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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

«24» март 2020 ел                                                                                                           № 90 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының «2017-2019 

елларга Азнакай муниципаль районында хокук 

бозуларны профилактикалау буенча 

муниципаль комплекслы программа турында» 

2016 елның 17 октябрендҽге 301 номерлы 

карарына (29.12.2018 ел, №377, 22.05.2009 ел, 

№119, 18.10.2009 ел, №307 карарлар 

редакциясендҽ) үзгҽрешлҽр кертү турында 

 

 «Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» 06.10.2003 ел, №131 - ФЗ, «Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау системасы нигезлҽре турында» 23.06.2016 ел, №182-ФЗ Федераль 

законнар һҽм 2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программаны финанслау чыгымнарын 

тҿгҽллҽштерү максатларында карар бирҽм: 

 1.  Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

«2017-2019 елларга Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалау 

буенча муниципаль комплекслы программа турында» 2016 елның 17 октябрендҽге 301 

номерлы карарына (29.12.2018 ел, №377, 22.05.2009 ел, №119, 18.10.2009 ел, №307 

карарлары редакциясендҽ) ҽлеге карарның кушымтасын бҽян итеп, үзгҽреш кертергҽ. 

 2. Ҽлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүматының рҽсми 

порталында " веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм Азнакай 

муниципаль районының рҽсми сайтында интернет-телекоммуникация челтҽрендҽ 

түбҽндҽге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://aznakayevo.tatarstan.ru  

 3. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль 

мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасары Д.Р. Гыйлҽҗевка ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ 

тоту йҿклҽнгҽн. 

 

 

 

Җитҽкче вазыйфаларын башкаручы,  

Инфраструктура буенча җитҽкче                                                              Р. Р. Ханнанов 
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Казан шҽһҽре Башкарма комитетының 

2019 елның 4 октябрендҽге 3566 нчы 

номерлы карарына кушымта 

Азнакай муниципаль районы башкарма 

комитеты  

«____» _________2020 №_____ 

 

 

2017-2021 елларга  Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны 

профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программа 

 

Программаның Исеме 2017-2021 елларга Азнакай муниципаль районында хокук 

бозуларны профилактикалау буенча муниципаль комплекслы 

программа (алга таба-Программа) 

 

Программаны эшлҽү 

ҿчен нигез (хокукый 

актның исеме, номеры 

һҽм датасы) 

 

    «Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау системасы нигезлҽре турында " 2016 елның 

23 июнендҽге 182-ФЗ номерлы Федераль закон 

 

 

 

Программаның 

заказчысы һҽм 

координаторы 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

 

 

Тҿп уйлап табучылар Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары: 

– Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты; 

– Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай 

районы буенча бүлеге; 

- Азнакай муниципаль районының балигъ булмаганнар 

эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау буенча комиссиясе; 

– "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽгариф идарҽсе" муниципаль казна учреждениесе»;  

– "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе" муниципаль казна учреждениесе»; 

– "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

Физик культура, спорт һҽм туризм идарҽсе" муниципаль 

казна учреждениесе»; 

– "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

яшьлҽр эшлҽре буенча идарҽсе" муниципаль казна 

учреждениесе»;  

– Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының 

"Форпост» җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча яшьлҽр (мҽктҽп) 

формированиелҽре үзҽге" муниципаль бюджет 

учреждениесе»; 

– "Азнакай үзҽк район хастаханҽсе «дҽүлҽт автоном 

сҽламҽтлек саклау учреждениесе»; 

– Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль 

яклау министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы 

социаль яклау бүлеге; 

– Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин 

итү һҽм социаль яклау министрлыгының Азнакай муниципаль 



районындагы «Ҿмет» халыкка социаль хезмҽт күрсҽтү үзҽге; 

- "Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге" 

дҽүлҽт казна учреждениесе»; 

- "Приют «муниципаль автоном учреждениесе» 

Программаның 

максаты: 

     Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук 

бозуларны профилактикалау ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен 

гамҽлгҽ ашыру, законлылыкны һҽм хокук тҽртибен ныгыту, 

гражданнарның куркынычсызлыгын арттыру юлы белҽн 

җинаятьчелек дҽрҽҗҽсен киметү ҿчен нигез булдыру 

Программаның 

бурычлары   

   1. Балигъ булмаган балалар һҽм яшьлҽрнең хокук 

бозуларын кисҽтү, халыкка, барыннан да элек яшьлҽргҽ һҽм 

мҽктҽп яшендҽге балаларга ҽхлакый тҽрбия бирүне 

активлаштыру һҽм камиллҽштерү. 

   2. Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат ителгҽн 

затларны һҽм иректҽн мҽхрүм итүгҽ, шул исҽптҽн балигъ 

булмаган балаларны һҽм яшьлҽрне социаль адаптациялҽүне 

һҽм реабилитациялҽүне тҽэмин итү. 

   3. Халык арасында, шул исҽптҽн балигъ булмаган балалар 

һҽм яшьлҽр арасында алкогольле һҽм наркотикларга бҽйле 

кҿрҽш эшен активлаштыру.  4. Җҽмҽгать урыннарында булган 

хокук бозуларны кисҽтү һҽм профилактикалау эшен 

оптимальлҽштерү, барлык милек рҽвешлҽрендҽге 

предприятиелҽр һҽм оешмаларны, шулай ук гражданнарны 

һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽрне хокук бозуларны кисҽтүгҽ 

җҽлеп итү. 

  5. Легаль булмаган миграцияне кисҽтү һҽм булдырмау. 

  6. Экстремизмны һҽм терроризмны профилактикалау, шул 

исҽптҽн яшүсмерлҽр һҽм яшьлҽр арасында да. 

  7. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук 

бозуларны профилактикалау эшен активлаштыру. 

8. Икътисадый юнҽлештҽге җинаятьлҽрне профилактикалау 

Подпрограммалар 

исемлеге 

1. "2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 

терроризмны һҽм экстремизмны профилактикалау" ярдҽмче 

программасы»; 

2. «2020-2021 елларга Азнакай муниципаль районында 

халыкны наркотиклаштыруны профилактикалау»ярдҽмче 

программасы. 

Программаны 

тормышка ашыру 

вакыты   

Программа 2017-2021 еллар дҽвамында тормышка ашырыла 

Программаны 

финанслау күлҽмнҽре 

һҽм чыганаклары 

    2017-2021 елларда Азнакай муниципаль районы бюджеты 

(алга таба – район бюджеты) хисабына Программа чараларын 

үтҽүгҽ финанс чыгымнары планлаштырыла)  

    Моннан тыш, чыгымнар да күздҽ тотыла.:  

     - чараларны башкаручыларның тҿп эшчҽнлеген 

финанслауга бүлеп бирелҽ торган акчалар ; ; 

     - бюджеттан тыш чыганаклардан акчалар; 

      - гамҽлдҽге законнар белҽн тыелмаган башка 

чыганаклардан.  

    Күрсҽтелгҽн чыганаклардан бүлеп бирелҽ торган акчалар 

күлҽме прогноз характерына ия һҽм тиешле финанс елына 



бюджет проектын формалаштырганда, Программа чаралары 

исемлеген, ирешелгҽн нҽтиҗҽлҽр нигезендҽ аларны гамҽлгҽ 

ашыру срокларын һҽм этапларын тҿгҽллҽштерүне исҽпкҽ 

алып, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ел саен тҿзҽтмҽлҽр кертелергҽ 

тиеш.  

     Программада чагылдырылган чараларны тормышка 

ашыруга бюджет ассигнованиелҽре бүлеп бирү тиешле 

финанс елына район бюджетында программа чараларына 

ассигнованиелҽр расланган очракта гамҽлгҽ ашырылырга 

мҿмкин. Тиешле финанс елына район бюджетында программа 

чараларына ассигнованиелҽр булмаса, район бюджетына 

ҿстҽмҽ керемнҽр булганда һҽм (яки) бюджетның башка 

чыгымнары буенча бюджет ассигнованиелҽре 

кыскартылганда, финанслау гамҽлгҽ ашырылырга мҿмкин. 

     Агымдагы елда Программа чараларын финанслау булмаган 

очракта, алдагы елларда финанслау программа кысаларында, 

Программа чараларын үтҽүгҽ каралган чаралар кысаларында 

башкарылачак. 

Программаны 

тормышка ашыруның 

кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽре 

һҽм нҽтиҗҽлелек 

күрсҽткечлҽре 

Программа мҿмкинлек бирҽчҽк: 

    - хокук бозуларны профилактикалау буенча дҽүлҽт 

системасының нҽтиҗҽлелеген арттыру, хокук бозуларны 

кисҽтү буенча эшчҽнлекне оештыруга предприятиелҽр, 

учреждениелҽр, милекнең барлык рҽвешлҽрендҽге 

оешмаларны, шулай ук иҗтимагый оешмаларны җҽлеп итү; 

    - хокук бозуларны профилактикалауның норматив хокукый 

җайга салуын тҽэмин итҽргҽ; 

     - Азнакай муниципаль районы территориясендҽ җҽмҽгать 

тҽртибен саклауны тҽэмин итү буенча хокук бозуларны 

профилактикалау субъектлары һҽм иҗтимагый оешмалар 

эшчҽнлеген мҽгълүмати тҽэмин итүне яхшырту; 

     - кешелҽр күплҽп җыела торган урыннарны видеокүзҽтү 

камералары белҽн техник тҽэмин итү урамнарда һҽм җҽмҽгать 

урыннарында кылынган җинаятьлҽрнең гомуми санын 

киметергҽ мҿмкинлек бирҽчҽк; 

     - 2015 елда 631 мең кешегҽ (берҽмлек), 2017 елда 611, 2017 

елда - 591, 2018 елда - 580, 2019 елларда - 569-2020 елларда-

558, 2021 елда-558 кеше.; 

