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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«2019-2021 елларга Лаеш муниципаль районы
 территориясендә экстремистлыкка каршы 
көрәш һәм  терроризмны профилактикалау»
 комплекслы муниципаль программасын
 раслау турында 
 
"Террорчылыкка каршы көрәш турында" 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ 
номерлы Россия Федерациясе законын, “Россия Федерациясендә җирле үзидарәне
оештыруның гомуми принциплары турында»  2003 елның 6 нчы октябрендәге 
131-ФЗ номерлы Федераль законын, “Терроризмга каршы тору чаралары”  2006 
елның 15 нче февралендәге 116 нчы номерлы Россия Федерациясе Президенты 
Указын, 2019-2021 елларга Россия Федерациясендә терроризмга каршы көрәшнең
комплекслы планын, Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Уставын
гамәлгә ашыру максатларында Лаеш  муниципаль районы Башкарма комитеты 
КАРАР БИРӘ: 

1.    "2019-2021 елларга Лаеш муниципаль районы территориясендә 
экстремистлыкка каршы көрәш һәм терроризмны профилактикалау" 
комплекслы муниципаль программасын расларга.

2. Лаеш муниципаль районы Финанс-бюджет палатасына чираттагы финанс 
елына һәм план чорына Лаеш  муниципаль районы бюджеты проектын 
төзегәндә программаны гамәлгә ашыру срокларын исәпкә алып, программаны 
гамәлгә ашыру чаралары өчен чыгымнарны  күздә тотарга тәкъдим итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы җирле үзидарәләренә, 
җәмәгать оешмаларына, оешма җитәкчеләренә, хокук саклау органнарына 
әлеге Программаны тормышка ашыруда катнашырга  тәкъдим итәргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә йөклим.
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Башкарма комитет җитәкчесе                                      М.В.Фадеев

                                               2019 нчы елның 29 нчы апрелендәге
                                                      1020 номерлы Лаеш муниципаль районы

                                                         Башкарма комитеты Җитәкчесе карарына 
     кушымта

«2019-2021 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА  ЭКСТРЕМИСТЛЫККА

КАРШЫ КӨРӘШ ҺӘМ  ТЕРРОРИЗМНЫ ПРОФИЛАКТИКАЛАУ»

МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ

Программаның паспорты

Программаның
исеме

"2019-2021  елларга Лаеш муниципаль  районы  территориясендә
экстремистлыкка каршы көрәш һәм терроризмны профилактикалау"
комплекслы муниципаль программасы

Программаны 
төзү өчен 
нигезләр  

"Террорчылыкка каршы көрәш турында" 2006 елның 6 мартындагы
35-ФЗ номерлы Россия Федерациясе законы, “Россия Федерациясендә
җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»  2003
елның  6  нчы  октябрендәге  131-ФЗ  номерлы  Федераль  законы,
“Терроризмга  каршы  тору  чаралары”   2006  елның  15  нче
февралендәге  116  нчы  номерлы  Россия  Федерациясе  Президенты
Указы, 2019-2021 елларга Россия Федерациясендә терроризмга каршы
көрәшнең  комплекслы  планы,  Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль районы Уставы.

Программаның 
Координатор-
Заказчысы

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты

Программан
ың төп 
төзүчеләре

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районында террорчылыкка
каршы комиссия (алга таба – террорчылыкка каршы комиссия, АТК 
ЛМР).

Программаны
ң максаты

Лаеш  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.

Программаны
ң 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. Балалар



һәм яшьләр арасында экстремистлык характерындагы гамәлләр кылу
юнәлешендәге  шартларны,  сәбәпләрне  юкка  чыгару  буенча  тәрбия
эшен оештыру.

Программаны 
гамәлгә ашыру 
сроклары

2019-2021 еллар.

Программаны 
финанслау 
чыганаклары

Программаны 2019-2021 елларга финанслау күләме 300 000 мең сум,
шул исәптә: районның урындагы бюджет акчалары, бюджеттан тыш
кертелгән чыганаклар (эшмәкәр һәм иганәчеләрнең акчалары).
2019 елда - 100 000 сум.
2020 елда - 100 000 сум.

