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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                             КАРАР 
 

26.12.2019                                                                                   № 51 
 
2020-2022 елларга Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районыМәлбагыш авыл  
җирлеге территориясендә терроризм һәм  
экстремизмны профилактикалау 
буенча муниципаль программа турында 
 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, «Экстремистик 
эшчәнлеккә каршы тору турында» 2002 елның 25 июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль 
законны, «терроризмга каршы тору турында» 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы 
Федераль законны гамәлгә ашыру максатларында карар бирәм:  
        1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "2019-2021 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Мәлбагыш авыл җирлеге территориясендә 
терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча муниципаль программа турында" 
2019 ел, 30 декабрь, 1016 нчы карары 
        2. Мәлбагыш авыл җирлеге башкарма комитетына ел саен чираттагы финанс елына 
авыл җирлеге бюджеты проектын формалаштырганда 2020-2022 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Мәлбагыш авыл җирлеге территориясендә 
терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча муниципаль программа 
чараларын финанслауны күздә тотарга. 
       3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Азнакай 
муниципаль районының рәсми сайтында htpp/ / aznakayevo. tatarstan. ru адресы буенча 
урна 
  4. Әлеге карарның үтәлешен үз артымнан калдырам. 
 

 
Башлык                                          И.Ә.Әхтәмова 

 
 
 

 



Азнакай муниципаль районы 

Мәлбагыш авыл җирлеге  

Башкарма комитеты 26.12.2019  № 

51 карарына кушымта 

 
 2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Мәлбагыш авыл җирлеге территориясендә  терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча Муниципаль программасы  

 
1. Төп нигезләмәләр 

Әлеге Программа «Экстремистлык эшчәнлегенә каршы көрәш турында» 2002 

елның 25 июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль закон, «терроризмга каршы көрәш 

турында» 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә, җирле 

әһәмияттәге мәсьәләне гамәлгә ашыру кысаларында эшчәнлекнең төп юнәлешләрен 

билгеләү максатларында - терроризмны һәм экстремизмны профилактикалауда катнашу, 

шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Мәлбагыш авыл 

җирлеге территориясендә терроризм һәм экстремизм күренешләре нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару максатында эшләнгән. 

 

2. Агымдагы халәт характеристикасы 

һәм муниципаль программаның максатлары 

 

Терроризм һәм экстремизм бүгенге шартларда иҗтимагый тотрыклылык, 

потенциаль террористик көчләү объектларының тынычлыгы һәм сакланышы өчен җитди 

куркыныч янауга әверелде. 2013 елда Татарстан Республикасы территориясендә дини 

биналарга ут төртү очраклары булган. Ислам диненең традицион булмаган формалары 

таралу фактлары бар. 

Төп проблемалар булып тора: 

терроризм һәм экстремизмны профилактикалауда катнашуны финанс ягыннан 

тәэмин итү булмау; 

авыл җирлеге халкы белән террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлеген кисәтүгә 

юнәлдерелгән пропаганда һәм тәрбия эше җитәрлек дәрәҗәдә уздырылмавы; 

сакчылык һәм янгын сигнализациясе заманча чаралары белән җиһазландырылган 

объектларны, учреждениеләрне куркынычсызлык һәм керү контроле системалары белән 

тиешенчә җиһазландырмау; 

матди-техник базаны яхшырту дәрәҗәсе түбән. 

Матди зыянны киметү, терроризм һәм экстремизм күренешләре нәтиҗәләрен 

минимальләштерү һәм (яки) бетерү максаты белән, бу эштә муниципаль программа 

рычагларның берсе булып тора.  



Программаның максаты-авыл җирлеге халкын террорчылык янауларыннан саклау, 

террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлеген вакытында кисәтү, ачыклау һәм туктату 

буенча чаралар күрү. 

Бу максатка ирешү өчен төп мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк:  

       - авыл җирлегендә яшәүчеләрне терроризмны һәм экстремизмны 

профилактикалауда катнашуга, шулай ук аларның нәтиҗәләрен минимальләштерүгә һәм 

(яки) юкка чыгаруга җәлеп итү; 

       - террорчылар тарафыннан потенциаль максат буларак сайлап алынырга 

мөмкин булган объектларны, учреждениеләрне һәм кешеләр күпләп җыела торган 

урыннарны саклау; 

      - терроризм һәм экстремизмны профилактикалау, аларның күренешләренә 

ярдәм итүче сәбәпләрне һәм шартларны бетерү буенча тәкъдимнәр әзерләү һәм чаралар 

эшләү.     

      - хокук саклау органнары, мәдәният учреждениеләре, мәгариф учреждениеләре 

белән хезмәттәшлек итү. 

