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Россия Федерациясенең 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы «Терроризмга 
каршы тору турында» Федераль законны, 25.07.2002 ел, № 114-ФЗ Федераль законны 
тормышка ашыру максатларында «Экстремистлыкка каршы көрәш турында», Татарстан 
Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Буа муниципаль районы территориясендә 2018-2020 елларга Терроризм һәм 
экстремизмны кисәтү комплекслы муниципаль программа Ярдәмче программаны расларга 
(Кушымта). 

2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан 
Республикасының официаль хокукый мәгълүмати порталында http://pravo.tatarstan.ru/ һәм 
шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталының мәгълүмати-
телекоммуникацион интернет челтәрләрендә http://buinsk.tatarstan.ru адреслары буенча 
урнаштырылырга тиеш. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны ТР Буа муниципаль районының 
террорчылыкка каршы комиссиясе әгъзаларына йөкләргә. 
 
 

Җитәкче Р.Р. Камартдинов 



Буа муниципаль районы Башкарма комитеты  
2009 елның 2 августындагы 335/ИК-п номерлы  

карарына 1 нче кушымта 
 
 

Комплекслы муниципаль программаның ярдәмче программасы 
«2018-2020 елларга Буа муниципаль районы территориясендә терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау» ярдәмче комплекслы муниципаль 
2018-2020 елларга Буа муниципаль районы территориясендә терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау  программасы паспорты 
 

Программаның 
исеме 

Буа муниципаль районы территориясендә "2018-2020 елларга 
терроризм һәм экстремизмны профилактикалау" комплекслы 
муниципаль программаның ярдәмче программасы 
 

Программаның 
заказчысы 

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма 
комитеты  

Программаны 
башкаручылар 

 Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы 

башкарма комитеты 

 Авыл җирлекләре 

 Иҗтимагый, дини оешмалар һәм берләшмәләр 

 Хокук саклау органнарының территориаль 

бүлекчәләре 

 Муниципаль берәмлекнең башкарма хакимият 

органнары яшьләр сәясәте һәм спорт, мәдәният, 

мәгариф 

Программаның 
максаты 

Терроризмга каршы эшчәнлекне оештыру, «аерым игътибар» 
категориясе арасында терроризм һәм экстремизм 
күренешләренең мөмкин булган фактларына каршы тору, 
күпмилләтле Россия җәмгыяте кыйммәтләре, гомумроссия 
гражданлык тәңгәллеге һәм мәдәни үзаң, кеше хокукларын 
һәм ирекләрен саклау принциплары нигезендә Кулай мохит 
булдыру. 

Задачи программы • • Мәдәният һәм милләтара татулык тәрбияләү. 

• * Гражданнарның хокукый культурасының тиешле дәрәҗәсенә 
ирешү. 

• • Кеше хокукларын һәм ирекләрен хөрмәт итү, этникара 
тынычлыкка һәм татулыкка омтылыш, диалогка әзерлек 
принципларына нигезләнгән этномәдәни үзара ихтирамның 
дөньяга карашын һәм рухи-әхлакый атмосферасын 
формалаштыру. 

• • Милли һәм конфессиональ туфракта дискриминация, көч 
куллану, расизм һәм экстремизмның гамәлдәге законнар 
нигезендә җәмәгатьчелек тарафыннан хөкем итү һәм кисәтү. 

• * Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча 
ведомствоара хезмәттәшлек дәрәҗәсен күтәрү. 

• * Экстремистлык һәм террорчылык эшчәнлеген булдырмауга, 
толерантлык, яшьләр арасында тынычлык һәм милләтара татулык 
тәрбияләүгә юнәлдерелгән тәрбия, пропаганда эшләре үткәрү 

•  



3 
 

 

 • Интернетны тәрбия максатларында куллану, интернетта 
балаларда һәм яшьләрдә патриотизм, гражданлык, этнокультура 
хисләрен формалаштыруга юнәлдерелгән мәгълүмат урнаштыру. 

Тормышка 
ашыру 
сроклары һәм 
этаплары 
Программалар 
 

2019-2020 еллар 

Күләме 

финанслау 

программа разбив - 
кой еллар буенча һәм 
чыганак 

Программаны финанслауның гомуми күләме җирле бюджет 
акчалары исәбеннән 1701,0 мең сум тәшкил итә. 