     - балигъ булмаганнар тарафыннан кылынган 

җинаятьлҽрне, шул исҽптҽн тикшерелгҽн җинаятьлҽрне 

(процентларны) 2015 елда 3% тан 2017 елда 2.6% ка кадҽр, 

2018 елда 2.4% ка, 2019 елда 2.2% ка, 2020 елда 2.0% ка, 1,8% 

ка - 2021% ка киметергҽ.; 

  - элек хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан кылынган 

җинаятьлҽрнең, шул исҽптҽн тикшерелгҽн җинаятьлҽрнең 

чагыштырма күлҽмен 2015 елда 30,1% тан 2017 елда 29,7% ка 

кадҽр, 2018 елда 29,5% ка кадҽр, 2019 елда 29,3% ка кадҽр, 

29,1% ка 2020 елда, 28,9% ка 2021 елда киметергҽ . ; 

   - җҽмҽгать урыннарында кылынган җинаятьлҽрнең 

чагыштырма күлҽмен 2015 елда 30% тан 2017 елда 29,6% ка, 

2018 елда 29,4% ка, 2019 елда 29,2% ка, 2020 елда 29,0% ка, 

28,8% ка - 2021 елда киметергҽ . ; 

    - урамнарда кылынган җинаятьлҽрнең чагыштырма 



 

1. Программаның максатлары һәм бурычлары 

 

Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозуларны профилактикалау 

ҿлкҽсендҽ тҿп максат-гражданнарның куркынычсызлык дҽрҽҗҽсен күтҽрү, барлык 

профилактика субъектлары: Азнакай муниципаль районы составына керүче җирлеклҽрнең 

җирле үзидарҽ органнары, хокук саклау органнары, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽре һҽм 

халыкның үзара хезмҽттҽшлеген оптимальлҽштерү юлы белҽн законлылыкны һҽм хокук 

тҽртибен ныгыту. 

Азнакай муниципаль районында хокук бозуларны профилактикалау проблемасын хҽл 

итүгҽ программа-максатчан якын килү криминаль процессларны комплекслы тоткарлауга 

һҽм норматив хокукый базаны камиллҽштерү, хокук бозуларны профилактикалау 

ҿлкҽсендҽ дҽүлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру һҽм халыкның барлык тҿркемнҽрен хокук 

тҽртибен тҽэмин итүгҽ җҽлеп итү юлы белҽн криминаль киеренкелек үсешен булдырмауга 

юнҽлдерелгҽн.  

Проблемаларны хҽл итүнең тҿп механизмы булып, программа максатларын һҽм 

бурычларын тҿгҽл билгелҽү, Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозулар 

саны артуга китерҽ торган сҽбҽплҽрне һҽм шартларны бетерү буенча координациялҽнгҽн 

чаралар исемлеген сайлау белҽн эшчҽнлекне планлаштыруның программалы-максатчан 

күлҽмен 2015 елда 15,2% тан 2017 елда 14,8% ка, 2018 елда 

14,6% ка, 2019 елда - 14,4% ка, 2020 елда - 14,2% ка, 2021 

елда-14,0% ка киметергҽ . ; 

        - балигъ булмаган тоткыннарның саны арту темпларын 

киметү; 

    - мҿлкҽт һҽм икътисадый җинаятьлҽр саны арту темпларын 

киметергҽ ;  

    - наркотик һҽм психотроп матдҽлҽрнең законсыз ҽйлҽнеше 

белҽн бҽйле җинаятьлҽр санын киметү ; ; 

    - юл-транспорт һҽлакҽтлҽренең санын һҽм аларның авыр 

нҽтиҗҽлҽрен киметү; 

    - миграция агымнарын контрольдҽ тотуны кҿчҽйтергҽ, 

законсыз мигрантлар санын киметергҽ; 

    - халыкның хокук саклау органнарына ышаныч дҽрҽҗҽсен 

арттыру; 

    - яшүсмерлҽр спорт клублары системасын үстерү, балигъ 

булмаганнар арасында җинаятьчелекне киметергҽ мҿмкинлек 

бирҽчҽк 

Программаның 

үтҽлешен контрольдҽ 

тотуны оештыру 

системасы 

    Азнакай муниципаль районының хокук бозуларны 

профилактикалау субъектлары, ведомстволар, федераль 

башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, 

чаралар үтҽлеше ҿчен җаваплы җирле үзидарҽ органнары 

квартал саен, кварталның 5 числосыннан да соңга калмыйча, 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның үтҽлеше турында Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетына мҽгълүмат 

бирҽлҽр. Программаны үтҽү барышын хокук бозуларны 

профилактикалау буенча ведомствоара комиссия 

утырышларында карау планлаштырыла. Программаны 

гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре елга бер тапкыр хокук бозуларны 

профилактикалау буенча ведомствоара комиссия 

утырышында карала. Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты Программа чараларының вакытында һҽм сыйфатлы 

үтҽлешен контрольдҽ тота. 



методы тора. Мондый ысулны куллану хокук бозуларны профилактикалау мҽсьҽлҽлҽрен 

комплекслы чишүнең ҿстенлекле юнҽлешлҽрендҽ ресурс мҿмкинлеклҽрен 

мобилизациялҽргҽ мҿмкинлек бирҽчҽк. 

Программа Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозуларны 

профилактикалау буенча дҽүлҽт сҽясҽтен гамҽлгҽ ашыру буенча тҿп чараларның эчтҽлеген 

билгели торган норматив хокукый акт булып тора. Хокук бозуларны профилактикалау 

системасы Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнарының, Азнакай 

муниципаль районы составына керүче җирлеклҽрнең җирле үзидарҽ органнарының, хокук 

саклау органнарының, җҽмҽгать берлҽшмҽлҽренең һҽм халыкның хокук бозулар, 

җинаятьчелек, терроризм, наркотик чараларның законсыз ҽйлҽнеше һҽм башка хокукка 

каршы гамҽллҽр белҽн кҿрҽшендҽге кҿчлҽрен берлҽштерүне күздҽ тота. 

Программаны тормышка ашыру халыкның барлык катламнарын кҿнкүреш 

җинаятьчелеккҽ каршы тору чаралары комплексын тҽэмин итүгҽ җҽлеп итү, актив тормыш 

позициясен формалаштыруга, халык белҽн мҽдҽни-ял һҽм спорт-массакүлҽм эш булдыруга 

ярдҽм итүче шартлар тудыру юлы белҽн хокук бозуларны кисҽтүнең нҽтиҗҽле 

механизмын булдырырга тиеш. Программа даими эш белҽн тҽэмин итү базасында балигъ 

булмаганнар һҽм яшьлҽрнең хокук бозуларын профилактикалау системасы 

инфраструктурасын үстерүгҽ, балигъ булмаганнарның һҽм яшьлҽрнең, шул исҽптҽн эчке 

эшлҽр органнарында исҽптҽ торучы яшьлҽрнең ялын, ялын оештыру системасын тҽэмин 

итүгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар комплексын күздҽ тота. 

Программа тарафыннан түбҽндҽге тҿп бурычларны хҽл итү күздҽ тотыла:: 

1. Балигъ булмаган балалар һҽм яшьлҽрнең хокук бозуларын кисҽтү, халыкка, 

барыннан да элек яшьлҽргҽ һҽм мҽктҽп яшендҽге балаларга ҽхлакый тҽрбия бирүне 

активлаштыру һҽм камиллҽштерү. 

2. Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат ителгҽн затларны һҽм иректҽн мҽхрүм итү 

белҽн бҽйле булмаган затларны, шул исҽптҽн балигъ булмаган балаларны һҽм яшьлҽрне 

социаль адаптациялҽүне һҽм реабилитациялҽүне тҽэмин итү. 

3. Халык, шул исҽптҽн балигъ булмаган балалар һҽм яшьлҽр арасында алкогольле һҽм 

наркотикларга бҽйлелеккҽ каршы кҿрҽшкҽ юнҽлдерелгҽн хокук бозуларны 

профилактикалау эшен активлаштыру. 

4. Җҽмҽгать урыннарында булган хокук бозуларны кисҽтү һҽм профилактикалау эшен 

оптимальлҽштерү һҽм хокук бозуларны кисҽтүгҽ барлык милек рҽвешлҽрендҽге 

предприятиелҽрне, оешмаларны, шулай ук гражданнарны һҽм иҗтимагый берлҽшмҽлҽрне 

җҽлеп итү. 

5. Легаль булмаган миграцияне кисҽтү һҽм булдырмау. 

6. Экстремизмны һҽм терроризмны профилактикалау, шул исҽптҽн яшүсмерлҽр, 

яшьлҽр арасында да. 

7. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ хокук бозуларны профилактикалау 

эшен активлаштыру. 

 

2. Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары системасы   

һәм аларның төп функцияләре 
 

Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары: 

- Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ органнары; 

- федераль һҽм республика башкарма хакимият органнарының территориаль 

органнары; 

- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ теркҽлгҽн һҽм урнашкан оешмалар, 

предприятиелҽр, учреждениелҽр, сҽяси партиялҽр һҽм хҽрҽкҽтлҽр, иҗтимагый оешмалар; 

- җҽмҽгать. 



Профилактика субъектларының тҿп функциялҽре:   

- хокук бозуларны профилактикалауның ҿстенлекле юнҽлешлҽрен, максатларын 

һҽм бурычларын, килеп туган криминологик ситуацияне, территория үзенчҽлеклҽрен 

исҽпкҽ алып билгелҽү (конкретлаштыру) һ. б.; 

- хокук бозуларны профилактикалау ҿлкҽсендҽ планлаштыру; 

- хокук бозуларны профилактикалау программаларын эшлҽү, кабул итү һҽм 

тормышка ашыру; 

- профилактик эшне турыдан-туры гамҽлгҽ ашыру; 

- хокук бозуларны профилактикалау субъектлары эшчҽнлеген координациялҽү; 

- хокук бозуларны профилактикалау эшчҽнлеген матди, финанс, кадрлар белҽн 

тҽэмин итү; 

- профилактик эш тҽҗрибҽсе белҽн уртаклашуны оештыру. 

