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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Башкарма комитеты
КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитетының “2021-2025
елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында җәмәгать тәртибен тәэмин итү
һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш” муниципаль программасын раслау турында” 2020 елның 3
декабрендәге 1650-п номерлы карары белән расланган, “2021-2025 елларга Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районында җәмәгать тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә
каршы көрәш” муниципаль программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Программа паспорты таблицасында “Ярдәмче программалар исемлеге” юлын
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“
Ярдәмче программалар
исемлеге

1. “2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районында хокук бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау
эшчәнлеген оештыру” ярдәмче программасы
2. “2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районында террорчылыкны һәм экстремистлыкны профилактикалау”
ярдәмче программасы
3. “2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районында балигъ булмаганнар арасында күзәтүчесезлек һәм хокук
бозуларны профилактикалау” ярдәмче программасы

”;
2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан
Республикасының Хокукый мәгълүматлар турындагы http://pravo.tatarstan.ru рәсми порталында
һәм Саба муниципаль районының http://saby.tatarstan.ru рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Җитәкче

М.Р. Ишниязов

3 Ярдәмче программа
“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында балигъ
булмаганнар арасында күзәтүчесезлек һәм хокук бозуларны профилактикалау”
3 Ярдәмче программа паспорты
3 Ярдәмче программа
исеме

“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль

районында балигъ булмаганнар арасында күзәтүчесезлек һәм
хокук бозуларны профилактикалау” муниципаль ярдәмче
программасы
(алга таба - 3 Ярдәмче программа)

3 Ярдәмче программаны
төп эшләүчеләр

- Саба муниципаль районы Башкарма комитеты,
- Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлеге
- Саба муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм
спорт бүлеге
- “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Мәгариф
идарәсе” муниципаль казна учреждениесе
- “Саба үзәк район хастаханәсе”
дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе
- Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм
социаль яклау министрлыгының Саба муниципаль районындагы социаль
яклау идарәсе
- Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәдәният бүлеге
- “Саба муниципаль районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге”
дәүләт казна учреждениесе
- Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы буенча бүлегенең
миграция мәсьәләләре буенча бүлекчәсе
- “Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы
буенча идарәсенең җинаять-башкарма инспекциясе” Федераль казна
учреждениесенең Саба районы буенча филиалы
- Саба муниципаль районы Башкарма комитетының опека һәм
попечительлек бүлеге
- Татарстан Республикасы хәрби комиссариатының Саба һәм Теләче
районнары буенча бүлеге (муниципаль)

3 Ярдәмче программаның Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын
максаты
профилактикалау, аларны социаль реабилитацияләү проблемаларын
комплекслы хәл итү нигезләрен формалаштыру.
Укучылар арасында тәрбияви-әхлакый тәрбия чаралары үткәрү юлы
белән хокук бозулар дәрәҗәсе кимү.
3
программаның
бурычлары

Ярдәмче Укучыларны куркынычсыз һәм җаваплы үз-үзеңне тоту алымнарына
өйрәтү өчен шартлар тудыру;
Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеге һәм хокук бозулары
проблемаларына бәйле хәлләрне хәл итүдә бердәм комплекслы якын
килүне тәэмин итәргә;
Үз хокукларын яклый, үз гамәлләрен анализлый белә торган, позитив
юнәлтелгән социаль иҗади эшчәнлеккә сәләтле, закон тыңлаучан шәхес
тәрбияләү өчен шартлар тудыру;
Социаль-куркыныч хәлдә һәм авыр тормыш хәлендә калган балигъ
булмаганнарны ачыкларга һәм катлаулы тормыш проблемаларын хәл
иткәндә аларга социаль-психологик, педагогик ярдәм күрсәтергә;
Мәктәпнең фәнни-методик, тәрбияви, профориентация эше аша бала
шәхесенең потенциалын ачарга ярдәм итү;
Балигъ булмаганнарның законлы мәнфәгатьләрен һәм хокукларын