 2021 елда - 100 000 сум.
Искәрмә: Программаны тормышка ашыру барышында үткәрелә торган
чараларны финанслау туры килүче финанс елы өчен Лаеш муниципаль
районы  бюджетында  каралган  ассигнованиелар  күләмендә  алып
барыла. 

 Программаны  гамәлгә  ашыру  барышында  программа  чаралары
исемлеге   төзәтелергә,  үзгәртелергә  һәм  программаның  заказчысы
карары буенча  тулыландырылырга мөмкин. 

Программан
ың максат 
һәм 
бурычларын 
тормышка 
ашыруның 
көтелгән 
соңгы 
нәтиҗәләре  
һәм 
программаны
ң бюджет 
нәтиҗәлелеге
күрсәткечләр
е

 Программаны тормышка ашыру барышында көтелгән нәтиҗәләр:
 терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау буенча Лаеш 

муниципаль районы җирле идарәсе органнарының эш рәвешләрен 
һәм методларын камилләштерү, радикаль дини агымнар, ксенофобия 
күренешләрен, милли һәм раса түземсезлек күрсәтүләрен, Лаеш 
территориясендә этник дискриминациягә каршы тору буенча 
камилләштерү;

 милләтара мөнәсәбәтләрне гармонизацияләү, этносоциаль 
комфортлылык дәрәҗәсен күтәрү;

 террорчылык һәм экстремистлык күренешләренең барлык 
фактларына, шулай ук Толерантлык аңына, башка этник һәм 
конфессиональ берләшмә вәкилләренә карата түзеп тормаучанлык 
формалаштыру; яшьләр арасында этникара татулык һәм толерантлык 
атмосферасын ныгыту һәм үстерү; район халкы арасында 
интернационализм культурасы, татулык, милли һәм дини түземлелек 
таралу.



Программа-
ның 
үтәлешен 
контрольдә 
тотуны 
оештыру 
системасы

Программа  чараларын  тормышка  ашыру  барышында  заказчы-
координатор Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты аша төп
башкаручыларның  үзара  хезмәттәшлеген,  чараларны  тормышка
ашыру  барышын  контрольдә  тотуны  һәм  акчаларны нәтиҗәле
файдалануны  тәэмин  итә.  Программаны  тормышка  ашыруда
катнашучы  муниципаль  учреждениеләр  һәм  оешмалар  район
Башкарма  комитеты җитәкчесе  исеменә  квартал саен  аның үтәлеше
турында мәгълүмат бирәләр. Программа чараларын үтәү һәм финанс
чараларын  куллануның  нәтиҗәлелеген  даими  рәвештә  Лаеш
муниципаль  районында  Террорчылыкка  каршы  комиссия
утырышларында,  программаны  башкаручыларны  тыңлап,  карап
тикшерү  планлаштырыла.  Лаеш  муниципаль  районында
террорчылыкка каршы комиссия һәр ел нәтиҗәләре буенча социаль-
икътисади вәзгыятьне исәпкә алып, Программа чараларын тәгаенләү
буенча билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр кертә.



1.  Программаны тормышка ашыру өлкәсенә гомуми характеристика, шул
исәптән  аның тарафыннан чишүгә юнәлдерелгән  проблемалар. 

       Лаеш муниципаль районы территориясендә социаль һәм иҗтимагый-сәяси 
хәл тотрыклы һәм контрольдә тотучы буларак характерлана. 2018 елда 
экстремизм һәм терроризм линиясе буенча җинаять эшләре кузгатылмаган. Әлеге 
линия буенча хөкем ителгән затлар юк. Россия Эчке эшләр министрлыгының 
Лаеш районы буенча бүлегенә шикаять һәм гаризалар килмәде. Лаеш районы 
территориясендә экстремистик юнәлештәге җинаятьләр һәм хокук бозулар 
теркәлмәгән, этникара конфликтлар килеп чыкмаган. Экстремистик характердагы 
басма материаллар тарату фактлары теркәлмәгән.

Лаеш муниципаль районы халкын 23 авыл җирлеге һәм Лаеш шәһәреннән 42 835
кеше  тәшкил  итә,  шулардан  шәһәр  халкы  –  10  314,  авыл  халкы  –  32  521  кеше.
Шуларның 55,13% рус, 42,05% татар, 1,04% чуваш, 1,78% башка милләт вәкилләре.

