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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            КАРАР 

 

от « 01» февраля 2020г.                                                                   № 03 

   
2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Урманай  авыл җирлеге территориясендҽ терроризмны һҽм 
экстремизмны профилактикалау буенча муниципаль программа 
турында 
 
             «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 
турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендҽ 
«Экстремистик эшчҽнлеккҽ каршы тору турында» 2002 елның 25 июлендҽге 114-ФЗ 
номерлы Федераль законны, «терроризмга каршы көрҽш турында» 2006 елның 6 
мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль законны гамҽлгҽ ашыру максатларында карар 
бирҽм:  
        1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
территориясендҽ 2020-2022 елларда терроризмны һҽм экстремизмны профилактикалау 
буенча муниципаль программаны раслау турында.  
        2. Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге башкарма комитетына ел саен 
чираттагы финанс елына авыл җирлеге бюджеты проектын төзегҽндҽ Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районының Урманай авыл җирлеге территориясендҽ 
терроризмны һҽм экстремизмны профилактикалау буенча муниципаль программа 
чараларын финанслауны күз алдында тотарга. 
       3. Ҽлеге карарны Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет 
мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽ htpp//aznakayevo. tatarstan. ru. веб-адрес буенча 
урнаштырырга.  
     4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үзем артыннан калдырам. 
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Азнакай муниципаль районы  
Урманай  авыл җирлеге  Башкарма 
комитеты 01.02.2020 №03 карарына 
кушымта 

 

 Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы  
Урманай авыл җирлеге территориясендә 2020-2022 елларга 

терроризм һәм экстремизмны профилактикалау буенча  
Муниципаль программасы  

 
1. Төп нигезләмәләр 

 
Ҽлеге Программа «Экстремистлык эшчҽнлегенҽ каршы көрҽш турында» 2002 елның 

25 июлендҽге 114-ФЗ номерлы Федераль закон, «терроризмга каршы көрҽш турында» 
2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы федераль закон нигезендҽ, җирле ҽһҽмияттҽге 
мҽсьҽлҽне гамҽлгҽ ашыру кысаларында эшчҽнлекнең төп юнҽлешлҽрен билгелҽү 
максатларында - терроризмны һҽм экстремизмны профилактикалауда катнашу, шулай ук 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының Урманай авыл җирлеге 
территориясендҽ терроризм һҽм экстремизм күренешлҽре нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерү 
һҽм (яки) юкка чыгару максатында эшлҽнгҽн. 

 
2. Агымдагы халәт характеристикасы 

һәм муниципаль программаның максатлары 
 

Терроризм һҽм экстремизм хҽзерге шартларда иҗтимагый тотрыклылык, тынычлык 
һҽм потенциаль террористик көчлҽү объектларының саклануы өчен җитди куркыныч 
булды. 2013 елда Татарстан Республикасы территориясендҽ дини биналарга ут төртү 
очраклары булган. Исламның традицион булмаган формалары таралу фактлары бар. 

Төп проблемалар булып тора: 
террорчылыкны һҽм экстремизмны профилактикалауда катнашуны финанс ягыннан 

тҽэмин итү булмау; 
авыл җирлеге халкы белҽн терроризм һҽм экстремистлык эшчҽнлеген кисҽтүгҽ 

юнҽлдерелгҽн пропаганда һҽм тҽрбия эшен тиешенчҽ алып бармау; 
заманча саклау һҽм янгын сигнализациясе чаралары, куркынычсызлык һҽм контроль 

системалары белҽн җиһазландырылган объектларны, учреждениелҽрне тиешенчҽ 
җиһазландырмау; 

матди-техник базаны яхшырту дҽрҽҗҽсе түбҽн. 
Матди зыянны киметү, терроризм һҽм экстремизм күренешлҽренең нҽтиҗҽлҽрен 

минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү максатыннан, бу эштҽ муниципаль программа мөһим 
роль уйный.  

Программаның максаты-авыл җирлеге халкын террорчылык янауларыннан саклау 
буенча чаралар күрү, терроризм һҽм экстремистлык эшчҽнлеген вакытында кисҽтү, 
ачыклау һҽм булдырмау. 

Бу максатка ирешү өчен берничҽ төп бурычны хҽл итҽргҽ кирҽк:  
       - авыл җирлеге халкын терроризмны һҽм экстремизмны профилактикалауда, 

шулай ук аларның нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү эшендҽ катнашуга 
җҽлеп итү;; 

       - җинаятьчел көчлҽүлҽрнең потенциаль максатлары буларак террорчылар 
тарафыннан сайланырга мөмкин булган объектларны, учреждениелҽрне һҽм кешелҽр 
күплҽп була торган урыннарны саклау; 

      - террорчылыкны һҽм экстремизмны профилактикалау, аларның күренешлҽренҽ 
ярдҽм итүче сҽбҽплҽрне һҽм шартларны бетерү буенча тҽкъдимнҽр ҽзерлҽү һҽм чаралар 
эшлҽү. 
- хокук саклау органнары, мҽдҽният учреждениелҽре, мҽгариф учреждениелҽре белҽн 
хезмҽттҽшлек итү. 
 
