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“2019-2021 елларга Апас муниципаль районы территориясендҽ 

экстремистлыкка каршы кҿрҽш һҽм терроризмны профилактикалау” 

комплекслы муниципаль программасы турында 

 

"Террорчылыкка каршы көрәш турында" 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ 

номерлы Россия Федерациясе законын гамәлгә ашыру максатларында Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:  

1. "2019-2021 елларга Апас муниципаль районы территориясендә 

экстремистлыкка каршы көрәш һәм терроризмны профилактикалау" 

комплекслы муниципаль программасын (алга таба-Программа) расларга 

(кушымта итеп бирелә).  

2.Апас муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына чираттагы финанс 

елына һәм план чорына Апас муниципаль районы бюджеты проектын төзегәндә 

программаны гамәлгә ашыру срокларын исәпкә алып, программаны гамәлгә 

ашыру өчен чараларны күздә тотарга тәкъдим итәргә.  

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль 

районында террорчылыкка каршы комиссиягә йөкләргә. 

 

Җитҽкче                                                                           А.Н.Гыйбадуллин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"2019-2021 елларга Апас муниципаль районы территориясендә экстремистлыкка каршы 

көрәш һәм терроризмны профилактикалау" комплекслы муниципаль программасы 

 

Программаның 

исеме 

"2019-2021 елларга Апас муниципаль районы территориясендә 

экстремистлыкка каршы көрәш һәм терроризмны профилактикалау" 

комплекслы муниципаль программасы 

Программаны 

ясау өчен 

нигезләр  

Россия Федерациясе Конституциясе, "Экстремистлык эшчәнлегенә 

каршы тору турында" 2002 елның 25 июлендәге 114-ФЗ номерлы 

Федераль закон, "Терроризмга каршы тору турында" 2006 елның 6 

мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон, "Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, 2009 елның 5 

октябрендәге Россия Федерациясендә терроризмга каршы тору 

концепциясе, 2025 елга кадәрге чорга Россия Федерациясенең дәүләт 

милли сәясәте Стратегиясе. 

Программаның 

максатлары 

бурычлары 

Программаның максаты-Апас муниципаль районы территориясендә 

яшәүче гражданнарның тормыш һәм тынычлык дәрәҗәсен, 

экстремизмга һәм террорчылыкка каршы тору нигезендә аларның 

законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен, аларның күренешләрен 

профилактикалау һәм кисәтү дәрәҗәсен күтәрү. Халыкның төрле 

төркемнәрен радикальләштерү дәрәҗәсен киметү һәм аларны 

террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлегенә җәлеп итүгә юл 

куймау. 

Программаның төп бурычлары: 

милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгыту, социаль, этник һәм 

конфессиональ туфракта конфликтларны кисәтү һәм булдырмау; 

халыкның террорчылык һәм экстремистик идеология күренешләренә 

түзеп тору атмосферасын булдыруга юнәлтелгән иҗтимагый фикер 

формалаштыру; 

терроризм һәм экстремизмның иҗтимагый куркынычына аңлатма 

бирү, җәмгыять тарафыннан көч куллану идеологиясен нык кабул 

итмәү буенча актив чаралар үткәрү; 

терроризм идеологиясенә каршы көрәш чараларын нәтиҗәле гамәлгә 

ашыруга ярдәм итүче закон, норматив, оештыру һәм башка 

механизмнарны Формалаштыру һәм камилләштерү; 

муниципаль район территориясендә объектларның террорчылыкка 

каршы тотрыклылыгын һәм имин эшләвен тәэмин итү. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары һәм 

этаплары 

2019-2021 еллар  

Программаның  

заказчысы 

Апас муниципаль районында террорчылыкка каршы комиссия 

Программаны 

эшләүче 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты  

Программаны 

финанслау 

суммасы һәм 

чыганаклары 

Әлеге программа чараларын гамәлгә ашыруга бүлеп бирелә торган 

акчалар күләме ел саен тиешле финанс елына бюджет проектын 

формалаштырганда тәгаенләнә. 

Программаның гомуми суммасы 150 мең сум, шул исәптән: 

2019 ел-50 мең сум., 

2020 ел-50 мең сум. 

2021 ел-50 мең сум. 



