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Татарстан Республикасы 

Әтнәмуниципальрайонының 

наркотикларга каршы көрәш комиссиясе 

Нигезләмәсен раслау турында 

 

 

Халыкны наркотиклаштыруны профилактикалау һәм районда наркотик 

чараларны явызларча куллануга һәм законсыз әйләнешенә каршы көрәш 

максатларында, Россия Федерациясе Президентының "наркотик чараларның, 

психотроп матдәләрнең һәм аларның прекурсорларының законсыз әйләнешенә 

каршы көрәш буенча өстәмә чаралар турында" 2007 елның 18 октябрендәге 1374 

номерлы Указы, Татарстан Республикасы Президентының "Татарстан 

Республикасында наркотикларга каршы комиссия эшчәнлегенең оештыру 

мәсьәләләре турында" 2007 елның 25 декабрендәге ПУ-698 номерлы Татарстан 

Республикасы Президентының Указы нигезендә, КАРАР ИТӘМ: 

1. Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында наркотикларга 

каршы көрәш комиссиясе турында Нигезләмәне расларга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы Әтнә 

район Советы Аппараты җитәкчесе Г.Р.Гәләветдиновага йөкләргә. 

 

 

 

Әтнә муниципаль район башлыгы     Г.Г.Хәкимов 
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№ 1 Кушымта 

Әтнә муниципаль районы Башлыгының  

2019 елның 08 октябрендәге46 номерлы 

карарына карата 

НИГЕЗЛӘМӘ 

Әтнә муниципаль районында  

наркотикларга каршы көрәш комиссиясе турында 

1. Әтнә муниципаль районында наркотикларга каршы көрәш комиссиясе 

(алга таба - комиссия) наркотикларның, психотроп матдәләрнең законсыз 

әйләнешенә каршы тору буенча Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенең 

территориаль органнары һәм Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

эшчәнлеген координацияләүне тәэмин итүче орган булып тора. 

2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, 

Татарстан Республикасы Конституциясенә, федераль һәм республика законнарына, 

Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы Президенты 

Указларына һәм күрсәтмәләренә, Россия Федерациясе Хөкүмәте, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карарларына һәм күрсәтмәләренә, Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 

актларына, Татарстан Республикасының наркотикларга каршы комиссиясенә, 

шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна. 

3. Комиссия үз эшчәнлеген Татарстан Республикасының наркотикларга 

каршы көрәш комиссиясе, Татарстан Республикасының дәүләт хакимияте 

органнары, Әтнә муниципаль районының җирле үзидарә органнары, иҗтимагый 

берләшмәләр һәм оешмалар белән берлектә алып бара. 

4. Комиссиянең төп бурычлары булып торалар: 

а) муниципаль район территориясендә наркотик чараларның, психотроп 

матдәләрнең һәм аларның прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы тору 

өлкәсендә дәүләт сәясәтен формалаштыруда һәм гамәлгә ашыруда катнашу, бу 

өлкәдә Татарстан Республикасының законнарны камилләштерү буенча 

наркотикларга каршы комиссиясе рәисенә тәкъдимнәр әзерләү, шулай ук комиссия 

эшчәнлеге турында ел саен докладлар тапшыру; 

б) Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары һәм Әтнә 

муниципаль районы башкарма хакимияте органнарының наркотик, психотроп 

матдәләрнең һәм аларның прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы тору 

эшчәнлеген координацияләү, шулай ук аларның муниципаль берәмлекләрнең 

җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм оешмалар белән үзара 

хезмәттәшлеген оештыру; 

в) наркотик чараларның, психотроп матдәләрнең һәм аларның 

прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы торуга юнәлтелгән чаралар 



эшләү;шул исәптән бу әйләнешне профилактикалауга, шулай ук бу өлкәдә төбәк 

максатчан программаларын гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген арттыруга; 

г) наркотик, психотроп матдәләрнең һәм аларның прекурсорларының 

законсыз әйләнешенә каршы тору буенча муниципаль район башкарма хакимият 

органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген анализлау; 

д) наркотик чараларның, психотроп матдәләрнең һәм аларның 

прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы тору өлкәсендә Татарстан 

Республикасының башка муниципаль берәмлекләре дәүләт хакимияте органнары 

белән хезмәттәшлек, шул исәптән тиешле уртак карарлар проектларын әзерләү; 

е) наркотик чараларның, психотроп матдәләрнең һәм аларның 

прекурсорларының һәм (яисә) бу эшчәнлеккә җәлеп ителә торган законсыз 

әйләнешенә каршы көрәшне гамәлгә ашыручы, шулай ук наркомания белән 

авыручы затларны социаль тернәкләндерү буенча өстәмә социаль яклау чаралары 

турындагы тәкъдимнәрне Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә 

карау; 

ж) наркотик чаралар, психотроп матдәләр һәм аларның прекурсорлары 

турында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарында каралган 

башка бурычларны хәл итү. 

