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                                                                Состав 

ТР Спас муниципаль районы Антоновка авыл җирлеге Советының наркотикларга каршы көрәш 

комиссиясе 

Комиссия рәисе-Фролов Владимир Сергеевич, Антоновка авыл җирлеге башлыгы 

Рәис урынбасары-Савельев Сергей Степан улы, авыл җирлеге халык депутатлары Советы депутаты 

(килешү буенча) 

Комиссия секретаре-Трофимова Нина Васильевна, авыл җирлеге башкарма комитеты секретаре 

Комиссия әгъзалары-Терехов Александр Алексеевич, Россия Эчке эшләр министрлыгының Спас 

районы буенча бүлегенең участок уполномоченные җирлек территориясендә (килешү буенча). 

 - Власова Светлана Николаевна, Антоновка ФАП мөдире (килешү буенча) 

 - Маркина Екатерина Александровна, " Антоновка авыл мәдәният йорты директоры» 

 - Сидорова Надежда Хасиятулла кызы, китапханәче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Кушымта № 2 

Расланган  

 Антоновка авыл җирлеге башкарма 

 комитеты карары (05.12.2019 ел)    

                                                                                     ЭШ 

Спас муниципаль районы Антоновка авыл җирлегенең наркотикларга каршы комиссиясе турында. 

1.Спас муниципаль районы Антоновка авыл җирлегенең наркотикларга каршы көрәш комиссиясе 

(алга таба – Комиссия) наркоманияне профилактикалау, шулай ук аның күренешләренең 

нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм бетерү буенча эшчәнлек алып баручы орган булып тора. 

Комиссия кыскартылган исеме бар - АНК. 

2. Комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, федераль конституциячел 

законнарга, федераль законнарга, Россия Федерациясе Президенты указларына, Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарларына һәм күрсәтмәләренә, Россия Федерациясенең башка 

норматив хокукый актларына таяна. Наркотикларга каршы дәүләт комитеты карарлары, 

Антоновка авыл җирлегенең норматив-хокукый актлары, Татарстан Республикасы Фәннәр 

академиясе һәм Спас муниципаль районы АНК карарлары, шулай ук әлеге Нигезләмә нигезендә.  

3. Комиссия үз эшчәнлеген Спас муниципаль районының наркотикларга каршы көрәш комиссиясе, 

Спас районының хокук саклау органнары, мәгариф һәм сәламәтлек саклау учреждениеләре, 

Антоновка авыл җирлеге җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм оешмалар 

белән берлектә алып бара.  

4. Комиссия җитәкчесе-Антоновка авыл җирлеге башлыгы. 

 5. Комиссиянең төп бурычлары булып торалар: 

а) наркоманияне профилактикалау, шулай ук аның күренешләренең нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм бетерү буенча эшчәнлек; 

б) Антоновка авыл җирлеге территориясендә наркоманиягә каршы тору өлкәсендә дәүләт 

сәясәтен тормышка ашыруда катнашу; 

в) наркоманияне профилактикалау, аның күренешенә ярдәм итә торган сәбәпләрне һәм 

шартларны бетерү, бу чараларны гамәлгә ашыруны тикшереп тору буенча чаралар эшләү.; 

г) Антоновка авыл җирлеге территориясендә наркоманияне профилактикалау буенча эшнең 

нәтиҗәлелеген анализлау, шулай ук аның күренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм 

бетерү, бу эшне камилләштерү буенча комиссия карарларын әзерләү.; 

д) наркоманиягә каршы тору буенча Россия Федерациясе законнарында каралган башка 

бурычларны хәл итү.  

6. Комиссия үз бурычларын үтәү өчен хокуклы: 

а) үз компетенциясе чикләрендә Антоновка авыл җирлеге территориясендә наркоманияне 

профилактикалау, аның барлыкка килүенең нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм бетерү буенча 

эшчәнлекне оештыруга, координацияләүгә һәм камилләштерүгә кагылышлы карарлар кабул 

итәргә, шулай ук аларның үтәлешен контрольдә тотарга; 

б) комиссия эшендә катнашу өчен Антоновка авыл җирлеге җирле үзидарә органнары 

белгечләрен, шулай ук оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр вәкилләрен (аларның ризалыгы 

белән); 

в) Антоновка авыл җирлеге территориясендәге иҗтимагый берләшмәләрдән, оешмалардан һәм 

вазыйфаи затлардан кирәкле материалларны һәм мәгълүматны соратып алырга һәм билгеләнгән 

тәртиптә алырга.  

7. Комиссия үз эшчәнлеген Антоновка авыл җирлеге башлыгы раслаган план нигезендә башкара.  