яклауны тәэмин итәргә;
Укучыларга төп гомуми белем алуга хокукларны гамәлгә ашыру өчен
психологик-педагогик ярдәм күрсәтүне тәэмин итәргә;
Балигъ булмаганнарны укудан буш вакытны рациональ файдаланырга
өйрәтергә.
3 Ярдәмче программаны 2021-2025 еллар
гамәлгә ашыру
сроклары
3 Ярдәмче программаны 2021-2025 елларда 3 Ярдәмче программаны
Татарстан
финанслау күләмнәре һәм Республикасы Саба муниципаль районы бюджеты акчалары
чыганаклары.
хисабына финанслауның гомуми күләме 0,000 мең сум тәшкил
итәчәк, шул исәптән:
2021 ел - 0,000 мең сум;
2022 ел - 0,000 мең сум;
2023 ел - 0,000 мең сум;
2024 ел - 0,000 мең сум;
2025 ел - 0,000 мең сум.
Моннан тыш, гамәлдәге законнар белән тыелмаган бюджеттан тыш
чыганаклардан һәм башка чыганаклардан чыгымнар күздә тотыла.
2 Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына
ия һәм Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советының
чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына һәм план чорына)
Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә
төгәлләштереләчәк.
3 Ярдәмче программаның Балигъ булмаганнарны әхлакый, эстетик, физик, хезмәт ягыннан
көтелгән
соңгы
тәрбияләүне һәм укытуны гамәлгә ашыру;
нәтиҗәләре
Балигъ булмаганнарда сәламәт яшәү рәвешен раслау;
Балигъ

булмаганнар

арасында

яшүсмерләр

җинаятьчелеге

һәм

караучысызлыгы үсеше тенденцияләрен җиңү;
Уку һәм каникуллар чорында “Куркыныч төркем”ендәге балигъ
булмаган балаларны 100 процент эш һәм ял белән тәэмин итү.

1.
3 Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру өлкәсенә характеристика,
күрсәтелгән өлкәдәге төп проблемаларны тасвирлау һәм аның үсеш фаразы
Бүген җәмгыять алдында торган иң актуаль һәм социаль әһәмиятле бурычларның берсе
- яшьләр арасында җинаятьләр үсешен киметү юлларын эзләү һәм аларны профилактикалауның
нәтиҗәлелеген арттыру. Бу бурычны тизрәк хәл итү зарурлыгы илдә шактый катлаулы
криминоген вәзгыять саклануы белән аңлатыла, һәм барыннан да элек оешкан җинаятьчелек
өлкәсенә балигъ булмаганнар һаман саен ныграк тартыла. Яшүсмерләр булдырган криминаль
төркемнәр тарафыннан куркыныч җинаятьләр һәм хокук бозулар кылына. Җинаять активлаша
бара. Яшьләр мохитен мондый криминальләштерү җәмгыятьне социаль иминлек урнаштыру
перспективаларыннан мәхрүм итә.
Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген, сукбайлыгын һәм хокук бозуларын
профилактикалау буенча ярдәмче программаны эшләүнең нигезе булып балигъ
булмаганнарның социаль яктан урнашмавы , гаиләдәге авырлыклар , матди чаралар һәм эшкә
урнашу мөмкинлеге булмау тора. "Куркыныч" төркеменә караган гаиләләрне тасвирлап, кайбер
начар факторларны билгеләп үтәргә мөмкин:

социаль-икътисадый факторлар (гаилә тормышының матди дәрәҗәсе түбән, даими
булмаган керемнәр, начар торак шартлары);
 медицина-социаль факторлар (икътисадый яктан уңайсыз шартлар, яки ата-аналарның
хроник авырулары, санитария-гигиена таләпләрен санга сукмау);
 социаль-демографик факторлар (тулы булмаган гаилә, күпбалалы гаилә, кабат
никахлашкан һәм уртак балалары булган гаиләләр);
 социаль-психологик факторлар (ир белән хатынның, ата-аналарның, балаларның
эмоциональ-конфликтлы мөнәсәбәтләре, ата-аналарның педагогик яктан бөлгенлеге һәм
аларның түбән гомуми белем дәрәҗәсе, деформаль кыйммәт ориентацияләре булган
гаиләләр);
 социаль куркынычның теге яки бу факторы булу күпчелек очракта балаларның үзүзләрен тотышында социаль тайпылышлар барлыкка килүне аңлата, балигъ булмаганнар
арасында гаделсезлек һәм җинаятьчелек тудыра һәм профилактиканың барлык
субъектларының үзләренә югары игътибарын таләп итә.
Бүгенге яшүсмер текә "карьераның" романтик ореолы әсирлегендә тора, шуңа күрә
өлкәннәргә иң мөһиме моңа күз йоммаска кирәк. Купшылыкка һәм текә шансоннарга өндәүче
реклама белән көрәштә, педагог, әгәр сөйләү ул - күрсәтү, ә үзең артыннан алып бару - димәк,
яхшы остаз булу һәм аның артыннан барасы килә торган дус булу дигән сүзне аңласа, җиңүче
булып чыгачак һәм баланың гомерен коткарачак. Девиант тәртипне кире каккан дидакт булырга
кирәк түгел, ә үсмерләргә, хәтта девиант яшәү рәвешенә юл тоткан үсмерләргә күп нәрсә әйтә
ала торган белемле әңгәмәдәш булу бик мөһим.
Балигъ булмаганны кисәтү һәм аңа ярдәм итү өчен, күп кенә мәктәпләрдә укучылар
арасында җинаятьләрне һәм хокук бозуларны профилактикалау һәм кисәтү программалары
төзелә. Һәр уку йорты әлеге проблеманы хәл итүдә үз юлларын табарга, әлеге мәктәп өчен
нәтиҗәле булган алымнарны кулланырга тырыша.
Баланы хокукый тәрбияләү проблемасы заманча мәктәптә актуаль булып кала бирә.
Нәкъ менә монда кешенең мәнфәгатьләре һәм кыйммәт ориентацияләре формалаша. Үсмер
балаларга аерым игътибар бирергә кирәк, чөнки бу яшьтә дөньяга караш актив формалаша, бала
әйләнә-тирәдәге кешеләрнең йогынтысына дучар була. Бу фактны статистика да раслый, чөнки
җинаятьчелек дулкынына барыннан да ешрак балигъ булмаганнар тартылган булып чыга.