 

 

 

 

 

 

 

Искәрмә: финанслау күләмнәре фаразланган характерга ия һәм 
Буа муниципаль районының җирле бюджеты мөмкинлекләрен 
исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертергә тиеш 
 

Әлеге ярдәмче программа чараларын гамәлгә ашыруга бүлеп 
бирелә торган акчаларның күләме ел саен ачыклана 
тиешле финанс елына бюджет проектын формалаштыру 

Сатудан 
көтелгән 
нәтиҗәләр 
программалар 

• • Шул исәптән, яшьләр арасында этникара татулык һәм 
толерантлык атмосферасын ныгыту һәм үстерү. 

• • Милли экстремистик төркемнәр төзүгә һәм аларның 
эшчәнлегенә каршылык күрсәтү. 

• * Дини нигезлелек, экстремизм һәм түземсезлек идеяләренең 
иҗтимагый аңга үтеп керүенә каршы тору. 

• * Ксенофобия күренешләрен, милли һәм раса каршылыкларын 
профилактикалау, этник дискриминациягә каршы тору буенча эш 
рәвешләрен һәм ысулларын камилләштерү. 

• * Миграция һәм милли сәясәт мәсьәләләрендә халыкның 
компетентлыгы дәрәҗәсен, кабул итәрлек мохит формалаштыру 
һәм экстремизмга каршы тору ысулларында арттыру. 

• * Экстремизмга, этник һәм дини түземсезлеккә каршы торуның 
хокукый, оештыру һәм идеологик механизмнарының нәтиҗәле 
системасын булдыру. 

Чыганак 
финанслау 

Җирле бюджет 

Идарә 
программа һәм аның 
үтәлешен 
контрольдә тоту 

Әлеге программаның үтәлешен Татарстан Республикасы Буа 
муниципаль районы Башкарма комитеты контрольдә тота 

Эшләүчеләр ТР Буа муниципаль районының террорчылыкка каршы 
комиссиясе 

еллар Җирле бюджет акчалары 

2019 70,0 

2020 70,0 

Всего 140,0 
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Буа муниципаль районы территориясендә 2018-2020 елларга  

Терроризм һәм экстремизмны кисәтү комплекслы муниципаль программа Ярдәмче 
программасы 

 
I. Башлангыч ситуациягә бәя 

 
Экстремизм һәм терроризм куркынычы Россия Федерациясендә иҗтимагый-сәяси 

хәлне тотрыксызландыручы төп факторларның берсе булып кала бирә. 
Җәмгыятьтә экстремизм һәм терроризм кебек куркыныч күренешләргә тискәре 

мөнәсәбәт формалаштыру барлык дәрәҗәдәге дәүләт хакимияте органнарының 
иҗтимагый оешмалар һәм берләшмәләр, дини структуралар, граждан җәмгыятенең 
башка институтлары һәм аерым гражданнар белән уртак тырышлыгын таләп итә торган 
комплекслы бурыч булып тора. 

Программа кабул ителә торган мохитне мультикультурализм, күпмилләтле Россия 
җәмгыяте кыйммәтләре, кеше хокукларын һәм ирекләрен саклау, милләтара тынычлыкны 
һәм татулыкны саклау принципларына нигезләнеп ныгытуга юнәлдерелгән. Ул авыр 
тормыш хәлендә калган гражданнарның кабул ителә торган аңын һәм үз-үзен тотышын 
формалаштыру процессының нигезләрен һәм методларын ныгытырга тиеш. Аны 
тормышка ашыруда гражданлык җәмгыятен үстерүгә, гражданлык бердәмлеге, 
патриотизм һәм интернационализм тәрбияләүгә, тынычлык һәм татулыкка, экстремизм 
һәм терроризм күренешләренә каршы торуга юнәлтелгән комплекслы чаралар тормышка 
ашырыла. 

Һәр этнос үзенчәлекле һәм кабатланмас. Бары тик этник һәм дини күптөрлелекне 
тану, башка халыклар һәм диннәр вәкилләренә хас мәдәни үзенчәлекләрне аңлау һәм 
хөрмәт итү генә, гражданлык җәмгыятенең демократик кыйммәтләре белән берлектә, 
җәмгыятьтә чын-чынлап уңай атмосфера тудыруга ярдәм итә ала. 

