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Арча муппцвпаJIь райопы башкарма
комптетышыц "20t9-202l еJrлsрга Арча
муниципаль рsйонында террорчылыкпы hOM
экстремистлыкны профилактик,rлау буенча
муЕпцппаль программапы расл8у турыпдаii
2019 еJrшыц t5 февралепдоге Е0 померлы
карарыпа yзгарешлOр кертy хакыяд8

(Экстремистлыкка карцш тору турындаr> 2002 елныц 25 июлендэге 1l4-ФЗ
номерлы, <Террорчылыкка каршы тору турыIца) 2006 елныц б мартыrцагы 35-ФЗ
номерлы Федераль зaконнар, Еlларга кертелmн Yзгарешлэр, Арча раЙоrrы
црокуратурасыныц маьлYмати хаты нигезендэ, 20|9-202З еJIларга Россия
Фелераrц.rясендэ террорrшлык идеологиясенэ каршы торуныц комппекслы планын утэy
йозеннан, террорчылыкка haM экстремистJшкка карrrtы юнэлештэге профилакгик
чарЕrлар системасын кzlл.rиллэштерy мiксатыннatн КАРАР БИРОМ:

l. 2019-202l елларга Арча муниципtшь райошIнда террорчылыкны haM
экстремистлыкны профилакгика.лrау буенча муниtип{шь прогрilмм€га yзгэреuшэр
кертерга hэм "z0l9-2a2l еJшарга Арча муrиrшпtць раЙоны}ца террорчылыкны haм
экстремистлыкны профилtlктикulау буенча прогрtlммtlныц максатлары, бурычлары,
натlоt(эларен бэялау шндикаторлары haм программа чараларын финанслау" дигэн 9
булекне кушымта Еигезеlца яца редакциядэ бэян итэргэ.

2. Арча муницишtць районыflыц торрорчылыкка каршы комиссиясе, бяIпка

жавalллы башкаррыларга алеге Программа чарtцарыныц yталешен тээмин итарга.
3. <Арча муншипtшь районы фиrrанс-бюдr<ет пtlлатасы)) муницип€шь кttзна

учреждениесенэ район бюдхетын чираттilгы финанс eJыHa формалапrтырганд4
Программаны тормышка ttшыру срокларын исапка алыц Программа чараларын

фшlанслау ассигнов€lниелареЕ кyздэ тOтарга.
4. Олегс карарны Тагарстан Республшсасы хокукый мэгыIyмат рэсми портiшында

(httр:ргачо.йtаrstап.ru) бастырып tшарырга hэм Татарстан Республикасы Арча
муншIлп{UIь рйоны расми сайтында //arsk.tatarstarr.ru урнаштыру юлы белан
хtшыкка хQrгкерергэ.

5. Олеге карарныц
секрsтарена йоклэрга.

террорчылыкка каршы комиссия
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Дрча мунuцuпмь районьl Qашкарма
к ом u m е m ы н bt ц о y'-/,alЙl ай Z о Z о
ел, NоУИ кар"роr""',й;

9.2О|9-2021 елларга Арча муниципаль районында террорчылыкны haM экстремистлыкны профилактикалау
буенча Программаныц максатлары, бурычлары, натицаларен баялау индикаторлары haM Программа чараларын

финанслау

Теп чараларныц исеме Башкаручылар Индикатор
кyрсэткечларе

Район бюдлсеты акчалары
хисабына финанслау-

мец сум

20 l9 2020 202It 20l9 2020 2021

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Максат: Арча муниципаль районы территориясендэ яшэrlе гражданнарныц тормыш куркынычсызлыгын hэм тынычлыгын,
аларныц экстремистлыкка haМ террорчылыкка каршы торуга законлы хокукJIарын hэм мэнфэгатьлэрен яклау дарэщэсен

кYтэрY, раЙонда элеге кYренешлэрне кисатY hэм булдырмау

1.1. Миллэтара hэм конфессияара
низаглар ryдыру билгелэрен ачыклау
буенча басма hэм элекгрон массакyлам
магъJIYмат чаралары, укыту-мsтодик
эдабияг hэм башка басма материаJIларны
ейраqу

Россия Эчке эш.llар
министлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

20ll9-2021 террорчьl-пар haM
экстремистларга
цаза бируне
гадел чара
буларак бэялэуче
хiлJlык олеше_
процекг

60 65 l0,0 10,0 10,0

1.2. Экстремистлык hэм террорчылык
эшчанлеген оештыруга hэм гамалга
ашыруга катнашы булган затлар hэм
торкемнэр ryрында мэгыIYмат жыю

