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Осинники авыл җирлегендҽ 

2019 елдан 2020 елга кадҽр терроризм һҽм 

экстремизмны кисҽтҥ буенча чараларның 

комплекслы программаларын раслау турында 

 

Осинники авыл җирлегендҽ экстремизмны һҽм терроризмны кисҽтҥ, 

Законлылык һҽм хокук тҽртибен ныгыту, гражданнарның законлы хокукларын, 

иреклҽрен һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау максатларында "Россия Федерациясендҽ 

җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 

октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар нигезендҽ "Экстремистлык 

эшчҽнлегенҽ каршы кҿрҽш турында" 2002 елның 25 июлендҽге 114-ФЗ номерлы 

һҽм 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы" терроризмга каршы кҿрҽш турында 

" Федераль законга таянып, Осинники авыл җирлеге Уставына таянып, : 

1."2019 елдан 2020 елга кадҽрге чорда Осинники авыл җирлегендҽ 

экстремизмны һҽм терроризмны кисҽтҥ буенча комплекслы чаралар программасын 

раслау турында".                  

2.Осинники авыл җирлеге учреждениелҽре җитҽкчелҽренҽ программа 

чараларын ҥз вакытында һҽм тулысынча ҥтҽҥ ҿчен шҽхси җаваплылык йҿклҽргҽ. 

3.Осинники авыл җирлеге территориясендҽ эшлҽп килҥче федераль башкарма 

хакимият органнарының территориаль органнары җитҽкчелҽренҽ программаның 

тиешле чараларын гамҽлгҽ ашыру буенча кирҽкле чаралар кҥрергҽ тҽкъдим итҽргҽ. 

 4. Ҽлеге карарны адреслар буенча урнашкан мҽгълҥмат стендларында игълан 

итҽргҽ:  

- Осинники авылы, Яшьлҽр урамы, 9А йорт (административ бина); 

- Осинники авылы, Лесная ур., 2 йорт (Осинник авыл мҽдҽният йорты), 

 шулай ук хокукый мҽгълҥматның рҽсми порталында һҽм Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районының рҽсми сайтында «Интернет " мҽгълҥмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштырырга. 

 5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥз ҿстемҽ алам. 

 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 
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ПРОГРАММА 

 

Осинники авыл җирлегендә 

2019 елдан 2020 елга кадәр чорда экстремизм һәм терроризмны кисәтү буенча комплекслы 

чаралар 

 

1 нче кисәк .  

ОСИННИКИ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ 2019 ЕЛДАН 2020 ЕЛГА КАДҼРГЕ ЧОРДА  

ЭКСТРЕМИЗМНЫ ҺҼМ ТЕРРОРИЗМНЫ КИСҼТҤ БУЕНЧА КОМПЛЕКСЛЫ ЧАРАЛАР 

ПРОГРАММАСЫ ПАСПОРТЫ 

 

Чараларның исеме            Осинники авыл җирлегендҽ 

2019 елдан 2020 елга кадҽр чорда экстремизм һҽм терроризмны 

кисҽтҥ буенча комплекслы чаралар программасы 

 

Чараларны заказат итҥче            Осинники авыл җирлеге администрациясе 

Тҿп             

эшлҽҥчелҽр 

Осинники авыл җирлеге администрациясе 

Программаның 

максатлары 

Осинники авыл җирлегендҽ экстремизм һҽм терроризмны кисҽтҥ 

Программаның 

бурычлары 

Формалаштыру буенча профилактик эш алып бару   

Осинники авыл җирлеге халкы, шул исҽптҽн яшьлҽр арасында 

толерант аң һҽм ҥз-ҥзеңне тоту арасында,           

экстремизмны пропагандалауны тҽэмин итҽ;                                        

профилактик чаралар системасын камиллҽштерҥ      

терроризмга һҽм экстремизмга каршы юнҽлешле;                                     

Россия Федерациясендҽ террорчылыкка каршы кҿрҽш ҿлкҽсендҽ 

дҽҥлҽт сҽясҽтен һҽм террорчылык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга 