 

3. 2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Мәлбагыш авыл җирлеге территориясендә терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау буенча Муниципаль программасы Паспорты 

 

Муниципаль 

программаның 

исеме 

2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Мәлбагыш авыл җирлеге территориясендә терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау буенча Муниципаль программасы 

Программаны 

эшләү нигезе 

"Террорчылыкка каршы көрәш турында «2006 елның 6 

мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон»,  

"Экстремистик эшчәнлеккә каршы тору турында «2002 елның 25 

июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль закон», 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон» 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Мәлбагыш 

авыл җирлеге башкарма комитетына 2015 елның 1 июнендәге 

аерым мәсьәләләрне хәл итү буенча Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты вәкаләтләре 

өлешен тапшыру турында килешү. 

Программаның 

максатлары һәм 

бурычлары 

Программаның максаты: 

   - терроризмга һәм экстремизмга каршы тору, муниципаль 

берәмлек территориясендә яшәүче гражданнарның тормышын 

террорчылык актларыннан һәм экстремистлык күренешләреннән 



саклау; 

   - экстремизм күренешләренең кимүе һәм башка милләт һәм 

дини конфессия вәкилләренә тискәре мөнәсәбәтнең кимүе; 

  - халыкта күпмилләтле Россия җәмгыяте кыйммәтләре, мәдәни 

үзаң, кеше хокукларын һәм ирекләрен саклау принциплары 

нигезендә башка милләт һәм дини конфессияләрнең кешеләргә 

карата толерантлы мөнәсәбәткә эчке ихтыяҗ формалаштыру; 

    - яшьләр арасында толерантлык һәм этникара мәдәният 

формалаштыру, агрессив тәртипне профилактикалау. 

   Программаның бурычлары: 

- милләтара һәм конфессияара татулыкны ныгыту, социаль, этник 

һәм конфессиональ туфракта конфликтларны кисәтү һәм 

булдырмау; 

   - халыкның террорчылык һәм экстремистик идеология 

күренешләренә түзеп тору атмосферасын булдыруга 

юнәлдерелгән иҗтимагый фикер формалаштыру; 

   - яшьләр арасында толерантлык һәм этникара мәдәният 

формалаштыру, агрессив тәртипне профилактикалау; 

   - терроризмга һәм экстремизмга каршы тору мәсьәләләре 

буенча Мәлбагыш  авыл җирлеге халкына мәгълүмат җиткерү;  

       - экстремистик характердагы гамәлләр кылуга ярдәм итүче 

сәбәпләрне һәм шартларны бетерүгә юнәлдерелгән балалар һәм 

яшьләр арасында тәрбия эшен оештыру. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

сроклары 

2020 -2022 еллар 

Финанслау 

чыганаклары  

Мәлбагыш  авыл җирлеге һәм Азнакай муниципаль 

районы бюджеты 

Көтелгән нәтиҗә:     - терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча җирле 

үзидарә органнарының эш рәвешләрен һәм методларын 

камилләштерү, ксенофобия, милли һәм раса түземсезлек, 

Мәлбагыш  авыл җирлеге территориясендә этник 

дискриминациягә каршы тору; 

    - гомуми белем бирү һәм мәктәпкәчә белем бирү 

учреждениеләре укучылары арасында интернационализм 

культурасы, татулык, милли һәм дини түземлелек таралу;  

   - милләтара мөнәсәбәтләрне гармонизацияләү, этносоциаль 

комфортлылык дәрәҗәсен арттыру; 

   - Мәлбагыш авыл җирлеге территориясендә толерантлык, 



гражданлык бердәмлеге, башка культураларга хөрмәт идеяләрен 

пропагандалау өчен бердәм мәгълүмати киңлекне формалаштыру. 

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә тоту 

Программаның үтәлешен авыл җирлеге Башлыгы контрольдә тота 



Программаның төп чаралары исемлеге, 

аларны тормышка ашыру сроклары һәм финанслау күләме 

 

№  

п/п 

Чараның исеме  

 

Башкаручы  

 
Гамәлгә 

ашыру 

вакыты 

Финанслау 

чыганагы 

 

Еллар буенча 

финанслау күләме (мең 

сум)) 

2020 2021 2022 

1. 

Җирлек территориясендә терроризм һәм 

экстремизмны профилактикалау 

мәсьәләсе буенча учреждениеләрдә һәм 

оешмаларда гражданнар һәм чаралар 

үткәрү 

Авыл җирлеге 

башлыгы, 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 

   

2. 

Гражданнарның иминлеген, аларның 

законлы хокукларын һәм мәнфәгатьләрен 

тәэмин итү, тормыш белән тәэмин итү 

объектларын, потенциаль куркыныч 

объектларны комплекслы тикшерүләр 

үткәрү 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 

   

3. 

