
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МҾСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

_________________ с.  Муслюмово №____________ 

 

О внесении изменений в Постановление исполнительного комитета от 26.12.2017 № 790 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35- ФЗ «О противодействии терроризму», Устава 

муниципального  образования «Муслюмовский муниципальный район Республики Татарстан», во исполнение п.16 протокола заседания 

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан от 06.05.2019 № ПР-109, и  в целях усиления профилактической деятельности с терроризмом 

и экстремизмом, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма  и экстремизма на территории Муслюмовского 

муниципального района, Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление Исполительного комитета Муслюмовского муниципального района от 26.12.2017 № 790 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Муслюмовском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2018-2020 годы». 

2. Переименовать муниципальную целевую программу как «Профилактика терроризма и экстремизма в Муслюмовском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2020-2023 годы». 

3. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Муслюмовском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2020-2023 годы» в новой редакции согласно Приложению № 1.  

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Муслюмовского муниципального района и официальном портале правовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.О. Руководителя  

Исполнительного комитета          Р.А.Ильясов 
 

 

 



Татарстан Республикасы 

Мҿслим муниципаль районы 

Башкарма комитетының  

2020 елның «___»___________ 

_____ номерлы карары белҽн 

расланды 

 

«2020-2023 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МҾСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ТЕРРОРЧЫЛЫКНЫ ҺҼМ 

ЭКСТРЕМИСТЛЫКНЫ ПРОФИЛАКТИКАЛАУ» МУНИЦИПАЛЬ МАКСАТЧАН ПРОГРАММАСЫ 

 

МАКСАТ, БУРЫЧЛАР, ИНДИКАТОРЛАР 

«ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МҾСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА ТЕРРОРЧЫЛЫКНЫ ҺҼМ ЭКСТРЕМИСТЛЫКНЫ 

ПРОФИЛАКТИКАЛАУ» ПРОГРАММАСЫ НҼТИҖҼЛҼРЕН БҼЯЛҼҮ ҺҼМ ЯРДҼМЧЕ ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ 

 

№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Максаты: Татарстан Республикасы Мҿслим муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче гражданнарның тормыш һҽм тынычлык дҽрҽҗҽсен, аларның 

экстремистлык һҽм террорчылыкка каршы тору нигезендҽ законлы хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен, Татарстан Республикасында аларның 

күренешлҽрен профилактикалау һҽм кисҽтүне күтҽрү. 

1 нче бурыч. Террорчылык идеологиясе йогынтысына дучар булган шулай ук аның йогынтысына элҽккҽн затлар белҽн профилактик эшлҽү ҿчен 

шартлар тҽэмин итү. 

1.1 Яшьлҽр арасында һҽм 

мҽгариф ҿлкҽсендҽ 

мҽгариф, яшьлҽр 

сҽясҽте, медицина, 

социаль педагогларны, 

психиатрларны 

социаль яклау 

«Мҿслим 

муниципаль районы 

мҽгариф идарҽсе» 

МКУ, Мҿслим 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 

2020-2023 

еллар 

Күрсҽтелгҽн 

ҿлкҽлҽрдҽ 

белгечлҽрне 

комплектлау 

проценты 

+10% +10% +10% +10% - - - - 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ҿлкҽсендҽ һҿнҽри 

юнҽлеш бирү эшен 

үткҽрергҽ, тиешле 

белем алуда һҽм 

белгечлеге буенча 

муниципаль 

берҽмлектҽ алга таба 

эшкҽ урнашуда 

мҽгълүмати ярдҽм 

күрсҽтергҽ. 

Яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бүлеге, 

«Татарстан 

Республикасы 

Мҿслим районында 

халыкны эш белҽн 

тҽэмин итү үзҽге» 

ДКУ, «Мҿслим үзҽк 

район хастаханҽсе» 

ДАССУ 

1.2. Экстремистлык һҽм 

террорчылык 

эшчҽнлеген оештыруга 

һҽм гамҽлгҽ ашыруга 

катнашы булган 

затларны һҽм 

тҿркемнҽрне ачыклау 

максаты белҽн, 

мҽгълүмати 

ресурсларга, шул 

исҽптҽн Интернет 

челтҽрендҽ 

мониторинг алып бару. 

