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"2 l " гыйнвар 2019 ел

Карар ЛЪ 1

Тl,бан Коек авыл,цирлегенец 2019 елга наркотикларга каршы чаралар планын

р2rсла\ 
,l-},рынд2r

]010 е.tнын') ик)нендэI,е 690 гtоьrер-цы Россия Фелерачиясе Президентыныц <2020 елга

Kill],ap l)сtссrtя Фелерацлtясенец flэ1 ;rэr наркотикларга каршы сэясэте стратегиясен pac,rra},

т\ рын,la' \'ttазы нигезен.цэ. авьLц )Iuрлеген.цэ сэ-rIаNIат яшаy рэвешен пропагандапауга hэм
Hilpкol1.1K чzlралаI) к\_i]_ltан\iны кисэтyгэ iонэjlдереJll,ан 2019 елга чара-Iар планы hэп,t авыл

/кIlрлсl с Ус,t,авы нигезендэ карар бирэм:

l. Губrrr Коек аlзы,t жир.lегенец 2019 елга наркоlикларга каршы чаралар планын расларга"
2. O:lerc Kilpilpll1,1ц \,,гэ,lеll]ен контрольда тот.yны yз остеN,Iэ а-цаN,I.

З. Олеi е карарны rатарстан Респl,б"пикасы Этнэ муниципаль районы Тубэн Коек авыл
)I(]jРЛеl eHeti \lЭГ'Ь_:I\t-\1ат стендларь]tIда игъjlагI итэргэ.
4. Олеrе Kiipap рэсN,{и х,Lцыкка иl,ъjlан итеJiгэн коннэн сон yз коченэ керэ,

Мохэммэтга,тиев Ф.Т.

-1'lr 
t apcr ttH I)еспt,б.икасы Этнэ NIуниципаль

Тl бэн lioeK аrвы.lt )цирjIеге баrIlлыгы:



I 1 бэн lioeK aBb1.1 жирJlсt,еr tец 20 1 9 елга

Отнэ муниципаль районы Тубэн Коек
авыл )цирлеге башлыгыныц

20l9 елнын 21 гыйнварындагы
1 ноь,tерлы карары белэн расланды

наркоl,икларга каршы чарацар пJ,Iаны

JVg

п/гt
Баtttкаrры.ltr чы чарiL] lap Башкару срогы Yтаучелэр

1. наркотикларны закоНсыз куллану hэм наркомания тараJIуны кисэтY

1.1

-\tlKvк сак_]la\ hэпл сэ,цаматjrек caк,]lay
о рган I Iары хез\,1аткэрilэренец
i l арко,гt{к_ll ilрны зако}{сыз кулJIан}/ныц
\tl tit,K LIli hэпt r.tеj{ицина acI lеItтпарын
,1li i ырl \ IIаitсаты}{да мактап
\ к\ rtLI_]apI)I. aBbiJ ,lltIьлере белэн
()Ltpalli\ _1аРГlЫ СtlСТеN,{а-]Ы РЭВеiПТЭ
\ ].ll,Ip\ .

Ел дэвамында
Авыл }кирлеге

администрациясе,
Тубэн Коек топ белем
биру мэктэбе
Тубэн Кеек авылы
РФ Эчке эшлар
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге
(килешу буенча)

1.] }iшrь;э1l акlll]ялэре \ ткэр\ :

,, Нарttсl,гиli,ларсыз Jонья)) ilкциясе

Гjо l,сн_tсlнья сэ_цаN,lэ l.]teк кOнеttэ

багыlll;аttt itн,,\ltция

<,Без С'ПИlка каршы) протест
аlitlиясс

июнь

декабрь

маи
Тубан Коек топ белем
биру мэктэбе
Югары Коек авыл клубы
Тубэн Коек авылы
мэдэният йорты

Югары Коек авьlц клубы
Тубэн Кеек авылы
мэдэният йорты

Югары Коек авыл клубы
Тубэн Коек авылы
N,Iэдэният йорты
(килешу буенча)

1аl.J

('э.tалtэт яl IIэy рэl]ешен
l I pOlIitl ilHдliJla\II,?l к)ItэJдеI]е_iIгэн спорт
я l)ы[LI- I Ltры. турн },lp,lap YTKap\l Ел дэвамынла

