
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

Исполнительного комитета 

Азнакаевского  

муниципального района 
 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  

 

Азнакай муниципаль районы  

башкарма комитеты  

 

ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330  

Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97  

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru  

 

 Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330 

Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97   

E-mail: aznakay@tatar.ru  

adm-aznakay@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ              КАРАР    
                                                   
 «18» октябрь 2019 ел                                                                                       № 307 

  
 

Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының «2017-2021 елларга Азнакай 

муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль комплекслы 

программа турында» 17.10.2016 ел №301 карары 

белән расланган 2017-2021 елларга Азнакай 

муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль комплекслы 

программага ҥзгәрешләр кертҥ турында 

(29.12.2018 №377,  22.05.2019 №119 карарлар 

редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасында Террорчылыкка каршы комиссиянең 06.05.2009 

ел, № ПР-109 утырышы беркетмәсен ҥтәҥ максатларында, карар чыгара: 

1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2017-2021 елларга 

Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалау буенча 

муниципаль комплекслы программа турында» 17.10.2016 ел №301 карары белән 

расланган 2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программага (29.12.2018 №377,  

22.05.2019 №119 карарлар редакциясендә) тҥбәндәге  ҥзгәрешләрне кертергә. 

1.1.  Программа паспортын тҥбәндәге юл белән тулыландырырга: 

 

Ярдәмче программалар 

исемлеге 

1.  «2019-2021 елларга Азнакай муниципаль 

районында Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау» ярдәмче программасы 

1.2. Әлеге карарга кушымта нигезендә,  «2019-2021 елларга Азнакай 

муниципаль районында Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» ярдәмче 

программасы өстәргә.  

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълҥмат рәсми 

порталы»нда тҥбәндәге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru дәҥләт 

автоматлаштырылган системасында, «Идарә» мәгълҥмат системасы аша Азнакай 

муниципаль районының Интернет мәгълҥмати-телекоммуникацион челтәрендә 

тҥбәндәге веб-адрес буенча: http://aznakaevo.tatar.ru. урнаштырырга.  

mailto:adm-aznakay@mail.ru
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3. Әлеге карарның ҥтәлешен тикшереп торуны Азнакай муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары  

Д.Р.Гыйләҗевка йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы,  

икътисад һәм финанслар буенча  

җитәкче урынбасары                                                               Г.Г. Сөләйманова     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты карарына кушымта 

«___» ________ 2019 №_____ 

 

ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Ярдәмче программаның 

исеме 

Азнакай муниципаль районында 2019-2021 елларга 

терроризм һәм экстремизмны профилактикалау 

Ярдәмче программаны 

эшләҥ өчен нигез 

«Экстремистлык эшчәнлегенә каршы көрәш турында» 

2002 елның 25 июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль 

закон; 

«Россия Федерациясендә җирле ҥзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон; 

«Террорчылыкка каршы көрәш турында»2006 елның 6 

мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон. 

Муниципаль заказчы-

координатор 

Азнакай муниципаль районының террорчылыкка каршы 

комиссиясе 

Ярдәмче программаны 

эшләҥче 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

Ярдәмче программаның 

төп максаты 

Терроризм һәм экстремизмны кисәтҥ, Азнакай муниципаль 

районында яшәҥче кешеләрнең тормышын терроризм һәм 

экстремистлык кҥренешләреннән саклау 

Подпрограмманың 

бурычлары 

- Экстремизмны һәм терроризмны профилактикалау 

буенча оештыру, мәгълҥмат чаралары; 

- халыкның террористик һәм экстремистлык идеологиясе 

кҥренешләренә тҥзеп тормавы атмосферасын булдыруга 

юнәлтелгән җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру;; 

- экстремистлык һәм террористик характердагы 

кҥренешләрне кисәтҥ; 

- кешеләр кҥп була торган объектларны һәм яшәешне 

тәэмин итҥ объектларының террорчылыкка каршы 

яклануын көчәйтҥ 

Тормышка ашыру вакыты 2019 – 2021 еллар 

Ярдәмче программаны 

башкаручылар һәм 

башкаручылар 

Экстремизмны һәм терроризмны профилактикалау 

субъектлары 

Ярдәмче программаны 

финанслау чыганаклары 

Азнакай районы бюджетыннан 3 279,0 мең сум кҥләмендә 

бюджет ассигнованиеләре каралган 

Программа буенча эшләрне бюджеттан финанслау кҥләме 

кыскартылганда, заказчы, Программа чараларын 

билгеләнгән вакытка тормышка ашыру өчен, бюджеттан 

тыш чыганакларны җәлеп итҥ буенча өстәмә чаралар 

эшли. 

