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КАРАР
№ 47

2020-2022 елларга Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге 
территориясендэ терроризмны 
Иэм экстремизмны профилактикалау 
буенча муниципаль программа турында

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-03 номерлы Федераль закон нигезендз 
«Экстремистик эшчэнлеккэ каршы тору турында» 2002 елныц 25 июлендэге 114-ФЗ 
номерлы Федераль законны, «терроризмга каршы керэш турында» 2006 елныц 6 
мартындагы 35-Ф3 номерлы Федераль законны гамэлгэ ашыру максатларында карар 
бирэм:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге 
территориясендэ 2020-2022 елларда терроризмны Ьэм экстремизмны 
профилактикалау буенча муниципаль программаны раслау турында.

2. Азнакай муниципаль районы Уразай авыл жирлеге башкарма комитетына ел 
саен чираттагы финанс елына авыл жирлеге бюджеты проектын тезегэндэ Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районыныц Уразай авыл жирлеге 
территориясендэ терроризмны Ьэм экстремизмны профилактикалау буенча 
муниципаль программа чараларын финанслауны куз алдында тотарга.

3. Элеге карарны Азнакай муниципаль районыныц рэсми сайтында Интернет 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ htpp//aznakayevo. tatarstan. ги. веб-адрес 
буенча урнащтырырга.

4. Элеге караррлц утэлёшен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

А.М.Шэрифуллина



Азнакай муниципаль районы Уразай авыл 
жирлеге Башкарма комитеты 27.12.2019 №47 
карарына кушымта

2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Уразай авыл жирлеге территориясендэ 

терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау буенча Муниципаль
программасы 

1. Теп нигезлэмэлэр
Элеге Программа «Экстремистлык эшчэнлегенэ каршы корэш турында» 2002 

елныц 25 июлендэге 114-ФЗ номерлы Федераль закон, «терроризмга каршы корэш 
турында» 2006 елньщ 6 мартындагы 35-Ф3 номерлы федераль закон нигезендэ, 
жирле эЬэмияттэге мэсьэлэне гамэлгэ ашыру кысаларында эшчэнлекнец топ 
юнэлешлэрен билгелэу максатларында - терроризмны Ьэм экстремизмны 
профилактикалауда катнашу, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районыныц Уразай авыл жирлеге территориясендэ терроризм Ьэм 
экстремизм куренешлэре нэтижэлэрен минимальлэштеру Ьэм (яки) юкка чыгару 
максатында эшлэнгэн.

2. Агымдагы халэт характеристикасы 
Ьэм муниципаль программаныц максатлары

Терроризм Ьэм экстремизм бугенге шартларда ижтимагый тотрыклылык, 
потенциаль террористок кечлэу объектларыньщ тынычлыгы Ьэм сакланышы очен 
житди куркыныч янауга эверелде. 2013 елда Татарстан Республикасы 
территориясендэ дини биналарга ут торту очраклары булган. Ислам диненен 
традицион булмаган формалары таралу фактлары бар.

Топ проблемалар булып тора:
терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалауда катнашуны финанс ягыннан 

тээмин иту булмау;
авыл жирлеге халкы белэн террорчылык Ьэм экстремистлык эшчэнлеген 

кисэтугэ юнэлдерелгэн пропаганда Ьэм тэрбия эше житэрлек дэрэжэдэ 
уздырылмавы;

сакчылык Ьэм янгын сигнализациясе заманча чаралары белэн 
ЖиЬазландырылган объектларны, учреждениелэрне куркынычсызлык Ьэм керу 
контроле системалары белэн тиешенчэ жиЬазландырмау;

матди-техник базаны яхшырту дэрэжэсе тубэн.
Матди зыянны кимету, терроризм Ьэм экстремизм куренешлэре нэтижэлэрен 

минимальлэштеру Ьэм (яки) бетеру максаты белэн, бу эштэ муниципаль программа 
рычагларныц берсе булып тора.