Җирле үзидарҽ органнары халыкның яшҽү урыны һҽм профилактика йогынтысы 

объектларының урнашу урыны буенча хокук бозуларны профилактикалау субъектлары 

системасының нигезен тҽшкил итҽ. Алар профилактик йогынтының мҿмкин кадҽр 

үтемлелеген, йогынты чараларының нҽтиҗҽлелеген, аларның җитҽрлек булуын, 

адекватлыгын һҽм комплекслы булуын, социаль контрольнең һҽм аларга ярдҽм күрсҽтүнең 

бердҽмлеге нигезендҽ кешелҽр белҽн эшлҽүдҽ индивидуаль якын килүне тҽэмин итҽлҽр. 

Азнакай муниципаль районының җирле үзидарҽ органнары хуплыйлар һҽм 

хуплыйлар: 

-оештыру-хокукый формасына карамастан, оешмалар, учреждениелҽр һҽм 

предприятиелҽр эшчҽнлеге, традицион иҗтимагый оешмаларны торгызу һҽм яңа 

иҗтимагый оешмаларны, профилактик юнҽлештҽге берлҽшмҽлҽрне булдыру буенча,  

- хокук бозуларны профилактикалауда катнашалар,  

- ирекле нигездҽ тҿзелҽ торган иҗтимагый берлҽшмҽлҽр системасын 

формалаштыралар.: 

- хокук бозуларны профилактикалауда турыдан-туры катнашу; 

- кешелҽрне саклау һҽм аларның тормышын, сҽламҽтлеген, намусын һҽм абруен 

яклау; 

- биналарны саклау һҽм милекне яклау; 

 хокук тҽртибен саклау бүлеге; 

- гражданнарга консультациялҽр бирү, аларга башка ярдҽм күрсҽтү, хокук бозу 

объекты булу куркынычын булдырмаска мҿмкинлек бирҽ торган рекомендациялҽр эшлҽү;; 

 хокук бозулардан зыян күргҽн затларга ярдҽм күрсҽтү; 

- гражданнарны үз-үзеңне яклау алымнары һҽм алымнары турында, шулай ук хокук 

саклау органнары белҽн хезмҽттҽшлек кагыйдҽлҽре һҽм күнекмҽлҽре турында белемнҽрне 

тарату;; 

- халыкның иминлеген тҽэмин итү, хокук бозулардан зыян күргҽн затларның 

хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау буенча дҽүлҽт органнары эшчҽнлегенҽ җҽмҽгать 

контролен гамҽлгҽ ашыру. 

Оешмалар, предприятиелҽр, учреждениелҽр, аларның оештыру-хокукый 

формаларына бҽйсез рҽвештҽ, сҽяси партиялҽр һҽм хҽрҽкҽтлҽр, дини оешмалар һҽм 

берлҽшмҽлҽр, тҿрле ассоциациялҽр һҽм фондлар, дҽүлҽт органнары һҽм җирле үзидарҽ 

органнары белҽн килешенеп, Россия Федерациясе законнары белҽн билгелҽнгҽн чиклҽрдҽ 

һҽм рҽвешлҽрдҽ үз инициативалары белҽн профилактик эшчҽнлек алып баралар. 

 

3. Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары эшчәнлеген 

координацияләү 

 

Хокук бозуларны профилактикалау субъектлары эшчҽнлеген координациялҽү 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан башкарыла.  

 



4. Күләме һәм финанслау чыганаклары 

 

Чыганаклар һҽм 

чыгымнар 

юнҽлешлҽре 

Финанслау күлҽме-мең сумнарда 

Барлыгы  Шул исҽптҽн еллар буенча 

2017  2018  2019  2020 2021 

Азнакай 

муниципаль 

районы бюджеты  

48 933,1 10 278,6 7 546,9 8 272,6 11 450,0 

 

11 385,0 

 

 

5. Программаның үтәлешен контрольдә тотуны оештыру системасы 

 

Программаны тормышка ашыру Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының структур бүлекчҽлҽре, Азнакай муниципаль районы җирле үзидарҽ 

органнары, федераль дҽүлҽт хакимияте органнарының территориаль органнары, Татарстан 

Республикасы башкарма хакимиятенең территориаль органнары, Азнакай муниципаль 

районы предприятиелҽре һҽм учреждениелҽре белҽн тҽэмин ителҽ.  

Программа чараларының тҿп башкаручылары түбҽндҽге функциялҽрне башкара::  

- планлаштыру (программаны үтҽү буенча конкрет эшлҽр һҽм сроклар, һҽр чара 

буенча кирҽкле чыгымнар һҽм финанслау чыганаклары күрсҽтелгҽн);  

- программа чараларын тормышка ашыру;  

- иҗтимагый берлҽшмҽлҽр һҽм оешмаларны җҽлеп итү буенча чаралар. 

 Азнакай муниципаль районының хокук бозуларны профилактикалау субъектлары, 

ведомстволар, федераль башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, 

җирле үзидарҽ органнары чаралар үтҽлеше ҿчен җаваплы, квартал саен, кварталның 5 

числосыннан да соңга калмыйча, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның үтҽлеше турында Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетына хҽбҽр итҽлҽр. Программаны үтҽү барышын 

хокук бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия утырышларында карау 

планлаштырыла. Программаны гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре елга бер тапкыр хокук 

бозуларны профилактикалау буенча ведомствоара комиссия утырышында карала. Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты Программа чараларының вакытында һҽм 

сыйфатлы үтҽлешен контрольдҽ тота. 

 

6. Проблеманың эчтәлеге һәм аны программа-максатчан метод белән хәл 

итү кирәклеген нигезләү 

 
Иҗтимагый куркынычсызлыкның торышына аерым социаль җайлашмаган 

категория гражданнар, алар арасында сукбай балалар һҽм яшүсмерлҽр, балигъ булмаган 

хокук бозучылар һҽм иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат ителгҽн затлар, шулай ук 

санап үтелгҽн категория гражданнарны реабилитациялҽүнең чын-чынлап нҽтиҗҽле 

формалары булмау аеруча тискҽре йогынты ясый. Күрелҽ торган чараларның шактый 

ҿлеше аермачык һҽм тар ведомство характерына ия. 
2015 елның 12 ае нҽтиҗҽлҽре буенча эш нҽтиҗҽлҽрен комплекслы бҽялҽү нигезендҽ 

Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлеге 92,9% нҽтиҗҽлелеге 

белҽн 1 категорияле 9 бүлек арасында 4 нче урынны алды. 

Теркҽлгҽн җинаятьлҽр саны 631 кеше тҽшкил иткҽн, бу АППАГА караганда 21,1% 

ка күбрҽк. Җинаятьлҽрнең гомуми ачылышы 70,5% тҽшкил итте (Татарстан Республикасы 

буенча – 53,3%), бу узган елның шул ук чоры күрсҽткечлҽреннҽн 1,6% ка артыграк һҽм 

категория буенча ачылганнан 6,0% ка артыграк.  



Мондый тҿр җинаятьлҽр саны: 1 дҽн 0 гҽ кадҽр (100,0% ка), складлар, кибет 

базаларыннан 5 тҽн 4 кҽ кадҽр (20,0% ка), АМТ урлаулары-3 тҽн 1гҽ кадҽр (66,7% ка), үтеп 

керү юлы белҽн кылынган талаулар-7дҽн 4кҽ кадҽр (42,9% ка), АМТНЫ хокуксыз куллану 

фактлары-1 дҽн 7 гҽ кадҽр (50,0% ка). 

Үтерүлҽр 4тҽн 5кҽ кадҽр (25,0% ка), сҽламҽтлеккҽ алдан уйлап чыгарылган авыр 

зыян 11дҽн 12гҽ кадҽр (9,1% ка), үлем белҽн тҽмамланган сҽламҽтлеккҽ авыр зыян салу 0 

дҽн 3 кҽ кадҽр (100,0% ка), 238 тҽн 269 га кадҽр (13,0% ка), 14тҽн 31 кҽ кадҽр фатирлардан 

урлаулар (121,4% ка), бакча йортларыннан урлаулар 0 дҽн 4 кҽ кадҽр (100,0% ка), 7 тҽн 18 

кҽ кадҽр (157,1% ка), 3тҽн 6га (100,0% ка), АМТ хуҗаларына карата талаулар 0дҽн 1гҽ 

(100,0% ка), 0дҽн 2гҽ (100,0% ка) үтеп керү юлы белҽн талау, 1дҽн 3кҽ (200,0% ка), 1дҽн 

3кҽ (200,0% ка), хулиганлык 0дҽн 1гҽ (100,0% ка). 

Хисап чорында 372 кеше җинаять кылган, шуларның 63,7% ы - даими керем 

чыганагы булмаган, 55,3% ы - элек җинаять кылган, 37,3% ы - исерек, 24,7% ы - элек 

хҿкем ителгҽн, 14,7% ы - рецидивистлар. 308 җинаять яки ир-атларның 82,8% ы, 64 яки 

17,2% ы хатын-кызлар тарафыннан кылынган. 

Шулай ук сҽламҽтлеккҽ зыян китерү (111-115, 118 ст.) 110,5% ка һҽм кыйнау һҽм 

газаплар (116, 117 ст.) 10,7% ка артуы күзҽтелҽ. Шулай итеп, агымдагы елның 12 ае 

нҽтиҗҽлҽре буенча, полиция участок уполномоченныйлары 52 җинаятьне икелҽтҽ 

арттырганнар, аларның 112се – РФ ҖК – 3; 115 ст.буенча - 20; 116 РФ УК – 12; 117 – 0; 

119 ст. буенча – 13; 314-4. 

Хисап чоры дҽвамында Россия Эчке эшлҽр министрлыгы бүлегенең шҽхси составы 

тҿрле иҗтимагый-сҽяси, мҽдҽни-тамаша, спорт һҽм дини чараларда җҽмҽгать тҽртибен һҽм 

куркынычсызлыкны тҽэмин итүдҽ катнашты. 