Финанслау булмаган очракта ярдәмче программа 



чараларына төзәтмәләр кертергә. 

Ярдәмче программаны 

гамәлгә ашыруның 

көтелгән ахыргы 

нәтиҗәләре 

Подпрограмманы ҥтәҥ ярдәм итәчәк: 

- терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау 

муниципаль системасының нәтиҗәлелеген арттыру; 

- шәһәр, район объектларының, кешеләр кҥпләп була 

торган районның, яшәешне тәэмин итҥче объектларның 

террорчылыкка каршы тотрыклылыгы дәрәҗәсен 

кҥтәрергә; 

- халыкта толерант тәртип формалаштыруны дәвам итҥ, 

интернационализм, татулык, милли һәм дини тҥземлек 

культурасын тарату;  

-  терроризм һәм экстремизм кҥренешләренең барлык 

фактларына карата халыкның тҥземсезлеген 

формалаштыруны дәвам итҥ;  

Ярдәмче программа 

ҥтәлешен контрольдә 

тотуны оештыру 

системасы      

Азнакай муниципаль районы, ведомстволары, федераль 

башкарма хакимият органнарының территориаль 

органнары, җирле ҥзидарә органнары, чараларны ҥтәҥ 

өчен җаваплы булып, хокук бозуларны профилактикалау 

субъектлары квартал саен, квартал саен, 5 числосыннан да 

соңга калмыйча, билгеләнгән тәртиптә Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетына аларның 

ҥтәлеше турында мәгълҥмат бирәләр. Ярдәмче программа 

чараларының ҥтәлешенең ҥз вакытында һәм сыйфатына 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

контрольлек итә. 

 

I. Ярдәмче программаны хәл итүгә юнәлдерелгән проблеманың 

характеристикасы 

Районда терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча Башкарма 

комитетның 17.10.2016 ел № 301 карары белән расланган Азнакай муниципаль 

районында хокук бозуларны профилактикалау буенча муниципаль комплекслы 

программага кертелгән программа чаралары комплексы тормышка ашырыла. 

Башкарыла торган чаралар җирле ҥзидарә органнарының терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау буенча эш рәвешләрен һәм методларын 

камилләштерҥгә, милли һәм раса каршылыкларын камилләштерҥгә, этник 

дискриминациягә каршы торуга, интернационализм мәдәниятен таратуга, 

татулыкка, милли һәм дини сабырлыкка, милли экстремистлык төркемнәрен 

булдыруга һәм аларның эшчәнлегенә юл куймауга юнәлтелгән. 



Чараларны тормышка ашыру Азнакай муниципаль районында оператив 

хәлнең тотрыклылыгын тәэмин итәргә мөмкинлек бирде,шул ук вакытта Урта Азия 

һәм Кавказ дәҥләтләреннән чыгучыларның югары миграция дәрәҗәсе сакланып 

калган очракта, Татарстан Республикасына, шулай ук экстремистлык һәм 

террорчылык оешмалары белән бәйле затларның районга ҥтеп керҥенә, халыкның 

этник һәм конфессиональ балансын ҥзгәртҥгә ярдәм итә, бу җәмгыятьтәге 

киеренкелек ҥсеше өчен шартлар тудырачак. 

Эчке эшләр органнары тарафыннан «Хизб-ут Тахрир әл-Ислами», «Җамаат 

Таблиги», «Нурдҗулар»халыкара экстремистлык һәм террорчылык оешмалары 

ячейкаларын ачыклау буенча оператив-эзләҥ һәм профилактик чаралар даими 

рәвештә ҥткәрелә. 2019 елда 25.07.2002 ел, №114-ФЗ «Экстремистик эшчәнлеккә 

каршы тору турында» гы Федераль закон кысаларында уртак профилактик эш 

барышында экстремистик эшчәнлекне гамәлгә ашыруга юл куймау турында 2 

кисәтҥ чыгарылган. 

Радикаль дини агымнар тарафдарларын, шул исәптән экстремистлык яки 

Террорчылык эшчәнлегендә катнашу өчен чит илгә чыккан затларны ачыклау 

буенча чаралар ҥткәрҥ дәвам итә. 

Җирле халык һәм якын чит илләрдән килгән затлар арасында милләтара һәм 

конфессияара конфликтларны кисәтҥ мәсьәләләре Азнакай шәһәрендә Татарстан 

Халыклары дуслыгы йорты филиалы белән берлектә Хокук бозуларны 

профилактикалау буенча террорчылыкка каршы комиссиянең эшче төркемнәренең 

квартал утырышларында карала. Азнакай муниципаль районында милли-мәдәни 

оешмалар тарафыннан экстремистик һәм башка деструктив характердагы сҥзләрне 

ачыклау максатыннан даими рәвештә мониторинг ҥткәрелә. 

