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«05» февраль 2019 ел № 17

2019-2023 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
территориясендэ "экстремизмга карты керэш 
Ьэм терроризмга каршы керэш" программасын 
раслау турында

«Терроризмга каршы керэш турында» 06.03.2006 ел, № 35-Ф3 Федераль законнар, 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы, «терроризмга каршы тору 
чаралары турында» Россия Федерациясе Президентыньщ 2006 елныц 15 
февралендэге 116 номерлы Указы нигезендэ, Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль 
берэмлеге Уставына таянып, терроризмны Ьэм экстремизмны профилактикалау, 
шулай ук минимальлэштеру Ьэм (яки) терроризм Ьэм экстремизм куренешлэре 
нэтижэлэрен бетеру турында карар бирэм:

1 «2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц 
«Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге 
территориясендэ»экстремизмга каршы керэш Ьэм терроризмга каршы керэш 
программасын расларга.

2. Олеге карарны Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ htpp://aznakay evo.tatarstan.ru. адресы 
буенча урнашты]

3. Элеге кар калдырам.
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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы " Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы 
«муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты 
житэкчесе карарына кушымта 
2019 елныц 5 феврале № 17

2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬзр тибындагы бистэ” муниципаль берэмлеге 

территориясендэ экстремистлыкка к а р т ы  керэш Ьэм терроризмга 
к а р т ы  профилактика программасы»

Программа паспорты

Программаньщ исеме 2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
поселогы» муниципаль берэмлеге территориясендэ 
экстремизм Ьэм терроризмга каршы керэш программасы 
(ал га таба-программа).

Программаны эшлэу 
нигезе

"Террорчылыкка каршы керэш турында «2006 елныц 6 
мартындагы 35-Ф3 номерлы Федераль закон», 
"Экстремистик эшчэнлеккэ каршы тору турында «2002 
елныц 25 июлендэге 114-ФЗ номерлы Федераль закон», 
«Россия Федерациясендэ >кирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында " 2003 елныц 6 
октябрендэге 131-ФЭ номерлы Федераль закон»,
Россия Федерациясе Президентыныц «Террорчылыкка 
каршы керэш чаралары турында " 2006 елныц 15 
февралендэге 116 номерлы Указы»,
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц " Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы 
«муниципаль берэмлеге Уставы.

Заказчы,
программаны эшлэуче 
Ьэм башкаручы

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц " Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы 
«муниципаль берэмлеге башкарма комитеты.

Программаньщ 
максатлары Ьэм 
бурычлары

Программаньщ максатлары:
- терроризмга Ьэм экстремизмга каршы тору, муниципаль 
берэмлек территориясендэ яшэуче гражданнарныц 
террорчылык актларыннан Ьэм экстремистлык 
куренешлэреннэн тормышын саклау;
- экстремизм куренешлэренец кимуе Ьюм башка миллэт 

Иэм дини конфессия вэкиллэренэ тискэре менэсэбэтнец 
кимуе;
- куп миллэтле Россия >кэмгыяте кыйммэтлэре, мэдэни 
узац, кеше хокукларын Ьэм иреген саклау принциплары 
нигезендэ, халыкта башка миллэт Ъэм дини 
конфессиялэрнец кешелэргэ карата толерантлы 
менэсэбэткэ эчке ихтыяж формалаштыру;



- яшьлэр арасында толерантлык Ьэм этникара мэдэният 
формалаштыру, агрессив тэртипне профилактикалау. 
Программаньщ бурычлары:
- миллэтара Ьэм конфессияара татулыкны ныгыту, 

социаль, этник Ьэм конфессиональ туфракта 
конфликтларны кисэту Иэм булдырмау;
- халыкньщ террорчылык Ьэм экстремистик идеология 

куренешлэренэ тузеп тору атмосферасын булдыруга 
юнэлдерелгэн ижтимагый фикер формалаштыру;
- яшьлэр арасында толерантлык Ьэм этникара мэдэният 
формалаштыру, агрессив тэртипне профилактикалау;

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» 
муниципаль берэмлеге халкына терроризмга Ьэм 
экстремизмга каршы тору мэсьэлэлэре буенча мэгълумат 
житкеру;
- экстремистик характердагы гамэллэр кылуга ярдэм 

итуче сэбэплэрне Ьэм шартларны бетеругэ юнэлдерелгэн 
балалар Ьэм яшьлэр арасында тэрбия эшен оештыру.

