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Чистай муниципаль районы
Башкарма комитетының

2019 елның 31 нче октябрендәге
591 нче номерлы карарына

Кушымта 

“2020-2011 елларга Чистай муниципаль районында халыкны
наркотиклаштыруны профилактикалау” 

муниципаль максатчан программасы



I. Программаның паспорты

Программаның
исеме 

  2020-2022 елларга Чистай муниципаль районында халыкны
наркотиклаштыруны профилактикалау

Дәүләт  заказчысы-
программаның
координаторы

Чистай муниципаль районында наркотикларга каршы көрәш
комиссиясе.

Программаның  төп
эшләүчеләре

Чистай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр
эшләре бүлеге

Төп  чараларны
башкаручылар

Татарстан Республикасы Чистай муниципаль районы Советы,
Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы
башкарма  комитеты,  Россия  Эчке  эшләр  министрлыгының
Чистай  районы  буенча  бүлеге,  Чистай  муниципаль
районының  авыл  җирлекләре  башлыклары,  “Чистай  РҮХ”
ДАССО,  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль
районының  халыкны  социаль  яклау  идарәсе,  “Чистай
муниципаль  районы  Башкарма  комитетының  мәгариф
идарәсе”  МКУ, “Халыкны эш белән  тәэмин итү  үзәге”  ДБУ,
“Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы
Башкарма комитетының мәдәният бүлеге”  МКУ,  Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының спорт бүлеге, Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре
Бүлеге, югары һәм урта уку йортлары җитәкчеләре.

Программаның 
максаты  

Чистай муниципаль районында наркотиклар куллануны һәм
законсыз таратуны киметү.

Программаның 
бурычлары

1.  Халыкның  сәламәт  яшәү  рәвеше  культурасын
формалаштыру;
2.Наркотикларның законсыз әйләнешен кисәтү буенча хокук
саклау органнары эшенең нәтиҗәлелеген арттыру;
3.  Медицина өлкәсенә карамаган наркотикларны кулланучы
затларны дәвалау  һәм  реабилитация  ярдәме  системасын
үстерү;
4.Һөнәри юнәлеш бирү, физик культура белән шөгыльләнү,
балаларның  һәм  яшьләрнең  ялын  оештыру  өчен  шартлар
тудыру.

Программаны 
гамәлгә ашыру 
вакыты          

2020- 2022 еллар.

Программаны 
финанслау 
күләмнәре һәм 
чыганаклары

 Финанслау күләме ел саен, программаны тормышка ашыру
чаралары  планы  нигезендә,  Чистай  муниципаль  районы
җирле  бюджетыннан  билгеләнә.   Моннан  тыш,  чараларны
башкаручыларның  төп  эшчәнлеген  финанслауга,  шулай  ук
гамәлдәге законнар белән тыелмаган башка чыганаклардан
бүлеп бирелә торган чыгымнар күздә тотыла.



Программа 
үтәлешен 
контрольдә тотуны 
оештыру системасы

Программа үтәлешен гомуми контрольдә тоталар: Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  Башлыгы,  ул
максатчан  күрсәткечләрне  һәм  программа  чараларына
чыгымнарны,  программаны  тормышка  ашыру  механизмын
һәм  башкаручылар  составын  төгәлләштерә,  Чистай
муниципаль районының финанс-бюджет палатасы җитәкчесе
дә  программаның  үтәлешен  контрольдә  тота,  ул  финанс
чараларын куллануның нәтиҗәлелеген бәяли.

Программа 
нәтиҗәләрен 
бәяләү 
индикаторлары

Программа чараларын гамәлгә ашыру 2020, 2021, 2022 елда 
мөмкинлек бирәчәк:
авыр һәм аеруча авыр наркоҗинаятьләрнең саны үсешен 
тәэмин итәргә (процентларда):

2020 елда – 103,3
2021 елда – 103,6
2022 елда – 104

дәвалау һәм реабилитацияне узган наркомания белән 
авыручылар саны үсешен тәэмин итәргә (процентларда):       

2020 елда – 109
2021 елда – 110
2022 елда – 111

өстәмә белем, физик культура һәм спорт берләшмәләрендә 
даими рәвештә шөгыльләнүчеләр балалар һәм яшьләр 
санын арттыру,
(процентларда):
                                 
2020 елда – 133
2021 елда – 137
2022 елда – 140
         
сәламәт яшәү рәвешенә юнәлдерелгән халык санын арттыру
(процентларда):   

 2020 елда – 120
 2021 елда – 122
 2022 елда – 124
           



II. Программаның хәл итү өчен юнәлдерелгән 
проблема характеристика 

 “Наркоманияне профилактикалау - наркомания барлыкка килүне һәм таралуны
кисәтүгә  юнәлдерелгән  сәяси,  икътисадый,  хокукый,  социаль,  медицина,  педагогик,
мәдәни физкультура-спорт һәм башка характердагы чаралар җыелмасы;

наркотикларга каршы пропаганда – сәламәт яшәү рәвешен, шул исәптән физик
культураны һәм спортны пропагандалау, ул җәмгыятьтә наркоманиягә тискәре караш
формалаштыруга  юнәлдерелгән” (“Наркотик  чаралар  һәм  психотроп  матдәләр
турында»гы Федераль законның 1 статьясына үзгәрешләр кертү хакында”гы 2006 елның
25 октябрендәге 170-ФЗ номерлы Федераль закон).