Программаныц максаты-авыл жирлеге халкын террорчылык янауларыннан 
саклау, террорчылык Ьэм экстремистлык эшчэнлеген вакытында кисэту, ачыклау 
Ьэм туктату буенча чаралар куру.



Бу максатка ирешу ечен теп мэсьэлэлэрне хэл итэргэ кирэк:
- авыл жирлегендэ яшэучелэрне терроризмны Ьэм экстремизм ны 

профилактикалауда катнашуга, шулай ук аларныц нэтижэлэрен минимальлэштеругэ 
Ьэм (яки) юкка чыгаруга жэлеп иту;

- террорчылар тарафыннан потенциаль максат буларак сайлап алынырга 
мемкин булган объектларны, учреждениелэрне Ьэм кешелэр куплэп жыела торган 
урыннарны саклау;

- терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау, аларныц куренешлэренэ 
ярдэм итуче сэбэплэрне Ьэм шартларны бетеру буенча тэкъдимнэр эзерлэу Ьэм 
чаралар эшлэу.

хокук саклау органнары, мэдэният учреждениелэре, мэгариф 
учреждениелэре белзн хезмэттэшлек иту.

3. 2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Уразай авыл жирлеге территориясендэ терроризм Ьэм экстремизмны 

профилактикалау буенча Муниципаль программасы Паспорты

Муниципаль
программаныц

исеме

2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы Уразай авыл жирлеге территориясендэ 
терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау буенча 
Муниципаль программасы

Программаны 
эшлэу нигезе

"Террорчылыкка каршы керэш турында «2006 елныц 6 
мартындагы 35-Ф3 номерлы Федераль закон»,
"Экстремистик эшчэнлеккэ каршы тору турында «2002 
елныц 25 июлендэге 114-ФЗ номерлы Федераль закон», 
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми 
принциплары турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ 
номерлы Федераль закон»
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Уразай авыл жирлеге башкарма комитетына 2015 елныц 1 
июнендэге аерым мэсьэлэлэрне хэл иту буенча Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты вэкалэтлэре елешен тапшыру турында килешу.

Программаныц 
максатлары Ьзм 
бурычлары

Программаныц максаты:
- терроризмга Ьэм экстремизмга каршы тору, муниципаль 

берэмлек территориясендэ яшэуче гражданнарныц тормышын 
террорчылык актларыннан Ьэм экстремистлык 
куренешлэреннэн саклау;

- экстремизм куренешлэренец кимуе Ьэм башка миллэт Ьэм 
дини конфессия вэкиллэренэ тискэре менэсэбэтнец кимуе;

- халыкта купмиллэтле Россия жэмгыяте кыйммэтлэре, 
мэдэни узан, кеше хокукларын Ьэм иреклэрен саклау 
принциплары нигезендэ башка миллэт Ьэм дини 
конфессиялэрнец кешелэргэ карата толерантлы менэсэбэткэ 
эчке ихтыяж формалаштыру;

- яшьлэр арасында толерантлык Ьэм этникара мэдэният 
формалаштыру, агрессив тэртипне профилактикалау.

Программаныц бурычлары:



- миллэтара Ьэм конфессияара татулыкны ныгыту, социаль, 
этник Ьэм конфессиональ туфракта конфликтларны кисэту Ьэм 
булдырмау;

- халыкнын террорчылык Ьэм экстремистик идеология 
куренешлэренэ тузеп тору атмосферасын булдыруга 
юнэлдерелгэн ижтимагый фикер формалаштыру;

- яшьлэр арасында толерантлык Ьэм этникара мэдэният 
формалаштыру, агрессив тэртипне профилактикалау;

- терроризмга Ьэм экстремизмга каршы тору мэсьэлэлэре 
буенча Уразай авыл жирлеге халкына мэгълумат житкеру;

- экстремистик характердагы гамэллэр кылуга ярдэм итуче 
сэбэплэрне Ьэм шартларны бетеругэ юнэлдерелгэн балалар 
Ьэм яшьлэр арасында тэрбия эшен оештыру.