Әлеге программа этникара аралашу культурасына өйрәтү методларын эзлекле 
рәвештә кертүгә, җәмгыять эчендә дуслык һәм татулык идеяләрен таратуга 
юнәлдерелгән. 

Мәдәниятара коммуникацияләр өлкәсендә укучыларның әзерлек дәрәҗәсен күтәрү 
мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Бу өлкәдә профилактик һәм пропаганда эше аерым 
урын алып тора, ул «башкаларны» кабул итүгә ачык, җәмгыятьтә барлыкка килгән 
мәдәни, дини, тел традицияләренең күптөрлелегенә конструктив караган, этнокультура 
аермалары туфрагында килеп чыккан конфликтларны кисәтергә, аларны хәл итәргә 
сәләтле шәхесләрнең мәдәниара мөнәсәбәтләре мәсьәләләрендә компетентлы 
формалаштыруга юнәлдерелгән. 

 

2. Программаның төп максатлары, бурычлары. Ярдәмче программаның көтелгән 
ахыргы нәтиҗәләрен тасвирлау. 

Подпрограмманың максаты-терроризмга каршы эшчәнлекне оештыру, терроризм 
һәм экстремизм күренешләренең мөмкин булган фактларына каршы тору, күпмилләтле 
Россия җәмгыяте кыйммәтләре, гомумроссия гражданлык тәңгәллеге һәм мәдәни үзаң, 
кеше хокукларын һәм ирекләрен саклау принциплары нигезендә толерант мохит булдыру. 

 3. Ярдәмче программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү. 

 
Ярдәмче программаны финанслауның гомуми күләме Буа муниципаль районының 

җирле бюджеты хисабына 70,0 мең сум тәшкил итә: 
Программа чараларын тормышка ашыру максатларында чараларны 

башкаручыларның төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелгән акчаларны файдалану 
күздә тотыла. 

 Буа муниципаль районының җирле бюджеты проектын формалаштырганда ел саен 
билгеләнгән тәртиптә Буа муниципаль районының җирле бюджеты мөмкинлекләреннән 
чыгып билгеләнергә тиеш. 
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2. Ярдәмче программаны тормышка ашыру механизмы 

 

I ЭТАП (2019 ел.) 

- конструктив хезмәттәшлекнең методик һәм технологик нигезләрен эшләү ; ; 

- программаны тормышка ашыру мониторингы һәм аның чаралары үтәлешен 

контрольдә тоту системасын булдыру; 

- ярдәмче программаның максатлары, бурычлары һәм эчтәлеге турында процесста 

катнашучыларга конференцияләр, семинарлар аша киң мәгълүмат бирү; 

- мәгариф учреждениеләре һәм мәдәният учреждениеләре, оешмалар вәкилләре 

һәм хезмәткәрләре подпрограмманың максатларына, бурычларына һәм аларны карап 

тотуга игътибарны җәлеп итү;; 

- планлаштырылган чаралар үткәрү, аларның нәтиҗәлелеген бәяләү 

критерийларын эшләү. 

II ЭТАП (2020 ел.) 

- мәдәниятара, этникара һәм конфессияара хезмәттәшлекне гармонизацияләү 

буенча чаралар системасын гамәлгә ашыру;; 

- ярдәмче программа чаралары үтәлешен контрольдә тоту системасын 

камилләштерү; 

- ярдәмче программаны тормышка ашыру мониторингы; 

- ирешелгән тәҗрибәне гомумиләштерү һәм ярдәмче программаны гамәлгә ашыру 

нәтиҗәләрен бәяләү. 

Подпрограмманы гамәлгә ашыруның реаль механизмнары булып граждан 

җәмгыятен үстерүгә, гражданлык бердәмлеге, патриотизм һәм интернационализм 

тәрбияләүгә, тынычлык һәм татулыкны саклауга, экстремизм, терроризм һәм 

ксенофобиянең теләсә нинди чагылышына каршы торуга юнәлтелгән комплекслы 

чаралар тора. 

 

3. Программаның икътисадый, социаль һәм экологик нәтиҗәлелеген бәяләү. 

