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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

  21.01.2019                                                                          №  9 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районының    террорчылыкка    каршы   комиссиясе   

каршындагы  мәгълүмати-пропаганда  төркеме  төзү 

турында 

 

         “Терроризмга каршы көрәш турында”гы Федераль законның 5.2 маддәсендә 

каралган җирле үзидарә органнары вәкаләтләрен гамәлгә ашыру, 2002 елның 25 

июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль законның “Экстремистлык эшчәнлегенә 

каршы көрәш турында”гы  5.2 маддәсендә каралган вәкаләтләрен гамәлгә ашыру 

һәм терроризм һәм экстремистлык идеологиясенә каршы тору, халыкның хокукый 

һәм дини грамоталылыгын арттыру, экстремистик характердагы публикацияләр 

барлыкка килүне булдырмый калу, экстремизмга, террорчылыкка каршы 

куркынычсызлык турында халыкка мәгълүмат җиткерү максатларында, КАРАР 

КЫЛАМ: 

  

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының террорчылыкка 

каршы комиссиясе каршындагы мәгълүмати-пропаганда төркеме турында 

Нигезләмәне (1 нче кушымта) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының террорчылыкка 

каршы комиссиясе каршындагы мәгълүмати-пропаганда төркеме составын (2 нче 

кушымта) расларга. 

3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны муниципаль районның 

террорчылыкка каршы комиссиясе сәркатибенә йөкләргә. 

 

  

П.Н. Лоханов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

2019 елның 21 гыйнварындагы  

муниципаль район Башлыгының  

9нчы   номерлы  Карарына    1 нче    

номерлы кушымта 

 

                               

  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының террорчылыкка 

каршы комиссиясе каршындагы мәгълүмати-пропаганда төркеме турында 

НИГЕЗЛӘМӘ                                

 

1. Әлеге Нигезләмә Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында 

террорчылыкка каршы комиссия каршындагы мәгълүмати-пропаганда төркеменең 

(алга таба - эшче төркем) максатын, бурычларын һәм эшчәнлек тәртибен билгели. 

  

2. Эшче төркем үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль 

законнарга һәм Россия Федерациясенең башка хокукый актларына, Татарстан 

Республикасы Конституциясенә, Татарстан Республикасы законнарына һәм башка 

хокукый актларына, Кама Тамагы муниципаль районы Уставын һәм Кама Тамагы 

муниаципаль районының норматив хокукый актларына, Кама Тамагы муниципаль 

районының террорчылыкка каршы комиссиясе Карарларына, шулай ук әлеге 

Нигезләмәгә таяна. 

  

 3. Эшче төркем Кама Тамагы муниципаль районында террорчылыкны һәм 

экстремизмны профилактикалау өлкәсендә мәгълүмати сәясәтнең төп юнәлешләрен, 

террорчылык һәм экстремистлык күренешләренә бәйле хәлләрдә оператив 

мәгълүмати тәэсир итүне оештыру, террорчылыкка   һәм экстремизмга каршы 

юнәлештәге даими мәгърифәтчелек чараларын әзерләү һәм үткәрү максатларында 

булдырылган. 

4. Эшче төркемнең бурычлары булып түбәндәгеләр тора: 

- муниципаль районның җирле үзидарә органнары, муниципаль район 

Башкарма комитетының структур бүлекчәләре, Кама Тамагы муниципаль 

районының террорчылыкка каршы комиссиясе өчен терроризмны һәм 

экстремизмны профилактикалау өлкәсендә тәкъдимнәр әзерләү;  

- терроризмны профилактикалау өлкәсендә әзерләнгән контрпропагандист 

мәгълүмати материалларның сыйфатын бәяләү; 

- терроризмга һәм экстремизмга мәгълүмати каршы тору буенча муниципаль 

район җирле үзидарә органнары эшчәнлеген планлаштыру кысаларында чаралар 

исемлеген формалаштыру; 

- терроризм һәм экстремизм күренешләренә бәйле ситуациягә оператив 

мәгълүмат белән тәэсир итү буенча комплекслы чаралар эшләү һәм гамәлгә ашыру;  

 - терроризмга   һәм экстремизмга каршы юнәлештәге агарту чараларын 

үткәрү өчен методик кулланмалар әзерләү. 

- терроризмга каршы көрәш өлкәсендәге хәлгә йогынты ясаучы Кама Тамагы 

муниципаль районында сәяси, социаль-икътисадый һәм башка процессларга 

мониторинг; 

- массакүләм мәгълүмат чараларында мәгълүмати-пропаганда материалларын 

әзерләү һәм алга этәрү; 

 



   

 - тынычлыкны һәм татулыкны ныгыту максатларында толерантлык, 

милләтара һәм конфессиональ диалогны үстерүгә юнәлдерелгән мәдәни-агарту 

чараларын һәм проектларны тормышка ашыруда иҗтимагый һәм дини оешмаларга 

уңай шартлар тудыру; 

-терроризмны профилактикалау, аның чагылышлары нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм бетерү өлкәсендә Кама Тамагы муниципаль районы 

оешмалары һәм иҗтимагый берләшмәләре белән хезмәттәшлекне оештыру; 

- җинаять асылын дини-сәяси экстремизм идеологиясен аңлату максатында 

Интернет челтәре өлкәсендә даими максатчан эш оештыру; 

- Россия Федерациясе законнарында каралган терроризмны профилактикалау, 

терроризм күренешләре нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм бетерү өлкәсендә 

башка бурычларны хәл итү. 