Программаны 
гамэлгэ ашыру 
сроклары

2020 -2022 еллар

Финанслау
чыганаклары

Уразай авыл жирлеге Ьэм Азнакай муниципаль 
районы бюджеты

Кетелгэн нэтижэ: - терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалау буенча 
жирле узидарэ органнарыныц эш рэвешлэрен Ьэм методларын 
камиллэштеру, ксенофобия, милли Ьэм раса туземсезлек, 
Уразай авыл жирлеге территориясендэ этник дискриминациягэ 
каршы тору;

- гомуми белем биру Ьэм мэктэпкэчэ белем биру 
учреждениелэре укучылары арасында интернационализм 
культурасы, татулык, милли Ьэм дини туземлелек таралу;

- миллэтара менэсэбэтлэрне гармонизациялэу, этносоциаль 
комфортлылык дэрэжэсен арттыру;

- Уразай авыл жирлеге территориясендэ толерантлык, 
гражданлык бердэмлеге, башка культураларга хормэт 
идеялэрен пропагандалау очен бердэм мэгълумати кицлекне 
формалаштыру.

Программаныц 
утэлешен 
контрольдэ тоту

Программаныц утэлешен авыл жирлеге Башлыгы контрольдэ 
тота



П рограмманы ц теп чаралары исемлеге, 
аларны гамэлгэ ашыру сроклары Иэм финанслау кулэме

№

п/п Мероприятиянец исеме Башкаручы

Программаны
гамэлгэ
ашыру

сроклары

Финанслау
чыганаклары

Финанслау кулэме 
еллар буенча (мен 

сумнарда)

2020 2021 2022

1.

Жирлек территориясендэ терроризмны Ьэм 
экстремизмны профилактикалау мэсьэлэсе буенча 
учреждениелэр Ьэм оешмаларда гражданнар 
жыелышлары Ьэм чаралар уткэру

Авыл жирлеге Башлыгы, 
Авыл жирлеге Башкарма 

комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Финанслау талэп ителми

2.

Гражданнарныц иминлеген, аларнын законлы 
хокукларын Ьэм мэнфэгатьлэрен тээмин иту, яшэу белэн 
тээмин игу объектларына. иотенциаль куркыныч 
объектларга комплекслы тикшерулэр уткэру

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты, ДНД

2020-2022 еллар 
дэвамында Финанслау талэп ителми

3.

Дини оешмалар Ьэм экстремистик оешмаларныц 
законсыз эшчэнлегенэ балалар Ьэм яшусмерлэрне жэлеп 
итугэ юнэлдерелгэн профилактик эшне оештыру. 
Миллэтара (этникара) туземлелек, дуслык. татулык 
идеялэрен тарату, узара хермэг

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты, хокук саклау 

орган нары (килешу 
буенча)

2020-2022 еллар 
дэвамында

Финанслау талэп ителми

4.

Авыл мэдэният Порты хезмэткэрлэре белэн террористик 
актларны кисэту Ьэм килеп туган очракта уз-узенне тоту 
кагыйдэлэре буенча уку кунекмэлэре уткэру

Авыл жирлеге мэдэният 
йорты, 

хокук саклау орган нары 
(килешу буенча)

Ел саен Финанслау талэп ителми

5.

Яшь кешелэр анында шэхси Ьэм коллектив бурыч 
идеялэрен раслау буенча мэдэпият учреждениелэре 
эшен оештыру кеше хокукларын Ьэм жэмгыятьгэге 
торлелекне хормэт иту (кешелэр арасында мэдэни, 
этиик, дини, сэяси Ьэм башка торле терле аермаларны 
курсэту буларак), экстремизмнын телэсэ нинди 
чагылышларына тузеп тору формалаш гыру

Авыл жирлеге мэдэният 
йорты,

(килешу буенча)
хэрдаим Финанслау талэп ителми

6.