Татарстан Республикасы мөселманнарының Диния нәзарәте җитәкчелеге 

карары нигезендә район территориясендә 1 район мөхтәсибәте оештырылды. 

Мәчетләр саны арту мөселманнарның артуына китерде, аларның бер өлеше 

төрле сәбәпләр аркасында радикаль дини карашларда булырга мөмкин. 

Шулай ук хокук саклау органнарының оператив-хезмәт эшчәнлеге 

барышында яшьләр арасында, шул исәптән милләтара һәм конфессияара 

мөнәсәбәтләр нигезендә, хәлнең кискенләшҥенә янаулар ачыкланды.  



Шулай итеп, районда Экстремизмга һәм терроризмга каршы тору 

өлкәсендәге эшчәнлек тҥбәндәге төп куркыныч тудыручы факторларны исәпкә 

алып гамәлгә ашырыла: 

- «Ислам дәҥләте» кебек халыкара террорчылык оешмаларының Россия 

территориясендә хәрби хәрәкәтләрдә катнашканнан соң кайткан затларны 

кулланып террор актлары кылырга тырышулары; 

- 2019 елның сентябрендә Татарстан Республикасы Дәҥләт Советы 

депутатларын сайлауларны әзерләҥ һәм уздыру чорында социаль-сәяси хәлне 

катлауландыру максатында террорчылык һәм экстремистлык структураларының 

эшчәнлеген активлаштыру мөмкинлеге,  

- саклана торган җитешсезлекләр бу терроризмга каршы якланган аерым 

объектлар ихтимал булган террористик кул кую. 

Экстремизм, терроризм иҗтимагый куркынычсызлыкка реаль куркыныч 

тудыра һәм иҗтимагый тормышның барлык өлкәләренә тискәре йогынты ясый. 

Экстремизмга, терроризмга ярдәм итҥче сәбәпләрне һәм шартларны 

кисәтҥгә, ачыклауга, бетерҥгә юнәлдерелгән чараларга системалы якын килҥ 

районда социаль-икътисади хәлне яхшыртуның иң мөһим шартларыннан берсе 

булып тора. Терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау буенча ҥткәрелә 

торган чараларны исәпкә алып, мондый алымны гамәлгә ашыру өчен терроризмны, 

экстремизмны профилактикалау буенча муниципаль ярдәмче программа кирәк. 

II. Ярдәмче программаның төп максатлары һәм бурычлары 

Программаны тормышка ашыруның төп максатлары-терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау эшчәнлеген камилләштерҥ, Азнакай муниципаль 

районында яшәҥче кешеләрнең тормышын терроризм һәм экстремистлык 

кҥренешләреннән саклау. 

Программаның бурычлары: 

- экстремизмны һәм терроризмны профилактикалау буенча оештыру, 

мәгълҥмат чаралары; 

- халыкның террористик һәм экстремистлык идеологиясе кҥренешләренә 

тҥзеп тормавы атмосферасын булдыруга юнәлтелгән җәмәгатьчелек фикерен 

формалаштыру; 

- экстремистлык һәм террористик характердагы кҥренешләрне кисәтҥ; 



- кешеләр кҥп була торган объектларны һәм яшәешне тәэмин итҥ 

объектларының террорчылыкка каршы яклануын көчәйтҥ. 

Подпрограмманың төп чаралары: экстремистлык кҥренешләреннән саклау 

рәвешләре һәм ысуллары турында халыкка мәгълҥмат бирҥ, кҥпмилләтле Россия 

җәмгыяте кыйммәтләре нигезендә толерант тәртипне пропагандалау һәм 

формалаштыру, милләтара һәм конфессияара килешҥне ныгыту, терроризм һәм 

экстремистлык кҥренешләренә каршы тҥзеп тормауны булдыруга юнәлтелгән 

иҗтимагый фикер формалаштыру; экстремистлык һәм террорчылык 

характерындагы кҥренешләрне кисәтҥгә юнәлтелгән профилактик чараларның 

нәтиҗәлелеген арттыру, гражданнар кҥпләп була торган объектларның һәм 

гражданнарның тормыш-көнкҥреше объектларының террорчылыкка каршы 

яклануын көчәйтҥ, терроризм һәм экстремизм кҥренешләрен минимальләштерҥ 

һәм (яки) юкка чыгаруга юнәлтелгән. 