Урамнарда 96 җинаять кылынган, бу АППГ (ТР буенча +2,3%) белҽн 

чагыштырганда 41,2% ка күбрҽк, аларның чагыштырма авырлыгы 15,2% тҽшкил иткҽн, бу 

категория буенча уртача күрсҽткечтҽн 3,3% ка кимрҽк, ҽ ачылышы 77,9% тҽшкил иткҽн, бу 

категория буенча 17,1% ка артык. Урамнарда сҽламҽтлеккҽ авыр зыян китергҽн 200,0% ка 

(1 дҽн 3% ка кадҽр), талаулар 133,3% ка (3 дҽн 7% ка кадҽр), хулиганлык 100,0% ка (0 дҽн 

1% ка кадҽр), урлаулар 18,5% ка (27 дҽн 32% ка кадҽр) (ТР буенча -3,0% ка) арткан. 

Урамда аеруча авыр һҽм авыр җинаятьлҽр саны 30,8% ка (13тҽн 9) (ТР буенча -2,8% ка), 

кҿчлҽү 100,0% ка (1дҽн 0% ка кадҽр) (ТР буенча +7,1%), талау очраклары 66,7% ка (3 тҽн 

1гҽ кадҽр) (ТР буенча -4,7% ка), мошенниклык 50,0% ка (4 тҽн 2% ка кадҽр) (ТР буенча 

+30,5% ка кадҽр) кимегҽн.  

Урамнарда җинаять кылган затлар тарафыннан 71,4% ка (21 дҽн 36 га кадҽр), 

оешкан тҿркем составында 100,0% ка (0 дҽн 1 гҽ кадҽр), исерек хҽлдҽ 100,0% ка (18 дҽн 36 

га кадҽр), элек 53,8% ка (13тҽн 20 гҽ кадҽр) хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан кылынган 

җинаятьлҽр саны арту күзҽтелҽ. 

Шул ук вакытта спиртлы эчемлеклҽр кулланган һҽм җҽмҽгать урыннарында исерек 

хҽлдҽ күренгҽн ҿчен административ җаваплылыкка тартылучылар саны 4,8% ка кимү һҽм 

ҽлеге линия буенча түлҽтүлҽр 8,3% ка кимегҽн. 

Ҽлеге категория җинаятьлҽрнең үсүенҽ тышкы киемнҽрнең тыгызлыгы, полиция 

участок уполномоченныйлары һҽм балигъ булмаганнар эшлҽре буенча инспекторларның 

учетка алынган контингенты ягыннан профилактика һҽм контроль булмау сҽбҽп булды.  

Җҽмҽгать урыннарында 189 җинаять кылынган, бу АППГ (ТР буенча +9,5%) 21,2% 

ка күбрҽк, ҽлеге җинаятьлҽрнең чагыштырма авырлыгы 30,0% тҽшкил иткҽн, бу категория 

буенча уртача күрсҽткечтҽн 5,0% ка кимрҽк. Ачылыш 72,1% тҽшкил итте, бу АППГТАН 

13,1% ка югары, бу категория буенча ачылган күрсҽткечлҽрдҽн 11,6% ка артык. 

Җҽмҽгать урыннарында кылынган талаулар саны 125,0% ка (4 тҽн 9 га кадҽр), 

хулиганлык 100,0% ка (0 дҽн 1 гҽ кадҽр), кесҽ урлаулары 100,0% ка (0 дҽн 3 кҽ кадҽр), 

урлаулар 7,1% ка (85 тҽн 91 гҽ кадҽр) арткан. Шуны да билгелҽп үтҽргҽ кирҽк, исерек 

хҽлдҽ кылынган җинаятьлҽр саны 67,6% ка (34тҽн 57), элек җинаять кылган кешелҽр 

46,0% ка (50дҽн 73), элек 35,7% ка (28дҽн 38), оешкан тҿркем составында 100,0% ка (0 дҽн 



1 гҽ кадҽр) арткан. Ҽлеге җинаятьлҽрнең артуы сҽбҽплҽре дҽ шул ук, урамнарда кылынган 

җинаятьлҽрнең артуы сҽбҽплҽре дҽ. 

Соңгы вакытта техник чараларны, аерым алганда, видеокүзҽтү системаларын 

гамҽлгҽ кертүгҽ аерым игътибар бирелҽ, бу реаль вакытта оператив хҽлнең торышын 

күзҽтеп торырга һҽм кайнар эздҽн җинаятьлҽрне ачарга мҿмкинлек бирҽ.  

Урам җинаятьчелеккҽ каршы кҿрҽштҽ республиканың күп кенҽ районнарында 

кертелгҽн «Имин шҽһҽр» программа комплексы нҽтиҗҽле эшли. Аны куллану «кайнар 

эзлҽр» буенча җинаятьлҽрне ачарга, административ хокук бозуларны ачыкларга һҽм тҿрле 

массакүлҽм чаралар үткҽрүдҽ ярдҽм итҽргҽ мҿмкинлек бирҽ. «Триггер-Казан» ҖЧҖ 

белгечлҽре тарафыннан биш хезмҽт автомобиленҽ навигаторлар урнаштырылган, ҽ биш 

портатив навигатор Азнакай шҽһҽренҽ хезмҽт күрсҽтүче полиция участок 

уполномоченные тарафыннан бирелгҽн. ТР буенча Эчке эшлҽр министрлыгыннан 7 урам 

видеокамерасы бүлеп бирелгҽн, бүгенге кҿндҽ алар урнаштырылган һҽм файдалануга 

тапшырылган. Шулай ук Татарстан мҽйданында тагын 2 видеокамера урнаштырылган иде. 

2015 елның 31 декабренҽ булган мҽгълүматларга караганда, дежур частьгҽ чыгарылган 

һҽм 19 видеокүзҽтү камерасы эшли. 

2016 елның 1 яртыеллыгында 302 җинаять теркҽлгҽн, бу аппликация 5,2% ка 

күбрҽк. Җинаятьлҽрнең гомуми ачылышы 77,1% тҽшкил итте (ТР буенча – 58,9%), бу 

узган елның шул ук чоры күрсҽткечлҽреннҽн 5,2% ка артык һҽм категория буенча ачылган 

күрсҽткечлҽрдҽн 4,9% ка артык. 

Кеше үтерү кебек тҿр җинаятьлҽр саны 5 тҽн 2гҽ кадҽр (60,0% ка), аңлы рҽвештҽ 

сҽламҽтлеккҽ авыр зыян салу-5 тҽн 1гҽ кадҽр (80,0% ка), үлем белҽн тҽмамланган 

сҽламҽтлеккҽ авыр зыян салу-1 дҽн 0гҽ кадҽр (100,0% ка), 113 тҽн 99га кадҽр (12,4% ка), 16 

дан 4 кҽ кадҽр (75,0% ка), талаулар-11 дҽн 7 гҽ (36,4% ка), АМТ хуҗаларына карата 

талаулар-1 дҽн 0 гҽ (100,0% ка), 3тҽн 0гҽ кадҽр (100,0% ка), хулиганлык 1дҽн 0гҽ кадҽр 

(100,0% ка). 

АППГ дҽрҽҗҽсендҽ бакча йортларыннан һҽм дачалардан урлаулар (барлыгы – 4), 

АМТ урлау (1), үтеп керү юлы белҽн кылынган һҿҗүмнҽр саны (1) калган. 

Складлардан, базалардан, кибетлҽрдҽн һҽм башка сҽүдҽ нокталарыннан урлаулар, 0 

дҽн 3кҽ кадҽр (100,0% ка), 0 дҽн 1гҽ кадҽр үтеп керү юлы белҽн кылынган талау (100,0% 

ка), 4 тҽн 5кҽ кадҽр фатирларда талау (25,0% ка), 3тҽн 9га кадҽр һҿҗүм итү (200,0% ка), 

АМТНЫ законсыз тҿзү (3тҽн 10га кадҽр (233,3% ка), ут тҿртү яки шартлау юлы белҽн 

милекне алдан ук юкка чыгару фактлары (1дҽн 3кҽ кадҽр) күзҽтелҽ. 

Хисап чорында 173 кеше җинаять кылган, аларның 59,5% ы - даими керем 

чыганагы булмаган; 9,8% ы - тҿркем составында; 55,4% ы - элек җинаять кылган; 49,1% ы 

- исерек хҽлдҽ; 22,5% ы - элек хҿкем ителгҽн; 16,7% ы - рецидивистлар.  

Шулай ук сҽламҽтлеккҽ зыян китерү (111-115, 118 ст.) 26,3% ка, кыйнау һҽм 

газаплар (116, 117 ст.) 4,8% ка һҽм 41,7% ка үтерү куркынычы арту билгелҽнҽ. Шулай 

итеп, агымдагы елның 6 ае нҽтиҗҽлҽре буенча, полиция участок уполномоченныйлары 

тарафыннан 42 җинаять ике тҿрле җинаять ачыкланды, аларның 112се – РФ ҖК – 7; 115 

ст.буенча - 12; 116сы – РФ ҖК – 7; 119 ы – РФ ҖК – 16, ҽ балигъ булмаганнар эшлҽре 

буенча инспекторлар тарафыннан 27 җинаять, шул исҽптҽн РФ УК-156 ст. буенча-12, 117 

ст. буенча-11, РФ УК 150, 151 ст. буенча-2. 

Хисап чоры дҽвамында Россия Эчке эшлҽр министрлыгы бүлегенең шҽхси составы 

тҿрле иҗтимагый-сҽяси, мҽдҽни-тамаша, спорт һҽм дини чараларда җҽмҽгать тҽртибен һҽм 

куркынычсызлыкны тҽэмин итүдҽ катнашты. 