Чистай шәһәре һәм Чистай районы территориясендә урнашкан оператив хәлне
анализлау күрсәткәнчә, районда һәм шәһәрдә наркотикларның торышы чагыштырмача
тотрыклы.  Наркотик  матдәләрне  кулланучылар  санының  артуы  күзәтелми.  Быел
наркотик матдәләр белән агуланудан үлем очраклары теркәлмәде.

Наркотикларны медицинаныкы булмаган наркотик матдәләр куллануга юл куйган
затлар  арасында иң  киң  таралган  наркотиклар  – «тоз»,  «тизлек»,  шулай ук  Чистай
районы  территориясендә  үсүче  кыргый  киндер.   «Тоз»  ның  бәясе  -  2300  сум.
Наркотикның  үзе  күпчелек  өлеше  интернет-кибетләр  аша  Чистай  шәһәрендә  дә,
Казанда да контактсыз юл белән сатып алына.

2019 елда Россия Эчке эшләр министрлыгының Чистай районы буенча бүлегендә
54 наркопре-баскыч теркәлгән (АППГ – 62), 30 җинаять тикшерелгән (АППГ – 41), 15е
туктатылган (АППГ – 6).

Агымдагы елда барлыгы 3698,3 гр (АППГ 2776,621) наркотик чаралар законсыз
әйләнештән алынды:
         - «Спайс»  – 20,32 гр.;
         - «тоз» (PVP) – 7, 42 гр.;
         - мәк саламы 22, 4 гр.;
         - марихуана – 3610, 7 гр.;
         - гашиш мае – 11, 38 гр.;
         - кыргый киндер – 26, 0 гр.; 

“Мәк” оператив-профилактик  операциясе  барышында  гомуми  мәйданы 4108  кв.
метр булган 11 кыргый киндер үстерү чыганагы ачыкланды. 

2019  елның  9  аенда  РФ  КоАП  статьяларында  каралган  112  (АППГ  -  106)
административ хокук бозулар ачыкланды:

 Ст.6.9 КоАП РФ (наркотиклар куллану) – 67 (АППГ- 57)
 Ст.6.9.1 КоАП РФ (диагностикадан, дәвалаудан качу) – 26 (АППГ- 33)
 Ст. 6.8 КоАП РФ (наркотиклар саклау)  – 14 (АППГ- 10)
 Ст. 6.13 КоАП РФ (наркотикларны пропагандалау)  – 0 (АППГ- 1)

 Ст.20.20.ч.2 КоАП РФ (җәмәгать урынында куллану) – 4 (АППГ- 5)



 Ст. 10.5 КоАП РФ (законсыз культивацияләү) – 1 (АППГ- 0)
2019  елның  9  ае  нәтиҗәләре  буенча,  Чистай  районы  буенча  РФ  Эчке  эшләр

министрлыгының ОНК ОМВД 111 исәпкә алу эше каралган, аларда наркотик матдәләр
куллану белән бәйле рәвештә диагностикалау һәм дәвалау бурычы йөкләнгән, аларның
16сы МЛСДА булу белән бәйле рәвештә туктатылган, 70е суд карарын үти, 25е кире
кагыла. 

Чистай  муниципаль  районы  халкына  наркологик  ярдәм  күрсәтү “Чистай  үзәк
район хастаханәсе»  ДАССОсы (алга таба - Чистай РҮХ) тарафыннан башкарыла,
аның түбәндәге структур бүлекчәләре бар:

өлкәннәргә хезмәт күрсәтү өчен наркология кабинеты;
балаларга хезмәт күрсәтү өчен наркология кабинеты;
Көндезге стационарда 2 койка-урын.
2019  елның  3  кварталы  нәтиҗәләре  буенча  Чистай  шәһәренең  наркология

кабинетында барлыгы 112 кеше (АППГ – 198) исәпләнә, шулардан:
- диспансер исәбендә –  105(АППГ – 105);
- профилактик исәптә –107(АППГ – 93).

2019 елның 3 кварталы нәтиҗәләре буенча 69 (АППГ – 45) кеше исәпкә куелган,
шулардан: 
- диспансер исәбендә – 13(АППГ - 11);
- профилактик исәптә – 56 (АППГ - 34).