Чыгымнар да күз алдында тотыла: 

Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Президиумы карарлары (2015 

елның 9 апреле); 

бюджеттан тыш чаралар; 

гамәлдәге законнар белән тыелмаган башка чыганаклардан; 

Бюджеттан бүлеп бирелә торган акчалар күләме фараз характерга ия 

һәм ирешелгән нәтиҗәләр нигезендә Программа чаралары исемлеген, 

аларны гамәлгә ашыру срокларын һәм этапларын төгәлләштерүне 

исәпкә алып, тиешле финанс елына бюджет проектын 

формалаштырганда билгеләнгән тәртиптә ел саен төзәтмәләр кертергә 

тиеш. 

Программаны гамәлгә ашыру барышында программа чаралары 

исемлеге төзәтелергә, үзгәртелергә һәм программаның заказчысы 

карары буенча тулыландырылырга мөмкин. Заказларны урнаштыру " 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында "2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон 

нигезендә гамәлгә ашырыла".  

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә 

тотуны оештыру 

системасы 

Программаның оператив идарә итү функцияләрен тормышка ашыру, 

тиешле боеру документларын әзерләү һәм кабул итү Апас муниципаль 

районы Башкарма комитеты карамагына керә. Апас муниципаль 

районының Контроль-хисап палатасы бюджет акчаларын тотуны 

контрольдә тота. 

Программаның 

максат һәм 

бурычларын 

тормышка 

ашыруның 

көтелгән соңгы 

нәтиҗәләре 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм 

программаның 

бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

2021 елга: 

сәяси яктан мотивацияләнгән көчне хөкем итүче халык өлешен 80 

проценттан 88 процентка кадәр арттырырга кирәк; 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 

коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру гамәлләре турында 

хисаплар 

 

 I. Программаны тормышка ашыру ҿлкҽсендҽ гомуми характеристика, шул исҽптҽн ул 

юнҽлдерелгҽн проблемалар. 

 

Хәзерге вакытта җирле үзидарә органнарының максаты булып террорчылык һәм 

экстремистик идеологиянең таралуын кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар комплексын гамәлгә 

ашыру хисабына халыкның һәм территорияләрнең террорчылык янауларыннан гарантияле 

иминлегенә ирешү тора 

Программаны эшләү һәм гамәлгә ашыру нигезен Россия Федерациясе Конституциясе , шәхес 

иминлеген тәэмин итү өлкәсендә федераль законнар, Россия Федерациясендә 2009 елның 5 

октябрендәге терроризмга каршы тору концепциясе, 2025 елга кадәрге чорга Россия 

Федерациясенең дәүләт милли сәясәте стратегиясе, шулай ук башка стратегияләр, 

концепцияләр, милләтара, динара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерүгә һәм яшьләргә 

патриотик тәрбия бирүгә юнәлтелгән нигезләр тәшкил итә. 

Бүген Апас муниципаль районы Татарстан Республикасының күп милләтле һәм 

поликонфессиональ субъекты булып тора. Районда ислам динен тоту районның 54нче 



мәчетендә, ә христианлык 4 православие дини оешмасында үткәрелә. 

Тарихи яктан район территориясендә этноконфессиональ мөнәсәбәтләрнең уңай характеры 

барлыкка килде. Иҗтимагый-сәяси, милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрнең торышы 

тотрыклы, дустанә, конструктив хезмәттәшлек һәм төрле социаль төркем, милләт һәм дин 

вәкилләре арасындагы хезмәттәшлек белән характерлана. 

Соңгы елларда халыкның билгеле бер катламнарын радикальләштерү, беренче чиратта ислам 

динен тотучы кешеләрне Россия Федерациясе территориясендә тыелган дини оешмалар һәм 

берләшмәләр эшчәнлегенә җәлеп итү процессы зур актуальләшә бара. 

Хокук саклау органнары тарафыннан экстремистик юнәлештәге Кораллы төркемнәр 

эшчәнлеген ачыклау һәм туктату буенча эш алып барыла. 

Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, терроризмга һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендә 

хәл начараю тенденциясе булырга мөмкин: 

-Россия Федерациясе территориясендә халыкара террорчылык һәм экстремистлык 

оешмалары эшчәнлеген активлаштыруга бәйле рәвештә экстремизм һәм терроризм актлары 

килеп чыгу куркынычы һәм куркынычы арту; 

-халык арасында мәгълүмати-пропаганда эшенең җитәрлек дәрәҗәдә булмавы; 

- яшь буынны мәгариф һәм тәрбияләү өлкәсендәге проблемалар, гражданлык һәм милләтара 

татулыкка нигезләнгән гомумдуманитар кыйммәтләрне формалаштыруга нәтиҗәле юнәлеш 

бирү; 

- профилактика, терроризм, экстремизм белән көрәшү өчен җаваплы белгечләрнең 

компетентлыгы җитәрлек түгел. 