 
 
 



3. 2020-2022 елларга Азнакай муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 
территориясендә терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау буенча 

муниципаль программасы  
Паспорты 

 

Муниципаль 

программаның исеме 

2020-2022 елларга Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районы Урманай авыл җирлеге 

территориясендҽ терроризм һҽм экстремизмны 

профилактикалау буенча Муниципаль программасы 

Программаны эшлҽү 

нигезе 

"Террорчылыкка каршы көрҽш турында «2006 елның 6 
мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон»,  
"Экстремистик эшчҽнлеккҽ каршы тору турында «2002 
елның 25 июлендҽге 114-ФЗ номерлы Федераль закон», 
«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның 
гомуми принциплары турында " 2003 елның 6 
октябрендҽге 131-ФЗ номерлы Федераль закон» 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге башкарма комитетына 2015 елның 
1 июнендҽге аерым мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү буенча 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Башкарма комитеты вҽкалҽтлҽре өлешен тапшыру 
турында килешү. 

Программаны 

башкаручылар 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге башлыгы; 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлеге башкарма комитеты; 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Урманай авыл җирлегенең авыл мҽдҽният йорты, Урманай 
т. п., Беренче Май т.п.; 
мҽгариф учреждениелҽре (килешү буенча); 
Хокук саклау органнары ( килешү буенча); 
Россия Федераль миграция хезмҽтенең ТР буенча Азнакай 
бүлекчҽсе (килешү буенча); 
Учреждениелҽр һҽм оешмалар җитҽкчелҽре (килешү 
буенча). 

Программаның 

максатлары һҽм 

бурычлары 

Программаның максаты: 
- терроризмга һҽм экстремизмга каршы тору, муниципаль 
берҽмлек территориясендҽ яшҽүче гражданнар тормышын 
терроризм актларыннан һҽм экстремистлык 
күренешлҽреннҽн саклау; 
- башка миллҽт һҽм дини конфессиялҽр вҽкиллҽренҽ 
карата экстремизм һҽм тискҽре мөнҽсҽбҽт күрсҽткечлҽрен 
киметү ; 
- халыкның күпмиллҽтле Россия җҽмгыяте, мҽдҽни үзаң, 
кеше хокукларын һҽм иреген саклау принциплары 
нигезендҽ башка миллҽт һҽм дини конфессиялҽр 
кешелҽренҽ толерант мөнҽсҽбҽткҽ эчке ихтыяҗын 
формалаштыру ;  
- яшьлҽр арасында толерантлык һҽм этникара мҽдҽният 
формалаштыру, агрессив тҽртипне профилактикалау. 
Программаның бурычлары: 
- миллҽтара һҽм конфессиональара татулыкны ныгыту, 
социаль, этник һҽм конфессиональ туфракта 
конфликтларны профилактикалау һҽм булдырмау; 
- халыкның террорчылык һҽм экстремистлык идеологиясе 
күренешлҽренҽ түземсезлек атмосферасын булдыруга 
юнҽлтелгҽн җҽмҽгатьчелек фикерен формалаштыру; 
- яшьлҽр арасында толерантлык һҽм этникара мҽдҽният 



формалаштыру, агрессив тҽртипне профилактикалау; 
- Урманай авыл җирлеге халкына терроризмга һҽм 
экстремизмга каршы тору мҽсьҽлҽлҽре буенча мҽгълүмат 
бирү; 
- экстремистик характердагы гамҽллҽр кылуга китерҽ торган 
сҽбҽплҽрне һҽм шартларны бетерүгҽ юнҽлдерелгҽн 
балалар һҽм яшьлҽр арасында тҽрбия эшен оештыру. 

Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты 

2020-2022 еллар 

Финанслау 

чыганаклары  

Җирле бюджет чаралары һҽм бюджеттан тыш 
чаралар. 