Подпрограмма чараларын үтәү ярдәм итә: 

терроризм һәм экстремизмны профилактикалау, радикаль дини агымнар, 

ксенофобия, милли һәм раса каршылыклары, территориядә этник дискриминациягә 

каршы тору буенча Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнарының эш 

рәвешләрен һәм ысулларын камилләштерү; 

милләтара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерү, этносоциаль уңайлылыкның 

дәрәҗәсен күтәрү; 

террорчылык һәм экстремистлык күренешләренең барлык фактларына карата 

түзеп тормауны, шулай ук толерант аңны, башка этник һәм конфессиональ берләшмәләр 

вәкилләренә карата уңай җайланмаларны формалаштыру; 

яшьләр арасында этникара татулык һәм толерантлык атмосферасын ныгыту һәм 

үстерү; 

Буа муниципаль районы халкы арасында интернационализм, татулык, милли һәм 

дини түземлелек культурасы таралуга юнәлдерелгән. 



 

Буа муниципаль районы Башкарма комитеты  
2009 елның 2 августындагы 335/ИК-п номерлы  

карарына 2 нче кушымта 
 
 

МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ, ИНДИКАТОРЛАРЫ 
ПОДПРОГРАММА НӘТИҖӘЛӘРЕН БӘЯЛӘҮ 
КОМПЛЕКСЛЫ МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММА 

"ТЕРРОРИЗМ ҺӘМ ЭКСТРЕМИЗМНЫ КИСӘТҮ" 
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ 

ҺӘМ ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ 

 

Төп исеме 
чара 

Башкаручы Сроклары 
үтәү төп 
чара 

Бәяләү индикаторлары 
ахыргы нәтиҗәләр, 
үлчәү берәмлекләре 

Әһәмияткә ия 
индикаторлар 

Татарстан 
Республикасы 

Буа 
муниципаль 
берәмлегенә 
Финанслау 

бюджет 
акчалары 

хисабына, мең 
сум 

Максаты: Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә яшәүче гражданнарның тормыш дәрәҗәсен һәм 
тынычлыгын, экстремизм һәм терроризмга каршы тору нигезендә аларның законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен арттыру, 

аларның чагылышларын кисәтү һәм кисәтү. 

Бурыч 1. Терроризм идеологиясе йогынтысына дучар булган, шулай ук аның йогынтысына дучар булган затлар белән профилактик 
эш өчен шартлар тудыру 

    2019 
(база) 
елы 

2020 ел 2019 
ел 

2020 
ел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.Эшен тәэмин итү 
муниципаль 
ведомствоара эш 
төркеме 
кешеләр белән эшләү 
«аерым игътибар " 
категориясе (риск) 

Буа муниципаль 
районы башкарма 
Комитеты Буа 
районы авыл 
җирлекләре 
башлыклары 
муниципаль 

2019-2020 
еллар 

Эш төркемнәре 
утырышлары саны 

4 4 - - 



 

районы ашкарма 
комитеты 
Татарстан 
Республикасында 
дәүләт хакимияте 
органнары, 
Россия Эчке 
эшләр 
министрлыгының 
Буа районы 
буенча бүлеге, 
РФ Федераль 
куркынычсызлык 
хезмәтенең ТР 
буенча 
идарәсенең 
Яшел Үзән 
бүлекчәсе, 
Буа ТР буенча 
Россия ҖҮФХИ 
ФКУ ФКУНЕҢ 
муниципальара 
филиалы, 
Буа районара 
тикшерү бүлеге 
Тикшерү идарәсе 
ТР буенча Россия 
Федерациясе комитеты 
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Җәмәгать 
оешмаларының 
актив катнашуын 
тәэмин итү 
Буа 
категорияле затлар 
белән эшләү 
«аерым игътибар». 