Уку һәм каникуллар чорында "куркыныч" төркемендәге балигъ булмаган балаларның 100
процент мәшгульлеген, ял итүен тәэмин итәргә кирәк. Саба муниципаль районында 2020 елның

җәйге каникуллар чорында 565 балигъ булмаган бала эшкә урнаштырылган, шуларның 463 е
«Саба районы халыкны эш белән тәэмин итү» ДКУ аша эшкә урнаштырылган, калган 102
балигъ булмаган бала үзмәшгульлеккә җәлеп ителгән.

2. 3 Ярдәмче программаны гамәлгә ашыруның төп максатлары
һәм бурычлары, сроклары һәм этаплары
3 Ярдәмче программаның төп максатлары булып түбәндәгеләр тора:
- балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалауның
гамәлдәге системасын камилләштерү өчен шартлар тудыру;
- социаль әһәмиятле белем бирү системасын ныгытуны тәэмин итә торган шартлар
буларак, укучыларның социаль юнәлешле аңын һәм үз-үзләрен тотышын тәрбияләүгә
юнәлдерелгән системалы белем бирү эшчәнлеген оештыру.;
- җәмгыятьтә кешенең үз урынын табуы, шулай ук фикер йөртү операцияләре
стратегиясен эшләү.

Программа түбәндәге бурычларны хәл итүгә юнәлдерелгән:
- хокук бозуларны, күзәтүчесезлекне профилактикалау, сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру,
толерантлык тәрбияләү һәм кеше хокукларын хөрмәт итү чараларын күрергә;
- социаль куркыныч хәлдәге, шулай ук җитди булмаган сәбәпләр аркасында дәресләргә йөрми
торган яисә системалы рәвештә дәресләрне калдыра торган балигъ булмаганнарны ачыклау,
аларны тәрбияләү һәм аларның төп гомуми белем алуы буенча чаралар күрү;
- үсештә яисә үз-үзен тотышында тайпылыш булган, яки укуда проблемалары булган балигъ
булмаганнарга социаль-психологик һәм педагогик ярдәм күрсәтү ;
- социаль куркыныч хәлдәге гаиләләрне ачыклау һәм аларга балаларны укытуда һәм
тәрбияләүдә ярдәм күрсәтү;
- укучыларның әхлакый-ихтыярый сыйфатларын формалаштыруда ярдәм итәргә;
- мәктәп бергәлегендә мәктәп потенциалын тәшкил итүче коллективларның иҗади нәтиҗәле
хезмәттәшлеге өчен уңайлы психологик-эмоциональ климат булдырырга;
- психологик актив матдәләрнең кеше организмына тискәре йогынтысы турында мәгълүматны
кабул итү, ышанычлы аралашу өчен шартлар тудыру;
- укучыларны теләсә кайсы тормыш ситуациясендә аңлы рәвештә сайлау ясарга һәм килеп
туган проблемаларны мөстәкыйль рәвештә хәл итәргә өйрәтергә;
- педагогларга һәм ата-аналарга махсус белем һәм күнекмәләр алуда ярдәм күрсәтергә, шулай
ук гаиләләргә социаль һәм психологик ярдәм күрсәтергә;
- мәктәпнең фәнни-методик, тәрбияви, профориентация эше аша баланың шәхес потенциалын
ачарга ярдәм итү;
- балигъ булмаганнарның законлы мәнфәгатьләрен һәм хокукларын яклауны тәэмин итәргә.
3 Ярдәмче программа 2021-2025 еллар дәвамында гамәлгә ашырыла.

