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

«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын гомуми принциплары 
турында " 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы Федераль закон нигезендэ 
«Экстремистик эшчэнлеккэ каршы тору турында» 2002 елныц 25 июлендэге 1 14-ФЗ 
номерлы Федераль законны, «терроризмга каршы керэш турында» 2006 елныц 6 
мартындагы 35-Ф3 номерлы Федераль законны гамэлгэ ашыру максагларында карар 
бирэм:

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

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

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

;̂ ^етеьк4^ар|1Ь1ц угэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

И.В.Бохарова

mailto:Vahit.Azn@tatar.ru


Ачнакай мупиципаль районы Вам п о в  ацыд 
жирлеге Башкарма комитеты 06.02 .2020 №  
62 карарына кушымта

2020-2022 елларгаТатарстан Республикасы Азнакай мупиципаль 
районы Вахитов авыл жирлеге территориясендэ 

терроризм 1юм экстремизмны профилактикалау буеича Мупиципаль
программасм 

1. Топ нигезлэмэлэр
Олеге Программа «Экстремистлык эшчэнлегенэ каршы корэш турында» 2002 

елныц 25 июлендогс I 14-ФЗ момерлы Федерал ь закон, «терроризмга каршы корэш 
турында» 2006 елныц 6 мартын даты 35-ФЭ померлы федерал ь закон нигезеидэ, 
жирле эНэмияттэге мэсьэлэне гамэлгз ашыру кысаларында эшчэнлекнен тон 
юнэлешлэрен билгелэу максатларында - терроризмны Нэм экстремизмны 
профилактикалауда катнашу, шулай ук Татарстан Республикасы Азнакай 
мупиципаль районыныц Вахитов авыл жирлеге территориясендэ терроризм Ном 
экстремизм куренешлэре нэтижэлэрен минимальлэпггеру Нэм (яки) юкка чыгару 
максатында эшлзнгзн.

2. Агымдагы халот харавзериетикасы 
1юм мупиципаль программапыц макеатлары

Терроризм Нэм экстремизм бугенге шартларда ижтимагый тотрыклылык, 
потенциаль террористик кечлэу объектларыныц тынычлыгы Ьэм сакланышы очен 
житди куркыныч янауга эверелде. 2013 елда Татарстан Республикасы 
территориясендэ дини биналарга ут торту очраклары булган. Ислам динспец 
традицион булмаган формалары таралу факглары бар.

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

тээмин иту булмау;
авыл жирлеге халкы белэн террорчылык Ном экстремистлык эшчэнлсгсп 

кисэтугэ юнэлдерелгэн пропаганда Нэм тэрбия эше жигэрлек дэрэжэдэ 
уздырылмавы;

сакчылык Нэм янгын сигнализациясе заманча чаралары белэн 
жиНазландырылган объектларны, учреждениелэрне куркынычсызлык Нэм керу 
контроле системалары белэн тиешснчэ жиИазландырмау;

матди-техник базаны яхшырту дэрэжэсе тубэн.
Матди зыянны кимсту, терроризм Нэм экстремизм куренешлэре нэтижэлэрен 

минимальлэштеру Нэм (яки) бетеру максаты белэн, бу эпггэ мупиципаль программа 
рычагларныц берсе булып тора.

Программапыц максаты-авыл жирлеге халкын террорчылык янауларыпнан 
саклау, террорчылык Нэм экстремистлык эшчэнлсген вакытында кисэту, ачыклау 
Нэм туктату буенча чаралар куру.