Район территориясендә 25 православие дини оешмасы һәм 24 мөселман мәчете
урнашкан. Имамнарның уртача яше-60, настоятель әтиләренең 45е дини белемгә ия, 24
имамның 17се, 13 атакайның  9ы югары белемле. Муниципаль район территориясендә
экстремистик  юнәлештәге  дини  секталар,  хәрәкәтләр,  формаль  булмаган  яшьләр
берләшмәләре  ачылмаган.  Квартал  саен  мәчетләргә  һәм  чиркәүләргә  район
бюджетыннан финанс  ярдәме  бирелә.  Мәчет  имамнары һәм чиркәү  настоятельләре
белән  халык  арасында  экстремистик  күренешләргә  юл  куймау  турында  даими
әңгәмәләр  үткәрелә.  Дини  нигездә  төрле  конфессияләр  вәкилләре  арасында
каршылыклар тумады. Радикаль кәефле затлар юк.

Халыкара  һәм  илебез  терроризмга  каршы  тору  тәҗрибәсе  көч  методларының
террорлык актына конкрет янау гына локальләштерергә сәләтле булуын күрсәтә. Шул
ук  вакытта  террорчылык  янавын  радикаль  киметү  өчен  аның  инфраструктурасын
яңадан торгызу системасын җимерергә кирәк, аның нигезен террорчылык идеологиясе
тәшкил итә, аның рухландыручылары һәм йөртүчеләре, шулай ук тарату каналлары
тәшкил  итә.  Хәзерге  вакытта  террорчылык  һәм  экстремизмны  профилактикалау
мәсьәләләрендә  Татарстан  Республикасы  Дәүләт  сәясәтенең  максаты  булып
террорчылык  актларын  һәм  экстремистлыкны  кисәтүгә  һәм  булдырмауга
юнәлдерелгән  чаралар  комплексын  гамәлгә  ашыру  хисабына  халыкның  һәм
территорияләрнең  террорчылык  янауларыннан  иминлегенең  гарантия  дәрәҗәсенә
ирешү тора.

"Хизб  ут-Тахрир  әл  Ислами»  халыкара  террорчылык  оешмасы,  “Таблици-
Джамаат”  һәм  “Ат-такфир  валь-хиҗра”  халыкара  дини  берләшмәләре  Россия
Федерациясе территориясендә тыелган дини оешмалар һәм берләшмәләр эшчәнлегенә
җәлеп  итү  республика  өчен  зур  актуальлек  ала.      Россия  ВКС  Ислам  дәүләте
объектлары  буенча  ракета-бомбага  тоту  сәбәпле,  әлеге  халыкара  террорчылык
оешмасы  ягыннан  Россия  Федерациясе  территориясендә  кораллы  конфликтлар
учакларын  торгызу  һәм  диверсион-террористик  актлар  ясау  эшчәнлеген
активлаштыру,  шулай ук урта һәм Үзәк Азия,  Якын Көнчыгыш, Әфган -  Пакъстан
зонасы һәм Төньяк Африка дәүләтләрендә эш итүче башка террористик структуралар
ягыннан да активлаштыру куркынычы арта.

Экстремистик  идеологияне  тарату  террористик  оешмалар  сафына  яңа  әгъзалар



ипритокларына  ресурс  ярдәмен  тәэмин  итә.  Террорчылык  янавын  киметү  бурычы
экстремистик идеологиянең таралуына каршы тору белән турыдан-туры бәйле. Аның
йогынтысы төп мишень булып формалашкан гражданлык тәңгәллеге һәм хокукый аң
күзлегеннән  яшүсмерләр  һәм  яшьләр  тора.  Шулай  итеп,  террорчылык  активлыгын
активлаштыру мөмкин түгел.