ярдҽм итҥче сҽбҽплҽрне һҽм шартларны ачыклауга һҽм бетерҥгҽ 

юнҽлдерелгҽн тҽкъдимнҽрне гамҽлгҽ ашыру; террорчылыкка 

каршы кҿрҽшне камиллҽштерҥ              

муниципаль объектларның һҽм гражданнар кҥплҽп була торган 

урыннарның сакланганлыгы һҽм техник ныгытылышы 

Сату сроклары     

Программалар 

2019-2020 еллар 

Тҿп             

башкаручы          

 

Осинники авыл җирлеге администрациясе, 



Программаларның  

кҿтелгҽн ахыргы   

нҽтиҗҽ           

гамҽлгҽ ашыру           

 

Актларны башкару мҿмкинлеклҽрен киметҥ               

экстремистик һҽм террористик характердагы    

Осинники авыл җирлеге территориясе;                         

җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽне гамҽлгҽ ашыруда җирле ҥзидарҽ 

органнарының нҽтиҗҽлелеген арттыру  

терроризм һҽм экстремизмны профилактикалауда катнашу, ҽ  

шулай ук аларның нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерҥ (яки) бетерҥ;  

барлыкка килгҽн вакытта хҽрҽкҽткҽ ҽзерлек            

гадҽттҽн тыш хҽллҽр;                              

кисҽтҥ суждения миллҽтчелек һҽм     

дини экстремизм;                           

арттыру террорчылыкка каршы якланганлык һҽм       

муниципаль объектларның техник ныгытылышы һҽм  

массакҥлҽм гражданнар кҥп була торган урыны белҽн 

 

Кисҽк 2. ПРОБЛЕМАЛАРГА ХАРАКТЕРИСТИКА, ХҼЛ ИТҤ 

АНЫҢ ПРОГРАММАСЫ ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН 

 

Экстремизм һҽм терроризм сҽбҽплҽрен ҿйрҽнҥ ҽлеге кҥренешлҽргҽ каршы кҿрҽшнең 

хокукый чараларын эшлҽҥ һҽм камиллҽштерҥдҽ тҿп проблемаларның берсе булып тора. Бу 

аеруча куркыныч җинаятьлҽрнең сҽбҽплҽре ни дҽрҽҗҽдҽ тҿгҽл билгелҽнҥенҽ алар белҽн кҿрҽш 

буенча кҥрелҽ торган чараларның нҽтиҗҽлелеге һҽм аларны алга таба камиллҽштерҥ бҽйле 

булачак. Россия криминология фҽнендҽ җинаятьчелек, шул исҽптҽн экстремизмның һҽм 

терроризмның тҿрле тҿрлҽре аркасында җинаятьчелек китереп чыгара торган социаль 

кҥренешлҽрне аңларга кабул ителде. Җинаятьчелекнең сҽбҽплҽрен һҽм шартларын 

криминологик классификациялҽҥ нигезлҽрен шактый зур сайлаганда, илебез криминологиясендҽ 

экстремизм һҽм терроризмны социаль тормышның эчтҽлеге яки ҿлкҽлҽре буенча характерлаучы 

факторлар аерылып тора. Кагыйдҽ буларак, тормышның ҽлеге ҿлкҽлҽрендҽ җинаятьчелекне 

китереп чыгаручы хокукый, социаль-икътисадый, оештыру-идарҽ итҥ, тҽрбия, идеологик, 

психологик, социаль-сҽяси һҽм башка сҽбҽплҽр һҽм Шартлар яки процесслар һҽм кҥренешлҽр 

шундыйлардан санала. Бу катлаулы һҽм кҥпкырлы кҥренешнең нигезендҽ кҥп сҽбҽплҽр ята: 

сҽяси, икътисади, дини, тарихи, дҽҥлҽтара һҽм башка кҥп кенҽ сҽбҽплҽр. 