Буа муниципаль 
районының иҗтимагый 
оешмалары 

2019-2020 
еллар 

Категорияле затлар 
өлеше «аерым 
игътибар» (риск), 
колачланган әлеге төр 
хезмәтләр 

5 10 10,0 10,0 

1.4. Яшьләр 
тармагы, спорт 
оешмалары 
белгечләренең 
актив катнашуын 
тәэмин итәргә, 
тормышка 
ашыруда яшьләр 
иҗтимагый 
активистлары 
өзлексез ярдәм 
чаралары 
социализирующе
го характердагы 
затлар 
«аерым 
игътибар» 
категориясе 
(риск) 

Яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 
идарәсе  Буа 
муниципаль районы 
МКУ 

2019-2020 
еллар 

Категорияле затлар 
өлеше 
«аерым игътибар» 
(риск), охваченных 
күрсәтелгән хезмәт 
төрләре 

5 10 10,0 10,0 
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1.5. Белем бирү 
оешмаларының 
вазыйфаи 
затларының 
актив катнашуын 
тәэмин итү, 
функциональ 
регламент белән 
беркетелгән 
алдан кисәтү 
үткәрү 
категорияле 
затлар белән 
адреслы эш 
«аерым игътибар» 
(риск) 

Буа муниципаль 
районының мәгариф 
идарәсе 
Төбәк МКУ 

2019-2020 
еллар 

Төркемләп 
төзәтү чаралары 
(тренинглар, 
семинарлар) 
белән 
категорияле 
затлар укый 
торган уку 
сыйныфлары 
белән 
«аерым игътибар» 
(риск) (яки аларның 
балалары) 

60 70 - - 

1.6. Актив катнашуны 
тәэмин итү 
караучысызлыкны 
һәм хокук бозуларны 
профилактикалау 
системасының барлык 
субъектлары 
белгечләре 
балигъ 
булмаганнарны 
сатуда 
профилактик 
гаиләләр белән 
чаралар 
«аерым игътибар " 
категорияләре (риск), 
шул исәптән 
торгызу медиациясе 
техникасын куллану 

Башкарма 
Буа муниципаль районы 
комитеты 
ТР БМР ТКК, Россия 
ЭЭМ бүлеге 
Буа районы, балигъ 
булмаганнар эшләре 
һәм аларның хокукларын 
яклау комиссиясе 
муниципаль район 
башлыгы 

2019-2020 
еллар 

Колачланга
н гаиләләр 
өлеше 
категорияле 
затлар яши 
торган 
гаиләләрне
ң гомуми 
саныннан 
булган 
профилакти
к чаралар 
«аерым игътибар» 
(риск) 

+10% +10% - - 
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1.7. Үткәрү 
тармакара 
семинарлар 
белгечләрнең һөнәри 
осталыклары, 
катнашучы 
профилактик эш 

Башкарма 
Буа муниципаль районы 
комитеты 
ТР БМР ТКК 

2019-2020 
еллар 

Семинарлар саны 1 1 - - 

1.10. Оештыру һәм 
үткәрү 
җәлеп итү буенча 
чаралар 
системалы хезмәт 
һәм уку 
процессларына 
җәлеп ителмәгән 
яшьләр, шулай ук 
формаль булмаган 
яшьләр оешмалары 
вәкилләре, 
иҗтимагый 
әһәмиятле 
чараларны 
тормышка ашыруга 
социаль проектлар 
һәм программалар 
 

Башкарма 
Буа муниципаль районы 
комитеты, МКУ 
«Буа яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 
идарәсе 
муниципаль 
район 
башлыгы» 

2019-2020 
еллар 

Колачланган 
яшьләр гомуми санына 
максатчан 
аудитория 

+10% +10% - - 

1.11. Мониторинг 
үткәрүне тәэмин итү 
Интернет 
челтәрендәге 
деструктив 
берләшмәләрдә 
муниципаль 
берәмлек халкының 
активлыгы» 

Башкарма 
Буа шәһәре комитеты 
муниципаль районы, 
МКУ "Буа яшьләр 
эшләре, спорт һәм 
туризм идарәсе 
муниципаль район 
башлыгы "Буа 
муниципаль районының 
мәгариф идарәсе" 
«Форпост «ФООП үзәге " 

2019-2020 
еллар 

Сан 
мәгълүмати 
мониторинг нәтиҗәләре 
буенча белешмәләр 

6 12 - - 
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МБУ – Хокук тәртибе» 
Буа муниципаль район 
башлыгы» 

1.12. 
Даимиләштерү 
мониторинг һәм 
үткәрү 
материалларны 
тикшерү, 
распространяемых 
муниципаль 
берәмлегендә, бу 
аларда 
экстремизм 
билгеләре булу 
предметы 