 44 кеше (АППГ – 70) исәптән төшерелде, шулардан:
- диспансер исәбендә – 22 (АППГ - 7)
- профилактик исәптә – 22 (АППГ - 63)

Балаларга ярдәм күрсәтүче наркология кабинетында табиб-нарколог һәм шәфкать
туташы хезмәте тәкъдим ителә. Наркотиклаштыруны профилактикалау эшендә турыдан
–  туры  балалар  поликлиникасының  участок  хезмәте,  гаиләгә  кергән  балалар  белән
эшләүче; психолог, нарколог, яшүсмерләр табибы, социаль эш буенча белгеч, балалар
акушер-гинекологы һәм уролог – андролог кебек белгечләрне үз эченә алган балаларга
медик-социаль ярдәм күрсәтү бүлеге дә зур ярдәм булып тора. Медик-социаль бүлектә
балаларга  ярдәм  күрсәтү  ведомствоара  һәм  аноним  характерда,  бу  исә  балаларны
медицина хезмәткәрләренә ышанычын арттыруга ия.

Иң  мөһим  юнәлешләрнең  берсе  булып,  барлык  кызыксынган  хезмәтләр
тарафыннан имин булмаган гаиләләрдә балигъ булмаганнар белән эшләү тора.

Профилактика чарасы сыйфатында наркологның укучылар, студентлар, аларның
ата-аналары һәм педагогларның аудиториясе белән турыдан-туры элемтәсе кулланыла.
Әңгәмәләр,  лекцияләр,  очрашулар,  түгәрәк  өстәлләр  үткәрү  өчен  профилактик
сәгатьләр (көннәр) бүлеп бирелде.

Шулай  итеп,  2019  елның  беренче  яртыеллыгында  фикер  алышына  торган
проблема буенча 110 лекция укылды:

-  «Тәмәке,  алкоголь,  оча  торган  эреткечләр  һәм  наркотиклар  (СПАЙС)
куллануның медицина нәтиҗәләре”;

- «Наркотикларсыз тормыш»;
- «Токсикомания профилактикасы»;
- «Тәмәке тарту һәм сәламәтлек»;
- «Яшүсмер организмына теләсә нинди хокуклар куллануның тискәре йогынтысы

турында»;
- «Хатын-кызлар организмын формалаштыруга хокукларның йогынтысы”.
– Массакүләм мәгълүмат чараларында нарколог табибның 6 чыгышы бар:
«Чистопольские известия» (“Чистай хәбәрләре”) газетасындагы мәкаләләр: 
- «Балалар һәм яшүсмерләрдә токсикомания профилактикасы», 
- «Шикле «ләззәт» бәлагә әверелә», 
 -«Тәмәке тарту балалар организмына җитди зыян сала», 
 - «Күңелле газ үлем куркынычы тудыра»,



- «Яшүсмерләр арасында эчкечелек»,
- «Тәмәке катнашмалары үсмерләргә ничек тәэсир итә».
2019  елның  27  июненә  балалар  табибында  наркологта  барлыгы  -  11  кеше

профилактик исәптә тора:
- хәмер кулланучылар - 9 кеше;
- токсик матдәләрне артык файдаланучы(«Монолит-1» җилеме һәм төссез лак) -2

кеше.
2019  елның  беренче  яртыеллыгында  профилактик  исәпкә  барлыгы - 10  кеше

алынды, шулардан:
- хәмер кулланучылар - 9 кеше,
- токсик матдәләрне  артык файдаланучы - 1 кеше.

Чөнки проблема наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр  куллану белән генә
чикләнми, ә бәлки безнең җәмгыятьтә аларны үз сәламәтлекләре турында уйламыйча,
ләззәт  алу өчен кулланырга әзер кешеләр бар.  Шуңа  күрә наркотикларга  ихтыяҗны
киметү өчен, бер үк вакытта башка юнәлештә дә эшләү мөһим.  Наркоситуацияне җайга
салу -  барлык профилактика субъектларының  системалаштырылган, килешенгән эше
булганда ирешергә мөмкин.

Бүгенге җәмгыятьтә наркотиклаштыру һәм наркоҗинаять проблемасы кешелекнең
бөтен  куркынычсызлык  дәрәҗәләренә  –  конкрет  индивидуаль  сәламәтлектән  алып,
бөтен җәмгыятьнең иминлегенә һәм социаль иминлегенә кагылуына беркемнең дә шике
юк.

 Бүгенге  көндә  республикада,  аерым  алганда,  шәһәребездәге  вәзгыятьне
анализлау  наркотик  һәм  психотроп  матдәләрнең  законсыз  әйләнеше  һәм  законсыз
куллану  өлкәсендәге  тискәре  тенденцияләрнең  саклануын  күрсәтә,  бу  исә  халык
сәламәтлегенә,  икътисадка,  хокук  тәртибенә,  шулай  ук  шәһәрлеләрнең  иминлегенә
җитди куркыныч тудыра.

Шәһәрдә халыкны наркотиклаштыру проблемасы актуаль булып кала бирә һәм
барлык кызыксынган хезмәтләр һәм идарәләрнең игътибарын үзенә җәлеп итә. Чистай
муниципаль  районында  яшүсмерләр  һәм  яшьләр  арасында  наркоманияне  беренчел
кисәтү белән түбәндәге хезмәткәрләр шөгыльләнә: Чистай муниципаль районы буенча
Россия Эчке эшләр министрлыгы бүлеге, «Чистай РҮХ» ДАССОсы, Чистай муниципаль
районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре бүлеге,  Чистай муниципаль  районы
Башкарма  комитетының  спорт  бүлеге,  Чистай  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының мәгариф идарәсе,  Чистай  муниципаль  районы Башкарма комитетының
мәдәният бүлеге, Чистай муниципаль районы социаль яклау идарәсе.

