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КУЛЛе,КИме авыл }цирлегенец 2019 
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Россия Федерациясе Президентыныц к2020 елга кадар Россия Федерациясенец flаулатнаркотикларга каршы саясате стратегиясен раслау турында " 2010 елныц 9 июнендаге 690номерлы Указы нигезенда, сэламат яшаy равешен пропагандалауга hам наркотик чаралар
куллануны кисэтyгэ юнэлдерелган 2019 елга чаралар планы нигезенда авыл }цирлеге
Уставы карар бирам:

1, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "2019 елга Кулле-Киме авыл
}цирлегенец наркотиКларга каршЫ чаралар планын раслау турында''
2. Элеге карарныц угалешен контрольда тотуны yз остемэ алам.
з, Элеге карарны Татарстан Республикасы Этна Цуниципаль районы Кулле-киме авыл
}ци рл еге магълYмат стендл а ры нда хал ы кка и гьл а н.иiарга.
4, Элеге карар расми халыкка итьлан ителган коннан соц yз кечена кера.
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Карар белэн расланган
Кулле-Киме авыл }цирлеге башлыгы
Этна муниципаль районы
20].9 елныц 21 гыйнвары, Nэ 2

плАн
Кулле-Киме авыл }цирлегенец наркотикларга каршы чаралар

2019 елга

N9

п/п
Башкарылучы чаралар Башкару срогы Yтэулелэр

1, Наркотикларны законсыз куллану haм наркомания таралуны кисэry

1.1

Наркотикларны законсыз куллануныц
хокукый hам медицина аспектларын
яктырту максаты белан хокук саклау
органнары hам саламатлек саклау
хезмэткарларе мэктап укучыла ры/
авыл яшьларе белан очрашуларны
системал ы ровештэ yгкарy

Ел

давамында

Авыл }цирлеге

администрациясе,

Кулле-Киме топ урта
белем биру мэктэбе
Кулле-Киме авылы

РФ Эчке эшлар

министрлыгыныц Этна

районы буенча булеге
(килешу буенча)

\.2 Я шьлэр акцияларе \rгкарy:
Наркотикларсыз донья " акциясе>

Ботенденья саламатлек конена

багышланган Акция

СПИД йокламый " акциясе-протест))

маи

июнь

лекабрь

Кулле-Киме топ урта
белем биру мактабе>

Кулле-Киме авылы

маданият йорты

Ары авылы маданият
йорты

Кулле-Киме авылы

маданият йорты

Ары авылы маданият
йорты

Кулле-Киме авылы

мэданият йорты

Ары авылы мэданият
йорты
(килешу буенча)

1.з Саламат яшаy равешен
пропагандалауга юналдерелган спорт
ярышлары, ryрнирлар угкарy

Ел

давамында
Авыл }цирлеге

администрациясе,

Кулле-Киме топ урта
белем биру мактабе>,
(килещу буенча)

2. Нqркотикларныц законсыз айлацешен кисэry буенча чаралар
2,1 Наркотиклы yсемлекларнец законсыз

чачyлекларен ачыклау, май-октябрь
РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Этно



транспортировкалауны, наркотиклар
ташучыларны тотка,рлау буенча
оператив-ти кшерy чаралары rгкэрy

районы буенча булеге
(килешу буенча)

z.2 Авыл }цирлеге территориясенда
кыргый киндер yстерy планы-схемасын
тозY

2 квартал
Авыл }t1ирлеге

администрациясе,

РФ Эчке эшлар

министрлыгыныц Этна

районы буенча булеге
(килешу буенча)

Z.J Авыл }цирлеге территориясенда
кыргый киндер hам законсыз
чачyлеклэрне ачыклау hэм юк итy

чараларын гамалгэ ашыру

июнь -

октябрь

Авыл }цирлеге

адми нистрациясе,

РФ Эчке эшлар

министрлыгыныц Этна

районы буенча булеге
(килешу буенча)

2.4 Наркотик чаралар кулланучы затлар
турында санлы исап белешмэлэрен
системалаштыруны гамол га ашыру

Ел давамында Россия Федерациясе
Эчке эшлар министрлыгыныц Этна

районы буенча булеге

Ел

давамында

Кулле-Киме ФАПы,

Ары ФАПы
(килешу буенча)

2.5 Авыл }цирлеге торак пунктларында
яшаyчелар очен }цыелышлар yткэрy,

наркотик матдалар булган
yсемлекларне законсыз рэвешта
yстерган очен, шулай ук }камагатьчелек

арасы нда наркоти клар куллануга
карата тискэре менасабат булдыру
очен административ hэм }t{инаять

}цаваплылыгын ацлату максатыннан
чыгып эшланде

апрель - май
Авыл }цирлеге

администрациясе,

РФ Эчке эшлар

министрлыгыныц Этна

районы буенча булеге
(килешу буенча)

3. Наркотик кулланмауга юл куйган кешелэрне давалау, эщка яракло,по,rь,"БББЫ r""пп

реабил ита циltлау
з.1 Наркотиклар, психотроп матдэлар

кулланучы гражданнарны ачыклау

Ел

давамында
РФ Эчке эшлар

министрлыгыныц Этна

районы буенча бyлеге,
Кулле-Киме ФАПы,

Ары ФАПы (килещу буенча)
J,.!. Саламэтлек саклау

уч реждениеларенда наркотик hам
башка психотроп матдаларгэ ирекле
\rгеп kepyнe тошереп калдыру

Ел

давамында

Кулле-Киме ФАПы

Ары ФАПы