Татарстан территориясендә күп кенә эре халыкара чаралар үткәрү белән бәйле рәвештә 

террорчылыкка каршы һәм экстремизмга каршы юнәлештәге чаралар күрү актуальлеге арта. 

Экстремистик идеологияне тарату террористик оешмалар сафына яңа әгъзаларга ресурс 

ярдәмен һәм кушылмаларны тәэмин итә. Террорчылык янавын киметү бурычы экстремистик 

идеологиянең таралуына каршы тору белән турыдан-туры бәйле. Аның йогынтысы төп 

мишень булып, гражданнар тәңгәллеге һәм хокукый аңы формалашу күзлегеннән, иң 

пластик һәм тотрыксыз мохит буларак, яшүсмерләр һәм яшьләр хезмәт итә. 

Экстремизм - уртак куркыныч, һәм аның идеологиясен дәүләт һәм муниципаль 

институтларның, фәнни һәм мәгариф даирәләренең, бизнес-бергәлекләрнең, массакүләм 

мәгълүмат чараларының һәм гражданлык җәмгыяте структураларының уртак каршылыгы 

гына җиңәргә мөмкин. 

Районда тышкы куркыныч тудыра торган факторлар булып тора: 

- районда яшәүчеләр арасында экстремистик идеологияне тарату өчен Чуваш Республикасы 

һәм Ульяновск өлкәсе белән чик якынлыгы; 

-Татарстан Республикасында халыкара террорчылык һәм экстремистлык оешмалары 

әгъзаларының һәм ярдәмчеләренең булуы; 

-интернет челтәрендә экстремистлык һәм терроризм идеологияләрен мессенджерлар һәм 

район халкы алга таба да бу идеяләрнең таралуына ярдәм итә ала торган социаль челтәрләр 

аша тарату. 

Районда вәзгыятькә йогынты ясарга мөмкин булган эчке куркыныч тудыра торган факторлар 

булып тора: 

-районда эш эзләп килгән якын чит илләрдән мигрантлар саны арту, алар шулай ук 

экстремистик идеологияне таратучылар булырга мөмкин; 

- районда эчке эшләр министрлыгы бүлегендә аерым исәптә торучы затлар булу. 

- районда потенциаль куркыныч объектлар, аеруча мөһим объектлар һәм тормыш белән 

тәэмин итү объектлары булу 

Югарыда китерелгән хәлләр, алда формалаштырылган проблемаларны системалы ысуллар 

белән хәл итү өчен, программаны эшләү кирәклеген аңлаттылар. 

Программа дәүләт хакимиятенең территориаль органнары, Апас муниципаль районы җирле 

үзидарә органнары һәм иҗтимагый оешмалар тәкъдимнәрен исәпкә алып эшләнгән.  

 

II. ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ ЧАРАЛАРЫ 

НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН БҼЯЛҼҮ. 



Программаның максаты-Апас муниципаль районы территориясендә яшәүче 

гражданнарның тормыш һәм тынычлык дәрәҗәсен, экстремизмга һәм террорчылыкка каршы 

тору нигезендә аларның законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен, аларның күренешләрен 

профилактикалау һәм кисәтү дәрәҗәсен күтәрү. Халыкның төрле төркемнәрен 

радикальләштерү дәрәҗәсен киметү һәм аларны террорчылык һәм экстремистлык 

эшчәнлегенә җәлеп итүгә юл куймау. 

Программаның төп бурычлары: 

милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгыту, социаль, этник һәм конфессиональ 

туфракта конфликтларны кисәтү һәм булдырмау; 

халыкның террорчылык һәм экстремистик идеология күренешләренә түзеп тору 

атмосферасын булдыруга юнәлтелгән иҗтимагый фикер формалаштыру; 

терроризм һәм экстремизмның иҗтимагый куркынычына аңлатма бирү, җәмгыять 

тарафыннан көч куллану идеологиясен нык кабул итмәү буенча актив чаралар үткәрү; 

терроризм идеологиясенә каршы көрәш чараларын нәтиҗәле гамәлгә ашыруга ярдәм 

итүче закон, норматив, оештыру һәм башка механизмнарны Формалаштыру һәм 

камилләштерү; 

муниципаль район территориясендә объектларның террорчылыкка каршы 

тотрыклылыгын һәм имин эшләвен тәэмин итү. 