«Мҿслим 

муниципаль районы 

мҽгариф идарҽсе» 

МКУ, Мҿслим 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бүлеге, 

«Форпост» үзҽге 

МБУ, Мҿслим 

муниципаль 

районында 

террорчылыкка 

каршы комиссия 

2020-2023 

еллар 

Мониторинг 

нҽтиҗҽлҽре 

буенча 

мҽгълүмати 

белешмҽлҽр 

саны 

12 12 12 12 10 10 10 10 

1.3. Дини оешмалар ТР Мҿслим районы 2020-2023  1 1 1 1 - - - - 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

җитҽкчелеге белҽн 

үзара хезмҽттҽшлектҽ 

Татарстан 

Республикасы ҿчен 

традицион ислам 

рҽвешлҽрен тотучы 

рухи лидерларны 

ҽзерлҽү ҿчен 

Россиянең алдынгы 

теологик уку 

йортларына (Болгар 

ислам академиясенҽ) 

кандидатларны сайлап 

алу һҽм җибҽрү 

процедурасын 

оештырырга. 

мҿхтҽсибҽте 

(килешү буенча), 

миллҽтара һҽм 

конфессияара 

мҿнҽсҽбҽтлҽр, дини 

оешмалар белҽн 

хезмҽттҽшлек 

мҽсьҽлҽлҽре советы. 

еллар  

2 нче бурыч. Татарстан Республикасы Мҿслим районы халкының террорчылыкка каршы аңын формалаштыру 

2.1. Мҽгълүмат - 

пропаганда тҿркеме 

эшчҽнлеген тҽэмин 

итҽргҽ 

Мҽгълүмати-

пропаганда тҿркеме 

рҽисе 

2020-2023 

еллар 

Эш 

тҿркемнҽре 

утырышлар

ы саны 

4 4 4 4 

 

10 10 10 10 

2.2. Террорчылыкка каршы 

юнҽлешле күргҽзмҽ 

агитация продукциясен 

(стикерлар, 

брошюралар, 

Мҽгълүмати-

пропаганда тҿркеме 

2020-2023 

еллар 

Җҽмҽгать 

игътибары 

ҿчен 

урнаштырыл

ган 

10 10 10 10 20 20 20 20 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

плакатлар) эшлҽргҽ, 

ҽзерлҽргҽ һҽм 

таратырга 

(урнаштырырга) 

продукция 

берҽмлеклҽр

е саны 

2.3 Матди 

кызыксындыруны 

күздҽ тотып, халык 

белҽн мҽгълүмати-

аңлату эшлҽре алып 

бару ҿчен 

квалификацияле 

лектор-

пропагандистларны 

җҽлеп итүне тҽэмин 

итҽргҽ     

ТР Мҿслим 

муниципаль 

районының 

террорчылыкка 

каршы комиссиясе 

2020-2023 

еллар 

Җҽлеп 

ителгҽн 

лекторлар 

тарафыннан 

үткҽрелгҽн 

лекциялҽр/ч

ыгышлар 

саны 

2 2 2 2 10 10 10 10 

2.4. Террорчылыкка каршы 

кҿрҽштҽ бердҽмлек 

кҿненҽ багышланган 

иҗтимагый-сҽяси, 

мҽдҽни һҽм спорт 

чаралары үткҽрергҽ (3 

сентябрь) 

Мҿслим муниципаль 

районының Мҽгариф 

идарҽсе» МКУ, 

«Мҿслим 

муниципаль 

районының 

«Мҽдҽният бүлеге» 

МКУ, Мҿслим 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 

2020-2023 

еллар 

Чаралар 

саны 

    10 10 10 10 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бүлеге, 

«ТАТМЕДИА» АҖ 

филиалы 

2.5. «Экстремистлыкка юк» 

айлыгы үткҽрергҽ 

Муниципаль район 

Башкарма комитеты, 

авыл җирлеклҽре 

башлыклары, Россия 

Эчке эшлҽр 

министрлыгының 

Татарстан 

Республикасы 

Мҿслим районы 

буенча бүлеге, 

Татарстан 

Республикасы 

Мҿслим районы 

прокуратурасы, 

дини, иҗтимагый, 

мҽгариф оешмалары    

2020-2023 

еллар 

Чаралар 

саны 

    10 10 10 10 

2.6. Муниципаль районда 

террорчылыкны һҽм 

экстремистлыкны 

профилактикалауда 

катнашу мҽсьҽлҽлҽре 

буенча гражданнар 

Мҿслим муниципаль 

районының 

террорчылыкка 

каршы комиссиясе, 

авыл җирлеклҽре 

башлыклары 

2020-2023 

еллар 

Авыл 

җирлеклҽре

ндҽ җыеннар 

саны 

1 1 1 1 - - - - 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

җыеннарын үткҽрү 

2.7. Террорчылыкка каршы 

эчтҽлектҽге 

мҽгълүматны, шул 

исҽптҽн 

видеороликларны, 

социаль челтҽрлҽрнең 

муниципаль 

сегментында, район 

Интернет челтҽренең 

башка мҽгълүмат 

ресурсларында 

эшлҽүне (сайлап 

алуны) һҽм 

урнаштыруны тҽэмин 

итҽргҽ 

 