 

 5. Үз бурычларын хәл итү өчен эшче төркем түбәндәгеләргә хокуклы: 

- федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, башка 

дәүләт органнары, оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр, җирле үзидарә 

органнарының терроризмны профилактикалау, аның чагылышлары нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм бетерү буенча үзара хезмәттәшлеген оештыруга, җайга 

салуга һәм камилләштерүгә кагылышлы карарлар кабул итәргә;  

-җирле үзидарә органнары һәм вазыйфаи затларыннан Кама Тамагы 

муниципаль районында терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау 

өлкәсендә мәгълүмати сәясәтне гамәлгә ашыруга кагылышлы мәгълүматны 

билгеләнгән тәртиптә соратып алырга; 

- эшче төркем утырышына кызыксынган оешмалар вәкилләрен һәм бәйсез 

экспертларны чакырырга. 

6. Эшче төркем составы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башлыгы Карары белән раслана. 

 

 7. Эшче төркем җитәкчесе: 

- эшче төркем эшчәнлеген оештыра һәм координацияли; 

- эшче төркем утырышын билгели; 

- эшче төркемнең беркетмәләрен һәм карарларын имзалый. 

8. Эшче төркем җитәкчесе урынбасары эшче төркем җитәкчесе булмавында я аның        

кушуы буенча эшче төркем җитәкчесе вазыйфаларын башкара. 

9. Эшче төркем сәркатибе: 

- эшче төркем утырышлары беркетмәсен алып бара һәм имзалый; 

- эшче төркем әгъзаларына утырышларның вакыты һәм урыны турында хәбәр 

итә; 

- эш төркеменә кергән материаллар һәм мөрәҗәгатьләр исәбен алып бара. 

10. Төркем үз эшчәнлеген планлы нигездә гамәлгә ашыра. Төркемнең эш планы     

Кама Тамагы муниципаль районының ведомствоара террорчылыкка каршы 

комиссиясе утырышында раслана. 

11. Утырышларның вакыты һәм көн тәртибе эш төркеме әгъзалары игътибарына аны 

үткәрүгә биш көннән дә соңга калмыйча җиткерелә. 

12. Эшче төркем утырышы кварталга 1 тапкырдан да ким булмаган күләмдә 

уздырыла һәм анда эшче төркем әгъзаларының яртысыннан да ким булмаган өлеше 

катнашса, хокукый мәсьәләләр санала. 



   

 13. Эшче төркем Карарлары утырышта катнашучы эшче төркемнең күпчелек 

әгъзалары хуплаган очракта кабул ителгән дип санала. 

14. Карарлар бер атна эчендә кабул ителгәннән соң кызыксынган оешмаларга 

җибәрелә. 

15. Эшче төркем карарлары тәкъдим итү характерында. 

16. Эш нәтиҗәләре буенча төркем Кама Тамагы муниципаль районының 

террорчылыкка каршы көрәш комиссиясенең эшчәнлеге нәтиҗәләре буенча хәбәр 

итә. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       

 

 



   

2019 елның 21 гыйнварындагы 

муниципаль район Башлыгының  

    9нчы  номерлы  Карарына  2 нче    

номерлы кушымта 

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының терроризмга каршы 

комиссия каршындагы мәгълүмати-пропаганда төркеме  

 СОСТАВЫ 

 

 

Сороковнина Е.В. муниципаль район Башкарма комитеты 

җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча 

урынбасары, эш төркеме җитәкчесе (килешү буенча); 

 

Загидуллина С.Ю. 

 

“Татмедиа” ачык акционерлык җәмгыяте филиалы 

директоры, “Волжские зори” (“Идел таннары”) 

газетасының баш мөхәррире (килешү буенча), эшче 

төркем җитәкчесе урынбасары; 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Советы Аппаратының оештыру бүлеге баш 

белгече, эшче төркем сәркатибе; 

 

Эшче төркем әгъзалары:  

Гыймадиева Е.А. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының  “Мәгариф идарәсе” МКУ башлыгы 

(килешү буенча); 

Кузиева И.А. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәдәният бүлеге 

башлыгы (килешү буенча); 

Хөснетдинов И.Х. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм 

спорт бүлеге башлыгы (килешү буенча); 

 

Яруллин Г.К. мөселман дини оешмасы имам-хатыйбы - Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы Диния нәзарәте 

мөхтәсибәте (килешү буенча); 

 

Шереметьев Н.В. мөселман дини оешмасы имам-хатыйбы-Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы Диния нәзарәте 

мөхтәсибәте (килешү буенча); 

 

Панчева Т.Н. ““Форпост” җәмәгать тәртибен саклау буенча Кама 

Тамагы территориаль яшьләр (мәктәп) оешмалары 

үзәге” муниципаль бюджет учреждениесе директоры 

(килешү буенча). 
 


