныц утырышына чакырылган 

затларга ведомствоара комиссия утырышыньщ урыны, вакыты Ьэм кон тэртибе 
турында хэбэр итэ, аларны кирэкле материаллар белэн тээмин итэ;

-  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц жирле узидарэ 
органнарына жэза утэу системасы учреждениелэре администрациялэреннэн алына 
торган, затны азат иту турында, аныц торагы, эшкэ сэлэте Ьэм булган белгечлеклэре 
барлыгы турында мэгълумат ж;ыю Ьэм гомумилэштеруне гамэлгэ ашыра;

-  иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн затлардан 
ресоциализациягэ ярдэм иту турында гаризалар кабул итуне гамэлгэ ашыра;

-  ресоциализация программасыныц Ьэр катнашучысына шэхси ярдэм 
курсэту картасын Ьэм шэхси эш рэсмилэштерэ, аца шэхси ресоциализация 
программасы чараларын утэу буенча документлар Ьэм белешмэлэр кертелэ;

-  иреклэреннэн мэхрум ителгэн затларныц Республика регистрыныц 
муниципаль сегментын алып бара;



-  муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнарыннан, дэулэт 
хакимияте органнарыннан, ижтимагый Ьэм башка оешмалардан Ьэм вазыйфаи 
затлардан Ведомствоара комиссия эшчэнлеге очен кирэкле документлар, 
материаллар Ьэм мэгълумат соратып ала;

-  Ведомствоара комиссия утырышлары беркетмэлэрен този;
-  утырышлар нэтижэлэре буенча мэгълуматлар, Ведомствоара комиссиясе 

рэисенец йоклэмэлэрен утэуне оештыра;
-  Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы халкына 

ведомствоара комиссия функциялэре, аньщ эшчзнлеге нэтижэлэре турында 
мэгълумат бируне оештыра.

4.2. Ведомствоара комиссия составы Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районы Башлыгыныц карары белэн раслана.

4.3. Ведомствоара комиссия составына Татарстан Республикасы Саба 
муниципаль районыныц жирле узидарэ органнары, шулай ук Татарстан 
Республикасыныц дэулэт хакимияте органнары, федераль башкарма хакимият 
органнарыныц территориаль органнары, социаль яклау органнары, сэламэтлек 
саклау учреждениелэре, мэгариф оешмалары вэкиллэре керэ ала (килешу буенча).

4.4. Ведомствоара комиссия составына элегрэк иректэн мэхрум иту 
урыннарыннан азат ителгэн, ресоциализациянец уцай тэжрибэсе булган затлар 
кертелергэ мемкин.

4.5. Ведомствоара комиссия утырышларында Саба районы прокуратурасы 
вэкиле катнаша ала.

4.6. Ведомствоара комиссия утырышына дэулэт хакимияте органнары, 
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы жирле узидарэ органнары, шулай 
ук ведомствоара комиссия составына кермэгэн башка оешмалар, граждан жэмгыяте 
институтлары Ьэм массакулэм мэгълумат чаралары вэкиллэре чакырыла ала.

4.7. Ведомствоара комиссия эшендэ катнашу ижтимагый башлангычларда 
гамэлгэ ашырыла.

5. Ведомствоара комиссия эшчзнлеген оештыру 
Ьэм аныц эш тэртибе

5.1. Ведомствоара комиссия эше даими нигездэ алып барыла.
5.2. Ведомствоара комиссия утырышлары, иректэн мэхрум иту урыннарыннан 

азат ителгэн затлардан ресоциальлэштерудэ ярдэм курсэту турында килгэн 
гаризаларга бэйле рэвештэ, эмма айга бер тапкырдан да ким булмаган кулэмдэ 
уздырыла. Кирэк булган очракта, ведомствоара комиссия рэисе, аныц урынбасары, 
шулай ук ведомствоара комиссия эгъзасы инициативасы буенча (ведомствоара 
комиссия рэисе белэн килештереп Ьэм сэркэтип тэкъдиме буенча) Ведомствоара 
комиссиянец чираттан тыш утырышлары уткэрелергэ мемкин.

5.3. Ведомствоара комиссия утырышларын ведомствоара комиссия рэисе, э 
ул булмаганда яисэ аныц кушуы буенча ведомствоара комиссия рэисе урынбасары 
алып бара.