Программа чараларының нәтиҗәлелеген бәяләү өчен түбәндәге күрсәткечләрне 

файдаланырга тәкъдим ителә: 

- террорчыларны һәм экстремистларны җәзалауның гадел чарасы буларак бәяләгән 

халык өлеше; 

- хокук саклау органнарының терроризм һәм экстремизм күренешләренә каршы 

көрәшнең җитәрлек чарасы буларак бәяләгән халык өлеше. 

 

 

 

 

 Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы:  

     

N  Максатчан күрсәткеч 2019  2020  2021  

1  террорчыларны һәм экстремистларны 

җәзалауның гадел чарасы буларак 

бәяләгән халык өлеше 

70 75 80 

2  хокук саклау органнарының терроризм 

һәм экстремизм күренешләренә каршы 

көрәшнең җитәрлек чарасы буларак 

бәяләгән халык өлеше 

48 50 52 

 

 III. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҮ МЕХАНИЗМЫ 

Программаны тормышка ашыру һәр чараның мониторингын һәм аның үтәлеше 

дәрәҗәсен аның белән бәйле башка чараларга бәяләүне күздә тота. 

Әлеге программа нигезендә Апас муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан 

гамәлләрнең җентекле планнары эшләнергә тиеш. 

Квартал саен һәм еллык мониторинг әлеге программаны тормышка ашыру механизмының 

состав өлеше булачак. 

Программаны ел саен тормышка ашыру барышын анализлау нигезендә актуальләштерү 

сәбәпләре булырга мөмкин: 

- яңа чараларны кертү кирәклеге турында Карар кабул итү яки үзенең актуальлеген югалткан 

чаралардан төшереп калдыру; 

-алдагы чорда территориянең социаль-икътисадый үсеше нәтиҗәләреннән чыгып, 

индикаторлар һәм күрсәткечләрнең план күрсәткечләрен яңадан карау. 

Программаны гамәлгә ашыру белән идарә итүнең оештыру структурасын формалаштыру 

стратегик һәм оператив идарә ихтыяҗларын тәэмин итү зарурилыгы белән билгеләнә. Шул 



ук вакытта төп процесслар булып түбәндәгеләр тора: норматив базаны формалаштыру, 

ресурслы планлаштыру, инфраструктура белән идарә итү, идарә итү карарларын кабул итүгә 

ярдәм итү, чараларның үтәлешен координацияләү, ведомство буйсынуындагы максатчан эш 

планнарын эшләү. 

Программаны гамәлгә ашыру, тиешле боеру документларын әзерләү һәм кабул итү 

функцияләрен гамәлгә ашыру, Программаны гамәлгә ашыруның барышы турында еллык 

аналитик мәгълүмат төзү, шулай ук тиешле төзәтмәләр кертү буенча тәкъдимнәр әзерләү 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты ведомствосына карый. Апас муниципаль 

районының Контроль-хисап палатасы бюджет акчаларын тотуны контрольдә тота. 

Программа төп юнәлешләр буенча чаралар үткәрү юлы белән тормышка ашырыла. 

Программаны башкаручы чараларны вакытында һәм тулысынча үтәү өчен җаваплы. 

 IV. РЕСУРС БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҮ ҺҼМ ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА 

АШЫРУНЫҢ КҾТЕЛГҼН НҼТИҖҼЛҼРЕ. 

Чараларны гамәлгә ашыруга бүлеп бирелә торган акчалар күләме учреждениеләр һәм 

ведомстволарның эшчәнлеген агымдагы финанслау кысаларында гамәлгә ашырылачак. 