Аларны гамәлгә ашыру өчен финанслау ихтыяҗын кҥрсәтеп, ярдәмче 

программа чараларының тулы исемлеге 1 нче кушымтада кҥрсәтелгән. 

Программаны ҥтәҥ терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча 

җирле ҥзидарә органнарының эш рәвешләрен һәм ысулларын камилләштерҥгә, 

милли һәм раса каршылыгын камилләштерҥгә; этник дискриминациягә каршы 

тору; интернационализм мәдәниятен таратуга, милләтара һәм конфессияара 

килешҥне ныгытуга; халыкның террористик һәм экстремистлык кҥренешләренә 

тҥзеп торучанлыгын булдыруга; экстремистлык төркемнәрен булдыруга һәм 

аларның эшчәнлегенә юл куймауга; кешеләр кҥп була торган шәһәр 

объектларының террорчылыкка каршы торучанлыгы дәрәҗәсен кҥтәрергә ярдәм 

итәчәк, бу исә гражданнарның гомуми иминлеген ныгытуга турыдан-туры 

йогынты ясаячак.    

Программаның төп максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләҥ 

индикаторлары, шулай ук программада каралган чараларны финанслау кҥләмнәре 

№1 кушымтада кҥрсәтелгән. 

III. Программаны ресурслар белән тәэмин итү нигезләү 

Чараларны финанслау, нигездә, Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты бюджетының тармаклар буенча башкарыла. Шулай ук Татарстан 

Республикасы бюджетыннан һәм бюджеттан тыш чыганаклардан акчалар җәлеп 



итҥ планлаштырыла. 

Программаны тормышка ашыру вакытында район бюджетыннан 2 186,0 млн. 

сум каралган, шул исәптән: 

- 2019 елда-0 млн. сум; 

- 2020 елда-1 093,0 млн. сум; 

- 2021 елда-1 093,0 млн. сум. 

Финанслау кҥләме фаразланган характерда һәм район бюджеты 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертергә тиеш.  

Программа чаралары максатчан финанслау бҥлеп бирмичә башкарыла ала. 

IV. Программаны тормышка ашыру механизмы 

Ул ел саен программа чараларына максатчан кҥрсәткечләрне һәм 

чыгымнарны , аны тормышка ашыру механизмын һәм башкаручыларның составын 

төгәлләштерә, чараларны ҥтәҥ өчен җаваплы ведомстволардан программаны ҥтәҥ 

барышы турында белешмәләр соратып ала. 

Программаны гамәлгә ашыру, аларны ҥтәҥ срокларын һәм бюджет 

ассигнованиеләрен кҥрсәтеп, чаралар исемлеге нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Чараларны финанслау тармак принцибы буенча гамәлгә ашырыла. 

Программаны ҥтәҥчеләр аны тормышка ашыру өчен җаваплы булып, 

Азнакай муниципаль районының террорчылыкка каршы комиссиясенә (районның 

террорчылыкка каршы комиссиясе һәм хокук саклау органнары белән 

хезмәттәшлек сәркәтибе аша) квартал саен, хисап чорыннан соң килҥче айның 15 

нче числосына кадәр, тиешле бюджет чараларын башкаручыларга, гомумән, хисап 

елында һәм гомумән алганда, арта бара торган чараларның ҥтәлеше турында 

мәгълҥмат бирәләр. Азнакай муниципаль районының террорчылыкка каршы 

комиссиясе утырышларында Программа чараларының ҥтәлешен һәм финанс 

чараларын куллануның нәтиҗәлелеген даими карап тору планлаштырыла. 

V. Икътисади һәм социаль бәяләү  

программаның нәтиҗәлелеге 

Чараларны ҥтәҥ ярдәм итәчәк: 

- террорчылыкны һәм экстремизмны, радикаль дини агымнарны, милли һәм 

раса каршылыкларын профилактикалау, этник дискриминациягә каршы тору 

буенча эш формаларын һәм ысулларын камилләштерҥ; 



- Азнакай муниципаль районында яшәҥче халыкның террористик һәм 

экстремистлык кҥренешләренә, шулай ук толерант аңы, интернационализм 

культурасы, татулык, милли һәм дини тҥземлеге фактларына халыкта тҥземсезлек 

формалаштыру; 

- Азнакай муниципаль районында яшәҥче халыкның тормыш дәрәҗәсен 

терроризм һәм экстремистлык кҥренешләреннән саклау дәрәҗәсен кҥтәрҥ;; 