"Экстремистик эшчҽнлеккҽ каршы тору турында" 2002 елның 25 июлендҽге 114-ФЗ 

номерлы Федераль законның 1 статьясы нигезендҽ экстремистик эшчҽнлек (экстремизм) - ул: 

конституциячел тҿзелеш нигезлҽрен кҿчлҽп ҥзгҽртҥ һҽм Россия Федерациясенең бҿтенлеген 

бозу; 

терроризмны гавами аклау һҽм башка террорчылык эшчҽнлеге; 

социаль, раса, милли яки дини ызгыш кузгату; 

кешенең социаль, расасы, милли, дини яки тел кирҽк-яраклары яки дингҽ мҿнҽсҽбҽт билгесе 

буенча ҿстенлеген, ҿстенлеген яисҽ тулы булмаган кыйммҽтен пропагандалау; 

кеше һҽм граждан хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен, аның социаль, 

расасына, милли, дини яки тел кирҽк-яракына яки дингҽ мҿнҽсҽбҽтенҽ бҽйле рҽвештҽ, бозу; 

гражданнарның сайлау хокукларын һҽм референдумда катнашу хокукын гамҽлгҽ ашыруга 

яисҽ аны куллану куркынычы белҽн тоташтырылган тавыш бирҥ серен бозуга каршы килмҽҥ; 

дҽҥлҽт органнарының, җирле ҥзидарҽ органнарының, сайлау комиссиялҽренең, иҗтимагый 

һҽм дини берлҽшмҽлҽрнең яки башка оешмаларның законлы эшчҽнлегенҽ комачаулау; 

Россия Федерациясе Җинаять кодексының 63 статьясындагы беренче ҿлешенең "е" 

пунктында кҥрсҽтелгҽн мотивлар буенча җинаять кылу; 

нацист атрибутикасы яки символикасы яки атрибутика яки нацист атрибутикасы яки 

символикасы белҽн охшаш яки кушылу дҽрҽҗҽсенҽ кадҽр символиканы пропагандалау һҽм 

халыкка кҥрсҽтҥ; 

кҥрсҽтелгҽн гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыруга гавами чакырулар йҽ мҿдирлҽр тарафыннан 

экстремистик материаллар массакҥлҽм таратуга, шулай ук аларны ҽзерлҽҥ яки саклау, 

массакҥлҽм тарату максатларында; 



Россия Федерациясе дҽҥлҽт вазыйфасын яисҽ Россия Федерациясе субъекты дҽҥлҽт 

вазыйфасын билҽгҽн һҽм ҥзенең вазыйфаи бурычларын ҥтҽгҽн вакытта ҽлеге статьяда 

кҥрсҽтелгҽн һҽм җинаять булып торучы затның гавами белҽ торып ялган гаеплҽве; 

кҥрсҽтелгҽн эшлҽрне оештыру һҽм ҽзерлҽҥ, шулай ук аларны гамҽлгҽ ашыруга 

каршылыклык; 

кҥрсҽтелгҽн гамҽллҽрне финанслау йҽ аларны оештыруда, ҽзерлҽҥдҽ һҽм гамҽлгҽ ашыруда, 

шул исҽптҽн укыту, полиграфия һҽм матди-техник базаны, телефон һҽм элемтҽнең башка 

тҿрлҽрен бирҥ яки мҽгълҥмат хезмҽтлҽре кҥрсҽтҥ юлы белҽн, башка ярдҽм кҥрсҽтҥ. 

Россия хокукый доктринасында экстремизм (экстремистик эшчҽнлек) астында аңлана: 

конституциячел корылыш нигезлҽрен кҿчлҽп ҥзгҽртҥгҽ һҽм Россиянең бҿтенлеген бозуга, 

илнең иминлеген ҿзҥгҽ, Хакимият вҽкалҽтлҽрен яулап алуга яки бирҥгҽ, законсыз кораллы 

формированиелҽр булдыруга, террорчылык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга юнҽлтелгҽн гамҽллҽрне 

планлаштыру, оештыру, ҽзерлҽҥ һҽм башкару буенча физик затлар һҽм тҿрле оешмалар (дини, 

иҗтимагый һҽм һ. б.) эшчҽнлеге.; 

нацист һҽм аның белҽн охшаш атрибутиклар яки символиканы пропагандалау һҽм халыкка 

кҥрсҽтҥ; 

ҽлеге эшчҽнлеккҽ гавами чакырулар; 

кҥрсҽтелгҽн эшчҽнлекне финанслау. 