Программаны тормышка ашырудан көтелгән нәтиҗәләр: 

- терроризмга һәм экстремизмга каршы тору дәрәҗәсен күтәрү һәм Татарстан Республикасы 

территориясендә яшәүче гражданнарның тормышын яклау; 

- толерант аң һәм үз-үзеңне тоту нигезләре буларак гражданнарның хокукый культурасының 

кирәкле дәрәҗәсенә ирешү; 

-яшьләр арасында дөнья карашын һәм рухи-әхлакый атмосфераны формалаштыру, кешенең 

хокукларын һәм ирекләрен хөрмәт итү, этникара тынычлыкка һәм килешүләргә омтылыш 

принципларына нигезләнгән этномәдәни бер-береңне хөрмәт итү принципларына 

нигезләнгән; 

- мониторинг системасын һәм оператив хәлне үстерү фаразын камилләштерү; 

- югары дәрәҗәдәге белгечләр мохитен формалаштыру, компетентлы катнашу профилактик 

чараларның дәрәҗәсен сыйфатлы күтәрергә мөмкинлек бирәчәк; 

- террорчылыкка каршы, уңай контент мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

гражданлык халкының киң даирәсен әзерләүгә һәм таратуга җәлеп итү. 

Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча чаралар программасы Иҗтимагый-

сәяси көчләрне, милли-мәдәни һәм дини оешмаларны һәм гражданнарның иминлеген 

берләштерү буенча максатчан, эзлекле эш принципларын гамәлгә ашыруда мөһим юнәлеш 

булып тора. 

V. Программа чаралары комплексы 

N 

п/п  

Наименование мероприятий  Срок 

исполне-

ния  

Всего 

(тыс. 

руб.)  

Источники 

финансирова

ния  

Ответственные 

исполнители  

Мест

ный 

бюд-

жет  

Прочи

е 

источ-

ники  

1  Разработка плана 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 

экстремистской деятельности, 

в том числе на выявление и 

последующее устранение 

причин и условий, 

способствующих 

осуществлению 

экстремистской деятельности  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Антитеррорист

ическая 

комиссия 

Апастовского 

муниципальног

о района  

2  Реализовать мероприятия по 

усилению режима 

2019-

2021  

текущее 

финансир

-  -  ОВО по 

Буинскому 



безопасности 

функционирования особо 

важных и режимных объектов, 

объектов 

транспорта и 

жизнеобеспечения, 

образовательных и иных 

учреждений с массовым 

пребыванием людей в целях 

предотвращения 

террористических актов, 

техногенных аварий.  

ование  району (по 

согласованию), 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию), 

руководители 

объектов (по 

согласованию), 

органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района  

3  Проведение встреч с лидерами 

и 

представителями 

национально-культурных 

диаспор и этнических групп 

по обсуждению вопросов и 

планирования совместной 

деятельности по 

противодействию расовой, 

национальной и религиозной 

нетерпимости, укреплению 

межнационального согласия  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Совет по 

национально-

культурным 

вопросам, 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району(по 

согласованию) 

Антитеррорист

ическая 

комиссия 

Апастовского 

муниципальног

о района  

4  Подготовка и размещение 

информационных материалов 

по противодействию 

терроризму и экстремизму в 

социальных сетях, на 

официальном сайте в сети 

Интернет и информационных 

стендах.  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района  

5  Организация работы 

учреждений образования, 

культуры и спорта по 

утверждению в сознании 

молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности 

уважать права человека и 

разнообразие в нашем 

обществе (как проявление 

культурных, этнических, 

религиозных, политических и 

иных различий между 

людьми), формированию 

нетерпимости к любым, 

проявлениям экстремизма.  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  отдел культуры, 

отдел по делам 

молодѐжи и 

спорту, отдел 

образования, 

МБУ 

"Централизован

ная 

библиотечная 

система»  



6  Организация комплекса мер 

по обеспечению правопорядка 

и общественной безопасности 

в период проведения 

массовых, праздничных 

мероприятий.  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района, 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию) 

ОВО по 

Буинскому 

району  (по 

согласованию) 

7  Реализовать мероприятия по 

обеспечению пропускного 

режима, технической 

укрепленности, оснащенности 

средствами охранно-

тревожной сигнализации и 

видеонаблюдения на 

подведомственных объектах 

органов местного 

самоуправления  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

- -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района, 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району(по 

согласованию) 

ОВО по 

Буинскому 

району (по 

согласованию) 

8  Разъяснение общественной 

опасности терроризма и 

экстремизма, проведение 

активных мероприятий по 

формированию стойкого 

неприятия обществом 

идеологии насилия  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Антитеррорист

ическая 

комиссия 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району(по 

согласованию), 

СМИ (по 

согласованию) 

9  Комплектование фонда МБУ 

"Централизованная 

библиотечная система" 