Арча муниципаль

районы АТК
каршындагы
террорчьlлыкка hэм

20|9-202| террорчьl-лар haM
экстремистларга
жаза бируне
гадел чара

60 65
,l0

Чара оештыру характерына
ия, финанслау тшlап ителми

Теп чараларны
башкару
сроклары

Ахыргы
нэтижэларне

бэялау
индикаторлары,

YлчаY
берэмлеклэре

70



максаты белан магълyмати
шул исэmэн Икгернет
монrторинг алып бару

ресурсларда,
челтэренда

эксlремистлыкка
магъJIYмати каршы
тору буенча
пропаТанда торкеме,
"ФоРПоСТ", Россия
Эчке эшлэр
министрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

буларак баялэуче
хzlл ык олеше-
пр()llент

l.З. Муниципаль берэмлек
территориясенда хaцыкныц миграция
торышына мониторинг оештыру

Авыл цирлеклэре
башлык.пары

Ярты елга бер
тапкыр

z0|9-202\

террорчылар haM
экстремистларга
жаза бируне
гадел чара
буларак баялауче
халык блеше_
процент

60 65
,70

Чара оештыру характерына
ия. финанслау тмап ителми

1.4. Белем б"рy )лреждениеларендэ
террорчылык haM экстремистлык
кyренешларен кисаry haM ба.пиь
булмаган укучы балаларны haM яшьлэрне
экстремистлык эшчэнлегенэ жалеп итyгэ
каршы тору буенча максатчан чарzrлар

YгкэрY

Башкарма
комитетныц
"Мэгариф идарэсе"
МУ, <<Мэданият

идарасе> МУ, Яшьлар
эшларе, спорт hам

ryризм булеге,
<Татмедиа>> М(
филиалы-<Арча-
Информ> (килешу
буенча), Россия Эчке
эшлэр
минисlрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

2019-z02| r,еррорчылар haM
экстремистларга
каза бируне
гадел чара
буларак бэялэуче
халык олеше-
процент

60 65 10 Чара оеrrrгыру характерына
ия. финанслау талэп ителми

1,5. .Щеструкгив сайтларда теркалган
затлар белэн эш оештыру

Арча муниципitль
районы АТК
каршындагы
террорчылыкка hэм
экстремистлыкка
мэгъJIYмати каршы

20|9-202l деструктив
сайтларда
теркэлган
абунэчелар саны

294 250 200 Чара оеurьrру xapaкTepblHa
ия, финанслау талэп ггелми



тору буенча
пропаганда торкеме,
"ФоРПоСТ", Россия
Эчке эшлэр
министрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

1 .6. Районныц дини оешмаларында жомга
намазJrары аага}е вакытында дин
тотучыларда террорчылык hам
экстремистлыкны бэялау haM аtцый
хэллэргэ тyзеп тормаучанлык

формалаштыру, элеге кyренешлэрнец
дини низагларны булдырмау чарасы
тyгеллеген аtцаry эшлэре алып баруны
оештыру

Арча
мехтасибэте
буенча)

раионь
(килеш1

2019-2021'

хaцык олеше-
процеt{т

60 70 Чара оештыру характерына
ия, финанслау талэп ителми

|.'7. Районныц гомуми белем бrрy
оешмалары}ца кКуркынычсызлык
айлыгы> уздыру, террорчьшык акты
турында ялган хэбэрлэр таратуны
буллырмау буенча дареслэр hэм балалар
haM яшусмерлэрнец хокук бозуларын
профилактикалау буенча лекциялар

YткарY

Башкарма
комитетныц
"Магариф идарасе"
МУ, <<Маданият
идарасе)) МУ, Яшьлэр
эшлэре, спорт hэм

ryризм булеге, Россия
Эчке эшлэр
министрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

Ярты елга бер
тапкыр

z019-2021

террорчылар haM
экстремистларга
жэза бируне
гадел чара
буларак баялэуче
х:lлык олеше_
процент

60 65 70 Чара оештыру харакгерына
ия, финанслау талап ителми

1.8. Террорчылыктан сакJIануны тикшерy
haM чrтг кешелэрнец яшау фактларын
ачыклау максатыннан, торак Iryнктлар
террIfгOрияларен, Urул исаптан
ташландык haM халык аз яши торган

урыннарны, подвал haM чарлак
булмаларен тикшерy буенча рейллар
оештыру hэм 1ткэру

Россия Эчке эшлэр
министрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килеrrlу
буsвча), <Арча МР
идарэче компаниясе))
я(аваIIльшыгы
чикJIангэн жэмгыять
(килешу буенча),
жирлек башлыклары