Экстремизмга каршы тору-дҽҥлҽтнең бурычы гына тҥгел, сҽяси партиялҽрнең, иҗтимагый 

оешмаларның, бҿтен гражданлык җҽмгыятенең, илнең барлык гражданнарының бергҽ тупланган 

тырышлыклары да кирҽк. Экстремизм кҥплек һҽм бик куркыныч, аның билгелҽре - хулиганлык 

гамҽллҽреннҽн вандализм һҽм кҿч куллану актларына кадҽр-кагыйдҽ буларак, системалы 

идеологик карашларга таяна. 

"Экстремистлык эшчҽнлегенҽ каршы тору турында" 2002 елның 25 июлендҽге 114-ФЗ 

номерлы Федераль законның 6 статьясы нигезендҽ федераль дҽҥлҽт хакимияте органнары, 

Россия Федерациясе субъектларының дҽҥлҽт хакимияте органнары, җирле ҥзидарҽ органнары ҥз 

компетенциясе чиклҽрендҽ экстремистлык эшчҽнлеген кисҽтҥгҽ юнҽлдерелгҽн профилактика, 

шул исҽптҽн тҽрбия, пропаганда чараларын ҿстенлекле тҽртиптҽ гамҽлгҽ ашыра. 

"Террорчылыкка каршы кҿрҽш турында" 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы 

Федераль законның 3 статьясы нигезендҽ терроризмга каршы тору - дҽҥлҽт хакимияте органнары 

һҽм җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлеге: 

терроризмны кисҽтҥ, шул исҽптҽн террорчылык актларын башкаруга ярдҽм итҥче 

сҽбҽплҽрне һҽм шартларны ачыклау һҽм бетерҥ (терроризмны профилактикалау) буенча да); 

террорчылык актын ачыклау, кисҽтҥ, кисҽтҥ, ачыклау һҽм тикшерҥ (терроризмга каршы 

кҿрҽш); 

терроризм кҥренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерҥ һҽм (яки) юкка чыгару. 

Террористик актларның кҥпчелегенҽ Анализ кҥрсҽткҽнчҽ, террорчылар ҥзлҽренең 

җинаятьчел ниятлҽрен тормышка ашыруга ҽзерлек барышында теге яки бу дҽрҽҗҽдҽ хокук 

саклау органнары да, халык та кҥз уңына элҽккҽн. Билгеле, тирҽ-юньдҽгелҽр ҿчен 

кҥренмҽгҽннҽре юк. Ҽмма җҽмгыятьтҽ сакланган хокукый нигилизм, ҥзгҽртеп кору һҽм бу 

соприкосновениях адекватной реакция булмады. 

Шунысын да билгелҽп ҥтҽргҽ кирҽк, илебез юридик ҽдҽбиятында терроризм экстремизм 

кҥренешенең соңгы формасы буларак карала. 

Экстремизм һҽм терроризмга каршы кҿрҽштҽ аның чагылышларын кисҽтҥ мҿһим урын 

алып тора. 

Алдан кабул ителгҽн чаралар белҽн кисҽтергҽ; берҽр нҽрсҽ булса да алданрак эшлҽргҽ дигҽн 

сҥз. Терроризм һҽм экстремизмны кисҽтҥне ким дигҽндҽ ике аспектта карарга мҿмкин. 