- аеруча мөһим һәм тормыш белән тәэмин итҥ объектларының 

террорчылыкка каршы яклануын көчәйтҥ, терроризм һәм экстремизм 

кҥренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерҥ һәм (яки) бетерҥ буенча 

чараларның нәтиҗәлелеген арттыру;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"2019-2021 елларга Азнакай муниципаль 

районында Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау" ярдәмче программасына 1 

нче кушымта 

 

«Азнакай муниципаль районында 2019-2021 елларга терроризм һәм экстремизмны профилактикалау» 

 ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММАСЫ 

Төп чараларның исеме Башкаручылар Сроклары 

ҥтәҥ төп 

чаралар 

Ахыргы нәтиҗәләрне 

бәяләҥ индикаторлары, 

ҥлчәҥ берәмлекләре 

Әһәмияткә ия индикаторлар Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән финанслау, мең 

сумнарда 

Максаты: Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендә яшәҥче гражданнарның тормыш-көнкҥреш шартларын, экстремизм һәм 

терроризмга каршы тору нигезендә аларның законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау дәрәҗәсен кҥтәрҥ, аларның чагылышларын кисәтҥ һәм кисәтҥ. 

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

тудыру 

    2019 ел 2020 ел 2021 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 

1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 

1.1. "Аерым игътибар» 

категориясендәге затлар 

белән эшләҥ буенча 

муниципаль 

Ведомствоара эшче 

төркем эшен тәэмин 

итәргә) 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары, 

 авыл җирлекләре 

башлыклары 

(килештерҥ 

буенча), Татарстан 

Республикасында 

дәҥләт 

хакимиятенең 

территориаль 

органнары (килешҥ 

буенча), Татарстан 

Республикасы 

буенча Эчке эшләр 

министрлыгының 

территориаль 

бҥлекчәләре(килеш

2019-2021 

еллар 

Эш төркемнәре 

утырышлары саны 

4 4 4 - - - 



ҥ буенча), Россия 

Федераль 

куркынычсызлык 

хезмәтенең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча Идарәсе 

(килешҥ буенча), 

Россия ФҖХНЕҢ 

Татарстан 

Республикасы 

буенча Идарәсе 

(килешҥ буенча), 

Россия Тикшерҥ 

комитетының 

Татарстан 

Республикасы 

буенча Тикшерҥ 

идарәсе (килешҥ 

буенча) 

1.2. «Аерым игътибар» 

категориясендәге затлар 

белән адреслы 

профилактик чараларда 

катнашу өчен 

коммерцияле булмаган 

(шул исәптән дини) 

оешмаларны һәм 

иҗтимагый 

активистларны 

стимуллаштыру 

чараларын гамәлгә 

ашыру) 

 2019-2021 

еллар 

Җәмәгать 

активистларын җәлеп 

итеп профилактик эш 

белән колачланган " 

аерым игътибар 

«категориясе (риск) 

затларының өлеше 

30 40 50 - 25 25 

1.3. «Аерым игътибар» 

(риск) категориясендәге 

затлар белән эшләҥдә, 

халәтне 

диагностикалауда, 

психологик һәм 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары, 

Югары медицина 

белем бирҥ 

оешмалары 

2019-2021 

еллар 

Белемле, 

квалификацияле 

белгечләр саны 

2 2 2 - 10 10 



психотерапевтик ярдәм 

кҥрсәтҥдә катнашучы 

вазыйфаи затларны һәм 

җәмәгать активистларын 

әзерләҥ өчен 

квалификацияле 

белгечләрне җәлеп итҥне 

тәэмин итәргә 

1.4. «Аерым игътибар» 

категориясе (риск) 

затларына 

социальләштерҥ 

характерындагы өзлексез 

ярдәм чараларын 

тормышка ашыруда 

яшьләр тармагы 

белгечләренең, спорт 

оешмалары 

белгечләренең, яшьләр 

иҗтимагый 

активистларының актив 

катнашуын тәэмин 

итәргә) 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

Физик культура, 

спорт һәм туризм 

идарәсе»; 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе» 

2019-2021 

еллар 

Кҥрсәтелгән хезмәт 

төрләре белән 

колачланган «аерым 

игътибар» категориясе 

(риск) затларының 

өлеше 

5 10 15 - - - 

1.5. Функциональ 

регламент белән 

беркетелгән белем бирҥ 

оешмаларының 

вазыйфаи затларының 

«аерым игътибар» 

категориясендәге затлар 

белән адреслы эш алып 

баруда актив 

катнашуларын тәэмин 

итәргә) 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе» 

2019-2021 

еллар 

«Аерым игътибар» 