двы.it жирJlеге
адN,Iинистрациясе,

Тубэн Коек баш:lангыч
топ белем биру мактабе
(килешу бу,енча)

2.. Нац!оlцд]4рIыЦ закогtсыз эйлаrrешен кисal\, буенча чара-цар

2.1
Гlарксl,гиюIы YceMJек-цэрнец законсыз
rl JLI\. Jlск"цэрен аLIык,ilа1, буенча
()псрtl] ив- I икшерY чараr]арын уздыру.
н ilplio l,rlK J,]ерjIэYrlе"r1эрне. аны
t:i tэllT 1 

.te:t"l]He I()ткар,пач.

маЙ-октябрь
РФ Эчке эшлар
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге
(килешу буенча)

,,\ l] LI_ i )I(ир_ lеге герритс)риясен/lа Авыл хtирлеге



2.2 liьiргыI".l киндерне hэп,t закоttсыз
rIэtI\,-пеli-пэрltе ачык.:tал, hэrt IOK ит\,

бr cH.tlt чарi]Jарllы горN,IыtI]кt1 ашыр)

июнь - октябрь администрациясе,
РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге
(килешу буенча)

_. )

l lаркотик чара-rIар кч-цлан\,чы зат-цар

I \'РЫ}l] ta I]СаП-ХИСаII N,IаГЪ"ПYNIаТЛаРЫН

i l.i к шер\.нс си с,ге\,{а-lIы равешта
l il\lэ,IlI э аlllыр\

Ел дэвамында
РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге

Тубэн Коек ФАПы,
Югары Коек ФАПы
(килешу буенча)

2.4
I lapKo l rtK \{ilтдэлэр бу,rl,ан

\ ccNIJleк_rlэpНe ,]аконсь]з равештэ

\ C'l еР\ Га. Ш)'"Цаl'i J-K )ЦЭN,{ЭГаТЬЧеЛеК

арасында Hapкo,I икJар кул-цануга

KilpaTll,гискаре rленэсэбэl буллыруга.
а,{\{иlll.tстрilтив lrэп,l }кинаять

7iавапiыJLIгын aц"rlaT\, \{аксатыннаН

..\выл х(ир,rIеге торак п\,нктларынла

Я tt]Э\-llе_lэр бс,ilэн ац"ца l \ эш_царе.

)I\ble.,l 1,I lLl.,lllp \ lK.rp\.

апрель * май
Авыл )цирлеге

администрациясе,
РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге
(килешry буенча)

2.5 :\ t]1,1-,l 7iир_ lеге террлlториrtсендэ LIит

l1.1 гра7кдаi{нарыныц кил\ сII исапка

a,tr hэrt контро"пьдэ 1,oT),.

аи саен Авыл }кирлеге

администрациясе,

Россия Федерациясе Эчке

эшлэр министрлыгыньщ
Отна районы буенча
миграция пункты
(килешу буенча)

3.Наркоr-иIi_lарнLl N,Iедицllлlаныкьi б\,лп,tаган ку,rlJIаIIYга юJ кr,йган затларны дэвалау. эшкэ
ярак-цьi,lыI ыtt 1,ol]l,ыз1 hэп,t реабrtrитаltияjIа\,

з.l
I lapKcl i IlK-lLlp. психотроп ]\lа,lдэJар

t\ ), 1,1 a}l Vr{ы грtt)iiдаtlнарны аrIыкла\, Ел дэвамында
РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге,
Тубэн Коек ФАПы.
Югары Коек ФАПы
(килешу буенча)

_). ('э,rаiпtэтлек caк.jla\

\ Llреili.]енliеJэренлэ нарко гик halt

башка llси\отроIl \,ta,l .]iа.]lёрга ирекле

уrеп Iiepy}le б1,:rдырмау.

Е-п дэвап,tында

, я*ц

€;i\

Тубан Коек ФАПы
Югары Коек ФАПы

.Аtзt,tjt ;l,и1],ltеt е баLл-пыгы :
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