Беренчедҽн, кҥрсҽтелгҽн кҥренешлҽр белҽн кҿрҽшнең нҽтиҗҽлелеген кисҽтҥ һҽм арттыру-телҽсҽ 

кайсы заманча дҽҥлҽтнең беренчел бурычларыннан берсе. Икенчедҽн, кисҽтҥ халыкның 

иҗтимагый иминлеген тҽэмин итҥ, дҽҥлҽтнең сҽяси, икътисади һҽм халыкара мҽнфҽгатьлҽрен 

яклау максаты булган террорчылык һҽм экстремистик оешмалар (группировкалар) барлыкка 

килҥне булдырмый калуга юнҽлдерелгҽн комплекслы социаль-икътисадый, сҽяси һҽм юридик 

характердагы чаралар системасы бар. 



 Экстремизм һҽм терроризмга каршы кҿрҽш буенча грамоталы профилактик сҽясҽт кирҽк. 

Кисҽтҥ экстремизм һҽм терроризм китереп чыгара торган факторларны ачыклау, бетерҥ, 

нейтральлҽштерҥ, локальлҽштерҥ һҽм аларның йогынтысын киметҥ яисҽ аларга уңай йогынты 

ясарга тиеш. Профилактика тискҽре процесслар ҥсешенең ҿстҽмҽ стадиялҽрендҽ, ягъни хокукка 

каршы ҥз-ҥзеңне тоту мотивациясе формалашкан этапларда башкарылырга тиеш. Экстремистик 

һҽм террорчылык эшчҽнлеген кисҽтҥдҽ ҥз компетенциясе кысаларында катнашучы дҽҥлҽт 

хакимиятенең барлык органнары мҿмкинлеклҽрен генҽ тҥгел, дҽҥлҽтнеке булмаган 

структураларны да тулысынча файдаланырга кирҽк. Хҽзерге вакытка барлыкка килгҽн хҽл 

халыкның иң киң катламнарына каршы кҿрҽшкҽ мобилизациялҽҥне талҽп итҽ. Экстремизмга һҽм 

террорчылыкка каршы тору ҿчен халык арасында теология, җҽмгыять белеме, психология, 

юриспруденция, массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары ҿлкҽсендҽге белгечлҽрне җҽлеп итеп аңлату 

эше алып бару зарур. 

 

Кисҽк 3. ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП МАКСАТЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ, 

ПРОГРАММАНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ ВАКЫТЛАРЫ 

 

Программаның тҿп максаты-Осинники авыл җирлеге территориясендҽ экстремизм һҽм 

терроризм профилактикасы. 

Куелган максатка ирешҥ ҿчен тҥбҽндҽге бурычларны хҽл итҥ кҥздҽ тотыла: 

Осинники авыл җирлегендҽ, шул исҽптҽн яшьлҽр арасында, толерантлы аң һҽм 

экстремизмны пропагандалауга каршы кҿрҽш тҽэмин итҽ торган ҥз-ҥзеңне тоту ҿлкҽсендҽ 

профилактик эш алып бару; 

террорчылыкка каршы һҽм экстремизмга каршы юнҽлештҽге профилактик чаралар 

системасын камиллҽштерҥ; 

Россия Федерациясендҽ террорчылыкка каршы кҿрҽш ҿлкҽсендҽ дҽҥлҽт сҽясҽтен һҽм 

террорчылык эшчҽнлеген гамҽлгҽ ашыруга ярдҽм итҥче сҽбҽплҽрне һҽм шартларны ачыклауга 

һҽм бетерҥгҽ юнҽлдерелгҽн тҽкъдимнҽрне гамҽлгҽ ашыру; 

муниципаль объектларның һҽм гражданнар кҥплҽп була торган урыннарның 

террорчылыкка каршы яклануын һҽм техник ныгытылышын камиллҽштерҥ. 

Программада каралган чараларны 2019 елдан 2020 елга кадҽр гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла. 

Кисҽк 4. ПРОГРАММАНЫ РЕСУРСЛАР БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤ 

 

Финанс белҽн тҽэмин итҥне кҥздҽ тоткан программа чараларын тормышка ашыру Осинники 

авыл җирлеге администрациясенең агымдагы финанс-хуҗалык эшчҽнлегенҽ бҥлеп бирелгҽн 

акчалар хисабына тормышка ашырыла. 

