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Карар ЛЪ 2

Тубан Коск :lBыjI )цIrрлегенец 2018 елга наркотикларга каршы чаралар планын

раслау турында

20l0 е.ttlыlt 9Iiк)ненJlсге 690 ноп,тер.пы Россия Фелерачиясе Президентыныц к2020 елга
r(а:lэр l'l:lccllrt Фс. церациясенеl{ fa1,.,taT наркотикларга каршы саясэте стратегиясен раслау
т\ рыlt. [а" }'itазt,; IIлIге,]еFI, tэ. авы,rI пiирjlегендэ сэламат яшэy рэвешен пропагандалауга hэм
HapKol,t.lli чalрat-цаil) K\_]I_1i111llnol кисэтyгэ юнэJдерелr,ан 2018 елга чара_цар планы haM авыл
/tирJIсl с Yctaвr,t Illlге]енлэ карар бирэпl:

1. Тубэн Коек aBblt цирJегенеrr 20i8 елга наркотикларга каршы чаралар планын расларга.
2. i),цеr с карарныlt \Iтэ-rIешен контрольда тотуны yз остеN,{э аiIам.
j. i)reic кilрарны l-aTapcTaH Республикасы Отна муниципаль районы Тубэн Коек авыл
щt.l р-цс l eHe}l \{эl"l,.п\.N,{а,I с,I,ендларыI tда игъ,rlан итэргэ.
,1, ЭЛСrе Kal)ap расми раI]ештэ xa,:I1,IKKal игъ,:Iан итеJгэн коннэн соц yз коченэ кера.
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Отнэ муниципil;lь районы Тубан Коек
авыл жирлеге башлыгынын

20] В елныц 29 гыйнварындагы
2 ношtерлы карары белэн расланды

l1бэн t{eeK авы",r iцирJlеI,еt]ец 20lВ слга наркотик-iIарга каршы чаралар планы

лГ9

l ll l I

БаIпкарыл\,чы чараJ]ар Башкару срогы Yтэуtелэр

1. Наtркотикларны законсыз куллану hэм наркомания тарfu,Iуны кисэтy

1.1

Хокук сак,ла,ч halt сэламэтJtек саклаy
о р га}l l l ары хез},{этIiэрлэрен е ti

I lapKO t t]к,]iарны :]аконсыз к!,,i1-1Iан\iнын

х il ttl,tt L,t t"r h а b,t r.t e,ll и t t ина ас пектларын
,] iiтыll i \, \lilкса,гi,IItl la \,{эктап
\ к\ LlLi,,Iilp})l. авы-l яшьJаре бе;rэн
()tlpalli\,цal]lIы сис,l с\Iалы равештэ
) J.llыl]\.

Ел дэвамында Авыл щирлеге
администрациясе,
Тубэн Коек топ белем

биру мактэбе
Тубэн Кеек авылы

РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге
(килешу буенча)

1.2

}1шь.lrэр акllияjrэрс \,ткэрy:
<r Нztрt<tlтиti"rlарсыз торN,lыIII) акциясе

Бt)'I'Сl l,'tO}I Lя сэ, Iа\{э'I', IeK коНеНа

flart,ы tlt, taH t :rн,,\кцияt

<,Без С'ПИfi ка каршы) протест

акцLlясе

маи

июнь

декабрь

Тубэн Коек теп белем

биру мактэбе
Югары Коек авыл клубы
Тубэн Коек авылы
мэдэният йорты

Югары Коек авыл клубы
Тубэн Коек авылы
мэденият йорты

Югары Коек авыл клубы
Тубэн Коек авылы

мэдэният йорты
(килешу буенча)

l.з
(' э'lrа_rt эт яtL]а\, рэвешен
II pOlIi,lI LlндаjIа\"l а lOIlaJlдepc"rlI ан cIlopl,
,l рыrrl_ Itlры. l,\,рнир.lар Yткэр\,

Е; дэвамында

Авыл жирлеге
администрациясе,

Тубэн Коек башлангыч
белем биру мэктэбе -
ба,rалар бакчасы
(килешу буенча)

2, Наркотикларныц законсыз эйлэнешен кисэтy буенча чарЕ}лар

2.1

I lаркtl,гик, l ы \,сеNlлек,цэрнец :]аконсыз
tI эtIyJеклаl]ен аtlык-ца1, бу,енча

()ilcpa l LlB- l икшер\ чараjtарыll узлыр),.
t IilpкO l ик J,]ер"цэYчеJэрне" аны
ii tэ рт1,.1 g,цзl)не тотlit}рла\,.

май-октябрь
РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

раЙоны буенча булеге
(килешу буенча)

2.2
.\вы. t лiир, lL,ге территориясендэ

tiьtргt,tii Kl] ндерне irolt законсыз 1 3 квартал
Авыл }кирлеге

администрациясе,



tlJttyJcliJэpнe t1l1ык,Iа\, lrэr,t KlK иту

бr cн.tal LIара-парны l орN{ышка1 ашыр},

РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге

(килешу буенча)

1. _1

Наркоr-ик чаралар к)/ллан\rчы затлар

l \ pbi]I.{iI исап-хисап N,IэгъJIYN{атларыll

l t.l кшср\,l{е систеN,Iа-rIы равеUIтэ
l li\la.lI 0 LltlIыр\

июнь-октябрь РФ Эчке эшлар

министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге

Тубэн Коек ФАПы,
Югары Коек ФАПы
(килешу буенча)

1/.L.*

I lapKtl rик \,Iаrдэлар булган

\ сс\{лскJrэl)не :]аl(онсыз рэвештэ

\ сIер\,гэ. шу,,пай \к }кэN{эгатьчелек

арасыltда нарко,гик"rтар кулjlанyга

liiipaTa rискаре п,ttэнасэбэl бу"irлыр_чга.

a.l\li{tI llстl]аIив hэп,л жинаять

iliаваl1-1ы-rlьiI,ын ацJату N,lаксатынtIан

,,\выJt iкир.]Iеге торак п},lIктларында

яlIlэ\,LlсJlэр бе.itэtl ацла,I )i эшлэре.

i]it,le,[ ы 1 ш,tttip Yl'Kap\ .

Ел дэвамында двыл жирлеге
администрациясе,
РФ Эчке эшлар

министрльiгыньщ Отнэ

районы буенча булеге

(килешу буенча)

2.5 . \вы,П iкир_ tеге терри,rориясеt{дэ LII-{T

I1,1 l,рil)iдаIlнарыны11 кил\,ен исэпкэ

a,tr hэrt коl{тро.хьдэ тоту,

аrrрель - май Авыл }цирлеге

администрациясе,
Россия Федерациясе Эчке

эшлэр министрпыгыныц
Отна районы буенча

миграция пункты
(килешу буенча)

3,1

l lapKtl t,ик--Iatр. псих()l,роп ]\,lатдэлэр

li\ijIлаll\,чы граяiдаIIнарIJы ачыкJIау

Ел дэвамьшда РФ Эчке эшлэр
министрлыгыныц Отнэ

районы буенча булеге,

Тубэн Коек ФАПы,
Югары Коек ФАПы
(килешу буенча)

J.

( аltttltэт,lск caк]la\

\ llpeili. lеltIlе,.tэренд] нарксlтик hэlt

баtшttа пси\отроll NIill]ла,.tэргэ ирекjlе

\ TeI] liel]\,}te бt,;rдырп.tау,.

Ел дэваtчtында Тубэн Коек ФАПы
Югары Коек ФАПы

Авыл ;tiир,tсt е баtlt;tыгы: Мохомматгалиев Ф.Т.