Вазыйфаи затларны Ьэм белгечлэрне эш очен жэлеп иту, 
тэрбия Ьэм пропаганда чараларын гамэлгэ ашыру, 
экстремизмнын телэсэ кайсы куренешлэренэ тузеп тору 
формалаштыру

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты,

Авыл жирлеге мэдэният 
йорты,

(килешу буенча)

2020-2022 ел 
дэвамы нда

Финанслау талэп ителми

7.

Буш йортларны Ьэм биналарны даими тикшереп торуны 
оештыру, аларнын террорчылыкка каршы яклануын 
тикшеру максатларында учреждениелэрне комплекслы 
тикшерулэр уткэру (карау уткэру, чердач Ьэм подвал 
биналарын ябу)

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты, 

хокук саклау орган нары 
(килешу буенча) 

оешма житэкчелэре

Ай саен Финанслау талэп ителми



(килешу буенча)

8.

Авыл жирлеге халкына террорчылык актлары барлыкка 
килу куркынычы янаганда, массакулэм мэгълумат 
стендларында мэгълумат урнаштыру юлы белэн 
гамэллэр тэртибе турында хэбэр итэргэ.

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты

даими Финанслау талэп ителми

9.

Авыл жирлеге территориясендэ экстремистик 
характердагы мэгълумати материаллар таралу 
фактларын амыклау. Элеге фактлар турында хокук 
саклау органнарыыа хэбэр итэргэ.

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты

2020-2022 ел 
дэвамында

Финанслау талэп ителми

10.

Гражданнарньщ, шул исэптэн чит ил Ьэм гражданлыгы 
булмаган затларньщ, авыл жирлеге территориясендэ, 
аларны законсыз хезмэт эшчэилегенэ жэлеп иту 
фактларын ачыклау, бетеру.

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения, 
правоохранительные 

органы (по 
согласованию), 

Азнакаевское отделение 
ФМС РФ по РТ (по 

согласованию)

хэрдаим Финанслау талэп ителми

I 1.
Жирлек территориясендэ экстремизмны Иэм 
терроризмны профилактикалау буенча плакатлар, 
стендлар эзерлэу Ьэм урнаштыру.

Авыл жирлеге Башкарма 
ком итеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Авыл жирлеге бюджеты 1

12.
Д Н Д  эгъзалары катнашында массакулэм, мэдэни Ьэм 
спорт чараларын террорчылыкка каршы саклауны 
тээмин иту

Авыл жирлеге башкарма 
комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Финанслау талэп ителми

13.
Китапханэ укучылары арасында яшьлэрпец толерант ан 
дэрэжэсен кутэругэ ярдэм итуче мэгълумати 
материаллар тарату

Авыл жирлеге башкарма 
комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Финанслау талэп ителми

14.
Авыл жирлегенен хокук бозуларны профилактикалау 
советы утырышларын уткэруне, проблемалы 
мэсьэлэлэрне карауны тээмин итэ

Авыл жирлеге Башлыгы, 
Авыл жирлеге башкарма 

комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Финанслау талэп ителми

15.
Авыл жирлеге торак пунктлары чиклэрендэ беренчел 
янгын куркынычсызлыгы чараларын тээмин иту

Авыл жирлеге Башлыгы, 
Авыл жирлеге башкарма 

комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Авыл жирлеге бюджеты 120 10 10

16.
Ирекле халык дружинасы авыл жирлеге торак 
пунктларында халык дружиналары эшчэнлеге очен 
шартлар тудыру

Авыл жирлеге Башлыгы, 
Авыл жирлеге башкарма 

комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында

Финанслау талэп ителми 10

Барлыгы: 0,0 120 21 10

Шуларныц, жирлек бюджеты акчалары:0,0 120 21 10

Бюджеттан тыш чаралар: 0,0