Урамнарда 53 җинаять кылынган, бу АППГА караганда 6,0% ка күбрҽк (ТР буенча 

0,5%), аларның чагыштырма авырлыгы 17,5% тҽшкил иткҽн, бу категория буенча уртача 

күрсҽткечтҽн 0,4% ка күбрҽк, ҽ ачылышы 81,6% тҽшкил иткҽн, бу категория буенча 11,0% 

ка югарырак. Урамда аеруча авыр һҽм авыр җинаятьлҽр саны 42,9% ка (7дҽн 4% ка кадҽр) 

(ТР буенча -27,6% ка), сҽламҽтлеккҽ аңлы рҽвештҽ авыр зыян китерү 100,0% ка (1 дҽн 0% 

ка кадҽр), 100,0% ка (1 дҽн 0% ка кадҽр), талаулар 60,0% ка (5 дҽн 2% ка кадҽр), 



хулиганнар саны 100,0% ка (1 дҽн 0% ка кадҽр), ТР буенча -51,7% ка (1 дҽн урлаулар-

25,0% (20дҽн 15кҽ кадҽр) (ТР буенча 6,4%), мошенниклык-100,0% (1дҽн 0% ка кадҽр) (ТР 

буенча -8,0%).  

Җҽмҽгать урыннарында 94 җинаять кылынган, бу АППГТАН 6,8% ка күбрҽк (ТР 

буенча -1,1%), ҽлеге җинаятьлҽрнең чагыштырма авырлыгы 31,1% тҽшкил иткҽн, бу 

категория буенча уртача күрсҽткечтҽн 0,8% ка кимрҽк. Ачылыш 76,2% тҽшкил итте, бу 

АППГТАН 6,9% ка югарырак, бу категория буенча ачылган күрсҽткечлҽрдҽн 7,0% ка 

артык. 

Элек хҿкем ителгҽн затлар тарафыннан кылынган җинаятьлҽр саны 7,4% ка (54 тҽн 

50 гҽ кадҽр) кимегҽн. Шулай ук авыр һҽм аеруча авыр җинаятьлҽр саны 4,8% ка (21дҽн 

20гҽ кадҽр, ТР буенча +12,7%), үтерү 83,3% ка (6 дан 1гҽ кадҽр, ТР буенча +15,6%), 

сҽламҽтлеккҽ аңлы рҽвештҽ авыр зыян салу 33,3% ка (3 тҽн 2гҽ кадҽр, ТР буенча-18,6% 

ка), талау 800% ка (5 тҽн 1гҽ кадҽр, ТР буенча +2,2% ка) кимегҽн.  

Кҿнкүреш туфрагында кылынган җинаятьлҽр саны 36,4% ка кимегҽн, аларның 

чагыштырма авырлыгы 9,2% тҽшкил иткҽн, бу категория буенча уртача күрсҽткечтҽн 5,1% 

ка кимрҽк.  

2016 елның 1 яртыеллыгында 99 урлау очрагы теркҽлгҽн. 

 Җҽмгыять һҽм дҽүлҽт ягыннан адекват профилактик каршы торуны булдырмый 

торган эчкечелекнең киң таралуы җинаятьчелек торышына йогынты ясый торган җитди 

фактор булып кала бирҽ. Исерек хҽлдҽ булган затлар бүген аларның гомуми саныннан 

51,2% җинаять кыла. 

 Социаль профилактика системасының таркалуы, яшьлҽрнең мҽшгульлеге һҽм 

җҽмгыятьтҽ булган үзгҽрешлҽр нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн башка объектив сҽбҽплҽр 

яшүсмерлҽр җинаятьчелеген стимуллаштыруны дҽвам итҽлҽр.  

 Җинаятьчелеккҽ каршы кҿрҽш практикасы бүгенге кҿндҽ җирле үзидарҽ 

органнарының һҽм иҗтимагый хҽрҽкҽтлҽрнең кҿчлҽрен берлҽштерүне талҽп итҽ. Хокук 

бозуларны профилактикалау мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ бары тик тиешле финанс һҽм матди-

техник чаралар белҽн ныгытылган комплекслы якын килүне тҽэмин итү очрагында гына 

тамырдан үзгҽрешкҽ ирешергҽ мҿмкин. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районында бу ҿлкҽдҽ хҽлне яхшырту муниципаль һҽм ҽлеге программаның тҿп программ 

чараларына дҽүлҽт ярдҽме белҽн дҽ мҿмкин (кушымта). 

 

7. Норматив-хокукый актлар, 

хокук бозуларны профилактикалауга юнәлдерелгән 

 



"Россия Федерациясендҽ хокук бозуларны профилактикалау системасы нигезлҽре 

турында" 2016 елның 23 июнендҽге 182-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

«Наркотик чаралар һҽм психотроп матдҽлҽр турында " 1998 елның 8 

гыйнварындагы 3-ФЗ номерлы Федераль закон»; 

«Балигъ булмаганнарның күзҽтүчесезлеген һҽм хокук бозуларын профилактикалау 

системасы нигезлҽре турында " 1999 елның 24 июнендҽге 120-ФЗ номерлы Федераль 

закон»; 

"Терроризмга каршы тору турында" 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ номерлы 

Федераль закон»; 

2002 елның 25 июлендҽге 114-ФЗ номерлы «Экстремистик эшчҽнлеккҽ каршы тору 

турында " Федераль закон»; 

Россия Федерациясе Президентының «Террорчылыкка каршы тору чаралары 

турында " 2006 елның 15 февралендҽге 116 номерлы Указы»; 

Россия Федерациясе Президентының «наркотик чараларның, психотроп 

матдҽлҽрнең һҽм аларның прекурсорларының законсыз ҽйлҽнешенҽ каршы тору буенча 

ҿстҽмҽ чаралар турында " 2007 елның 18 октябрендҽге 1374 номерлы Указы»; 

ТР Законы № 21-ТРЗ, 09.04.2015 «Татарстан Республикасы дҽүлҽт мҿлкҽтен 

хосусыйлаштыру турында "Татарстан Республикасы Законының 10 һҽм 15 статьяларына 

үзгҽрешлҽр кертү хакьңда"»; 

"Балигъ булмаганнарның җҽмҽгать тҽрбиячелҽре турында «2009 елның 21 

гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы»; 

ТР Законы № 21-ТРЗ, 09.04.2015 «ятим балаларны һҽм ата-ана тҽрбиясеннҽн 

мҽхрум калган балаларны торак урыннары белҽн тҽэмин итү турында һҽм "Татарстан 

Республикасында халыкка адреслы социаль ярдҽм күрсҽту турында" Татарстан 

Республикасы Законының 8 статьясына үзгҽреш кертү хакында "Татарстан Республикасы 

Законының 2 статьясына үзгҽрешлҽр кертү турында"»; 

«Татарстан Республикасында балаларның сҽламҽтлегенҽ, аларның физик, 

интеллектуаль, психик, рухи һҽм ҽхлакый үсешенҽ зыян китерүне кисҽтү чаралары 

турында " 2010 елның 14 октябрендҽге 71-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы»; 

«Татарстан Республикасында җҽмҽгать тҽртибен саклауны кҿчҽйтү буенча ҿстҽмҽ 

чаралар турында»Татарстан Республикасы Президентының 2000 елның 24 маендагы ПУ-

369 номерлы Указы. 
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районында хокук бозуларны профилактикалау 

буенча муниципаль комплекслы программага 

кушымта 

 

 
 Төп программа чаралары 

Муниципаль комплекслы программа чаралары буенча максатлар, бурычлар һәм финанслау. 
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Максат: хокук бозуларны һәм җинаятьләрне профилактикалау эшчәнлеген камилләштерү  

Азнакай муниципаль районында  
 

1. Азнакай муниципаль районы территориясендә җинаятьчелек дәрәҗәсен киметү. 
 

1.1.Муниципаль 

берҽмлекнең барлык 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

субъектлары эшен 

тҽэмин итҽргҽ  

БК 

 

2017-

2021 

100 мең 

кешегҽ 

кылынган 

җинаятьл

ҽр саны 

(берҽмлек

) 

631 611 591 580 569 558 2 950,5 - - - - 

1.2. Мҽдҽният 

объектларында 

видеокүзҽтү 

системалары, КТС, 

сакчылык-янгын 

сигнализациясе һҽм 

аларга хезмҽт күрсҽтү 

МКУ ИК, 

Приют " 

МАУ», 

ФКСТ МК, 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

2017-

2021 

5 302,2 4 880,0 4 806,5 5 000,0 

 

 

5 000,0 



белҽн 

җиһазландырылачак 

1.3. Объектларны 

ведомстводан тыш 

саклауны тҽэмин итү 

МКУ ИК, 

ФКСТ МК, 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

2020-

2021 

- - - 2 600,0 2 600,0 

1.4. Финанс һҽм 

матди кыйммҽтлҽрне 

саклау 

объектларының, шул 

исҽптҽн 

транспортировкада 

да, техник 

ныгытылышын һҽм 

янгын 

куркынычсызлыгын 

тҽэмин итҽргҽ 

Предприятие 

һҽм 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча), 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча), 

ГТХМ 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

1.5. Кыйммҽтлҽрне 

саклау 

объектларының, 

милекчелҽрнең товар-

матди кыйммҽтлҽрен, 

шул исҽптҽн 

проектлау һҽм 

эшлҽтеп җибҽрү 

стадиясендҽ, техник 

ныгытылышын 

тҽэмин итҽргҽ 

Предприятие 

һҽм 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча), 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча), 

ГТХМ 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

1.6. 