Программаны гамәлгә  ашыру  өчен  норматив  база  булып  «терроризмга  каршы
көрәш  турында»  2006  елның  6  мартындагы  35-ФЗ  номерлы  Федераль  закон,
«терроризмга  каршы тору чаралары турында»  Россия Федерациясе  Президентының
2006  елның  15  февралендәге  116  номерлы  Указы,  «Экстремистлык  эшчәнлегенә
каршы көрәш турында» 2002 елның 25 июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Вөҗдан иреге һәм дини берләшмәләр турында» 1997 елның 26 сентябрендәге 125-ФЗ
номерлы  Федераль  закон,  2013-2018  елларга  Россия  Федерациясендә  терроризм
идеологиясенә  каршы  тору  буенча  комплекслы  план  тора.  Россия  Федерациясе
Президентының  2013  елның  26  апрелендәге  Пр-1069  номерлы  Указы,  Татарстан
Республикасы  Президентының  «Татарстан  Республикасында  дәүләт  милли  сәясәте
Концепциясе турында» 2013 елның 26 июлендәге ПУ-695 номерлы Указы, шулай ук
милләтара,  динара  мөнәсәбәтләрне  гармонизацияләүгә  һәм  яшьләрне  патриотик
тәрбияләүгә  юнәлдерелгән  Татарстан  Республикасының  башка  федераль  норматив
хокукый актлары һәм норматив хокукый актлары.

Программа  дәүләт  хакимиятенең  территориаль  органнары,  Лаеш  муниципаль
районы  җирле  үзидарә  органнары,  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма  комитеты
бүлекләре, мәгариф учреждениеләре һәм иҗтимагый оешмалар тәкъдимнәрен исәпкә
алып  эшләнгән.  «Казан»  халыкара  аэропорты  территориясендә,  «Ковали»Төньяк  –
Көнбатыш  магистраль  нефть  эшкәртү  станциясендә  булу  район  өчен  үзенчәлекле
фактор  булып тора.  Программа терроризмга  һәм экстремизмга  каршы тору  буенча
бөтен эшне үткәрү өчен нигез булырга тиеш.

2.  Аны тормышка ашыруның төп максатлары, бурычлары, сроклары һәм
этаплары. 

       Программаның максаты-Лаеш муниципаль районы территориясендә яшәүче 
гражданнарның тормыш һәм тынычлык дәрәҗәсен күтәрү, экстремизмга һәм 
террорчылыкка каршы тору нигезендә аларның законлы хокукларын һәм 
мәнфәгатьләрен, районда аларның күренешләрен профилактикалау һәм кисәтү.

       Программаның төп бурычлары булып тора:    

1) милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгыту, социаль, этник һәм конфессиональ
туфракта конфликтларны кисәтү һәм булдырмау; 

2) халыкның террористик һәм экстремистик идеология күренешләренә түзеп тору 
атмосферасын булдыруга юнәлдерелгән иҗтимагый фикер формалаштыру; 

3) яшьләр арасында толерантлык һәм этникара мәдәният формалаштыру, агрессив 
тәртипне профилактикалау;

 4) терроризмга һәм экстремизмга каршы тору мәсьәләләре буенча Лаеш муниципаль 



районы халкына мәгълүмат җиткерү;

 5) хокук саклау органнарына әлеге категориядәге хокук бозуларны һәм җинаятьләрне 
ачыклауда, шулай ук аларны бетерүдә ярдәм итү;

6) башка милләт һәм дини конфессияләр кешеләренә карата толерантлы үз-үзеңне 
пропагандалау; 

7) экстремистик характердагы гамәлләр кылуга ярдәм итүче сәбәпләрне һәм 
шартларны бетерүгә юнәлдерелгән балалар һәм яшьләр арасында тәрбия эшен 
оештыру.

3.Программаның ресурс белән тәэмин ителешен нигезләү.

       2019-2021 елларда программаны финанслау күләме район бюджеты һәм 
бюджеттан тыш чыганаклардан (эшмәкәрләр, иганәчеләр акчасы) җәлеп ителгән 
акчалар хисабына 300 000 сум, 2019 елда - 100000 сум, 2020 елда - 100 000 сум, 2021 
елда 100 000 сум тәшкил итә. Искәрмә: әлеге программаны гамәлгә ашыруга бәйле 
чараларны финанслау тиешле финанс елына Лаеш муниципаль районы бюджетында 
расланган ассигнованиеләр чикләрендә гамәлгә ашырыла. Программаны тормышка 
ашыруга тотылган акчалар күләме, Лаеш муниципаль районы территориясендә 
инфляция процессларыннан һәм икътисадый вәзгыятьтән чыгып, тәгаенләнергә һәм 
төзәтмәләр кертергә мөмкин.