(риск) категориясендәге 

затлар (яки аларның 

балалары) укый торган 

уку класслары белән 

төркемләп 

корректировкалау 

чаралары (тренинглар, 

семинарлар) өлеше 

60 70 80 - - - 

1.6. Балигъ 

булмаганнарның 

кҥзәтҥчесезлеген һәм 

хокук бозуларын 

профилактикалау 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары,  

Азнакай 

муниципаль 

2019-2021 

еллар 

Профилактик чаралар 

белән колачланган 

гаиләләр, «аерым 

игътибар» 

категориясендәге 

 +10% +10% - 500 500 



системасының барлык 

субъектлары 

белгечләренең «аерым 

игътибар» (риск) 

категориясе гаиләләре 

белән профилактик 

чараларны гамәлгә 

ашыруда, шул исәптән 

торгызу медиациясе 

техникасын кулланып, 

актив катнашуларын 

тәэмин итәргә 

районы Башкарма 

комитетының 

балигъ 

булмаганнар 

эшләре буенча 

комиссиясе 

җаваплы секретаре 

затлар яши торган 

гаиләләрнең гомуми 

саны  

1.7. Адреслы 

профилактик эштә 

катнашучы белгечләрнең 

һөнәри осталыклары 

буенча тармакара 

семинарларны уздыру 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары 

2019-2021 

еллар 

Семинарлар саны 1 1 1 - - - 

1.8. Яшьләр мохитендә 

һәм мәгариф өлкәсендә 

мәгариф, яшьләр, 

медицина, социаль яклау 

өлкәсендә педагогларны, 

психиатрларны җәлеп 

итҥ, тиешле белем алу 

һәм алга таба 

муниципаль берәмлектә 

белгечлек буенча эшкә 

урнашуда мәгълҥмати 

ярдәм кҥрсәтҥ өчен 

һөнәри юнәлеш бирҥ 

эшен алып бару 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе»; 

Азнакай РҤХ " 

ДАСУ»; 

Татарстан 

Республикасы 

Хезмәт, халыкны 

эш белән тәэмин 

итҥ һәм социаль 

яклау 

министрлыгының 

Азнакай 

муниципаль 

районындагы 

социаль яклау 

бҥлеге 

2019-2021  

еллар 

Әлеге тармаклардагы 

белгечләрнең туплану 

проценты 

 +10% +10% - - - 

1.9. Терроризм Башкарма комитет, 2019-2021 Мондый аңлатмалар 5 5 5 - - - 



идеологиясен тотрыклы 

кабул итмәҥне 

формалаштыруга һәм 

массакҥләм мәгълҥмат 

чараларында, социаль 

челтәрләрдә, гавами 

чараларда традицион 

Россия рухи-әхлакый 

кыйммәтләрне 

тәрбияләҥгә 

юнәлдерелгән 

чыгышларга аерым 

игътибар (риск) 

категориясендәге 

затларны тарту буенча 

эш алып барырга 

Татарстан 

Республикасы 

буенча ЭЭМ 

территориаль 

бҥлекчәләре, РФ 

ФИХИНЕҢ 

Татарстан 

Республикасы 

буенча идарәсе, 

Татарстан 

Республикасы 

буенча ҖҤФХИ, 

«Татмедиа " 

ААҖнең 

Территориаль 

филиалы 

еллар белән чыгыш ясаган 

«аерым игътибар» 

категориясе (риск) 

затларының өлеше 

1.10. Системалы хезмәт 

һәм уку процессларына 

җәлеп ителмәгән 

яшьләрне, шулай ук 

формаль булмаган 

яшьләр оешмалары 

вәкилләрен, иҗтимагый 

әһәмиятле социаль 

проектларны һәм 

программаларны гамәлгә 

ашыруга җәлеп итҥ 

буенча чаралар 

оештырырга һәм 

ҥткәрергә 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе» 

2019-2021 

еллар 

Максатчан 

аудиториянең гомуми 

санына колачланган 

яшьләр өлеше 

 +10% +10% - - - 

1.11. Интернет 

челтәрендәге деструктив 

берләшмәләрдә 

муниципаль берәмлек 

халкының активлыгын 

мониторинглауны 

тәэмин итәргә» 

(катнашучыларны матди 

кызыксындыру) 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе» 