3. 3 Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итү
2021-2025 елларда 3 Ярдәмче программаны Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы бюджеты акчалары хисабына финанслауның гомуми күләме 0,000 мең сум тәшкил
итәчәк, шул исәптән:
2021 ел - 0,000 мең сум;
2022 ел - 0,000 мең сум;
2023 ел - 0,000 мең сум;
2024 ел - 0,000 мең сум;
2025 ел - 0,000 мең сум.
Моннан тыш, гамәлдәге законнар белән тыелмаган бюджеттан тыш чыганаклардан һәм башка
чыганаклардан чыгымнар күздә тотыла.
2 Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре фаразлану характерына ия һәм Татарстан
Республикасы Саба муниципаль районы Советының чираттагы финанс елына (чираттагы финанс елына
һәм план чорына) Саба муниципаль районы бюджеты турындагы карары нигезендә төгәлләштереләчәк.

4. 3 Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру механизмы
Башкарылуны планлаштыруны, үзара хезмәттәшлекне, координацияне һәм гомуми
контрольне Саба муниципаль районы Башкарма комитеты гамәлгә ашыра, ул ел саен
чараларның максатчан күрсәткечләрен һәм чыгымнарын, гамәлгә ашыру механизмын һәм
башкаручылар составын аныклый, чараларны үтәү өчен җаваплы субъектлардан ярдәмче
программаны үтәүнең барышы турындагы белешмәләрне соратып ала.
Ярдәмче программаны гамәлгә ашыру, аларны үтәү срокларын, бюджет
ассигнованиеләрен күрсәтеп, чаралар исемлеге булган еллык план нигезендә гамәлгә ашырыла.

“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында балигъ
булмаганнар арасында күзәтүчесезлек һәм хокук бозуларны профилактикалау” 3 Ярдәмче
программасының программа чаралары 3 нче кушымта нигезендә тәкъдим ителде.
Гамәлгә ашыру өчен җаваплы Ярдәмче программаны үтәүчеләр заказчы-координаторга
квартал саен, хисап чорыннан соң килә торган айның 10 числосына кадәр тиешле
бюджетлардан һәм, тулаем алганда, хисап елында үсүче һәм тулаем алганда, тиешле
бюджетлардан бүлеп бирелә торган чараларның үтәлеше һәм башкарылган акчаларны
үзләштерү турында мәгълүмат тапшыра.
Ярдәмче программа чараларын вакытында һәм сыйфатлы үтәүне Саба муниципаль
районы Башкарма комитеты тикшереп тора.
Ярдәмче программга үзгәрешләр кертү программаның чараларын җаваплы башкаручы
тарафыннан йә билгеләнгән таләпләр нигезендә Татарстан Республикасы Хөкүмәте
йөкләмәләрен үтәү максатында гамәлгә ашырыла.
Ярдәмче программа чараларын үтәүне һәм финанс чараларын куллануның нәтиҗәлелеге
программаны башкаручыларны тыңлап, хокук бозуларны профилактикалау буенча
ведомствоара комиссия утырышларында даими рәвештә карау планлаштырыла.

“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районында балигъ
булмаганнар арасында күзәтүчесезлек һәм
хокук бозуларны профилактикалау”
3 Ярдәмче программасына
3 нче кушымта

“2021-2025 елларга Татарстан Республикасы Саба муниципаль районында
балигъ булмаганнар арасында күзәтүчесезлек һәм хокук бозуларны профилактикалау”
3 Ярдәмче программасының программа чаралары
Төп чараларның атамасы

Башкаручылар

Җирле бюджет акчалары хисабына финанслау (мең сум).

1.

2.

Социаль1паспорт. Исәпкә алуның төрле рәвешләрендә торучы балалар һәм гаиләләр турында
мәгълүмат җыю, мәгълүматлар банкын формалаштыру, укучыларны, тәрбияләнүчеләрне, югары
педагогик игътибар таләп итүче тәрбияләнүчеләрне ачыклау һәм исәпкә алу (куркыныч төркеме )
1
.
«Хокук тәрбиясе»
стендын рәсмиләштерү

Сентябрь

Балигъ булмаганнар эшләре буенча
бүлекчәнең инспекторы
Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары
Мәгариф оешмалары

Сентябрь
"Семицветик" ПП хезмәте

3.

Психолог - педагогик хезмәт эшчәнлеген планлаштыру һәм мәгълүмати тәэмин итү

4.