4.Программаны гамәлгә ашыру механизмы.

       Программа чараларын тормышка ашыру барышында заказчы-координаторы 
Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты аша төп башкаручыларның үзара 
хезмәттәшлеген, чараларны тормышка ашыру барышын контрольдә тотуны һәм 
башкаручыларның акчаларын нәтиҗәле куллануны тәэмин итә.

      Программаны тормышка ашыруда катнашучы муниципаль учреждениеләр һәм 
оешмалар район Башкарма комитеты җитәкчесе исеменә квартал саен аның 
үтәлеше турында мәгълүмат бирәләр.

       Программа чараларын үтәү һәм финанс чараларын куллануның нәтиҗәлелеген 
даими рәвештә Лаеш муниципаль районында Террорчылыкка каршы комиссия 
утырышларында, программаны башкаручыларны тыңлап, карап тикшерү 
планлаштырыла.

       Лаеш муниципаль районында террорчылыкка каршы комиссия һәр ел 
нәтиҗәләре буенча социаль-икътисади вәзгыятьне исәпкә алып, Программа 
чараларын тәгаенләү буенча билгеләнгән тәртиптә тәкъдимнәр кертә.

5.Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеге  тасвирламасы.
       Программа чараларын үтәү мөмкинлек бирәчәк:



       терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау буенча  Лаеш муниципаль
районы җирле үзидарә органнарының эш рәвешләрен һәм ысулларын камилләштерү,
радикаль  дини  агымнар,  ксенофобия,  милли  һәм  раса  түземсезлегенә  каршы  тору,
территориясендә  этник  дискриминациягә  каршы  тору  буенча  Лаеш  муниципаль
районы җирле үзидарә органнарының эш рәвешләрен һәм ысулларын камилләштерү;
     милләтара  мөнәсәбәтләрне  гармонизацияләү,  этносоциаль  комфортлылык
дәрәҗәсен күтәрү; 
      террорчылык һәм экстремистлык күренешләренең барлык фактларына, шулай ук
Толерантлык аңына, башка этник һәм конфессиональ берләшмә вәкилләренә карата
уңай җайланмаларга түзеп тормаучанлык формалаштыру;
       яшьләр арасында этникара татулык һәм толерантлык атмосферасын ныгыту һәм
үстерү;  район  халкы арасында  интернационализм  культурасы,  татулык,  милли  һәм
дини түземлелек таралу.
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Кушымта

“ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА 
ЭКСТРЕМИСТЛЫК ҺӘМ ТЕРРОРИЗМГА КАРШЫ ПРОФИЛАКТИКА” ЯРДӘМЧЕ 
ПРОГРАММАСЫ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕНЕҢ МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ, БӘЯЛӘҮ 
ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺӘМ ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ БУЕНЧА 
ФИНАНСЛАУ.

№
п/п

Чараның исеме Җаваплы башкаручылар Үтәү вакыты

I. Мәгълүмати-пропаганда чаралары
1.1 Террорчылыкка  каршы  мәгълүмати

берләшмә  булдыру  максатыннан,
социаль  челтәрләрдә,  Интернет
челтәренең  муниципаль  ресурсларында
террорчылыкка  каршы  эчтәлектәге
мәгълүмат әзерләүне һәм урнаштыруны
тәэмин итәргә.

Россия  Эчке  эшләр
министрлыгының  Лаеш  районы
буенча бүлеге башлыгы (килешү
буенча);  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль
районы  мәгариф  идарәсе  "
муниципаль казна учреждениесе
башлыгы»;  Муниципаль  район
Башкарма  комитетының
мәдәният  бүлеге  җитәкчесе;
Район  Башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм
туризм бүлеге начальнигы.

Айлап

1.2 Районда  таралучы  террорчылык  һәм
экстремистлык  эшчәнлеге  билгеләре
буенча массакүләм мәгълүмат чаралары
материаллары  мониторингын
оештырырга һәм аларны мөрәҗәгатьтән
алу буенча чаралар күрергә

Россия  Эчке  эшләр
министрлыгының  Лаеш  районы
буенча бүлеге башлыгы (килешү
буенча);  Татарстан
Республикасы Лаеш муниципаль
районы  мәгариф  идарәсе  "
муниципаль казна учреждениесе
башлыгы»;  Муниципаль  район
Башкарма  комитетының
мәдәният  бүлеге  җитәкчесе;
Район  Башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм
туризм  бүлеге  начальнигы;
Прокурор  (килешү  буенча);
«Кама  ягы»  газетасы  баш
мөхәррире.