Кварталга
кимендэ l
тапкыр

20i'9-202]'

террорчылар hэм
экстремистларга
цэза бируне
гадеJl чара
буларзк бэялауче
халык олеше-
проце}fг

60 65 70 Чара оештыру харакгерына
ия, финанслау талэп ителми

террtlрчылар hэм
экстремистларга
жэза бируне
гадел чара
буларак баялауче

65



1.9. Террорлык эшчэнлегена катнашы
булган (гамалдэге, хокем ителгэн), шул
исэптэн террорчылык активлыгы югары
булган иллардан кайткан затларныц гаила
агъзалары белан терррчылык
зшчанлегендэ катнашкан hэм
террорчьшарга ярдам кгкан очен
жаваплыльк билгели торган РФ
законнары нормаларын ан.паry, шулай ук
кyрсэтелгэн затларга дини haM ия(гимагый
оешмалар вакилларе, психологлар
катнашында социаль, психологик hэм
хокукый ярдам кyратy буенча эцгамалар

YгкэрY

Россия Эчке эшлар
министрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча), Татарстан
Ресrryбликасы Хезмат
hэм социмь яклау
министрлыгыныц
Арча муниципаль

районындагы
социаль яклау булеге
( килешу буенча),
Арча МР ОМСы

кварталга
кимендэ l

тапкыр
z019-202|

террорчылар hэм
экс]ремистларга
жэза бирYне
гадел чара
буларак баялауче
халык олеше-
процен,I

60 65 l0,0 l0,0 l0,0

l .l0. Формаль булмаган берлэшмэларне
ачыкJIау буенча рейдлар оештыру,
теркэлмэгэн дини hэм миJIли
берлашмэлэрне ачыlс,lау буенча дини
конфессиялэр haM милли диаспорzллар
вэкиллар белан ецгамэлар lткэрy

Россия Эчке эшлар
минисцлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

2019-202| террорчылар haM
экстремистларга
цаза бируне
гадел чара
буларак баяларе
хilлык алеше-
процент

60 70 Чара оештыру харакгерына
ия, финанслау талэп ителми

2.1. Террорчылыкка каршы эчтэлекле
магълYмат, шул ис;птэн Арча муниuипа,rь

районыныц рэсми сайтында видеоязмzллар

урнаштыру

Башкарма
комитетныц
"Магариф идарэсе"
муниципаль
учреждениесе,
'Мэданият идарэсе)
муниципаль
учреждениесе,
Яшьлар эllшаре,

ryризм haM спорт
булеге, <Татмедиа>
АЩ филиалы кАрча-
Информ> (килешу
буенча), Россия Эчке
эшлар

хокук caruIay
органнарыныц
террорчьшык haM

экстремистлык
кyренешлэренэ
каршы корэшен
тиешле чаралар
буларак баялэуче
халык олеше_
процент

50 55 60 Чара оештыру характерына
ия, финанслау талэп и-гЬлми

,70

65

2 нче бурыч. Террорчылык hэм экстремистлык идеологиясе кyЕlенешлэренэ тчзеп торма)ланлыгын булдыр}rга юнэлтелгэн
жэмагатьчелек фикерен фоDм€Iлащтыру

20l9-202l



министрлыгыныц
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

2.2. Миллатара hэм конфессияара низаглар
турында хэбэр иту очен массакyлэм
магьлyмат чрарларыtца <<Кайнар линия"
телефон номерларын бастырып чыгару

Авыл я{ирлекларе
башлыюrары, Арча
муниципаль районы
террорчылыкка
каршы комиссиясе

Кварталга l
тапкыр

20l9-202l

хокук сакJIау
органнарыныц
террорчылык hэм
экстремистлык
кyренешларена
каршы корашен
тиешле чаралар
буларак бэялэуче
хаJIык олеше-
процент

50 55 60 Чара оештыру характерына
ия, финанслау талап ителми

2.З. "Миллатара таryлыкны ныгыry-
террорчылыкка каршы торуныц меhим

фактьi' темасына кинофильмнар кyрсэry,
халык ижаты коллективларыныц
чыгышларын оештыру, спекгакльлар
кyрсэтy, кyргазмалэр, тyгарак остэллэр,
семинарлар }ткэрy

Башкарма
комитетныц
"Мэгариф идарасе"

МУ, "Маданият
идарасе" МУ

4 квартал
20l9-z02l

хокук caruIay
органнарыныц
террорчылык haM
экстремистлык
кyренешлэрена
каршы корэшен
тиешле чаралар
буларак баялэре
халык олеше-
процент