Профилактик учетта торучы балигъ булмаганнарны нәтиҗәле социаль-әһәмиятле эшчәнлеккә,
өстәмә белем бирү системасына, иҗтимагый берләшмәләргә җәлеп итү эшен оештыру

5.

Имин булмаган гаиләләр, куркыныч төркеме укучылары гаиләләре буенча рейдлар. Опекага
алынган балаларның яшәү шартларын тикшерү

Ел дәвамында

6.

Наркомания, тәмәке тарту, алкоголизм, СПИД профилактикасы эшен оештыру.

Ел дәвамында

Август-сентябрь
Мәгариф оешмалары
Ел
дәвамында
Балигъ булмаганнар эшләре буенча
бүлекчәнең инспекторы
Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары
Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары,
"Семицветик" ПП хезмәте

2025 ел

2024 ел

2023 ел

2022 ел

2021 ел

Төп чараларны башкару
сроклары

7.

8.

9.

10.

Балигъ булмаганнарның күзәтүчесезлеген һәм хокук бозуларын профилактикалау, балалар белән
рәхимсез мөгамәләгә каршы тору һәм балигъ булмаганнарны хокукка каршы эшчәнлеккә җәлеп
итү, шул исәптән профилактика учреждениеләре белгечләрен җәлеп итү белән класс сәгатьләре,
ата-аналар җыелышлары, түгәрәк өстәлләр үткәрү
Мәктәптә хокукый агарту эшен оештыру. Хокукый мәдәният көннәре (план нигезендә)
Гомуми белем программасы буенча эшчәнлек:
- дәресләргә баруны контрольдә тоту;
- район буенча рейдларда катнашу;
- гомуми белем алмаган 6 яшьтән 15 яшькә кадәрге балаларны ачыклау максатында яшәү урыны
буенча эшне оештыру (өйгә бару, гаиләләрне тикшерү актларын төзү, Балигъ булмаганнар эшләре
буенча бүлекчәне һәм балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясен
мәгълүматлаштыру)
Районның белем бирү учреждениеләрендә, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән
министрлыгы боерыгы нигезендә, «Гомуми белем бирү оешмаларында белем алучы укучылар,
һөнәри белем бирү оешмаларында белем алучы студентлар һәм белем бирү оешмалары
студентлары арасында социаль-психологик тест һәм белем бирү тирәлегенең психологик
куркынычсызлыгы мониторингы " үткәрелә

План буенча

Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары

Ел дәвамында

Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары

Ел дәвамында

Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары

Ел дәвамында

Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары,
Үзәк район хастаханәсе

11.

Республика антинаркотик Мәгариф идарәсе,
Гомуми белем бирү учреждениеләре укучыларын һәм башлангыч һөнәри белем бирү комиссиясе карары буенча Мәгариф оешмалары,
учреждениеләре укучыларын профилактик тикшерүләр, шул исәптән наркотик һәм психотроп
Үзәк район хастаханәсе
матдәләрне законсыз куллануны рөхсәт итүче затларны ачыклау

12.

Хокук бозуларны профилактикалау отрядлары арасында республика конкурсы.

13.

«Ышаныч телефоны» Халыкара балалар көненә багышланган чаралар үткәрү:

Ел дәвамында

Май

14.

14 яшьтән 18 яшькә кадәрге, шул исәптән социаль куркыныч хәлдә дип танылган, эчке эшләр
органнарында исәптә торучы балигъ булмаганнарны укудан буш вакытта вакытлыча эшкә
урнаштыруны оештыру

Июнь-август

15.

«Яшүсмер» ведомствоара операциясен профилактика системасы субъектлары белән берлектә
үткәрү.

Июнь-сентябрь

Барлыгы

Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары
Мәгариф идарәсе
Мәгариф оешмалары
"Семицветик" ПП хезмәте
“Саба районы халыкны эш белән
тәэмин итү” ДКУ, Мәгариф идарәсе,
Мәгариф оешмалары
Профилактик органнар,
Мәгариф идарәсе
Мәгариф оешмалары
0,000

0,000

5. Кулланылган кыскартулар:
БЭБ инспекторы - Балигъ булмаганнар эшләре бүлеге инспекторы
«Семицветик» ПП хезмәте - «Семицветик» психологик-педагогик хезмәте
«Саба үзәк район хастаханәсе» ДАССУ - «Саба үзәк район хастаханәсе» дәүләт автоном сәламәтлек саклау учреждениесе
«Саба районының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге» ДКУ - «Саба районы халкын эш белән тәэмин итү үзәге» дәүләт казна учреждениесе
ББЭ һәм ХЯК - Саба муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе

0,000

0,000

0,000