Айлап

1.3 Экстремаль  шартларда
куркынычсызлык кагыйдәләре турында
кешеләр  күпләп  җыела  торган
урыннарда  мәгълүмат  материалларын
трансляцияләүне оештырырга.

Россия  Эчке  эшләр
министрлыгының  Лаеш  районы
буенча бүлеге башлыгы (килешү
буенча);  Кешеләр күпләп җыела
торган  урыннар  җитәкчеләре
(килешү  буенча);
Террорчылыкка  каршы

Айлап
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комиссия;
1.4 Районның  «Кама  ягы»  («Кама  ягы»)

газетасында  рухи-әхлакый
кыйммәтләрне,  Россия  патриотизм,
милләтара һәм динара үзара хөрмәт һәм
үзара  ярдәм  идеяләрен
пропагандалаучы  материалларның
даими басмасын оештырырга.

"Кама  ягы»  газетасы  баш
мөхәррире»

Айлап

2. Терроризм идеологиясенең, шулай ук аның йогынтысы астында булган затлар белән
профилактик эш алып бару.

2.1 Террорлык эшчәнлегенә (хөкем ителгән,
нейтрализованных)  катнашы  булган
затларның гаилә  әгъзалары белән,  шул
исәптән террорчылык активлыгы югары
булган  илләрдән  кайтарылган
затларның,  Россия  Федерациясе
законнары  нормаларын  аңлату  буенча
әңгәмәләр үткәрү дини һәм иҗтимагый
оешмалар  вәкилләре,  психологлар
катнашында  күрсәтелгән  затларга
социаль,  психологик  һәм  хокукый
ярдәм күрсәтү.

терроризмны  һәм  экстремизмны
профилактикалау  мәсьәләләре
буенча  Ведомствоара  эшче
төркем  әгъзалары  (алга  таба  –
МРГ)

Айлап

2.2 Белем бирү оешмалары базасында (шул
исәптән дини һәм иҗтимагый оешмалар
вәкилләре,  мәдәният  һәм  сәнгать
эшлеклеләре  катнашында)  балалар  һәм
яшьләр  кабул  итмәү  үсешенә
юнәлдерелгән  тәрбия  һәм  мәдәни  -
агарту чаралары үткәрү терроризм һәм
аларга  Россиянең  традицион  рухи-
әхлакый кыйммәтләре идеологиясе.

"Лаеш  муниципаль  районы
мәгариф  идарәсе  «МКУ
начальнигы;  Муниципаль  район
Башкарма  комитетының
мәдәният  бүлеге  җитәкчесе;
Район  Башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм
туризм бүлеге начальнигы;

Айлап

2.3 Яшьләр  мәнфәгатьләрен  яклаучы
иҗтимагый  оешмалар  һәм  хәрәкәтләр,
шул  исәптән  хәрби-патриотик  яшьләр
һәм балалар берләшмәләре, балалар һәм
яшьләр  арасында  террорчылык
идеологиясен  каршыламыйча  һәм
традицион  Россия  рухи  -  әхлакый
кыйммәтләрне  үстерү  буенча
мәгълүмати  һәм  методик  материаллар
эшләүдә,  гамәли  эшчәнлеккә  ярдәм
күрсәтү

"Лаеш  муниципаль  районы
мәгариф  идарәсе  «МКУ
начальнигы;  Муниципаль  район
Башкарма  комитетының
мәдәният  бүлеге  җитәкчесе;
Район  Башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм
туризм бүлеге начальнигы; Лаеш
муниципаль  районында
Террорчылыкка  каршы
комиссиянең  мәгълүмати
пропаганда төркеме; 