Көтелгҽн соңгы 

нҽтиҗҽлҽр: 

- Урманай авыл җирлеге территориясендҽ терроризмны һҽм 
экстремизмны профилактикалау буенча җирле үзидарҽ 
органнарының эш рҽвешлҽрен һҽм методларын, 
ксенофобия, милли һҽм раса түземсезлеге, этник 
дискриминациягҽ каршы торуны камиллҽштерү ; ; 
    - гомуми белем бирү һҽм мҽктҽпкҽчҽ белем бирү 
учреждениелҽре укучылары арасында интернационализм, 
татулык, милли һҽм дини түземлелек культурасын тарату ; ;  
   - миллҽтара мөнҽсҽбҽтлҽрне гармониялҽштерү, 
этносоциаль уңайлылык дҽрҽҗҽсен күтҽрү; 
   - Урманай авыл җирлеге территориясендҽ толерантлык, 
гражданлык бердҽмлеге, башка мҽдҽниятлҽргҽ карата 
хөрмҽт идеялҽрен пропагандалау өчен бердҽм мҽгълүмати 
киңлек формалаштыру. 

Программаның 

үтҽлешен контрольдҽ 

тоту 

Программаның үтҽлешен авыл җирлеге Башлыгы 

контрольдҽ тота 



Программаның төп чаралары, исемлеге, аларны гамәлгә ашыру сроклары һәм финанслау күләме. 
 

№  
п/п 

Мероприятиянең исеме  Башкаручы 

Программаны 

гамҽлгҽ ашыру 

сроклары 

Финанслау 

чыганаклары 

Финанслау күлҽме 

еллар буенча  

(мең сумнарда) 

2020 2021 2022 

1. 

Җирлек территориясендҽ терроризмны һҽм 

экстремизмны профилактикалау мҽсьҽлҽсе 

буенча учреждениелҽрдҽ һҽм оешмаларда 

гражданнар җыелышлары һҽм чаралар үткҽрү 

Авыл җирлеге 
башлыгы, 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

2020-2022 
елларнын 1,3 
кварталлары 

Финанслау 

талҽп 

ителми 0,00 0,00 0,00 

2. 

Гражданнарның иминлеген, аларның законлы 

хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен тҽэмин итү, 

яшҽешне тҽэмин итү объектларына, 

потенциаль куркыныч объектларга комплекслы 

тикшерүлҽр үткҽрү 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

2020-2022 
елларнын 2,4 
кварталлары 

Финанслау 

талҽп 

ителми 
0,00 0,00 0,00 

3. 

Уку йортларында балаларны һҽм 

яшүсмерлҽрне дини сектлар һҽм экстремистик 

оешмаларның законсыз эшчҽнлегенҽ җҽлеп 

итүгҽ юнҽлдерелгҽн профилактик эш оештыру. 

Миллҽтара (этникара) сабырлык, дуслык, 

татулык, үзара хөрмҽт идеялҽрен тарату 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты, 
МБОУ "Урта гомуми 
белем бирү мҽктҽбе"  

Урманай авылы», 
хокук саклау 

органнары (килешү 
буенча) 

2020-2022 
еллар 

дҽвамында 

Финанслау 

талҽп 

ителми 

0,00 0,00 0,00 

4. 

Авыл мҽдҽният йорты һҽм мҽгариф 

учреждениелҽре хезмҽткҽрлҽре белҽн 

терроризм актларын кисҽтү һҽм алар барлыкка 

килгҽндҽ үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре буенча 

укулар үткҽрү 

Авыл җирлеге 
мҽдҽният йорты, 

гомуми белем бирү 
учреждениелҽре 
(килешү буенча), 

хокук саклау 
органнары (килешү 

буенча) 

Ел саен 

Финанслау 

талҽп 

ителми 

0,00 0,00 0,00 

5. 

Мҽдҽният һҽм мҽгариф учреждениелҽре эшен 

оештыру, яшьлҽр аңында шҽхси һҽм күмҽк 

бурыч идеялҽрен раслау буенча, кеше 

Авыл җирлеге 
мҽдҽният йорты, 

гомуми белем бирү 
хэрдаим 

Финанслау 

талҽп 0,00 0,00 0,00 



хокукларын һҽм җҽмгыятьтҽ төрлелекне 

(кешелҽр арасында мҽдҽни, этник, дини, сҽяси 

һҽм башка аермаларны чагылдыру буларак) 

хөрмҽт итү, экстремизмның телҽсҽ нинди 

чагылышларына түземсезлек булдыру     

учреждениелҽре 
(килешү буенча) 

 

ителми 

6. 

Вазыйфаи затларны һҽм белгечлҽрне эшкҽ 

җҽлеп итү, тҽрбия һҽм пропаганда чараларын 

гамҽлгҽ ашыру, экстремизмның телҽсҽ нинди 

чагылышларына түземсезлек булдыру 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты, 

Авыл җирлеге 
мҽдҽният йортлары 
(Урманай т.п. һҽм 
Беренче Май т.п.) 

2020-2022 
еллар 

дҽвамында 

Финанслау 

талҽп 

ителми 0,00 0,00 0,00 

7. 