Предприятиелҽрдҽ, 

оешмаларда хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

буенча 

предприятиелҽр 

Предприятие 

һҽм 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 



Советлары 

эшчҽнлеген 

оештырырга ("хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

буенча предприятие 

советы турында 

типлаштырылган 

нигезлҽмҽне раслау 

хакында" 2008 елның 

31 гыйнварындагы 53 

номерлы Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинеты карары») 

1.7. Җҽмҽгать 

тҽртибен тҽэмин 

итүгҽ ҿлеш керткҽн 

предприятиелҽр һҽм 

оешмалар, уку 

йортлары һҽм физик 

затлар арасында 

«Закон территориясе» 

конкурсын үткҽрү 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча), 

МКУ УО, 

Предприятие 

һҽм 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча) 

2020-

2021 

- - - 25,0 25,0 

1.8. Социаль 

куркыныч хҽлдҽ 

булган, ведомствоара 

учетта торучы 

гаилҽлҽр 

проблемаларын хҽл 

итү буенча 

ведомствоара 

социаль-

тернҽклҽндерү 

консилиумы эшен 

оештыру 

ОСЗ МТЗ 

һҽм СЗ 

МИНИСТР

Ы (килешү 

буенча), 

КДН, 

ПДН 

(килешү 

буенча), 

ЦЗН 

(килешү 

буенча), 

2017-

2021 

- - - - - 



МКУ УО, 

РҮХ 

(килешү 

буенча) 

1.9. Социаль 

куркыныч хҽлдҽ 

булган гаилҽлҽрне 

һҽм «риск тҿркеме» 

балаларын ачыклау, 

шулай ук гаилҽлҽрнең 

торак-кҿнкүреш 

шартларын тикшерү 

максатыннан шҽһҽр 

һҽм авыл җирлеклҽре 

буенча ведомствоара 

рейдлар оештыру 

КДН, 

ИКК ҖЧҖ, 

МКУ УМ, 

гаилҽгҽ һҽм 

балаларга 

 социаль 

ярдҽм 

күрсҽтү 

үзҽге " 

Ҿмет» 

(килешү 

буенча) 

 

2017-

2021 

- - - - - 

1.10. Шҽһҽр һҽм 

авыллар буенча 

социаль куркыныч 

хҽлдҽ булган гаилҽлҽр 

патронажларын 

оештыру һҽм үткҽрү. 

(ҿлҽшү һҽм күрсҽтмҽ 

материаллар, 

белгечлҽрнең 

визиткалары) 

МКУ УО, 

«Ҿмет " 

халыкка 

социаль 

хезмҽт 

күрсҽтү 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

1.11. Халыкның 

тормыш һҽм 

сҽламҽтлеге ҿчен 

куркынычсызлык 

талҽплҽренҽ җавап 

бирми торган 

контрафакт товарлар 

һҽм алкогольле 

продукцияне 

законсыз ҽйлҽнештҽн 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча), 

Дҽүлҽт 

алкоголь 

инспекциясе 

(килешү 

буенча) 

 

2017-

2021 

- - - - - 



алу, шулай ук балигъ 

булмаганнарга 

алкогольле һҽм 

спиртлы продукция 

сату очракларына юл 

куймау буенча 

оператив-

профилактик чаралар 

үткҽрергҽ 

 

2. бурыч: балигъ булмаганнар белән эшләүнең инновацион формаларын һәм методларын куллану, балалар һәм яшьләргә әхлакый һәм 

патриотик тәрбия бирүне активлаштыру һәм камилләштерү 

 

2.1. Ял 

мҽйданчыклары эшен 

оештыру 

МКУ УМ 2017-

2021 

балигъ 

булмаган

нар 

тарафынн

ан 

кылынган 

җинаятьл

ҽрнең, 

шул 

исҽптҽн 

тикшерел

гҽн 

җинаятьл

ҽрнең 

чагышты

рма 

күлҽме - 

процент 

Ҿч% 2,6

% 

2,4

% 

2,2

% 

Ике% 1,8% - - - - - 

2.2. СОП һҽм ТЖС 

гаилҽлҽреннҽн 

балаларны җҽлеп 

итеп, волонтерлар 

хҽрҽкҽтен оештыру  

МКУ УО, 

МКУ УМ, 

Ҿмет " 

халыкка 

социаль 

хезмҽт 

күрсҽтү 

үзҽге» 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

2.3. Балигъ 

булмаганнар 

арасында хокук 

саклау хҽрҽкҽтен 

үстерү: 

   профилактикалау 

отрядлары 

җитҽкчелҽре 

 хҽрҽкҽтнең яшь 

инспекторлары 

отрядлары 

МКУ УО 2017-

2021 

- - - 20,0 20,0 



2.4. Эчке эшлҽр 

бүлеге хезмҽткҽрлҽре 

кҿненҽ багышланган 

белем бирү 

учреждениелҽре 

укучылары арасында 

иң яхшы рҽсем 

конкурсы үткҽрү 

МКУ УО, 

МКУ ИК,  

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - 5,0 5,0 

2.5. Тҽҗрибҽ 

уртаклашу һҽм 

аларның эш 

нҽтиҗҽлелеген 

арттыру максатыннан 

балигъ 

булмаганнарның 

җҽмҽгать 

тҽрбиячелҽре 

конкурслары 

үткҽрергҽ 

 

КДН, 

Предприятие 

һҽм 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - 10,0 10,0 

2.6. Яшь белгечлҽр 

арасында «Һҿнҽре 

буенча иң яхшы " 

исеменҽ һҿнҽри 

осталык конкурсын 

үткҽрү» 

МКУ УМ, 

Предприятие

лҽр 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - 20,0 20,0 

2.7. Матди-техник 

базаны ныгыту, шул 

исҽптҽн кием-салым, 

оргтехника, элемтҽ 

чаралары һҽм 

«Форпост «җҽмҽгать 

тҽртибен саклау 

буенча яшьлҽр 

(мҽктҽп) 

формированиелҽре 

үзҽге " МБУ спорт 

МКУ УМ 2017 27,5 - - - - 



инвентарьлары белҽн 

тҽэмин итү.» 

2.8. Физик культура, 

спорт белҽн 

шҿгыльлҽнүне җҽлеп 

итү һҽм ярышларда 

катнашу юлы белҽн 

балалар һҽм 

яшүсмерлҽрнең 

сҽламҽт яшҽү 

рҽвешен 

формалаштыру эшен 

оештырырга 

УФКСТ 

МКУ, 

МКУ УО 

2017-

2021 

- - - - - 

2.9. 

Хҽрбилҽштерелгҽн 

патриотик уеннар, 

походлар, слетлар һҽм 

экскурсиялҽр 

оештыру 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

2017-

2021 

- - - - - 

2.10. 14 яшьтҽн 18 

яшькҽ кадҽрге 

яшүсмерлҽргҽ укудан 

буш вакытларында, 

шул исҽптҽн КДНда 

исҽптҽ торучы 

балаларны эшкҽ 

урнаштыруда ярдҽм 

күрсҽтү 

Ык, 

МКУ УМ 

Мҽшгульлек 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

700,0 698,7 499,9 500,0 500,0 

2.11. Укучыларда 

хокукый культураны 

формалаштыру 

буенча тематик 

лекторийлар, сыйныф 

сҽгатьлҽре үткҽрү 

МКУ УО 2017-

2021 

- - - - - 

2.12. Проектны 

тормышка ашыру 

Белем бирү 

МКУ УО 2017-

2021 

- - - - - 



учреждениелҽрендҽ 

«Килештерү хезмҽте»  

2.13. Балигъ 

булмаганнарның үз-

үзен тотышын 

формалаштыруга 

юнҽлдерелгҽн 

акциялҽр, чаралар, 

конкурслар үткҽрү 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

Кбм,  

«Ҿмет» 

халыкка 

социаль 

хезмҽт 

күрсҽтү 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- 13,1 17,0 20,0 20,0 

2.14. Белем бирү 

процессында 

катнашучыларда 

тҿрле социаль 

ситуациялҽрдҽ 

барлыкка килҽ торган 

психологик-педагогик 

проблемаларны 

җиңүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чаралар; 

тҽрбиялҽнүчелҽргҽ 

белем бирү 

маршрутын, шҽхси 

һҽм интеллектуаль 

үзенчҽлеклҽрен, 

мҿмкинлеклҽрен, 

сҽлҽтлҽрен исҽпкҽ 

алып сайларга ярдҽм 

күрсҽтү; һҿнҽри 

карьераны 

планлаштыруда һҽм 

тормышка ашыруда 

психологик ярдҽм 

МКУ УО, 

«Гармония " 

психологик – 

педагогик 

хезмҽте» 

2017-

2021 

- - - - - 



күрсҽтү. 

2.15. Ата-аналар ҿчен 

мастер-класслар, 

тренинглар, «ата-

аналар университеты» 

кысаларында балалар 

белҽн уртак 

коррекцион дҽреслҽр 

үткҽрү. 

МКУ УО, 

Гармония 

«психологик

-педагогик 

хезмҽте» 

2017-

2021 

- - - - - 

2.16. Үткҽрү дҽреслҽр 

исҽптҽн тҿшерү ҿчен 

стресс, эмоциональ-

психологик 

киеренкелек һҽм 

релаксации. 

МКУ УО,  

Гармония 

«психологик

-педагогик 

хезмҽте» 

2017-

2021 

- - - - - 

2.17. Гомуми белем 

бирү мҽктҽплҽре 

укучылары белҽн үз-

үзеңне тотуның 

девиант рҽвешлҽрен 

профилактикалау һҽм 

тормыш 

кыйммҽтлҽрен 

формалаштыру һҽм 

үз-үзеңне тоту 

күнекмҽлҽрен үстерү 

буенча тҿркемле 

дҽреслҽр үткҽрү 

МКУ УО,  

Гармония 

«психологик

-педагогик 

хезмҽте», 

Кбм,  

«Ҿмет» 

халыкка 

социаль 

хезмҽт 

күрсҽтү 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

2.18. Гаилҽдҽ уңайлы 

климат булдыру ҿчен 

профилактик ярдҽм 

күрсҽтү, 

коммуникатив 

күнекмҽлҽрне үстерү 

максатларында 

тренинг 

МКУ УО,  

Гармония 

«психологик

-педагогик 

хезмҽте», 

«Ҿмет " 

халыкка 

социаль 

2017-

2021 

- - - - - 



элементларын үз 

эченҽ алган ата-

аналар һҽм балалар 

белҽн тҿркем эшен 

оештыру (кул эшлҽре 

җыелмасы, үстерү). 