2019 ел

2.4 Укучыларда  мәгълүмати
куркынычсызлык  нигезләрен
формалаштыру  мәсьәләләренә,  шул
исәптән  балаларны  интернет
челтәреннән  файдаланганда  терроризм
идеологиясен  пропагандалаудан  яклау
мәсьәләләренә  багышланган
бүлекләрнең  «тормыш
куркынычсызлыгы  нигезләре  "  фәне
буенча белем бирү оешмаларының төп
гомуми  белем  бирү  программаларын

Лаеш  муниципаль  районы
мәгариф идарәсе;

2019 ел
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эшләүдә һәм кертүдә катнашу
2.5 Милли-мәдәни  диаспоралар  һәм  этник

төркемнәр  лидерлары  һәм  вәкилләре
белән  расага,  милли  һәм  дини
түземсезлеккә  каршы  көрәш  буенча
уртак  эшчәнлекне  планлаштыру,
милләтара  татулыкны  ныгыту
мәсьәләләре  буенча  очрашулар
үткәрергә һәм хезмәттәшлек итәргә

Район  Башкарма  комитеты
җитәкчесенең  беренче
урынбасары

Елга бер 
тапкыр

3. Конференцияләр һәм түгәрәк өстәлләр, конкурслар, бәйрәм чаралары үткәрүне оештыру
3.1 Терроризм идеологиясенә аеруча тәэсир

итә  торган  затларга,  иҗтимагый  һәм
дини  оешмалар  вәкилләре,  мәдәният
һәм  сәнгать  эшлеклеләре  катнашында,
белем  бирү  оешмаларында  яшьләрне
милләтара  һәм  динара  толерантлык
идеяләрен  тәрбияләү  буенча  мәдәни  –
агарту  һәм  тәрбия  чараларын  үткәрү
практикасын дәвам итү өчен

Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе  "  муниципаль  казна
учреждениесе  башлыгы»;
муниципаль  район  Башкарма
комитетының  мәдәният  бүлеге
җитәкчесе;  район  Башкарма
комитетының  яшьләр  эшләре,
спорт  һәм  туризм  бүлеге
начальнигы.

Квартал саен

3.2 Халыкта террористик янауга һәм хокук
саклау  органнары  белән  террорчылык
һәм  экстремистик  күренешләрне
булдырмау  эшендә  уяу  мөнәсәбәт
булдыру,  хезмәт  коллективларында
(җыеннарда)  халык белән профилактик
аңлату  әңгәмәләре  үткәрү
максатларында

Лаеш  муниципаль  районында
Террорчылыкка  каршы
комиссиянең  мәгълүмати
пропаганда  төркеме;  МКУ  "
Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе»;  муниципаль  район
Башкарма  комитетының
мәдәният  бүлеге  җитәкчесе;
район  Башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм
туризм  бүлеге  начальнигы;
«Кама  ягы»  газетасы  баш
мөхәррире.

Квартал саен

3.3 Россия  Федерациясе  халкының  милли
һәм дини традицияләрен даими рәвештә
саклап  калу  максатларында:  милләтара
мөнәсәбәтләрне  гармонияләштерүгә
юнәлдерелгән мәдәни-агарту чараларын
оештыру  һәм  үткәрү,  халык  иҗаты
өлкәсендә чаралар оештыру һәм үткәрү

Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе  башлыгы»;  муниципаль
район  Башкарма  комитетының
мәдәният  бүлеге  җитәкчесе;
район  Башкарма  комитетының
яшьләр  эшләре,  спорт  һәм
туризм бүлеге начальнигы.

Квартал саен

3.4 Мигрантларны  районның  иҗтимагый
тормышына җәлеп

муниципаль  район  Башкарма
комитетының  мәдәният  бүлеге
җитәкчесе;  РФ  Федераль
миграция  хезмәтенең  ТР  буенча
идарәсе  башлыгы  Лаеш
районында.

Квартал саен

3.5 Татарстан  Республикасы  Мәгариф  һәм
фән  министрлыгының  коррупциягә
каршы  сәясәтен  тормышка  ашыру
гамәлләре турында хисаплар
Проводить  циклы  лекций  и  бесед,
классные  часы,  конкурсы  в

Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе  "  муниципаль  казна
учреждениесе  башлыгы»;
муниципаль  район  Башкарма
комитетының  мәдәният  бүлеге

Квартал саен
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образовательных  учреждениях  всех
типов,  направленные  на  профилактику
проявления  терроризма  и  экстремизма,
с  целью  формирования  и  укрепления
позитивной гражданской идентичности,
потребности  жить  в  условиях
межэтнического  и  межрелигиозного
согласия

җитәкчесе;  муниципаль  район
Башкарма  комитетының  яшьләр
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге
башлыгы.