Буш йортларны һҽм биналарны даими 

тикшерүне оештыру, террорчылыкка каршы 

яклануны тикшерү максатларында 

учреждениелҽрнең комплекслы тикшерүлҽрен 

уздыру, (карау, чирма һҽм подвал биналарын 

карау, ябу)   

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты, 

хокук саклау 
органнары (килешү 

буенча), 
оешма һҽм 
учреждение 

җитҽкчелҽре (килешү 
буенча) 

Һҽр ай саен 
2020-2022 

еллар 
дҽвамында 

Финанслау 

талҽп 

ителми 

0,00 0,00 0,00 

8. 

Авыл җирлегендҽ яшҽүчелҽргҽ терроризм 

актлары барлыкка килү куркынычы янаганда 

гамҽллҽр тҽртибе турында, мҽгълүмат 

урнаштыру, мҽгълүмат стендларында 

массакүлҽм булу урыннарында мҽгълүмат 

урнаштыру юлы белҽн хҽбҽр итү 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

даими 

Финанслау 

талҽп 

ителми 

0,00 0,00 0,00 

9. 

Авыл җирлеге территориясендҽ экстремистик 

характердагы мҽгълүмати материалларның 

таралуын ачыклау. Ҽлеге фактлар турында 

хокук саклау органнарына хҽбҽр итү 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

даими Финанслау 

талҽп 

ителми 0,00 0,00 0,00 

10. 

Авыл җирлеге территориясендҽ 

гражданнарның, шул исҽптҽн чит ил һҽм 

гражданлыгы булмаган затларның законсыз 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты, 

хокук саклау 
органнары (килешү 

даими 
Финанслау 

талҽп 
ителми 

0,00 0,00 0,00 



яшҽү (булу) фактларын ачыклау, булдырмау  буенча), 
РФ Федераль 

миграция хезмҽтенең 
ТР буенча Азнакай 
бүлекчҽсе (килешү 

буенча) 

11. 

Җирлек территориясендҽ экстремизмны һҽм 

терроризмны профилактикалау буенча 

плакатлар, стендлар ҽзерлҽү һҽм урнаштыру 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

2020елның 
1 кварталы 

Авыл 
җирлеге 
бюджеты 

2,00 0,00 0,00 

12. 

Урманай мҽчетендҽге мҽдҽни объектларны 

янгын куркынычсызлыгы нормаларына туры 

китерү  

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты, 

Мҽдҽни 
билгелҽнештҽге 
объектларның 

милекчелҽре (килешү 
буенча) 

2020-2022 
еллар 

дҽвамында 

Бюджеттан 
тыш акчалар 

1,00 1,00 1,00 

13. 

ДНД ҽгъзалары катнашында массакүлҽм, 

мҽдҽни һҽм спорт чараларын уздыруның 

террорчылыкка каршы яклануын тҽэмин итү 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

2020-2022 

еллар 

дҽвамында 

Финанслау 

талҽп 

ителми 
0,00 0,00 0,00 

14. 

Авыл җирлегендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау буенча Совет утырышларын 

үткҽрүне, проблемалы мҽсьҽлҽлҽрне карауны 

тҽэмин итү 

Авыл җирлеге 
башлыгы, 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

квартал саен 

Финанслау 

талҽп 

ителми 0,00 0,00 0,00 

15. 

Китапханҽ укучылары арасында толерантлык 

дҽрҽҗҽсен арттыручы мҽгълүмати 

материаллар тарату 

Авыл җирлеге 
башлыгы, 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты, 

Мҽдҽният йорты, 
китапханҽ 

2020-2022 
еллар 

дҽвамында 

Финанслау 

талҽп 

ителми 0,00 0,00 0,00 

16. 

Авыл җирлеге торак пунктлары чиклҽрендҽ 

беренчел янгын куркынычсызлыгы чараларын 

тҽэмин итү 

Авыл җирлеге 
башлыгы, 

Авыл җирлеге 
башкарма комитеты 

2020-2022 
еллар 

дҽвамында 

Авыл 

җирлеге 

бюджеты 
15,00 30,00 30,00 

17. Халык дружиналарының эшчҽнлеге өчен Авыл җирлеге 
башлыгы, 

2020-2022 

еллар 

Авыл 

җирлеге 
0,00 5,00 5,00 



шартлар тудыру. Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

дҽвамында бюджеты 

                                                                                                                                                                Барлыгы:  
18,00 36,00 36,00 

                                                                                                           Шуларның, җирлек бюджеты акчалары: 
17,0 35,00 35,00 

                                                                                                                                     Бюджеттан тыш чаралар: 
1,00 1,00 1,00 

 