Буа муниципаль районы 
башкарма комитеты 
 

2019-2020 
еллар 

Үткәрелгән 
халык саны 
тикшеренү 

3 4 - - 

1.13. Җитәкчелек 
белән 
хезмәттәшлектә 
оештыру 
дини оешмалар 
сайлап алу 
процедурасын һәм 
юнәлешләре 
кандидатлар 
Россиянең әйдәп 
баручы теологик 
уку йортлары 
(Болгарскую 
ислам 
академиясе) өчен 
рухи лидерлар 
әзерләү, 
Татарстан 
Республикасы өчен 
традицион ислам 
рәвешләрен тотучы 

Буа муниципаль районы 
башкарма комитеты 

2019-2020 
еллар 

 1 1 - - 

Бурыч 2. Татарстан Республикасы халкында терроризмга каршы аң формалаштыру 

2.1. Тәэмин итү Буа муниципаль районы 2019-2020 Эш төркемнәре 2 4 - - 
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мәгълүмат-
пропаганда 
төркеме 

Башкарма 
комитеты 
авыл җирлекләре 
башлыклары, 
Татарстан 
Республикасында 
дәүләт хакимиятенең 
территориаль 
органнары, Россия Эчке 
эшләр министрлыгының 
Буа районы буенча 
территориаль 
органнары, Буа шәһәр 
прокуратурасы, дини, 
иҗтимагый оешмалар 
 

еллар утырышлары саны 

2.2. Эшләргә, 
әзерләргә һәм 
таратырга 
(урнаштырырга) 
наглядную 
агитацион 
продукция 
(стикерлар, 
брошюралар, 
плакатлар) 
терроризмга каршы 
юнәлешле 

Башкарма 
Буа муниципаль районы 
комитеты 
ТР БМР ТКК 

2019-2020 
еллар 

Иҗтимагый 
игътибар өчен 
урнаштырылган 
продукция 
берәмлекләре 
саны 

5 5 20,0 20,0 

2.3. Җәлеп итү 
квалификациял
е лекторлар- 
халык белән 
мәгълүмати-аңлату 
эшләре алып бару 
өчен 
пропагандистлар, 
предусматривая 
аларны матди 
кызыксындыру 

Буа муниципаль районы 
Башкарма 
комитеты, авыл 
җирлекләре 
башлыклары 

2019-2020 
еллар 

Сан 
лекцияләр/чыгышлар 
җәлеп ителгән 
лекторлар 

1 2 - - 
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2.5.Иҗтимагы
й-сәяси, 
мәдәни һәм 
спорт 
чараларын 
үткәрү 
чара, 
көрәштә 
бердәмлек 
көненә 
багышланган 
терроризм 
белән (3 
сентябрь) 
 

"Буа яшьләр 
эшләре, спорт һәм 
туризм идарәсе" 
МКУ 
муниципаль район 
башлыгы 
«Буа мәдәният 
идарәсе 
муниципаль район 
башлыгы», 
Татмедиа " АҖ 
филиалы» 

2019-2020 
еллар 

Чаралар 
саны 

10-20 10-50 10,0 10,0 

2.6. Ункөнлек 
үткәрү 
"Экстремизмга юк» 
(4-14 сентябрь) 

Буа муниципаль районы 
Башкарма 
комитеты, авыл 
җирлекләре 
башлыклары, 
Татарстан 
Республикасында 
дәүләт хакимиятенең 
территориаль 
органнары, Россия Эчке 
эшләр министрлыгының 
Буа районы буенча 
территориаль 
органнары, Буа шәһәр 
прокуратурасы, дини, 
иҗтимагый, мәгариф 
оешмалары 
 

2019-2020 
еллар 

Чаралар 
саны 

10-20 10-50 10,0 10,0 

2.8. Тәэмин итү 
эшләү (сайлау) 
урнаштыру да 
хәбәр 
террорчылыкка 
эчтәлек турында, шул 
видеороликлар саны, 

Башкарма 
Буа шәһәре комитеты 
муниципаль 
төбәк, 
Татмедиа «АҖ 
филиалы» 

 Сан 
урнашкан 
материаллар 

1-10 1-20 - - 
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муниципаль 
социаль сегмент 
башка челтәрләр 
мәгълүмати 
челтәр ресурслары 
Район Интернеты 
 