хезмҽт 

күрсҽтү 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

 

2.19. Социаль 

реабилитациягҽ 

мохтаҗ балалар һҽм 

яшүсмерлҽрне балигъ 

булмаганнар ҿчен 

махсуслаштырылган 

учреждениелҽргҽ 

урнаштыруда ярдҽм 

күрсҽтү 

ОСЗ МТЗ 

һҽм СЗ 

МИНИСТР

Ы (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

 

3 нче бурыч Иректән мәхрүм итү урыннарыннан азат ителгән затлар арасында хокук бозуларны Социаль җайлаштыру һәм профилактикалау 

 

3.1. Мҽхрүм итү 

урыннарыннан азат 

ителгҽн затларга 

килҽчҽктҽ аларны 

эшкҽ урнаштыру ҿчен 

медицина 

тикшерүлҽре 

үткҽрергҽ 

РҮХ 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

элек 

хҿкем 

ителгҽн 

затлар 

тарафынн

ан 

кылынган 

җинаятьл

ҽрнең 

чагышты

рма 

күлҽме, 

шул 

исҽптҽн 

тикшерел

гҽн 

җинаятьл

ҽрнең 

30,1

% 

29,7

% 

29,5

% 

29,3

% 

29,1% 28,9

% 

- - - - - 

3.2. Иректҽн мҽхрүм 

итү урыннарыннан 

азат ителгҽн затларга 

эшкҽ урнашуда ярдҽм 

күрсҽтү 

Мҽшгульлек 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

 

2017-

2021 

- - - - - 

3.3. Иректҽн мҽхрүм 

итү урыннарыннан 

азат ителгҽн затларны 

алга таба эшкҽ 

урнаштыру 

Мҽшгульлек 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 



максатыннан һҿнҽри 

юнҽлеш бирү эшен 

оештыру 

 күлҽме, 

процент 

3.4. Иректҽн мҽхрүм 

итү урыннарыннан 

азат ителгҽн затларны 

эшкҽ урнаштыру ҿчен 

эш урыннары 

резервлау һҽм 

квоталау. 

ЦЗН 

(килешү 

буенча), 

Предприятие 

һҽм 

учреждениел

ҽр (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

3.5. Хезмҽт 

базарындагы хҽл һҽм 

иректҽн мҽхрүм итү 

урыннарыннан азат 

ителгҽн затларга эшкҽ 

урнашуда ярдҽм итү 

ҿчен вакантлы 

урыннар булу 

турында мҽгълүмат 

Мҽшгульлек 

үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - - - 

 

4. җәмәгать куркынычсызлыгын тәэмин итүдә эчке эшләр органнары эшчәнлеген оештыру һәм җәмәгать урыннарында хокук тәртибен һәм 

куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен заманча техник чаралар кертү һәм җинаятьләрне ачу 

 

4.1. Видеокүзҽтү 

системасын киңҽйтү 

һҽм урнаштырылган 

видеокамераларга 

хезмҽт күрсҽтү. 

Ык, 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

җҽмҽга

ть 

урынна

рында 

кылын

ган 

җинаят

ьлҽрне

ң 

чагыш

Утыз% 29,6

% 

29,4

% 

29,2

% 

Егерм

е 

тугыз

% 

28,8

% 

- - - 50,0 50,0 

4.2. ПДН бүлеге 

бинасына капиталь 

ремонт үткҽрү 

 

Ык, 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

2020  - - - 50,0 - 



4.3. Тымытык 

авылында, Җиңү 

поселогында 

косметик ремонт) 

 

Ык, 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

2020 тырма 

күлҽме

-

процен

т 

- - - 5,0 - 

4.4. Кул һҽм 

стационар металл 

детекторларын сатып 

алу 

Ык, 

МКУ ИК, 

МКУ УО, 

УФКСТ 

МКУ 

2017-

2021 

- 198,0 - 60,0 50,0 

4.5. Биналарга 

агымдагы һҽм 

капиталь ремонт 

үткҽрү, җҽмҽгать 

тҽртибен саклау 

пунктларын һҽм 

полициянең участок 

пунктларын кирҽкле 

мебель һҽм 

оргтехника белҽн 

тҽэмин итү 

БК 2017-

2021 

- - - 10,0 10,0 

4.7. Полиция участок 

уполномоченныйлары 

катнашында 

«таныштырырга 

рҿхсҽт итегез» 

акциясен оештыру, 

шул исҽптҽн «Маяк» 

газетасында, торак - 

коммуналь хезмҽтлҽр 

ҿчен счет-

квитанциялҽрдҽ 

полициянең участок 

уполномоченныйлары 

турында материаллар 

урнаштыру 

Ык, 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча), 

» Маяк " 

газетасы), 

Бердҽм исҽп-

хисап үзҽге 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - 5,0 5,0 

 



5 нче бурыч: урамнарда хокук тәртибен тәэмин итү 

 

5.1. Җинаятьлҽрне 

ачуда һҽм җҽмҽгать 

тҽртибен саклауда 

ярдҽм итүче ЧҖҖ, 

ДНД, ОПОП 

хезмҽткҽрлҽренҽ, 

гражданнарга 

бүлҽклҽр 

Ык, 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

урамна

рда 

кылын

ган 

җинаят

ьлҽрне

ң 

гомуми 

саны 

буенча 

чагыш

тырмач

а 

күлҽме 

15,2% 14,8

% 

14,6

% 

14,4

% 

14,2% 14.% 1 298,4 1 757,1 2 949,2 3 000 3 000 

5.2. Ирекле халык 

дружинасы эшен 

оештыру, шул 

исҽптҽн хокукый һҽм 

медицина ҽзерлеге 

узу, дружина 

ҽгъзаларына аерым 

билгелҽр ясау, 

портатив операциялҽр 

алу 

Ык, 

ДНД 

(килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - 50,0 50,0 

5.3. Мҽдҽни-

массакүлҽм, дини, 

күңел ачу һҽм спорт 

чараларын уздыру 

барышында җҽмҽгать 

тҽртибен тҽэмин 

итүгҽ килешү 

нигезендҽ Саклау 

структураларын 

җҽлеп итү 

Ык,  

ҖЧҖ 

(килешү 

буенча), 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

 

2017-

2021 

- - - - - 

5.4. Ел саен үткҽрелҽ 

торган һҿнҽри 

осталык конкурслары 

үткҽрүне оештыру  

- «Иң яхшы участок 

полиция 

хезмҽткҽре"»,  

 Ык, 

Эчке эшлҽр 

министрлыг

ы (килешү 

буенча) 

2017-

2021 

- - - 20,0 20,0 



- "Иң яхшы тҽртип 

саклау җҽмҽгать 

пункты"», 

- «Иң яхшы тҽртип 

саклау җҽмҽгать 

пункты начальнигы"» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа бүлекләре буенча финанс чараларын исәпләү 

 

номерлы 

бүлек 
Бүлекнең исеме 

Бер елга акча суммасы (мең сум.) Чара нҽтиҗҽлҽре 

2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 еллар. 



1. Азнакай муниципаль районы территориясендҽ 

җинаятьчелек дҽрҽҗҽсе кимү  

8 252,7 4 880,0 4 806,5 7 625,0  7 625,0 33 189,2 

2. Балигъ булмаганнар белҽн эшлҽүнең 

инновацион формаларын һҽм методларын 

куллану, балалар һҽм яшьлҽргҽ ҽхлакый һҽм 

патриотик тҽрбия бирүне активлаштыру һҽм 

камиллҽштерү 

727,5 711,8 516,9 575,0 575,0 3 106,2 

3. 

 

Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан азат 

ителгҽн затлар арасында хокук бозуларны 

Социаль җайлаштыру һҽм профилактикалау 

0 0 0 0 0 0 

4. Җҽмҽгать куркынычсызлыгын тҽэмин итүдҽ 

эчке эшлҽр органнары эшчҽнлеген оештыру 

һҽм җҽмҽгать урыннарында хокук тҽртибен 

һҽм куркынычсызлыкны тҽэмин итү һҽм 

җинаятьлҽрне ачу ҿчен заманча техник 

чаралар кертү. 

0 198,0 0 180,0 115,0 493,0 

5. Урамнарда хокук тҽртибен тҽэмин итү 

 

1 298,4 1 757,1 2 949,2 3 070,0 3 070,0 12 144,7 

 Йомгак: 10 278,6 7 546,9 8 272,6 11 450,0 11 385,0 48 933,1 



 Программаны тормышка ашыру нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары 
 

Бурыч исеме 

Бҽялҽү индикаторлары ахыргы 

нҽтиҗҽлҽр 

(үлчҽү берҽмлеклҽре) 

Тҿп 

күрсҽткеч 

Индикатор күрсҽткечлҽре 

 

2015 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ җинаятьчелек 

дҽрҽҗҽсе кимү  

100 мең кешегҽ кылынган 

җинаятьлҽр саны (берҽмлек) 