By максатка ирешу ечен топ мэсьэлэлэрне хэл итэргэ кирэк:
- авыл жирлегендэ яшэучелэрне терроризмны Нэм экстремизмны 

профилактикалауда катнашуга, шулай ук аларныц нэтижэлэрен минимальлэпггеругэ 
Нэм (яки) юкка чьпаруга жэлеп иту;



Программаны 
гамэлгэ ашыру 
срокларь^ 
Финаыслау 
чыганаклары 
Кетелгэн нэтижэ:

Программаныц 
утэлешен 
контрольдэ готу

куренешлэренэ тузеп тору атмосферасын булдыруга 
юнэлдерелгэн ижгимагый фикер формалаштыру;

- яшьлэр арасында толерантлык 1тэм этникара мэдэнияр' 
формалаштыру, агрсссив тэртипне профилактикалау;

- терроризмга Нэм экстремизмга каршы гору мэсьэлэлэрс 
буенча Вахитов авыл жирлеге халкына мэгълумат житкеру;

- экстремистик характердагы гамэллэр кылуга ярдэм итуче 
сэбэгшэрне Нэм шартларны бетеругэ юнэлдерелгэн балалар 
Ьэм яшьлэр арасында тэрбия эшен оенггыру.

2020 -2022 еллар

Вахитов авыл жирлеге Нэм Азнакай муниципаль 
районы бюджеты

- терроризм Нэм экстремизмны профилактикалау буенча 
жирле узидарэ органнарыныц эш рэвешлэрен Иэм методларын 
камиллэштеру, ксенофобия, милли Ьэм раса туземсезлск, 
Вахитов авыл жирлеге территориясендэ этиик: |дискриминациям каршы гору;

гомуми белем биру Нэм мэкгэпкэчэ белем биру 
учреждениелэре укучылары арасында интернационализм 
культурасы, татулык, милли Иэм дини туземлелек таралу;

- миллэтара монэсэбэтлэрне гармонизациялэу, этносопиаль 
комфортлылык дэрэжэсен арттыру;

- Вахитов авыл жирлеге территориясендэ толерантлык, 
гражданлык бердэмлеге, башка культураларга хормэт 
идеялэрен пропагандалау очен бердэм мэгълумати кицлекне 
формалаштыру.
11рограмманыц утэлешен авыл жирлеге Башлыгы контрольдэ 
гота



(килешу буенча)

8.

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

Авыл жирлеге Башкарма 
ком итеты даими Финанслау талэп ителми

9.

-------

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

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты

2020-2022 ел
Финанслау талой ителмидэвамында

10.

Граждан парны 11. шул исэптэн чит ил Иэм гражданлыгы 
булмаган затларнын, авыл жирлеге территориясендэ. 
аларны законсыз хезмэт эшчэнлегенэ жэлеп иту 
фактларын ачыклау. бетеру.

Исполнительный 
комитет сельского 

поселения, 
правоохранительные 

органы (по 
согласованию), 

Азнакаевское отделение 
Ф М С  Р Ф  по РТ  (по 

согласованию)

хэрдаим Финанслау талэп ителми

1 к
Жирлек территориясендэ экстремизмны 11эм 
терроризмны профилактикалау буенча плакатлар. 
стендлар эзерлэу Ьэм урнаштыру.

Авыл жирлеге Башкарма 
комитеты 2020-2022 еллар 

дэвамында Авыл жирлеге бюджеты 1.5

12.
Д Н Д  эгъчалары катнашында массакулэм. мэдэни Нэм 
спорт чараларын террорчылыкка каршы саклауны  
тээмин иту

Авыл жирлеге башкарма 
комитеты 2020-2022 еллар 

дэвамында

Финанслау талэп ителми

13.
Китапханэ укучылары арасында яшьлэрнен толерант ац 
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 20 15 20

16.
Ирекле халы к дружи нас ы авыл жирлеге торак 
пунктларында халы к дружиналары эшчэнлеге очен 
шартлар ту дыру

Авыл жирлеге Башлыгы. 
Авыл жирлеге башкарма 

комитеты

2020-2022 еллар 
дэвамында Финанслау талэп ителми

Барлыгы: 0,0 0,00 1 1,5 10,00
Шуларнын, жирлек бюджеты акчалары:0,0 0,00 11,5 10,00

Г»юджоттаи 1ЫШ чаралар: 0,0 0,00 -  0.00 0,00