 

Кисҽк 5. ПРОГРАММА БЕЛҼН ИДАРҼ ИТҤНЕ ОЕШТЫРУ 

ҺҼМ АНЫ ГАМҼЛГҼ АШЫРУ БАРЫШЫН КОНТРОЛЬДҼ ТОТУ 

 

Осинники авыл җирлеге Администрациясе Программа чараларын ҥтҽҥ буенча оештыру 

җитҽкчелеген гамҽлгҽ ашыра. Осинники авыл җирлегенең террорчылыкка каршы комиссиясе 

Программа чараларын тормышка ашыруның координаторы булып тора. 

Осинники авыл җирлеге администрациясе ҽлеге программаны тормышка ашыруда катнаша. 

 

Кисҽк 6. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН БҼЯЛҼҤ 

 

Осинники авыл җирлеге комиссиясе ел саен программаны тормышка ашыру барышын 

гомумилҽштерҽ һҽм анализлый һҽм Осинники авыл җирлеге администрациясенҽ йомгаклау 

мҽгълҥмат бирҽ. Программаны гамҽлгҽ ашыруның нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ планлаштырылган һҽм 

фактта ҥтҽлгҽн программа чараларын чагыштыру юлы белҽн гамҽлгҽ ашырыла. 

 

Кисҽк 7. ЭКСТРЕМИЗМНЫ ҺҼМ ТЕРРОРИЗМНЫ ПРОФИЛАКТИКАЛАУ БУЕНЧА 

ЧАРАЛАР 

ОСИННИКИ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНДҼ 2019 ЕЛДАН 2020 ЕЛГА КАДҼР ЧОРДА 



 

№ Чара Ҥтҽлеш 

вакыты 

Кҿтелгҽн нҽтиҗҽ Җаваплы 

башкаручылар 

1. Профилактика эшендҽ катнашу буенча оештыру чаралары 

Осинники авыл җирлегендҽ экстремистик һҽм террористик кҥренешлҽр 

1.1 Терроризмны һҽм 

экстремизмны 

профилактикалау 

комиссиясе эшенҽ 

йомгак ясау 

 4 квартал 

2019 г, 

2020г. 

Терроризмны һҽм 

экстремизмны 

профилактикалауда 

катнашу, шулай ук 

аларның нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерҥ һҽм 

(яки) бетерҥ буенча 

җирле ҽһҽмияттҽге 

мҽсьҽлҽне хҽл итҥ 

нҽтиҗҽлелеген арттыру 

Комиссия рҽисе 

1.2 2019-2020 елларга 

террорчылыкка каршы 

комиссиянең эш 

планын эшлҽҥ һҽм 

раслау 

4 квартал 

2019 г., 

2020г. 