Программаны гамэлгэ 
ашыру сроклары

2019 -  2023 еллар

Чыганаклар финанслау 
программасы

Финанслау талэп ителми.

Кетелгэн ахыргы 
нэтижэлэр:

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге территориясендэ терроризмны Ьэм 
экстремизмны профилактикалау буенча жирле узидарэ 
органнарыныц эш рэвешлэрен Ьэм методларын 
камиллэштеру, ксенофобия, милли Иэм раса буенча 
кимсетугэ каршы тору, этник дискриминациягэ каршы 
тору;
- гомуми белем биру h9M мэктэпкэчэ белем биру 
учреждениелэре укучылары арасында интернационализм 
культурасы, татулык, милли Иэм дини туземлелек таралу;

миллэтара менэсэбэтлэрне гармонизациялэу, 
этносоциаль комфортлылык дэрэжэсен арттыру;

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районыныц " Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге территориясендэ толерантлык, 
гражданлык бердэмлеге, башка культураларга хермэт 
идеялэрен пропагандалау ечен бердэм мэгълумати кицлек 
формалаштыру.

Программаньщ 
утэлешен контрольдэ 
тоту

Программаньщ утэлешен Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыныц " Актубэ шэИэр 
тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге Башкарма 
комитеты житэкчесе контрольдэ тота.



1. Проблеманыц эчтэлеге Изм аны программалы методлар белэн хэл иту
кирэклеген нигезлэу

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге территориясендэ экстремистлыкка 
каршы керэш, шулай ук терроризм куренешлэре нэтижэлэрен минимальлэштеру Ьэм 
бетеру чаралары программасы ижтимагый-сэяси кочлэрне, милли-мэдэни, мэдэни 
Ьэм дини оешмаларны Ьэм гражданнарныц иминлеген берлэштеру буенча максатчан, 
эзлекле эш принципларын тормышка ашыруда меЬим юнэлеш булып тора. Толерант 
ац Ьэм уз-узецне тоту, дин тоту Ьэм тынычлык сею жайланмаларын формалаштыру, 
экстремизмныц терле терлэрен профилактикалау хэзерге вакытта жэмгыятьтэ 
этникара Ьэм динара конфликтлар дэвам итэ торган социаль киеренкелек саклануга, 
тебэкнец генэ тугел, тулаем илнец дэ иминлегенэ турыдан-туры куркыныч яный 
торган сепаратизм Ьэм милли экстремизм усешенэ бэйле аеруча актуальлеккэ ия. 
Боларныц барысы да Теньяк Кавказда ксенофобия, фашизм, фанатизм Ьэм 
фундаментализм кебек кечле тээсир калдырды.

Бу исэ социаль - икътисади, этнорелигиоз факторлар белэн бэйле. Бигрэк тэ 
яшь кешелэрнец гомуми белем биру Ьэм гомум мэдэни дэрэжэсен кимету сагайта, 
алар экстремистик рухлы радикаль сэяси Ьэм дини кечлэрдэн файдаланалар.

Шулай итеп, экстремизм, терроризм Ьэм жинаятьчелек ижтимагый 
куркынычсызлыкка реаль куркыныч тудыра, жирле узидарэ органнарыныц абруен 
какшата Ьэм ижтимагый тормышныц барлык ©лкэлэренэ тискэре йогынты ясый. 
Аларны курсэту социаль киеренкелекне уята, халыкныц, оешмаларныц Ьэм 
предприятиелэрнец жинаятьчел гамэллэрдэн турыдан-туры Ьэм турыдан-туры 
зыянны бетеругэ киткэн чыгымнарын жэлеп итэчэк.

