
Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы 

Урта Йорткүл авыл җирлеге Советы 

КАРАР 

2019 елның 19 декабре,                                       № 79-1 

2020 елга Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә                                                                            

наркотикларга каршы чаралар планын раслау турында 

 

Наркоманиянең таралу куркынычын киметү максатларында, Россия Федерациясе 

Президентының «2020 елга кадәр Россия Федерациясенең Дәүләт наркотикларга 

каршы сәясәте стратегиясен раслау турында» 2010 елның 9 июнендәге 690 

номерлы, « наркотик чараларның, психотроп матдәләрнең һәм аларның 

прекурсорларының законсыз әйләнешенә каршы тору буенча өстәмә чаралар 

турында» 2007 елның 18 октябрендәге 1374 номерлы указларына таянып, Урта 

Йорткүл авыл җирлеге Советы, 

Карар бирә: 

1.2020 елга Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә наркотикларга каршы 

чаралар планын расларга. (Кушымта 1). 

2.Әлеге карарны Урта Йорткүл, Иж-Борискино, Дала Йорткүл, Урманасты 

Йорткүл, Фадеевка авылларында мәгълүмат стендларында һәм ТР Спас 

муниципаль районы сайтында игълан итәргә. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                  Кушымта № 1 

                                                                                                 Урта Йорткүл авыл җирлеге Советының                                                         

19.12.2019 ел, № 79-1 карары белән расланды 

 

2020 елга Урта Йорткүл авыл җирлеге территориясендә наркотикларга каршы чаралар үткәрү 

турында. 

№ 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. АНК авыл җирлеге китапханәләре базасында наркомания, эчкечелек, тәмәке тарту һәм ВИЧ-

йогышы проблемалары буенча мәгълүмат банкын булдыру һәм аңа булышлык күрсәтү даими 

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

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

кирәгенчә 

5. Тәмәке тартуның, алкогольнең, наркоманиянең, ВИЧ наркоманиянең кеше сәламәтлегенә 

зарарлы йогынты турында үсмерләрнең хәбәрдарлыгына Мониторинг Китапханә даими 

6. Авыл китапханәсендә һәм мәдәният йортында наркоманияне профилактикалау буенча чаралар 

(мәгълүмати стендлар, китап укучылар конференцияләре, түгәрәк өстәлләр, диспутлар) үткәрү. 

Китапханә 

Авыл мәдәният йорты 

Җәйге-көзге чор 

7. Наркомания һәм хокук бозуларны профилактикалау айлыгы үткәрү. АНК, октябрь полициясе 

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 атна саен 

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

үткәрү. АНК, полиция атна саен 



11. Уздыру телдән журнал " бөтен тормыш алда» - Бөтендөнья СПИД белән көрәш көне китапханә 

Декабрь 

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