литературой по профилактике 

терроризма и экстремизма  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

 - -  МБУ 

"Централизован

ная 

библиотечная 

система" 

10  Организация показа 

документальных, 

художественных кинолент и 

сюжетов 

антитеррористической и 

противоэкстремистской 

направленности  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Отдел культуры 

исполкома 

Апастовского 

района  

11  Проведение заседаний 

антитеррористической 

ежекварт

ально  

текущее 

финансир

-  -  Антитеррорист

ическая 



комиссии на территории 

Апастовского 

муниципального района  

ование  комиссия  

12  Осуществление мониторинга 

обстановки в общественно-

политической, социально-

экономической, это-

конфессиональных сферах, 

совершенствование системы 

выявления материалов 

экстремистского характера в 

региональном 

информационном 

пространстве и их изъятия из 

информационной среды  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района, 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию) 

13  Уточнение перечня 

заброшенных зданий и 

помещений, расположенных 

на территории 

сельских поселений. 

Обеспечение своевременного  

информирования 

правоохранительных органов 

о фактах нахождения на 

указанных объектах 

подозрительных лиц, 

предметов и вещей  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Главы 

поселений (по 

согласованию) 

14  Обеспечение усиления 

безопасности жилых 

микрорайонов (регулярно 

проводить проверки подвалов 

и чердаков, проводить 

инструктажи с жильцами, 

установить памятки в 

подъездах о правилах 

поведения в экстренных 

ситуациях,  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию), 

руководители 

УК (по 

согласованию) 

15  Проведение учений и 

тренировок на объектах 

культуры, спорта и 

образования по отработке 

взаимодействия ОМС и 

правоохранительных органов 

при угрозе совершения 

террористического акта.  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района, 

Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию), 

отдел культуры, 

отдел по делам 

молодѐжи и 

спорту, отдел 

образования  

16  Оперативное выявление лиц, 2019- текущее -  -  Отдел МВД 



подверженных радикализации 

и организация плановой 

профилактической работы 

сними  

2021  финансир

ование  

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию) 

17  Систематическая 

переподготовка и повышение 

квалификации специалистов 

муниципальных образований, 

отвечающие за проведение 

этнокультурной и 

межконфессиональной 

политики и противодействие 

терроризму  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-.  -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района  

18  Обеспечение обмена 

информацией и 

взаимодействие с коллегами 

из соседних регионов  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию), 

Антитеррорист

ическая 

комиссия  

19  В целях противодействия 

распространения среди 

мигрантов идеологии 

экстремизма и терроризма 

организация  и проведение на 

постоянной основе 

профилактических 

мероприятий  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Отдел МВД 

России по 

Апастовскому 

району (по 

согласованию) 

20  Изготовление методических 

материалов (плакаты, 

буклеты, информационные 

листовки, стикеры), 

проведение культурно-

просветительских 

мероприятий посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  Органы 

местного 

самоуправления 

Апастовского 

муниципальног

о района 

Антитеррорист

ическая 

комиссия  

21  Организация культурно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на гармонизацию 

межнациональных отношений 

(фестивали, гастрольные 

программы, спектакли, 

конкурсы)  

2019-

2021 

текущее 

финансир

ование  

-  -  Отдел культуры 

исполкома 

района  

22  Проведение циклов лекций и 

бесед, классные часы, 

конкурсы в образовательных 

учреждениях района, 

направленные на 

профилактику проявления 

терроризма и экстремизма, с 

целью формирования и 

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  МКУ «Отдел 

образования 

исполнительног

о комитета 

Апастовского 

МР»  



укрепления позитивной 

гражданской 

идентичности, потребности 

жить в условиях 

межэтнического и 

межрелигиозного согласия  

23  Проведение совместно с 

мухтасибатом Апастовского 

муниципального района 

профилактической работы по 

недопущению на территории 

Апастовского района 

экстремистских проявлений, 

религиозного фанатизма, 

национальной и расовой 

нетерпимости.  

2019-

2021 

текущее 

финансир

ование  

-  -  Антитеррорист

ическая 

комиссия  

24  Освещение работы 

антитеррористической 

деятельности в средствах 

массовой информации района.  

2019-

2021  

текущее 

финансир

ование  

-  -  газета «Звезда» 

(«Йолдыз») (по 

согласованию), 

Исполнительны

й комитет 

 

 

 