3.6 Терроризмга  каршы  һәм  экстремизмга
каршы  юнәлештәге  документаль
кинолент  һәм  сюжетлар  күрсәтүне
оештыру

атарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе  "  муниципаль  казна
учреждениесе  башлыгы»;
муниципаль  район  Башкарма
комитетының  мәдәният  бүлеге
җитәкчесе;  ЛТЭТ  Урта  һөнәри
белем бирү дәүләт бюджет белем
бирү учреждениесе директоры

Айлап

4. ТР Лаеш муниципаль районы халкында терроризмга каршы аң формалаштыру

4.1 Терроризмга каршы көрәштә бердәмлек
көненә  багышланган  иҗтимагый-сәяси,
мәдәни һәм спорт чараларын үткәрү (3
сентябрь)

ТР Яшьләр эшләре һәм спорт 
министрлыгының комиссия 
әгъзалары; Татарстан 
Республикасы Лаеш муниципаль 
районы мәгариф идарәсе " 
муниципаль казна учреждениесе 
башлыгы»; муниципаль район 
Башкарма комитетының 
мәдәният бүлеге җитәкчесе; 
ЛТЭТ Урта һөнәри белем бирү 
дәүләт бюджет белем бирү 
учреждениесе директоры

Сентябрь 
  ел саен 

4.2 Экстремизмга  юк "  ункөнлеген  үткәрү
(4-14 сентябрь)

Татарстан Республикасы Лаеш 
муниципаль районы мәгариф 
идарәсе " муниципаль казна 
учреждениесе башлыгы»; 
муниципаль район Башкарма 
комитетының мәдәният бүлеге 
җитәкчесе; муниципаль район 
Башкарма комитетының яшьләр 
эшләре, спорт һәм туризм бүлеге 
башлыгы; ТР Яшьләр эшләре һәм
спорт министрлыгының 
комиссия әгъзалары;

Сентябрь 
ел саен

4.3 Терроризмга каршы көрәш тематикасын
яктырту буенча иң яхшы эшкә конкурс
үткәрү

Татарстан  Республикасы  Лаеш
муниципаль  районы  мәгариф
идарәсе  "  муниципаль  казна
учреждениесе  башлыгы»;
Муниципаль  район  Башкарма
комитетының  мәдәният  бүлеге
җитәкчесе;  Район  Башкарма
комитетының  яшьләр  эшләре,
спорт  һәм  туризм  бүлеге
начальнигы;  Прокурор  (килешү

Елга бер тапкыр
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буенча);

4.4 Террорчылыкка  каршы  эчтәлектәге
мәгълүматны,  шул  исәптән
видеороликларны,  социаль
челтәрләрнең муниципаль сегментында,
район  Интернет  челтәренең  башка
мәгълүмат  ресурсларында  эшләүне
(сайлап  алуны)  һәм  урнаштыруны
тәэмин итәргә

"Кама  ягы»  газетасы  баш
мөхәррире»);  Татарстан
Республикасы  Яшьләр  эшләре,
спорт  һәм  туризм
министрлыгының  комиссиясе
секретаре.  Лаеш  муниципаль
районында  Террорчылыкка
каршы комиссиянең  мәгълүмати
пропаганда төркеме; 

Айлап

4.5 Дини  конфессияләр  (православие,
ислам)  вәкилләренең  терроризмга
каршы  көрәштә  ватандашларын
берләштерүгә  юнәлдерелгән  тематик
вәгазьләрен  массакүләм  мәгълүмат
чараларында  бастырып  чыгаруны
оештырырга

"Кама  ягы»  газетасы  баш
мөхәррире»);  Татарстан
Республикасы  Яшьләр  эшләре,
спорт  һәм  туризм
министрлыгының  комиссиясе
секретаре.  Лаеш  муниципаль
районында  Террорчылыкка
каршы комиссиянең  мәгълүмати
пропаганда төркеме; 

Айлап
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