55 Чара оештыру характерына
ия, финанслау талап ителми

2-4. Террорчылыккага haM

экстремистлыкка каршы тору олкэсенда
жамэгатьчелек фикерен ейраку
максатынная социологик тикшеренyлар,
анкеталар, сораштырулар yrкэрyне
оештыру

Арча районы
башкарма комитеты,
Арча МР АТК
эгъзмары,
<Татмедиа>> АЖ
филиа.llьг<Арча-
Информ> (килешу
буенча), кФОРПОСТ"

2019-202| хокук саклау
органнарыныц
террорчылык haM
экФ?емистлык
кyренешларенэ
каршы корэшен
тиеuше чарaшар
буларак бэялаl^rе
хаJlык олеше-
процент

50 55 60 l 0 l 0 1,0

50 60



2.5. Гадэтгэн тыш хэллэр, шул исаптэн
террорчылык характерындагы гамэллэр
турында хzlлыкка хабар ll-ry
максатларында, жамагать урыннарында
урнаштыру очен хокук сакJIау органнары
hэм ашыгыч ярдам кyрсатy хезматларе
телефон номерлары белан KypcaтMa
агитация (плакатлар, баннерлар) hэм
констукциялэр азерлаyне тээмин lrry

Арча
районы

муниципаль
башкарма

ком и,ге,l,ы

70|9-202l хокук сакJIау
органнарыныц
террорчылык hэм
экстремистлык
кyренешларенэ
каршы корашен
тиешле чаралар
буларак бэялауче
халык €леше-
процент

50 55 60 l0,0 l0,0

2.6. Рухи-эхлакый кыйммэтлэрне, Россия
ватанпарварлеген, РФ, ТР, Арча МР
даyлат симвоJlпарын, миллатара hэм
динара хормат haM yзара ярдамне
пропагандалаучы, шулай ук хztлыкныц
террорчылыкка haM экстремистлыкка
каршы торуда акгив катнашуына ярдам
итyче район басма hам электрон
массакyлам магълyмат чарzrлары тематик

рубрикаларынын чыryын таэмин итy

2019-z02l хокук сакJIау
органнарыныц
террорчылык haM

экстремистлык
кyренешларена
каршы керашен
тиешле чарiл,лар

буларак бэялауче
халык елеIl1е-

процент

50 55 60 Чара оештыру характерына
ия, финанслау тмэп ltгелми

2.7. "Экстремистлыкка-ЮК! > айлыгы
оештыру hэм угкару

Башкарма
комитетныц
"Магариф идарасе"
IvtY, (Мадэният
идарасе) МУ, Яшьлэр
э1lшаре, спорт hам
туризм булеге,
"Татмедиа" АЖ
филиалы-"Арча-
Информ" (килешу
буенча)

ел саен
3 нче квартмда

20,19-202l

хокук сакJIау
органнарыныц
террорчьr,rык hэм
экстемистлык
кyренешларенэ
каршы керэшен
тиешле чаралар
буларак баялауче
хzlлык олеше-
процент

50 55 60 20,0 20,0 20,0

l0,0

"Татмедиа> АЖ
филиалы-"Арча-
Информ" (кшешу
буенча)



2.8. Авьrп lt<ирлегендэ yгкарелэ юрган
lрtелыrrrларда (х<ыеннарда) террорчьlrlыкка
haM экст,рмистлыкка мршы тору буенча
кYреJIэ торган чармар т},рыrulа магьJIYмат
бпрy

Авыл цирлекJIаре
башлыклары, Россия
Эчке эшлэр
МИНИСТЛЫЬIНЫЦ
Арча районы буенча
булеге (килешу
буенча)

20l 9_202 l хокук саклау
органнарыныц
террорчьuIык haM
эксlремистлык
кYр€нешлар€на
каршы корашен
тиеuше чар:UIар
буларак баялэре
хzlлык олеше_
процент

50 55 60 Чара оештыру характерына
ия, финанслау та.пап ителllи

З нче бурыч. Районда объектларныц l,еррорчылыктан сакл итY

3. l . Мэданият, магариф hэм спорт
объектларыныц террорчьtлыктан
сакланышы буенча чаралар ркэру

Башкарма
комитетныц
"Магариф идарэсе"
МУ, <Мадэният
идарасе) МУ, Яшьлар
эulларе, спорт hэм

ryризм булеге

2019-202l Объектларла
террорчылыкка
каршы саклану
чараларыныц
Yталеше

70 80 90 l239,0 l339,0 l439,0

Программа буенча барлыгы: l290,0 l з90,0 l490,0

.l