2.9. Организовать 
публикации в 
средствах массовой 
информации 
тематических 
проповедей 
представителей 
официальных 
религиозных 
конфессий 
(православие, 
ислам), 
направленных на 
единение сограждан 
в деле 
противодействия 
терроризму 
 

Исполнительный 
комитет Буинского 
муниципального 
района, 
Филиал АО 
«Татмедиа», 
Мухтасибат Буинского 
муниципального 
района, Буинский 
благочиннический округ, 
Буинского 
муниципального района 

 Сан 
мәкаләләр 

1 1-2 - - 

2.10. Оештыру 
даими күрсәтүләр 
авыл клубларында 
һәм 
мәдәният 
йортларында 
документаль һәм 
сәнгатьле 
фильмнар 
террорчылыкка 
нче һәм 
экстремизмга каршы 
юнәлешле 
киләсе аудитория 
белән 
фикерләшү 
 

Буа мәдәнияте 
муниципаль 
төбәк идарәсе» МКУ 

 Күрсәтүләр саны 5 10 - - 

2.11. Чемпионат-кейс, 
квестлар, түгәрәк 

«Яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 

 Чаралар саны 
 

10-20 10-20 10,0 10,0 
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өстәлләр 
өстәлләр, очрашулар, 
фестивальләр, 
конкурслар, акцияләр 
яшьләр арасында 
оештырырга 
 

Буа муниципаль 
төбәк буенча идарә» 
МКУ 

2.12. Үткәрү 
иң яхшы конкурс 
проект (иҗади 
эш) өлкәсендә 
терроризмга һәм 
экстремизмга 
каршылыкка 
 

«Яшьләр эшләре, 
спорт һәм туризм 
Буа муниципаль 
төбәк буенча идарә» 
МКУ 

 Бәйге гаризалар саны 
 

5 5 - - 

2.13. Тематик 
түгәрәк өстәлләр, 
конференцияләр, 
конкурслар, 
ата-аналарча 
җыелышлар, сыйныф 
сәгатьләре, акцияләр, 
тренингларга 
юнәлдерелгән 
арттыру 
коммуникатив 
күнекмәләр, 
күршелек идеяләрен 
популярлаштыру, 
милләтара һәм 
динара татулык 
оештыру 
 

Буа муниципаль 
районының мәгариф 
идарәсе 
Төбәк МКУ 

 Чаралар саны     

2.14. Оештырырга 
тәрбия дәрәҗәсен 
күтәрү 
мәсьәләләрендә 
аларның белемнәре 
үзара аңлашу, 
милләтара  
мөнәсәбәтләр  
теләктәшлек, 

Буа муниципаль 
районының мәгариф 
идарәсе 
Төбәк МКУ 

 Колачланган 
ата-аналар  
профилактик 
чаралар өлеше, 
гомуми өлешенә 
гаиләләр, % 

20-30 50-60 - - 
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балалар 
медиабезопасность 
буенча ата-аналар 
өчен дәресләр 
үткәрү 
 

Нәтиҗәдә, 
диапазонда суммар 
чыгымнар мең сум 
тәшкил итә. 

     70,0 70,0 

 
Список использованных сокращений: 
 
ТР БМР ТКК – Татарстан Республикасы Буа муниципаль районында террорчылыкка каршы комиссия;  
Буа районы Россия ЭЭМБ  – Россия Эчке эшләр министрлыгының Буа районы буенча бүлеге;  
Филиал АО «Татмедиа» - «Татмедиа» Акционерлык Җәмгыяте филиалы; 
МКУ - Муниципаль казна учреждениесе; 
Буа муниципаль районының «Форпост – хокук тәртибе» җәмәгать тәртибен саклау буенча формированиеләр үзәге» МБУ - Буа 
муниципаль районының «Форпост – хокук тәртибе» җәмәгать тәртибен саклау буенча формированиеләр үзәге» муниципаль бюджет 
учреждениесе»; 
Буа муниципаль районының ББЭ и ХЯ – Буа муниципаль районының балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау 
буенча комиссиясе; 
ТР ИҖ-Б ФКУ Буа муниципальара филиалы – «Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсенең җинаять-
башкарма буенча инспекциясе» Федераль казна учреждениесенең Буа муниципальара филиал.
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