8. Комиссия утырышлары кварталга кимендә бер тапкыр үткәрелә. Кирәк булган очракта, 

комиссия рәисе карары буенча комиссиянең чираттан тыш утырышлары үткәрелергә мөмкин.  

9. Комиссия әгъзаларының аның утырышларында катнашуы мәҗбүри. Комиссия әгъзалары үз 

вәкаләтләрен башка затларга тапшырырга хокуксыз. Комиссия әгъзасы утырышта булмаганда, ул 

бу хакта комиссия рәисенә алдан хәбәр итәргә тиеш. Комиссия әгъзасы утырышта булмаса, аның 

вазыйфаларын башкаручы зат рәис белән килешенгәннән соң, аның рәисе булып эшли алмый 

Комиссия утырышта киңәш бирү тавышы хокукы белән катнаша ала. 

10. Комиссия утырышы, әгәр анда аның әгъзаларының яртысыннан артыгы катнашса, хокуклы дип 

санала. Комиссия әгъзалары утырышта карала торган мәсьәләләр буенча фикер алышканда тигез 

хокукларга ия. Комиссия утырышларында карала торган мәсьәләләргә карап, аларга башка затлар 

да җәлеп ителә ала.  

11. Комиссия карары беркетмә белән рәсмиләштерелә, аңа комиссия рәисе кул куя.  

12. Комиссия эшчәнлеген оештыру ягыннан һәм матди-техник яктан тәэмин итү Антоновка авыл 

җирлеге башлыгы тарафыннан башкарыла. Моның өчен Антоновка авыл җирлеге башлыгы үз 

компетенциясе кысаларында әлеге эшчәнлекне оештыру өчен җаваплы затны (АНК җаваплы 

секретарен) билгели.  

13. АНК җаваплы секретаренең төп бурычлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт: а) комиссиянең эш 

планы проектын эшләү; б) Комиссия утырышларын әзерләү һәм үткәрүне тәэмин итү; в) контроль 

буенча Комиссия эшчәнлеген тәэмин итү, аның карарларының үтәлешен контрольдә тоту;                                

г) комиссияне оештыру һәм алып бару. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Кушымта № 3  

Расланган  

 Антоновка авыл җирлеге башкарма  

комитеты карары (05.12.2019 ел)    

                                                                       П Л Ә Н                                                                                               

Антоновка авыл җирлеге территориясендә 2019 елга наркотикларга каршы чаралар үткәрелде. 

№ п. п. үткәрү вакытын үтәү 

1. АНК наркотикларга каршы комиссия утырышларын үткәрү кварталга 1 тапкыр 

2.Мәдәни-массакүләм һәм яшьләрнең ял итү чараларын үткәрү урыннарында наркотик чаралар 

таралу фактлары турындагы мәгълүматны җыю, гомумиләштерү һәм анализлау.  АНК даими. 

3.Наркомания, алкоголизм, тәмәке-тарту һәм ВИЧ-йогышы проблемалары буенча акк 

китапханәләре базасында мәгълүмат банкын булдыру һәм аны карап тоту 

4.Авыр тормыш ситуациясенә эләккән яшүсмерләргә, тар профильле белгечләрне җәлеп итеп, 

консультацияләр үткәрү (психолог, нарколог һ. б.) АНК   кирәгенчә 

5. Тәмәке тартуның, алкогольнең, наркоманиянең, ВИЧның кеше сәламәтлегенә зарарлы 

йогынтысы турында яшүсмерләрнең хәбәрдарлыгына Мониторинг Китапханә даими 

6.Авыл китапханәсендә һәм мәдәният йортында наркоманияне профилактикалау буенча чаралар 

(мәгълүмати стендлар, китап укучылар конференцияләре) үткәрү. Китапханә  МКУ җәйге-көзге 

чор 

7.Наркомания һәм хокук бозуларны профилактикалау айлыгы үткәрү. Акк администрациясе.  

октябрь 

8.Наркотиклы үсемлекләрне юк итү буенча рейдлар үткәрү. АНК, полиция вакытында 

вегетационного чоры 

9.Алкогольле продукция һәм сыра сату белән шөгыльләнүче сәүдә нокталары буенча рейдлар 

үткәрү. АНК, полиция ай саен. 

10.Кичке вакытта дискотекаларны, яшьләрнең массакүләм чараларын тикшерү буенча рейдлар 

үткәрү. АНК, полиция ай саен. 

11.АККНЫҢ 2021 елга эш планын раслау. 2020 елның декабре АНК. 

 

 