 Профилактика эшенең нәтиҗәлелеген арттыру өчен түбәндәгеләр мөһим:
  яшүсмерләргә һәм яшьләргә ял һәм эш белән тәэмин итү, һөнәри юнәлеш бирү

һәм  эшкә  урнаштыру,  физкультура-спорт  чаралары,  патриотик  тәрбия  бирү,
социаль әһәмиятле социаль проектларга һәм программаларга ярдәм күрсәтү, үз
вакытында  һәм  адреслы  социаль-психологик  ярдәм  күрсәтү  буенча  шартлар
тудыру;

 балалар  һәм  яшүсмерләр  арасында  наркотиклашуны  профилактикалау
мәсьәләләрендә гаиләнең ролен арттырырга;

  җәмәгать  аңында,  барыннан  да  элек,  сәламәт  яшәү  рәвешен  алып  баруга
юнәлдерелгән кыйммәтләр системасын формалаштырырга;

 наркотикларга каршы профилактика өлкәсендә дәүләт органнары һәм иҗтимагый
берләшмәләр  эшчәнлеген  ведомствоара  бәйләнешне  һәм  координацияләүне
гамәлгә ашырырга.
«Чистай муниципаль районында халыкны наркотиклаштыруны профилактикалау»

программасын  кабул  итү  кисәтү-профилактика  чараларының  формаларын  һәм
ысулларын  камилләштерергә,  Чистай  муниципаль  районын  профилактикалау



системасы  субъектлары  һәм  башкарма  хакимият  органнарының  тырышлыгын
координацияләргә мөмкинлек бирәчәк.

III. Программаның төп максатлары, бурычлары һәм тормышка ашыру сроклары.

Программаның максаты - Чистай муниципаль районында наркотиклар куллануны
һәм законсыз таратуны киметү.

Куелган максатка ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 
1. Халыкның сәламәт яшәү рәвеше культурасын формалаштыру;
2. Наркотикларның законсыз әйләнешен кисәтү буенча хокук саклау органнары эшенең
нәтиҗәлелеген арттыру;
3. Медицина өлкәсенә карамаган наркотикларны куллануга юл куйган затларга дәвалау
һәм реабилитация ярдәме системасын үстерү;
4.  Һөнәри  юнәлеш  бирү,  физик  культура  белән  шөгыльләнү,  балаларның  һәм
яшьләрнең ялын оештыру өчен шартлар тудыру.

IV. Программа чаралары исемлеге.
 
Программа чаралары исемлеге әлеге программаның 1 нче кушымтасында теркәлгән.

V. Программаны тормышка ашыру механизмы һәм аның үтәлешен контрольдә тоту.

Тормышка  ашыру  механизмы  –  шәһәр  халкы  тарафыннан  наркотик  һәм
психоактив матдәләр куллануны киметүне тәэмин итүче чараларны эзлекле рәвештә
гамәлгә ашыру.

Тормышка ашыру механизмы түбәндәгеләрне күздә тота:
1)  наркоманияне  профилактикалау  өлкәсендә  бер  тапкыр  үткәрелә  торган

чаралардан озак сроклы ярдәмче программаларга һәм проектларга күчүне тәэмин итү;
2)  наркотиклаштыруны  беренчел  профилактикалау  һәм  сәламәтләндерүче

кешеләрне  социаль  адаптацияләү  өлкәсендә  эшләүче  муниципаль  структуралар,
яшьләр  иҗтимагый  оешмалары  эшчәнлеген  активлаштыру  аша  наркомания,  иртә
алкоголизм һәм тәмәке тарту проблемасын хәл итүгә комплекслы якын килүне тәэмин
итү;

3) төрле максатчан төркемнәр арасында куркынычсыз яшәү күнекмәләрен үстерү
принципларына нигезләнгән профилактик программаларны җәлеп итү;

4) аеруча зәгыйфь яшьләр вәкилләре өчен муниципаль хезмәтләрнең сыйфатын
күтәрү;

5) алынган нәтиҗәләрне өзлексез анализлау, наркоситуация мониторингын үткәрү
һәм  шәһәр  оешмаларында  профилактик  эшне  оештыру  аша  наркотикларга  каршы
максатчан эшнең уңышлы тәҗрибәсен гомумиләштерү һәм тарату механизмын эшләү
һәм гамәлгә кертү;

6) педагогик кадрларны һәм яшьләр белән эшләүче белгечләрне,  профилактик
технологияләрне  һәм  наркотик  матдәләр  кулланучы  затларны  иртә  ачыклау
алымнарына өйрәтү.