Балаларны һәм яшүсмерләрне дини 

секталарның һәм экстремистлык 

оешмаларының законсыз эшчәнлегенә 

җәлеп итүгә юнәлдерелгән профилактик 

эш оештыру. Милләтара (этникара) 

сабырлык, дуслык, күршелеклелек, үзара 

хөрмәт идеяләрен тарату 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 

ДНД 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 

   

4. 
Авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре 

белән терроризм актларын кисәтү һәм 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 

Ел саен Финанслау таләп 

ителми 
   



алар килеп чыкканда үз-үзеңне тоту 

кагыйдәләре буенча укулар үткәрү 

хокук саклау 

органнары (килешү 

буенча) 

5. 

Мәдәният учреждениеләре эшен оештыру, 

яшь кешеләр аңында кеше хокукларын 

һәм җәмгыятьтәге күптөрлелекне ихтирам 

итү идеясен раслау буенча (кешеләр 

арасында мәдәни, этник, дини, сәяси һәм 

башка төрле аерымлыкларны күрсәтү 

буларак), экстремизмның теләсә нинди 

күренешләренә карата түземсезлек 

формалаштыру     

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 

Даими Финанслау таләп 

ителми 

   

6. 

Вазыйфаи затларны һәм белгечләрне 

эшкә җәлеп итү, тәрбия һәм пропаганда 

чараларын гамәлгә ашыру, экстремизмның 

теләсә нинди күренешләренә карата түзеп 

тормауны формалаштыру 

хокук саклау 

органнары (килешү 

буенча) 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 

   

7. 

Буш йортларны һәм биналарны даими 

тикшерүләрне оештыру, террорчылыкка 

каршы яклануны тикшерү максатларында 

учреждениеләрне комплекслы тикшерүләр 

үткәрү (тикшерү үткәрү, чорма һәм подвал 

биналарын ябу,) 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

Ай саен 

Финанслау таләп 

ителми 

   

8. 

Авыл җирлегендә яшәүчеләргә террорлык 

актлары барлыкка килү куркынычы 

янаганда, мәгълүмат стендларына 

массакүләм мәгълүмат урнаштыру юлы 

белән эш итү тәртибе турында хәбәр 

 (килешү буенча) 

даими 

Финанслау таләп 

ителми 
   



итәргә кирәк. 

9. 

Авыл җирлеге территориясендә 

экстремистлык характерындагы 

мәгълүмати материалларның таралуын 

ачыклау. Бу фактлар турында хокук саклау 

органнарына хәбәр итәргә. 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 

   

10. 

Авыл җирлеге территориясендә, 

гражданнарның, шул исәптән чит ил һәм 

гражданлыгы булмаган затларның 

законсыз яшәү фактларын ачыклау, 

мондый очракларга юл куймау, аларны 

законсыз рәвештә хезмәт эшчәнлегенә 

тарту. 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты  

даими 
Финанслау таләп 

ителми 
   

11. 

Җирлек территориясендә экстремизмны 

һәм терроризмны профилактикалау 

буенча плакатлар, стендлар ясау һәм 

урнаштыру. 

(килешү буенча) 2020-2022 

елларның 1 

яртыеллыг

ы 

дәвамында 

Авыл җирлеге 

бюджеты 
2 2 2 

12. 

ДНД әгъзалары катнашында массакүләм, 

мәдәни һәм спорт чараларын уздыруның 

террорчылыкка каршы яклануын тәэмин 

итү 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 

хокук саклау 

органнары (килешү 

буенча), 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 

   

13. 

Китапханә укучылары арасында 

яшьләрнең толерант аң дәрәҗәсен 

күтәрүгә ярдәм итүче мәгълүмати 

материаллар тарату 

оешма һәм 

учреждение 

җитәкчеләре (килешү 

буенча) 

1 квартал 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 
   



14. 

Утырышларны үткәрүне, авыл җирлегенең 

хокук бозуларын профилактикалау Советы 

тарафыннан проблемалы мәсьәләләрне 

карауны тәэмин итү 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 
   

15.  

Авыл җирлеге торак пунктлары 

чикләрендә беренчел янгын 

куркынычсызлыгы чараларын тәэмин итү 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Авыл җирлеге 

бюджеты 
30 30 30 

16. 

Ирекле халык дружинасы авыл 

җирлегендә халык дружиналары 

эшчәнлеге өчен шартлар тудыру 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты, 

2020-2022 

еллар 

дәвамында 

Финанслау таләп 

ителми 
   

Барлыгы: 96,0 32 32 32 

                                                                  Шулардан, җирлек бюджеты акчалары: 96,0 32 32 32 

                                                                                     Бюджеттан тыш чаралар: 0,0    



 