Экстремизмга, терроризмга, хокук бозуларга ярдэм итуче сэбэплэрне Ьэм 
шартларны кисэтугэ, ачыклауга, юкка чыгаруга юнэлдерелгэн чараларга системалы 
якын килу социаль - икътисадый вэзгыятьне яхшыртуныц иц меЬим шартларыннан 
берсе булып тора. Мондый алымнарны гамэлгэ ашыру очен Терроризм, 
экстремизмны профилактикалау программасы Ьэм жэмэгать тэртибен саклау буенча 
халыкныц ирекле формированиелэренец эшчэнлеге очен шартлар тудыру кирэк, ул 
хокук бозуларны профилактикалау олкэсендэ жирле узидарэ Ьэм башка 
субъектларныц потенциалын момкин кадэр куллануны куздэ тота.

1. Ярдэмче программаны тормышка ашыруньщ теп максатлары Ьам 
бурычлары, сроклары Ьзм этаплары

Программаньщ теп максаты булып терроризмга Ьэм экстремизмга каршы тору, 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге территориясендэ яшэуче 
гражданнарныц гомерен террорчылык Ьэм экстремистлык актларыннан саклау, 
шулай ук жэмэгать урыннарында Ьэм торак секторында тормыш, сэламэтлек, 
гражданнар милкендэ куркыныч тудыручы хэллэр барлыкка килуне кисэту, хокук 
бозуларны профилактикалау нэтижэлелеген арттыру хисабына кисэту тора.



Программаньщ теп бурычлары булып тора:
а) экстремизм куренешлэренец кимуе Ьэм башка миллэт Ьэм дини конфессия 

вэкиллэренэ тискэре менэсэбэтлэрнен кимуе;
б) халыкта купмиллэтле Россия ж;эмгыяте кыйммэтлэре, мэдэни узац, кеше 

хокукларын Ьэм иреклэрен саклау принциплары нигезендэ башка миллэт Ьэм дини 
конфессиялэрнец кешелэргэ карата толерантлы менэсэбэткэ эчке ихтыяэк 
формалаштыру;

в) яшьлэр арасында толерантлык Ьэм этникара мэдэният формалаштыру, 
агрессив тэртипне профилактикалау;

г) терроризмга Ьэм экстремизмга каршы тору мэсьэлэлэре буенча халыкка 
мэгълумат биру;

д) хокук саклау органнарына элеге категориядэге хокук бозуларны Ьэм 
жинаятьлэрне ачыклауда, шулай ук аларныц нэтижэлэрен бетерудэ ярдэм иту;

е) башка миллэт Ьэм дини конфессиялэр кешелэренэ карата толерантлы уз- 
узецне пропагандалау;

ж) экстремистик характердагы гамэллэр кылуга ярдэм итуче сэбэплэрне Ьэм 
шартларны бетеругэ юнэлдерелгэн балалар Ьэм яшьлэр арасында тэрбия эшен 
оештыру;

з) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы» муниципаль берэмлегендэ инфраструктура объектларында 
экстремистик юнэлештэге свастика Ьэм башка элементлар булдырмауга юл куймау.

Программаны гамэлгэ ашыру срогы 2019 елдан 2023 елга кадэр биш елга 
исэплэнгэн.

Товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт 
системасы турында " 2013 елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль законга 
кул куелды.

1. Программа чаралары исемлеге
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «2019-2023 елларга 

Актубэ шэЬэр тибындагы поселогы» муниципаль берэмлеге территориясендэ 
"экстремизмга каршы керэш Ьэм терроризмны профилактикалау" программасыныц 
теп чаралары исемлеге 1 нче кушымтада китерелгэн.

Чаралар гражданнар куплэп жыела торган урыннарда террорчылыкка каршы 
яклануны кечэйтугэ, хокук саклау органнарыныц жинаятьлэр, хокук бозулар Ьэм 
жэмэгать урыннарында булган хэллэр турында халык хэбэрлэренэ оператив 
менэсэбэтен арттыру ечен шартлар тудыруга юнэлдерелгэн.