Халыкны  наркотиклаштыруны  профилактикалау  субъектлары  эшчәнлеген
координацияләү  Чистай  муниципаль  районының  наркотикларга  каршы  комиссиясе
тарафыннан башкарыла. 

Программалар чараларын үз вакытында һәм сыйфатлы башкару өчен без, аны
тормышка  ашыруга  бүлеп  бирелгән  финанс  чараларын  нәтиҗәле  файдалану  өчен
программада катнашучы бүлек, учреждениеләр җитәкчеләре җаваплы.

VI. Программаны тормышка ашыруның көтелгән ахыргы нәтиҗәләре



Наркотикларны  законсыз  куллану,  наркомания  белән  авыручылар  санының
кимүе, наркотиклар куллануның тискәре нәтиҗәләре турында халыкның хәбәрдарлыгын
арттыруда.

Программаны тормышка ашыруның төп нәтиҗәләре:
- сәламәтлек  саклау оешмаларында исәптә торучы 30 яшькә кадәрге авырулар

санын киметү;
- яшүсмерләр  һәм  яшьләр  арасында  сәламәт  яшәү  рәвешен  алып  баруга

мотивация формалаштыру, психоактив матдәләр кулланудан баш тарту; 
- наркотикларга бәйле кешеләргә социаль-психологик ярдәм күрсәтү системасын

киңәйтү,  наркотикларны  куллануга  каршы  тору,  шул  исәптән  аларга  эшкә
урнашуда ярдәм күрсәтү;

-  хокук  саклау  органнарының  наркотиклар  контрабандасын  кисәтү,
наркоҗинаятьнең оешкан рәвешләренә каршы тору эшен активлаштыру;

- наркотик  һәм  психотроп  матдәләр  куллануны  законсыз  куллануга  юл  куйган
балигъ булмаган балаларга һәм үз составында наркотик чаралар һәм психотроп
матдәләр  кулланучы  гаиләләргә  социаль  хезмәт  күрсәтүләрдән  файдалану
мөмкинлеген арттыру. 



1 нче кушымта

2020-2022 елларга программа чаралары исемлеге

Максат исеме Төп чараның исеме Төп чараны
үтәү вакыты

Ахыргы
нәтиҗәләрне

бәяләү
индикаторлары

Финанс белән тәэмин итү Башкаручыла
р

2020 2021 2022

Хокук саклау
органнарының

һәм башка
профилактика

субъектларының
наркотикларның

законсыз
әйләнеше белән

көрәш буенча
көчләрен

активлаштыру

- Наркотик чаралар һәм
психотроп матдәләр булган

үсемлекләрне, шулай ук кыргый
наркотиклы үсемлекләр
мәйданнарын законсыз

культивацияләү урыннарын
ачыклау («Мәк» операциясе);

- Чистай районына наркотиклар
керү каналларын ачыклау;

        - Наркопритоннар ачыклау
һәм бетерү;

- Психоактив матдәләр тарату
һәм куллану фактларын ачыклау
һәм булдырмау максатларында

яшьләр күпләп җыелган
урыннарда оператив-

профилактик рейдлар үткәрү;

- Белем бирү учреждениеләре
укучыларына һәм

студентларына, хәрби хезмәткә
чакырылу яшендәге затларга,

шул исәптән медицина өлкәсенә

2020-2022
еллар

дәвамында

Наркоҗинаятьләр
тикшерү саны

арту;

Наркотик
чаралар һәм

психотроп
матдәләр
кулланучы
затларны
медицина

максатларында
комплекслы

реабилитацияләү
һәм

ресоциализациял
әү

программасына
кертелгән затлар
санын арттыру.

- - -
Россия Эчке

эшләр
министрлыгын

ың Чистай
муниципаль

районы
буенча бүлеге

“Чистай РҮХ»
ДАСУ



карамаган наркотик матдәләрне
куллануга юл куйучы затларны
ачыклау предметына медицина

тикшерүләре уздыру;

 - Кеше организмында наркотик
чаралар, психотроп матдәләр
һәм аларның метаболитлары

булу-булмауга химик-
токсикологик тикшеренүле

медицина наркология тикшерүе
(карау).

“Чистай РҮХ»
ДАСУ 

Медицина
өлкәсенә
карамаган

наркотикларны
куллануга юл

куйган затларга
дәвалау һәм

реабилитация
ярдәме

системасын
үстерү

Наркоманиядән, медицина һәм
социаль реабилитацияләүдән,

шул исәптән «ышаныч
телефоннары» хезмәтләреннән

профилактика һәм дәвалау
мәсьәләләре буенча

консультацияләр оештыру;

Составында наркотик чаралар
һәм психотроп матдәләр
кулланучы затлар булган

гаиләләргә социаль хезмәт
күрсәтү буенча ведомствоара

эш;

Социаль куркыныч хәлдә булган
балигъ булмаганнарны ачыклау,

исәпкә алу һәм социаль
патронатлау мониторингын

гамәлгә ашыру.