2019-2021  

еллар 

Мониторинг 

нәтиҗәләре буенча 

мәгълҥмат 

белешмәләре саны 

12 12 12  393 393 



1.12. Муниципаль 

берәмлектә таратыла 

торган материалларны 

аларда экстремизм 

билгеләре булу-булмауга 

даими мониторинг 

оештыру һәм 

тикшерҥләр ҥткәрҥ 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары 

2019-2021 

еллар 

Ҥткәрелгән 

тикшеренҥләр саны 

2 2 2  120 120 

1.13. Татарстан 

Республикасы өчен 

традицион ислам 

формаларын тотучы рухи 

лидерларны әзерләҥ 

өчен, дини оешмалар 

җитәкчелеге белән 

берлектә Россиянең 

алдынгы теология уку 

йортларына (Болгар 

ислам академиясенә) 

кандидатлар сайлап алу 

һәм җибәрҥ 

процедурасын 

оештырырга 

Башкарма комитет    1 1 1  - - 

Бурыч 2. Татарстан Республикасы халкында терроризмга каршы аң формалаштыру 

2.1. Мәгълҥмат-

пропаганда төркеме 

эшчәнлеген тәэмин итҥ 

(катнашучыларны матди 

кызыксындыру) 

Башкарма комитет, 

авыл җирлекләре 

башлыклары 

(килешҥ буенча), 

территориаль 

2019-2021 

еллар 

Эш төркемнәре 

утырышлары саны 

4 4 4  - - 

2.2. Террорчылыкка 

каршы юнәлештәге 

кҥрсәтмә агитация 

продукциясен 

(стикерлар, брошюралар, 

плакатлар) эшләҥ, 

әзерләҥ һәм тарату 

(урнаштыру) 

Башкарма комитет, 

авыл җирлекләре 

башлыклары 

(килешҥ буенча) 

 Иҗтимагый игътибар 

өчен урнаштырылган 

продукция 

берәмлекләре саны 

 10 10  20 20 



2.3. Халык белән 

мәгълҥмати-аңлату 

эшләре алып бару өчен 

квалификацияле лектор-

пропагандистларны 

җәлеп итҥне тәэмин 

итәргә, аларның матди 

стимулларын да кҥздә 

тотып 

Исполнительный 

комитет, главы 

сельских 

поселений (килешҥ 

буенча) 

 Җәлеп ителгән 

лекторлар 

тарафыннан 

ҥткәрелгән 

лекцияләр/чыгышлар 

саны 

 2 2  - - 

2.4. Халык белән 

мәгълҥмати-аңлату 

эшләре алып бару өчен 

лектор-

пропагандистларның 

муниципаль активын 

әзерләҥне тәэмин итәргә 

Башкарма комитет, 

авыл җирлекләре 

башлыклары 

(килешҥ буенча) 

 Муниципаль 

берәмлектә 

яшәҥчеләр арасыннан 

белем алучы, 

квалификацияле 

лекторлар саны 

 2 2  0 0 

 

2.5. Терроризмга каршы 

көрәштә бердәмлек 

көненә багышланган 

иҗтимагый-сәяси, 

мәдәни һәм спорт 

чаралары ҥткәрҥ (3 

сентябрь) 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе»;  

"Татмедиа" АҖ 

филиалы» 

2019-2021 

еллар 

Чаралар саны 1 1 1  - - 

2.6. "Экстремизмга юк» 

ункөнлеге ҥткәрҥ (4-14 

сентябрь) 

Башкарма комитет, 

авыл җирлекләре 

башлыклары 

(килештерҥ 

буенча), Татарстан 

Республикасында 

дәҥләт 

хакимиятенең 

территориаль 

органнары (килешҥ 

буенча), Татарстан 

Республикасы 

буенча Эчке эшләр 

министрлыгының 

территориаль 

2019-2021 

еллар 

Чаралар саны 36 40 40  10 10 

 



бҥлекчәләре 

(килешҥ буенча), 

Татарстан 

Республикасы 

Прокуратурасы, 

дини, иҗтимагый, 

мәгариф һәм фәнни 

оешмалар 

(килештерҥ 

буенча)) 

2.7. Уяулыкны саклау 

һәм терроризмны һәм 

экстремизмны 

профилактикалауда 

катнашу мәсьәләләре 

буенча муниципаль 

районда гражданнар 

җыеннары ҥткәрҥ 

Авыл җирлекләре 

башлыклары 

(килешҥ буенча) 

 авыл җирлекләрендә 

җыеннар саны 

 1 1  - - 

 

2.8. Террорчылыкка 

каршы эчтәлектәге 

мәгълҥматны, шул 

исәптән видеороликлар, 

социаль челтәрләрнең 

муниципаль 

сегментында, район 

Интернет челтәренең 

башка мәгълҥмат 

ресурсларында эшләҥне 

(сайлап алуны) һәм 

урнаштыруны тәэмин 

итәргә 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары, 

Татмедиа  АҖ 

филиалы 

 Урнаштырылган 

материаллар саны 

 1 1  - - 

2.9. Рәсми дини 

конфессияләр 

(православие, ислам) 