2.Программаны норматив тээмин иту
Программаны гамэлгэ ашыру ечен хокукый нигез билгелэнде:
а) «Террорчылыкка каршы керэш турында» 2006 елныц 6 мартындагы 35-Ф3 

номерлы, «Экстремистлык эшчэнлегенэ каршы керэш турында» 2002 елныц 25 
июлендэге 114-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц 
гомуми принциплары турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы 
Федераль Законнар;

б) Россия Федерациясе Президентыныц «Террорчылыкка каршы керэш 
чаралары турында» 2006 елныц 15 февралендэге 116 номерлы Указы;

в) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц " Актубэ шэЬэр 
тибындагы поселогы «муниципаль берэмлеге Уставы.
Шулай итеп, программаны гамэлгэ ашыру максатларына ирешу ечен естэмэ 
норматив хокукый актлар кабул иту куздэ тотылмый.



З.Идарз итуне оештыруны да кертеп, программаны тормышка ашыру
механизмы

программа Ьзм аны гамэлгэ ашыру барышын контрольдэ тоту

Программаны тормышка ашыру Ьэм башкаручыларныц эшчэнлеген 
координациялэуне Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц " 
Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты 
башкара, ул билгелэнгэн тэртиптэ программа чараларын ачыклау буенча тэкъдимнэр 
кертэ.

Программа чараларын башкаручылар элеге чараларны тормышка ашыру белэн 
агымдагы идарэ итуне гамэлгэ ашыра.

Программаны гамэлгэ ашыру федераль, региональ Ьэм муниципаль норматив 
хокукый актлар белэн расланган шартлар, тэртип Ьэм кагыйдэлэр нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла.

Программаны тормышка ашыруны Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
Башкарма комитеты контрольдэ тота.

6. Программаныц социаль - икътисадый нэтижэлелеген бэялэу

Программа социаль яктан ачык чагылдырылган, аныц чараларын тормышка 
ашыру нэтижэлэре Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц " 
Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге халкы тормышыныц терле 
якларына уцай йогынты ясаячак.

Программаны гамэлгэ ашыру момкинлек бирэчэк:
а) Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр 

тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге жирле узидарэ органнарыныц, хокук 
саклау органнарыныц, социаль елкэ учреждениелэренец, ижтимагый оешмаларныц 
Ьэм гражданнарныц экстремизмны, терроризмны Ьэм хокук бозуларны 
профилактикалауга юнэлдерелгэн нэтижэле уртак эше очен шартлар тудыру;

б) экстремизмны, терроризмны Ьэм хокук бозуларны профилактикалау 
эшчэнлеген мэгълумати-пропаганда ягыннан тээмин итуне яхшырту;

в) хокук саклау юнэлешендэге Граждан инициативаларына стимуллаштыру 
Ьэм ярдэм иту;

г) жэмэгать тэртибен саклау буенча халыкныц ирекле формированиелэре 
эшчэнлеге очен шартлар тудыру;

д) гражданнарныц массакулэм тору урыннарыныц террорчылыкка каршы 
яклануын арттыру, хокук саклау органнарыныц гаризаларга Ьэм хэбэрлэренэ карата 
жинаять, хокук бозулар Ьэм жэмэгать урыннарында булган хэллэр турында оператив 
менэсэбэтне арттыру очен шартлар тудыру.

Программа чараларын тулысынча Ьэм вакытында утэу Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэсе урамнарында да жэмэгать урыннарында иминлек Ьэм тынычлык 
булдыру мемкинлеге бирэчэк.

Программаныц икътисадый нэтижэлелеге экстремизм, терроризм Ьэм 
жэмэгать урыннарында кылынган турыдан-туры Ьэм турыдан-туры икътисади 
югалтуларныц кимуе белэн чагылачак.