Наркомания белән
авыручыларны һәм аларның
туганнарын реабилитацияләү
һәм яңадан социальләштерүгә

2020-2022
еллар

дәвамында

-наркотик һәм
психотроп

матдәләрне
законсыз

куллануга юл
куйган балигъ
булмаганнарга

һәм үз
составында

наркотик чаралар
һәм психотроп

матдәләр
кулланучы затлар

булган
гаиләләргә

социаль хезмәт
күрсәтүләрдән

файдалану
мөмкинлеген

арттыру;

наркотиклар
куллануны
туктатуга

ирешкән һәм
югалган социаль

- - - МБУ
ЦПППДиМ
«Статус»

СЭПП
«Ышаныч

телефоны»

ТР ЧМР
“Башкарма

комитетының
мәгариф

идарәсе» МКУ

Россия Эчке
эшләр

министрлыгын
ың Чистай

муниципаль
районы

буенча бүлеге

ЧМР халыкны
социаль яклау

идарәсе
“Чистай РҮХ”



юнәлдерелгән комплекслы
чараларны тормышка ашыру
(социаль-психологик ярдәм
күрсәтүче оешмалар белән
ачыклауны, исәпкә алуны,

дәвалауны һәм үзара
бәйләнешне оештыру).

күнекмәләрне
торгызган

комплекслы
реабилитацияләү

һәм
ресоциализация
программасын

тәмамлаган
затлар санын

арттыру;

ДАСУ

Наркотик
кулланудан
туктаган
наркотикларга
бәйле  кешеләргә
социаль-
психологик  ярдәм
күрсәтү
системасын
киңәйтү,  шул
исәптән  аларга
эшкә  урнашуда
ярдәм күрсәтү

Иректән мәхрүм итү
урыннарыннан, шул исәптән

наркотик кулланудан туктаган
затларны эшкә урнаштыруда

булышлык күрсәтү;

Авыл хуҗалыгы
предприятиеләре җитәкчеләрен

наркотикларга бәйлелектән
арындыру реабилитация

программаларында катнашырга
теләүче затларны сезонлы

авыл хуҗалыгы эшләренә эшкә
урнаштыру юлы белән социаль

реабилитацияләү һәм
ресоциализацияләү эшенә

җәлеп итү.

2020-2022
еллар

дәвамында

наркотиклар
куллануны
туктатуга

ирешкән һәм
югалган социаль

күнекмәләрне
торгызган

комплекслы
реабилитацияләү

һәм
ресоциализация
программасын

тәмамлаган
затлар санын

арттыру;

- - - Россия Эчке
эшләр

министрлыгын
ың Чистай

муниципаль
районы

буенча бүлеге

Авыл
җирлекләре
башлыклары



Наркотикларга
каршы юнәлешле
мәдәни-ял,  спорт
чараларын
оештыру  һәм
уздыру

Психологик чаралар:
- “Сәламәтлек көннәре” - 
тискәре күренешләрне 
профилактикалау буенча 
«Сәламәт киләчәк» циклыннан
дәресләр

-  “Үз  киләчәгеңне  яклау»
тренингы  элементлары  белән
интерактив дәрес

- Шәхси профилактик дәресләр

2020-2022
еллар 

гыйнвар-
апрель

2 нче
яртыеллык

2021

- яшүсмерләр һәм
яшьләр арасында

сәламәт яшәү
рәвешен алып

баруга,
психоактив
матдәләр

кулланудан баш
тарту өчен
мотивация

формалаштыру 

- - - МБУ
ЦПППДиМ
«Статус»

ТР ЧМР
“Башкарма

комитетының
мәгариф

идарәсе» МКУ

ЧМР халыкны
социаль яклау

идарәсе
Спорт чаралары:

  Өстәл  теннисы  буенча
муниципаль турнир 

 “Спорт - сәламәт киләчәк»
-  мәктәп  укучылары
арасында  волейбол
турниры

 «Яшьлек. Көч. Матурлык»
-  кроссфит  буенча  ачык
шәһәр турниры 

 “Спорт  шаукымы” -
яшүсмерләр  һәм  югары
клубларында
тәрбияләнүчеләр
арасында  спорт
эстафеталары

 «Алтын  ракетка» -
бадминтон буенча яшьләр
арасында  муниципаль
турнир

 “Спорт  һәркем  өчен»  -
спорт  ветераннары
командалары  арасында

февраль

март

март

март

апрель

май

май, сентябрь

июнь

Физик культура
һәм спортны

популярлаштыру

- яшүсмерләр һәм
яшьләр арасында

сәламәт яшәү
рәвешен алып

баруга мотивация
формалаштыру,

психоактив
матдәләр

кулланудан баш
тарту

31 000
сум.

32000
сум.

33000
сум.