Социаль киеренкелекне 

киметҥ 

Комиссия рҽисе  

1.3 Терроризмны һҽм 

экстремизмны 

профилактикалау 

буенча комиссиядҽ 

предприятие һҽм 

учреждение 

җитҽкчелҽренең 

чыгышларын тыңлау 

Атнага бер 

тапкыр 

график 

буенча 

Хезмҽт 

коллективларында 

микроклиматны 

сҽламҽтлҽндерҥ 

Комиссия рҽисе  

1.4 Терроризм һҽм 

экстремизмны 

профилактикалау 

буенча комиссияне 

ҽлеге программаның 

ҥз планнарын һҽм 

чараларын ҥтҽҥ 

турында тыңлау 

Кварталга 

бер тапкыр 

Терроризм һҽм 

экстремизмны 

профилактикалау 

комиссиясе эшенең 

нҽтиҗҽлелеген арттыру 

Җирлек 

администрациясе 

2. Экстремистик һҽм террористик профилактикасының гомуми чаралары    

Осинники авыл җирлегендҽ кҥренешлҽр 

2.1 Яшьлҽр арасында 

раса, милли, дини 

нҽфрҽт яки 

дошманлык 

кҥренешлҽрен 

булдырмау буенча 

профилактик эш алып 

бару 

2019-2020 

еллар 

Экстремизм 

профилактикасы 

Мҽдҽният 

учреждениелҽре 

2.2 Массакҥлҽм аралашу 

урыннарында 

профилактик чаралар 

ҥткҽрҥ 

2019-2020 

еллар 

Экстремизмны кисҽтҥ Вҽкалҽтле вҽкил 

2.3 Инфраструктура 

биналарында һҽм 

элементларында 

экстремистик 

2019-2020 

еллар 

Экстремистларны 

ачыклау һҽм 

җаваплылыкка тарту 

Администрация 

белгечлҽре 



язуларны ачыклау 

3. Терроризмга каршы саклауны арттыру буенча чаралар       

  муниципаль объектларның һҽм массакҥлҽм урыннарның техник яктан ныгытылуы   

                             гражданнар тору 

3.1 Муниципаль 

объектларның 

террорчылыкка каршы 

яклануына һҽм техник 

ныгытылуына 

тикшерҥлҽр ҥткҽрҥ 

2019-2020 

еллар 

Муниципаль 

объектларның 

террорчылыкка каршы 

яклануын һҽм техник 

ныгытылышын арттыру 

Оешма 

җитҽкчелҽре 

3.2 Терроризмны һҽм 

экстремизмны 

профилактикалау 

буенча халык 

арасында аңлату 

эшлҽре алып бару 

2019-2020 

еллар 

Экстремизм 

профилактикасы 

Администрация 

белгечлҽре 

3.3 Торак булмаган 

биналардан һҽм 

биналардан 

файдалануны 

тикшерҥ. шикле 

предметларны 

ачыклау 

2019-2020 

еллар 

Торак пунктларның 

террорчылыкка каршы 

яклануын арттыру 

Администрация 

белгечлҽре 

4. Экстремистик кҥренешлҽрне профилактикалау буенча чаралар  

                   массакҥлҽм чаралар 

4.1 Сайлаулар һҽм 

массакҥлҽм чаралар 

ҽзерлҽгҽндҽ һҽм 

ҥткҽргҽндҽ җҽмҽгать 

иминлеген тҽэмин итҥ 

2019-2020 

еллар 

Терроризмны һҽм 

экстремизмны кисҽтҥ 

Вҽкалҽтле вҽкил 

5. Гражданлык турындагы законнарны бозуларны кисҽтҥ,         

      кисҽтҥ һҽм кисҽтҥ легаль булмаган миграция ничек канал        

   экстремистик һҽм террорчылык оешмалары ҽгъзаларының ҥтеп керҥе 

 

5.1 Хокук саклау 

органнарына наемга 

тапшырыла торган 

торак урыннар 

турындагы 

мҽгълҥматларны 

җибҽрҽбез һҽм аларда 

гражданнар 

теркҽлмичҽ генҽ 

бирҽбез 

2019-2020 

еллар 

Теркҽҥ кагыйдҽлҽре 

һҽм Торак кодексы 

ҿлкҽсендҽ хокук 

бозуларны кисҽтҥ 

Җирлек 

администрациясе 

5.2 Яшҽҥ урыны буенча 

теркҽҥ мҽсьҽлҽлҽре 

буенча гражданнар 

мҿрҽҗҽгать иткҽндҽ 

гражданлык 

турындагы 

законнарны 

бозуларны ачыклау 

2019-2020 

еллар 

Гражданнарны 

миграция ҿлкҽсендҽ 

хокук бозуларны кисҽтҥ 

Җирлек 

администрациясе 

6. Мҽгълҥмати-пропаганда белҽн тҽэмин итҥ чаралары      

                экстремизмны һҽм терроризмны профилактикалау 



6.1 Экстремизмны һҽм 

терроризмны 

профилактикалау 

буенча җирлек 

мҽгълҥмати 

стендларында 

листовкалар урнаштыру 

3 квартал 

2019 ел., 2 

квартал 

2020 ел 

Экстремизм һҽм 

терроризм 

профилактикасы 

Җирлек 

администрациясе 

 

 