“2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районьГ'Актубэ шэИэр тибындагы бистэ” муниципаль 
берэмлеге террториясендэ"Экстремизмга каршы керэш Ьэм терроризмны профилактикалау” программасыныц

мероприятиялэр исмелеге

№
п/п Чараныц исеме Башкаручы Гамэлгэ ашыру вакыты

1.

Бистэ территориясендэ терроризмны Ьэм 
экстремизмны профилактикалау мэсьэлэсе буенча 
учреждениелэр Ьэм оешмаларда гражданнар 
жыелышлары Ьэм чаралар уткэру

“Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты» Ел саен

2.

Гражданнарныц иминлеген, аларныц законлы 
хокукларын Ьэм мэнфэгатьлэрен тээмин иту, яшэу 
белэн тээмин иту объектларына, потенциаль 
куркыныч объектларга комплекслы тикшерулэр 
уткэру

“Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты» Даими

3.

Мэдэният йорты Ьэм мэгариф учреждениелэре 
хезмэткэрлэре белэн террорлык актларын кисэту 
Ьэм килеп туган очракта уз-узецне тоту 
кагыйдэлэре буенча уку кунекмэлэре уткэру

“Ю. А. Гагарин» исмендэге 
Актубэ мэдэният йорты (килешу 

буенча), 
гомуми белем биру 

учреждениелэре (килештеру 
буенча),

хокук саклау органнары (килешу 
буенча)

Ел саен

4.

Мэдэният Ьэм мэгариф учреждениелэре эшен 
оештыру, яшь кешелэр ацында шэхси Ьэм кумэк 
бурыч идеялэрен раслау, кеше хокукларын Ьэм 
жэмгыятебездэ терлелекне хермэт иту (кешелэр 
арасында мэдэни, этник, дини, сэяси Ьэм башка 
терле терле аермаларны курсэту), экстремизмныц

“Ю. А. Гагарин» исмендэге 
Актубэ мэдэният йорты (килешу 

буенча), 
гомуми белем биру 

учреждениелэре (килештеру 
буенча),

Даими



телэсэ нинди чагылышларына тузеп тору 
формалаштыру

5.

Вазыйфаи затларны Ьэм белгечлэрне эш ечен 
жэлеп иту, тэрбия Ьэм пропаганда чараларын 
гамэлгэ ашыру, экстремизмныц телэсэ кайсы 
куренешлэренэ тузеп тору формалаштыру

“Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты»

“Ю. А. Гагарин» исмендэге 
Актубэ мэдэният йорты (килешу 

буенча),

Ел саен

6.

Буш йортларны Ьэм биналарны даими тикшереп 
торуны оештыру, аларныц террорчылыкка каршы 
яклануын тикшеру максатларында 
учреждениелэрне комплекслы тикшерулэр уткэру 
(карау уткэру, чердач 1гэм подвал биналарын ябу)

“Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты», 

хокук саклау органнары (килешу 
буенча), 

оешма Иэм учреждение 
житэкчелэре (килешу буенча)

Ай саен

7.

Халык куплэп ж;ыела торган урыннарда мэгълумат 
стендларында террорчьшык актлары барлыкка 
килу куркынычы янаганда гамэллэр тэртибе 
турында хэбэр иту.

“Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты»,» Кирэк булган саен

8.

Бистэ территориясендэ экстремистик 
характердагы мэгълумати материаллар тарату 
фактларын ачыклау. Элеге фактлар турында хокук 
саклау органнарына хэбэр иту.

“Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты», Даими

9.

Гражданнарныц, шул исэптэн чит ил Ьэм 
гражданлыгы булмаган затларныц, бистэ 
территориясендэ законсыз яшэу (булу) фактларын 
ачыклау, чик кую, аларны хезмэт эшчэнлегенэ 
законсыз зкэлеп иту

Актубэ ш. т. б. башкарма 
комитеты», 

хокук саклау органнары (килешу 
буенча),

Россия Эчке эшлэр 
министрлыгыныц Азнакай районы 

буенча булеге (килешу буенча)

Ел саен