5.4. Ведомствоара комиссия утырышы вакыты Ьэм урыны турында, утырыш 
коненэ кадэр кимендэ бер тэулек кала, ресоциальлэштерудэ ярдэм курсэту турында



гариза кергэн затларга, аларныц туганнарына, утырышларда катнашулары 
максатчан була дип кабул ителгэн башка затларга хэбэр ителэ.

5.5. Ведомствоара комиссия утырышыныц вакыты Ьэм урыны турында Саба 
районы прокурорына хэбэр ителэ.

5.6. Ведомствоара комиссия утырышы анда аньщ составындагы кешелэриен, 
яртысыннан артыгы катнашу шарты белэн хокуклы була.

5.7. Ведомствоара комиссия карарлары тэкъдим иту характерына ия Ьэм 
утырышта катнашучыларныц гади купчелек тавышы белэн ачык тавыш биру юлы 
белэн кабул ителэ. Тавышлар тигез булганда утырышта рэислек итуче тавышы 
хэлиткеч булып тора.

5.8. Ведомствоара комиссия эгъзалары утырышларда карала торган 
мэсьэлэлэр турында фикер алышканда тигез хокукларга ия.

5.9. Иректэн мэхрум иту урыннарыннан азат ителгэн зат телэге буенча 
утырыш элеге Нигезлэмэнец 4.6 пунктында курсэтелгэн затларны чакырмыйча гына 
уздырыла.

5.10. Ведомствоара комиссия эгъзалары, комиссия утырышында каралган 
мэсьэлэлэр турында белешмэлэрне, элеге мэсьэлэлэргэ кагылышлы затларныц 
ризалыгыннан башка игълан итэргэ хокуклы тугел.

Гражданнарныц шэхси тормышы турында мэгълуматлар тараткан очен 
ведомствоара комиссия эгъзалары законнар нигезендэ ждваплы.

5.11. Ведомствоара комиссия эшен массакулэм мэгълумат чараларында 
яктырту максатларында, ведомствоара комиссия рэисе рохсэте белэн, шэхси 
мэгълуматларны курсэтмичэ, тиешле мэгълуматны массакулэм мэгълумат 
чараларына биру рохсэт ителэ.



Татарстан Республикасы 
Саба муниципаль районы 
Башлыгыньщ

* ОД - _____
/УтЕиомерлы карары белэн 

РАСЛАНГАН

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыньщ иректэн 
мэхрум иту урыннарыннан азат ителгзн затларны ресоциальлэштеру 

мэсьэлэлэре буенча ведомствоара комиссиясе составы

Минниханов Р.Н. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башлыгы, 
комиссия рэисе;

Ишниязов М.Р. Саба муниципаль районы Башкарма комитеты Дитэкчссе, 
комиссия рэисе урынбасары;

Шайдуллин Л.И. Саба муниципаль районы Башлыгыньщ коррупциягэ каршы тору 
мэсьэлэлэре буенча ярдэмчесе, комиссия секретаре;

Эшче тер кем эгъзалары:
0хмэтов А.Г. Саба районы мехтэсибе (килешу буенча);
Габтерахманов Д. Р. “Саба районы халкын эш белэн тээмин иту узэге” ДКУ 

директоры (килешу буенча);
Гарипов И. Р. Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц яшьлэр 

эшлэре Ьэм спорт булеге начальнигы;

Гафиятуллин А. Т. Россия Э4ке эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча 
булегенец миграция мэсьэлэлэре булеге начальнигы, полиция 
майоры (килешу буенча);

ЗаЬидуллин Р. Ф. Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц мэдэният 
булеге начальнигы;

Латыйпов С. 3. Саба районы буенча Эчке эшлэр булегенец жэмэгать тэртибен 
саклау буенча полиция начальнигы урынбасары, полиция 
майоры (килешу буенча);

Петров А. А. 
(батюшка Артемий)

Мэскэу дини оешмасы Патриархатыныц мэхэллэ советы Ьэм 
Казан Изге Ана Иконасы Мэхэллэсе башлыгы (килешу буенча);

Сабиров Р. X. Саба муниципаль районы Ветераннар (пенсионерлар) советыныц 
Ижтимагый оешмасы рэисе;

Сэлимов И. Р. Россия Ж^УФХИнец ТР буенча идарэсенец Арча муниципальара 
филиалы елкэн инспекторы, эчке хезмэт капитаны (килешу 
буенча);

Шакиров И. Ф. “Саба муниципаль районы Башкарма комитетыныц Мэгариф 
идарэсе” МКУ начальнигы;

Иосыпов М. Р. “Саба РУХ” ДАССОныц баш табибы (килешу буенча).