ЧМР
Башкарма

комитетының
яшьләр
эшләре
бүлеге

ТР ЧМР
“Башкарма

комитетының
мәгариф

идарәсе» МКУ



мини-футбол  буенча
муниципаль турнир

 «Спорт  -  наркотикларга
каршы» акция

 «Без  сәламәт  яшәү
рәвеше  өчен” -  Халыкара
наркоманиягә  каршы
көрәш көненә чара

 «Яңа  гасыр - сәламәт
буын» - спорт эстафетасы

 “Спорт  –  ул  тормыш”  -
волейбол  буенча
муниципаль турнир 

 “Спорт  хәрәкәте - безнең
хөрмәтебез» Чистай
шәһәренең  урта  һәм
югары һөнәри белем бирү
учреждениеләре
студентлары  өчен  спорт
көне

 “Старт - азарт»  РФ
Конституциясе  көненә
багышланган  стритбол
буенча  урта  һәм  югары
һөнәри  белем  бирү
учреждениеләре
студентлары  арасында
муниципаль турнир

 “Бергә  тату  гаилә” ЧМР
авыл  җирлекләре
балалары  белән  яшь
гаиләләр  өчен спорт
бәйрәме

  Авыл яшьләре арасында
Спартакиада

 Авыл  яшьләре  арасында
волейбол турниры 

сентябрь

декабрь

декабрь

Декабрь

Апрель 
2020 ел, 2021 
ел.

Сентябрь-
октябрь 2021

ел

Ноябрь 2022 ел

Урта махсус
уку йортлары,

югары уку
йортлары

җитәкчеләре

ЧМР БК спорт
бүлеге



 Бадминтон,  футбол,
шахмат, Бокс,  Йөзү,  грек-
рим  көрәше,  хоккей,
стритбол,  җиңел атлетика
һ.  б.  буенча  муниципаль
һәм  республика
турнирлары

 Физкультурачылар көне;
  «Сәламәт  булу  - бик

шәп!»;
 Авыл Спартакиадасы;
  Татарстан Чаңгы Юлы;
 Милләтләр кроссы;
  «ГТО» нормаларын

тапшыру;
 Җиңел  атлетика  май

эстафетасы
Массакүләм чаралар:

  -  “Сәламәтлеккә юл» квесты

- «Студентлар миссы» югары 
һәм урта уку йортлары 
студентлары арасында 
муниципаль конкурс 

- “Чистайда яз” фото-кроссы

- Беренче бау курсы

 “СЯР-яшь сайлау» -  квест-
уены
 “Тормыш Хәрәкәте” - 
фестивале

Февраль -
октябрь

2020-2022
еллар
Март

2020-2022
еллар

Апрель
2020-2022

еллар

Сентябрь 
2020-2022

еллар

2 нче
яртыеллык

яшүсмерләр һәм
яшьләр арасында

сәламәт яшәү
рәвешен алып

баруга мотивация
формалаштыру,

психоактив
матдәләр

кулланудан баш
тарту

42 000
сум.

43 000
сум.

44 000
сум.

ЧМР
Башкарма

комитетының
яшьләр
эшләре
бүлеге

ЧМР
Башкарма



- «Сәламәт кешегә рәхәт!» - 
квест

- #СЯР фестивале

- Ишегалды уеннары буенча 
Чемпионат

- «Җиңү турында» авыл 
яшьләре өчен 
- «Иҗат феериясе» - ЧМР авыл 
яшьләре өчен конкурс-күңел 
ачу программасы

- Профилактика буенча
отрядлар конкурсы

2020 ел.
1 нче

яртыеллык
2021 ел.

2 нче
яртыеллык

2021 ел.

1 нче
яртыеллык

2022 ел.
2 нче

яртыеллык
2022 ел. 
Февраль 

2020 ел, 2021
ел.

Сентябрь
2020 ел, 2022

ел.

2020-2022
еллар

дәвамында

комитетының
мәдәният

бүлеге

Урта махсус
уку йортлары,

югары уку
йортлары

җитәкчеләре

ТР ЧМР
“Башкарма

комитетының
мәгариф

идарәсе» МКУ

Мәгълүмати-агарту чаралары:

 “Хәбәрдар бул!” 
мәгълүмати акция 

  Мәгълүмати әңгәмә 
«Наркостоп»

  «Спорт, матурлык, 
сәламәтлек» акциясе

 «Наркотикларга 
альтернатива» акциясе

  «Мин бик яхшы яшәргә 
телим!” социаль реклама 

2020-2022
еллар

дәвамында.

2020 елның 1
нче

яртыеллыгы
2020 ел. Сәламәт яшәү

рәвеше турында

22 000
сум.

23 000
сум.

24 000
сум.

ЧМР
Башкарма

комитетының
яшьләр
эшләре
бүлеге



конкурсы
 «Яшәргә шәп!»
 «Яшьләр арасында 

наркоманияне 
профилактикалау 
формалары һәм 
методлары» семинар-
практикумы

 «СЯР турындагы 
күзаллаулар» анкеталау

  Авыл яшьләре өчен 
«Президент кичәләре» 
интеллектуаль уены 

 “Нәрсә булырга 
мөмкин?»

 «Минем киләчәк минем 
кулларда!»

  Уен «Минем тормышым 
тора нидән тора…»

  «Шәп яшәргә!»
  Уен-тренинг «Тормыш 

кыйммәтләре»
 «Синең сайлау», «Без 

начар гадәтләргә 
каршы», «Наркотикларга 
«юк!». 