вәкилләренең 

терроризмга каршы тору 

эшендә бердәмлеккә 

юнәлдерелгән тематик 

вәгазьләрен массакҥләм 

Башкарма комитет 

җитәкчесе 

урынбасары, 

"Татмедиа» АҖ 

филиалы, дини һәм 

иҗтимагый 

оешмалар (килешҥ 

буенча) 

 Мәкаләләр саны  4 4  - - 



мәгълҥмат чараларында 

бастырып чыгаруны 

оештырырга 

2.10. Аудитория белән 

фикер алышу 

нәтиҗәсендә авыл 

клубларында һәм 

мәдәният йортларында 

терроризмга һәм 

экстремистлыкка каршы 

юнәлешле документаль 

һәм нәфис фильмнарны 

даими кҥрсәтҥне 

оештырырга 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәдәният идарәсе 

 Кҥрсәтҥләр саны  10 10  - - 

 

2.11. Чемпионат кейсы, 

квестлар, тҥгәрәк 

өстәлләр, очрашулар, 

фестивальләр, 

конкурслар, яшьләр 

арасында акцияләр 

оештырырга 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе» 

 Чаралар саны  5 5  5 5 

2.12. Терроризм һәм 

экстремизмга каршы 

тору өлкәсендә иң яхшы 

проектка (иҗади эш) 

конкурс ҥткәрҥ 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре 

буенча идарәсе» 

 Конкурска гаризалар 

саны 

 5 5  - - 



2.13. Тематик тҥгәрәк 

өстәлләр, 

конференцияләр, 

конкурслар, ата-аналар 

җыелышлары, сыйныф 

сәгатьләре, 

коммуникатив 

кҥнекмәләрне арттыруга, 

кҥршелеклелек, 

милләтара һәм диниара 

татулык идеяләрен 

популярлаштыруга 

юнәлдерелгән 

тренинглар оештырырга 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе» 

 Чаралар саны  5 5  - - 

2.14. «Ата-аналар өчен 

Университет» форматы 

кысаларында дәресләр 

ҥткәрҥне оештырырга 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе» 

 Профилактик дәресләр 

белән колачланган ата-

аналарның гаиләләрнең 

гомуми өлешенә өлеше, 

% 

 50 55  - - 

 

2.15. Коммерцияле 

булмаган (шул исәптән 

дини) оешмаларны һәм 

иҗтимагый 

активистларны аерым 

игътибар 

(куркынычлылык) 

категориясендәге затлар 

белән адреслы 

профилактик чараларда 

катнашуга 

стимуллаштыру 

чараларын гамәлгә 

ашыру) 

 2019-2021 

еллар 

Җәмәгать 

активистларын җәлеп 

итеп, профилактик эш 

белән колачланган 

аерым игътибар (риск) 

категориясендәге 

затлар өлеше 

30 30 45  - - 

2.16. Муниципаль 

берәмлектә таратыла 

торган материалларны 

аларда экстремизм 

билгеләре булу-булмауга 

Башкарма комитет  2019-2021 

еллар 

Ҥткәрелгән 

тикшеренҥләр саны 

2 2 2  10 10 



даими мониторинг 

оештыру һәм 

тикшерҥләр ҥткәрҥ 

2.17. Террорчылыкка 

каршы эчтәлектәге 

мәгълҥматны, шул 

исәптән 

видеороликларны, 

социаль челтәрләрнең 

муниципаль 

сегментында, район 

Интернет челтәренең 

башка мәгълҥмат 

ресурсларында эшләҥне 

(сайлап алуны) һәм 

урнаштыруны тәэмин 

итәргә 

Башкарма комитет, 

«Татмедиа " АҖ 

филиалы» 

2019-2021 

еллар 

Урнаштырылган 

материаллар саны 

8 8 8  - - 

2.18. Массакҥләм 

мәгълҥмат чараларында 

рәсми дини 

конфессияләр 

(православие, ислам) 

вәкилләренең 

терроризмга каршы тору 

эшендә гражданнарны 

берләштерҥгә 

юнәлдерелгән тематик 

вәгазьләрен бастыруны 

оештырырга 

Башкарма комитет, 

«Татмедиа» АҖ 

филиалы, дини һәм 

иҗтимагый 

оешмалар (килешҥ 

буенча) 

  20 20 20  - - 

Нәтиҗәдә, диапазонда 

суммар чыгымнар мең 

сум.  

      - 1 093,0 1 093,0 

 

 