Татарстан 

Республикасы 

Мҿслим муниципаль 

районының 

Террорчылыкка 

каршы комиссиясе, 

«ТАТМЕДИА» АҖ 

филиалы 

2020-2023 

еллар 

Урнаштыры

лган 

материаллар 

саны 

1 1 1 1 10 10 10 10 

2.8. Массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында 

террорчылыкка каршы 

тору ҿлешендҽ 

гражданнарны 

берлҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн рҽсми 

дини конфессиялҽр 

(православие, ислам) 

Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

«ТАТМЕДИА» АҖ 

филиалы, дини һҽм 

иҗтимагый 

оешмалар (килешү 

буенча) 

2020-2023 

еллар 

Мҽкалҽлҽр 

саны 

1 1 1 1 - - - - 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

вҽкиллҽренең тематик 

вҽгазьлҽрен бастырып 

чыгаруны оештырырга 

2.9. Авыл клубларында һҽм 

мҽдҽният йортларында 

террорчылыкка һҽм 

экстремистлыкка 

каршы юнҽлештҽге 

документаль һҽм 

нҽфис фильмнарны 

даими күрсҽтүне, 

соңыннан аудитория 

белҽн фикер алышу 

оештырырга 

Мҿслим муниципаль 

районының 

«Мҽдҽният бүлеге» 

МКУ 

 

2020-2023 

еллар 

Күрсҽтү 

саны 

10 10 10 10 - - - - 

2.10 Экстремистлыкны һҽм 

террорчылыкны 

профилактикалауга 

юнҽлтелгҽн кейс-

чемпионатлар, 

квестлар, түгҽрҽк 

ҿстҽллҽр, очрашулар, 

фестивальлҽр, 

акциялҽр оештырырга 

Мҿслим муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бүлеге, 

Мҿслим муниципаль 

районы мҽгариф 

идарҽсе» МКУ 

2020-2023 

еллар 

Чаралар 

саны 

5 5 5 5 10 10 10 10 

2.11 Экстремистлыкка 

каршы тору ҿлкҽсендҽ 

иң яхшы проектка 

«Мҿслим 

муниципаль районы 

Мҽгариф идарҽсе» 

2020-2023 

еллар 

Конкурска 

гаризалар 

саны 

5 5 5 5 15 15 15 15 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(иҗади эшкҽ) конкурс 

үткҽрергҽ 

МКУ, Мҿслим 

муниципаль районы 

Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре һҽм 

спорт бүлеге 

2.12 Тематик түгҽрҽк 

ҿстҽллҽр, 

конференциялҽр, 

конкурслар, ата-аналар 

җыелышлары, сыйныф 

сҽгатьлҽре, акциялҽр, 

коммуникатив 

күнекмҽлҽрне 

арттыруга, татулык, 

миллҽтара һҽм диниара 

татулык идеялҽрен 

популярлаштыруга 

юнҽлдерелгҽн 

тренинглар 

оештырырга 

«Мҿслим 

муниципаль районы 

Мҽгариф идарҽсе» 

МКУ 

2020-2023 

еллар 

Чаралар 

саны 

5 5 5 5 10 10 10 10 

2.13 Үзара аңлашу, 

миллҽтара 

телҽктҽшлек, 

балаларның 

медиаиминлеге 

«Мҿслим 

муниципаль районы 

Мҽгариф идарҽсе» 

МКУ 

2020-2023 

еллар 

Профилакти

к дҽреслҽр 

белҽн 

колачланган 

гаилҽлҽрнең 

50 55 60 65 - - - - 



№ 

т/б 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторла

ры, үлчҽү 

берҽмлеге 

Индикаторларның ҽһҽмияте Татарстан Республикасы Мҿслим 

муниципаль районы бюджеты 

акчалары хисабына финанслау  

(мең сум) 

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мҽсьҽлҽлҽрендҽ белем 

дҽрҽҗҽсен арттыруга 

юнҽлдерелгҽн «Ата-

аналар ҿчен 

университет» 

форматында дҽреслҽр 

үткҽрүне оештырырга. 

гомуми саны 

арасында 

ата-аналар 

ҿлеше, % 

Барлыгы (диапазонда 

суммар чыгымнар), мең 

сум. 

       115 115 115 115 

 

Файдаланган кыскартулар исемлеге: 

«ТАТМЕДИА» АҖ филиалы - «ТАТМЕДИА» акционер җҽмгыяте филиалы; 

 «Форпост» МБУ– «Форпост»  җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча яшьлҽр (студентлар) һҽм эшче формированиелҽре үзҽге» муниципаль бюджет 

учреждениесе 