  «Гомуми эш» 
Бөтенроссия иҗтимагый 
оешмасының фильмын 
карау. 

 Сыйныф сәгатьләре 
циклы:

 «Яшүсмер һәм 
наркотиклар. Наркомания
һәм башка зарарлы 
гадәтләр бәйләнеше»,

2020 елның 1
нче

яртыеллыгы
2021 ел.

2 нче
яртыеллык

2022 ел.

Октябрь 
2020 ел, 2022

ел.

2021 ел.

2020 ел.
2021 ел.

2021 ел.

2022 ел.

2022 ел.

2020-2022
еллар

дәвамында

2020-2022
еллар

дәвамында

дөрес белем
формалаштыру

ЧМР халыкны
социаль яклау

идарәсе

ЧМР БК спорт
бүлеге

ЧМР
Башкарма

комитетының
мәгариф
идарәсе

ЧМР
Башкарма

комитетының
мәдәният

бүлеге

Урта махсус
уку йортлары,



 «Кулланучы һәм наркотик
сатучы арасындагы 
мөнәсәбәтләр»,

 «Наркомания таралу һәм 
аның нәтиҗәләре»,

 «Наркотиктан исерү 
билгеләре».

  «Наркотикларсыз 
тормыш!» 
республикакүләм акөиядә
катнашу

 - Гомуммәктәп 
җыелышлары «Янәшәдә 
булган куркыныч»

 Югары уку йортларында, 
урта махсус уку 
йортларында, гомуми 
белем бирү 
мәктәпләрендә 
наркотикларга каршы 
пропаганда һәм сәламәт 
яшәү рәвешен 
формалаштыру буенча 
мәгълүмат стендларын 
рәсмиләштерү;

- Үзәкләштерелгән
китапханәләр  системасы
филиаллары  белән
берлектә
наркотиклаштыру  һәм
СЯР  пропагандалау
проблемалары  буенча
тематик  китап
күргәзмәләре оештыру;

- -  Наркотикларга  каршы
тематика  буенча  каникул
вакытында сәламәт яшәү

югары уку
йортлары

җитәкчеләре



рәвешен
пропагандалаучы  һ.  б.
фильмнар,
презентацияләр,
мультфильмнар
күрсәтүне оештыру 

Җәйге каникуллар
чорында балигъ
булмаганнарның
мәшгульлеген,

сәламәтләндерүе
н һәм

наркоманияне
профилактикалау

га юнәлтелгән
чараларны
оештыру

“Кояшкай”, «Ровесник», «Раздо-
лье», «Каенкай "

сәламәтләндерү лагерьларында
җәйге комплекслы чаралар;

ишегалды мәйданчыкларында:
- Күңелле стартлар

- Асфальтта «Балалар СЯР
өчен!” рәсем конкурсы
- интерактив дәресләр

- Уен программасы
«Җитезләр, кыюлар, җитезләр!»

Июнь-август
2020 ел -2022

ел

Июнь 
2020 ел -2022

ел
Август 

2020 ел -2022 
ел

яшүсмерләр һәм
яшьләр арасында

сәламәт яшәү
рәвешен алып

баруга мотивация
формалаштыру,

психоактив
матдәләр

кулланудан баш
тарту

5 000
сум.

6000
сум.

7000 
сум.

ЧМР
Башкарма

комитетының
яшьләр
эшләре
бүлеге,

Спорт бүлеге, 
ЧМР БК

ЧМР
Башкарма

комитетының
мәдәният

бүлеге,
ТР ЧМР

Башкарма
комитетының

“Мәгариф
идарәсе» МКУ



Халыкны
наркотиклаштыру

ны
профилактикалау

һәм сәламәт
яшәү рәвешен

формалаштыру
мәсьәләләре

буенча белгечләр
әзерләүне
оештыру

Халыкны наркотиклаштыруны 
профилактикалау һәм сәламәт 
яшәү рәвешен формалаштыру 
буенча белгечләр әзерләүнең 
республика курсларында 
катнашу;

Профилактика программалары 
буенча мәгариф системасы 
белгечләрен укытуда катнашу.

Укучыларның наркоманияне 
профилактикалау буенча 
гомуми белем бирү 
учреждениеләренең эшен 
оештыру системасы «Укыту 
өлеше буенча директор 
урынбасарлары белән 
киңәшмәләр үткәрү»

Психологларның «Психоактив 
матдәләр куллануны 
профилактикалау» семинары

2020-2022
еллар

дәвамында

Наркотикларга
каршы эшне
оештыру һәм

үткәрүдә
белемнәре,

күнекмәләре
булган белгечләр

санын арттыру

- - - ЧМР
Башкарма

комитетының
яшьләр
эшләре
бүлеге

Урта Махсус
уку йортлары,

югары уку
йортлары

җитәкчеләре

ТР ЧМР
“Башкарма

комитетының
мәгариф

идарәсе” МКУ

Барлыгы 100 000
сум.

104 000
сум.

108 000
сум 
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