5. Комиссия үз бурычларын үтәү өчен хокуклы: 

а) үз компетенциясе чикләрендә муниципаль районның башкарма хакимият 

органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлегенең наркотикларның, 

психотроп матдәләрнең һәм аларның прекурсорларының законсыз әйләнешенә 

каршы тору буенча эшчәнлеген оештыруга, координацияләүгә, камилләштерүгә 

һәм бәяләүгә кагылышлы карарлар кабул итәргә, шулай ук әлеге карарларның 

үтәлешен контрольдә тотарга; 

б) Татарстан Республикасының наркотикларга каршы комиссиясе рәисенә 

Татарстан Республикасы Президенты яисә Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарын таләп итә торган мәсьәләләр буенча тәкъдимнәр кертергә.; 

в) муниципаль районның җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә 

муниципаль берәмлекләрдә наркотикларга каршы комиссияләр төзергә тәкъдим 

итәргә; 

г) наркотик чараларның, психотроп матдәләрнең һәм аларның 

прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы торуга кагылышлы мәсьәләләрне 

өйрәнү өчен, шулай ук комиссиянең тиешле карарлары проектларын әзерләү өчен 

эшче төркемнәр булдырырга; ; 

д) Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарыннан, муниципаль 

районның җирле үзидарә органнарыннан, җәмәгать берләшмәләреннән, 

оешмалардан һәм вазыйфаи затлардан кирәкле материалларны һәм мәгълүматны 

Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә соратып алырга; 



е) комиссия эшендә катнашу өчен Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары, муниципаль районның җирле үзидарә органнары белгечләрен, шулай 

ук иҗтимагый берләшмәләр һәм оешмалар вәкилләрен (аларның ризалыгы белән) 

җәлеп итәргә. 

6. Комиссия үз эшчәнлеген наркотикларга каршы комиссия рәисе 

раслаган регламент нигезендә план нигезендә башкара. 

7. Комиссия утырышлары кварталга кимендә бер тапкыр үткәрелә. Кирәк 

булган очракта, комиссия рәисе карары буенча комиссиянең чираттан тыш 

утырышлары үткәрелергә мөмкин. 

8. Комиссия утырышында аның әгъзаларының катнашуы мәҗбүри. 

Комиссия әгъзалары утырышта карала торган мәсьәләләр буенча фикер 

алышканда тигез хокукларга ия. 

Комиссия әгъзалары үз вәкаләтләрен башка затларга тапшырырга хокуксыз. 

Комиссия әгъзасы утырышта булмаганда, ул бу хакта комиссия рәисенә алдан 

хәбәр итәргә тиеш. 

Федераль башкарма хакимият органының территориаль органы җитәкчесе 

яисә комиссия әгъзасы булган башка вазыйфаи зат вазыйфаларын башкаручы зат 

Комиссия утырышында киңәш бирү тавышы хокукы белән катнаша. 

Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан артыгы 

катнашса, хокуклы дип санала. 

Карала торган мәсьәләләргә карап, Комиссия утырышларында катнашуга 

башка затлар да җәлеп ителә ала. 

9. Комиссия карары беркетмә белән рәсмиләштерелә, аңа комиссия рәисе 

кул куя. 

Комиссия карарларын тормышка ашыру өчен муниципаль район башлыгы 

яки муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесенең билгеләнгән тәртиптә 

карауга тапшырыла торган норматив акт проектлары әзерләнергә мөмкин. 

10. Комиссия эшчәнлеген оештыру ягыннан тәэмин итү максатларында 

муниципаль районның югары вазыйфаи заты (муниципаль хакимиятнең югары 

башкарма органы җитәкчесе) үз компетенциясе чикләрендә башкарма хакимият 

органының структур бүлекчәсен комиссия эшчәнлеген оештыру өчен билгели, 

шулай ук бу эшне оештыру өчен җаваплы вазифаи зат (Комиссия секретаре) 

билгели. 

11. Комиссия секретаренең төп бурычлары булып торалар: 

а) комиссиянең эш планы проектын эшләү; 

б) комиссия утырышларын әзерләү һәм үткәрүне тәэмин итү; 

в) комиссия карарларының үтәлешен контрольдә тотуны тәэмин итү; 

г) наркотик чараларның, психотроп матдәләрнең һәм аларның 

прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы тору өлкәсендәге ситуацияне 



үстерүгә йогынты ясаучы Россия Федерациясе субъектында, Татарстан 

Республикасында иҗтимагый-сәяси, социаль-икътисадый һәм башка процесслар 

мониторингы, аны яхшырту буенча тәкъдимнәр эшләү; 

д) Татарстан Республикасының наркотикларга каршы комиссиясе аппараты 

белән үзара хезмәттәшлекне тәэмин итү; 

е) Комиссиянең эшче төркемнәре эшчәнлеген оештыру һәм координацияләү; 

ж) муниципаль берәмлекләрдә наркотикларга каршы комиссияләр эшен 

координацияләү комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү; 

з) комиссияне оештыру һәм алып бару. 

12. Комиссия эшчәнлеген мәгълүмати-аналитик тәэмин итүне билгеләнгән 

тәртиптә федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары һәм 

Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте органнары башкара, аларның 

җитәкчеләре комиссия әгъзалары булып тора. 