631 611 591 580 569 558 

2. Балигъ булмаганнар белҽн эшлҽүнең 

инновацион формаларын һҽм 

методларын куллану, балалар һҽм 

яшьлҽргҽ ҽхлакый һҽм патриотик 

тҽрбия бирүне активлаштыру һҽм 

камиллҽштерү 

балигъ булмаганнар тарафыннан 

кылынган җинаятьлҽрнең, шул 

исҽптҽн тикшерелгҽн җинаятьлҽрнең 

чагыштырма күлҽме - процент 

Ҿч% 2,6% 2,4% 2,2% Ике% 1,8% 

3. Иректҽн мҽхрүм итү урыннарыннан 

азат ителгҽн затлар арасында хокук 

бозуларны Социаль җайлаштыру һҽм 

профилактикалау 

элек хҿкем ителгҽн затлар 

тарафыннан кылынган 

җинаятьлҽрнең чагыштырма күлҽме, 

шул исҽптҽн тикшерелгҽн 

җинаятьлҽрнең күлҽме, процент 

30,1% 29,7% 29,5% 29,3% 29,1% 28,9% 

4. Җҽмҽгать куркынычсызлыгын 

тҽэмин итүдҽ эчке эшлҽр органнары 

эшчҽнлеген оештыру һҽм җҽмҽгать 

урыннарында хокук тҽртибен һҽм 

куркынычсызлыкны тҽэмин итү һҽм 

җинаятьлҽрне ачу ҿчен заманча техник 

чаралар кертү 

җҽмҽгать урыннарында кылынган 

җинаятьлҽрнең чагыштырма күлҽме-

процент 

Утыз% 29,6% 29,4% 29,2% Егерме 

тугыз% 

28,8% 

5. Урамнарда хокук тҽртибен тҽэмин 

итү 

урамнарда кылынган җинаятьлҽрнең 

гомуми саны буенча чагыштырмача 

күлҽме 

15,2% 14,8% 14,6% 14,4% 14,2% 14.% 

Tezmä azağı: 

 

Җирле үзидарҽ органнары 



        МВД-Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлеге; 

Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлегенең участок уполномоченныйлары; 

Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлегенең балигъ булмаганнар эшлҽре буенча 

бүлекчҽсе; 

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты; 

Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының опека һҽм попечительлек бүлеге; 

ФИХИ-Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсенең Азнакай 

бүлекчҽсе; 

ТР буенча ОФПС 11 «ДУ 87 нче ПЧ – МЧС»; 

Азнакай муниципаль районының террорчылыкка каршы комиссиясе;  

Россия Федерациясе Җҽзаларны үтҽтү федераль хезмҽтенең Татарстан Республикасы буенча идарҽсенең җинаять-башкарма 

инспекциясе Федераль казна учреждениесенең Азнакай районы буенча филиалы; 

Балигъ булмаганнар эшлҽре һҽм аларның хокукларын яклау буенча комиссия; 

Приют "МАУ -" Приют " муниципаль автоном учреждениесе»; 

"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе" муниципаль казна учреждениесе»;  

«Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽдҽният идарҽсе " муниципаль казна учреждениесе»; 

ФКСТ МКУ - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Физик культура, спорт һҽм туризм идарҽсе" 

муниципаль казна учреждениесе»; 

"Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре буенча идарҽсе" муниципаль казна учреждениесе»;  

Азнакай муниципаль районында торак милекчелҽре ширкҽтлҽре; 

ЕРЦ - «Бердҽм исҽп-хисап үзҽге-Азнакай " җаваплылыгы чиклҽнгҽн муниципальара хуҗалык җҽмгыяте»; 

Торак-коммуналь хуҗалык департаменты-Азнакай муниципаль районының «Торак-коммуналь хуҗалык һҽм тҿзеклҽндерү 

департаменты " муниципаль унитар предприятиесе; 

ТР Дҽүлҽт алкоголь инспекциясе-Татарстан Республикасы Дҽүлҽт алкоголь инспекциясенең Ҽлмҽт территориаль органы; 

«Форпост «муниципаль бюджет учреждениесе – Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының» Форпост " 

җҽмҽгать тҽртибен саклау буенча яшьлҽр (мҽктҽп) формированиелҽре үзҽге»; 

ДНД-Азнакай муниципаль районының ирекле халык дружинасы;  

РҮХ – " Азнакай үзҽк район хастаханҽсе «дҽүлҽт автоном сҽламҽтлек саклау учреждениесе»; 

ТР Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль яклау министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы социаль 

яклау бүлеге; 

        «Ҿмет» халыкка социаль хезмҽт күрсҽтү үзҽге - Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль яклау министрлыгының Халыкка социаль 

хезмҽт күрсҽтү үзҽге     

        Азнакай муниципаль районында " Ҿмет» Татарстан Республикасы яклау; 



ЦЗН - " Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге «дҽүлҽт казна учреждениесе»; 

ОВК-Татарстан Республикасы Хҽрби комиссариатының Азнакай шҽһҽре һҽм Азнакай районы буенча бүлеге;  

ЧҖҖ-шҽхси сак оешмалары; 

"Маяк» газетасы - «Татмедиа" ААҖ филиалы "Маяк" газетасы редакциясе»; 

«Азнакай» ТРК - «Азнакай "телерадиокомпаниясе" ААҖ филиалы»;  

Азнакай муниципаль районы предприятиелҽре һҽм учреждениелҽре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ -1 

"2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында Терроризм һәм экстремизмны 

профилактикалау «» 

 

Ярдҽмче Программаның 

Исеме-1 

"2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында Терроризм 

һҽм экстремизмны профилактикалау «» 

Подпрограмманы эшлҽү 

ҿчен нигез 

25.07.2002 №114-ФЗ «Экстремистлык эшчҽнлегенҽ каршы тору 

турында " Федераль закон»; 

«Россия Федерациясендҽ җирле үзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон»; 

«Терроризмга каршы тору турында»06.03.2006 ел, №35-ФЗ 

Федераль закон. 

Муниципаль заказчы - 

координатор 

Азнакай муниципаль районының террорчылыкка каршы 

комиссиясе 

Подпрограмманы 

Эшлҽүче 
Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

Ярдҽмче программаның 

тҿп максаты  

Азнакай муниципаль районында Терроризм һҽм экстремизмны 

профилактикалау, кеше тормышын терроризм һҽм экстремистлык 

күренешлҽреннҽн саклау 

Подпрограмманың 

Бурычлары  

- Экстремизмны һҽм терроризмны профилактикалау буенча 

оештыру, мҽгълүмат чаралары; 

- халыкның террорчылык һҽм экстремистлык идеологиясе 

күренешлҽренҽ түземсезлек атмосферасын булдыруга юнҽлтелгҽн 

җҽмҽгатьчелек фикерен формалаштыру; 

- экстремистлык һҽм террорчылык характерындагы күренешлҽрне 

кисҽтү; 

- кешелҽр күп була торган объектларның һҽм тереклекне тҽэмин 

итү объектларының террорчылыкка каршы яклануын кҿчҽйтү 

Сату вакыты 2019-2021 еллар 

Подпрограмманы 

башкаручылар һҽм 

башкаручылар 

Экстремизмны һҽм терроризмны профилактикалау субъектлары  

Ярдҽмче программаны 

финанслау чыганаклары 

Азнакай районы бюджетыннан 2 188,5 мең сум күлҽмендҽ бюджет 

ассигнованиелҽре каралган. 

Программа буенча эшлҽрне бюджет финанславы күлҽмнҽре 

кимегҽндҽ, заказ бирүче программа чараларын билгелҽнгҽн 

срокларда гамҽлгҽ ашыру ҿчен бюджеттан тыш чыганакларны 

җҽлеп итү буенча ҿстҽмҽ чаралар эшли. 

Финанслау булмаганда, ярдҽмче программа чараларына 

тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ. 

Подпрограмманы 

тормышка ашыруның 

кҿтелгҽн соңгы 

нҽтиҗҽлҽре 

Подпрограмманы үтҽү мҿмкинлек бирҽчҽк: 

- террорчылыкны һҽм экстремизмны профилактикалауның 

муниципаль системасының нҽтиҗҽлелеген арттыру; 

- шҽһҽр, район объектларының, кешелҽр күп була торган 

объектларның, яшҽешне тҽэмин итү объектларының 

террорчылыкка каршы торучанлыгын арттыру;; 

- халыкның толерант тҽртибен формалаштыруны дҽвам итҽргҽ, 

интернационализм, татулык, милли һҽм дини түземлелек 

культурасын таратырга ; ;  



- халыкта террористик һҽм экстремистик күренешлҽрнең барлык 

фактларына карата түземсезлек формалаштыруны дҽвам итҽргҽ . ; 

- Азнакай муниципаль районы территориясендҽ экстремизм һҽм 

терроризм күренешлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү 

буенча чараларның нҽтиҗҽлелеген арттыру.  

Ярдҽмче программаның 

үтҽлешен контрольдҽ 

тотуны оештыру 

системасы      

Азнакай муниципаль районының хокук бозуларны 

профилактикалау субъектлары, ведомстволар, федераль башкарма 

хакимият органнарының территориаль органнары, чаралар 

үтҽлеше ҿчен җаваплы җирле үзидарҽ органнары квартал саен, 

кварталның 5 числосыннан да соңга калмыйча, билгелҽнгҽн 

тҽртиптҽ аларның үтҽлеше турында Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетына мҽгълүмат бирҽлҽр. Ярдҽмче программа 

чараларының үз вакытында һҽм сыйфатын Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты тикшереп тора. 

 

I. Подпрограмманы хәл итүгә юнәлдерелгән проблеманың характеристикасы 

Районда терроризмны һҽм экстремизмны профилактикалау буенча Башкарма 

комитетның 17.10.2016 ел, №301 карары белҽн расланган Азнакай муниципаль районында 

хокук бозуларны профилактикалау буенча муниципаль комплекслы программага кертелгҽн 

программа чаралары комплексы тормышка ашырыла. 

Башкарыла торган чаралар терроризм һҽм экстремизмны профилактикалау буенча җирле 

үзидарҽ органнарының эш рҽвешлҽрен һҽм методларын, милли һҽм раса түземсезлеге 

чагылышларын камиллҽштерүгҽ; этник дискриминациягҽ каршы тору; интернационализм 

культурасын, татулык, милли һҽм дини түземлелек культурасын таратуга; милли экстремистик 

яшьлҽр тҿркемнҽрен булдырмауга һҽм аларның эшчҽнлеген булдырмауга юнҽлдерелгҽн. 

Чараларны тормышка ашыру Азнакай муниципаль районында оператив хҽлнең 

тотрыклылыгын тҽэмин итҽргҽ мҿмкинлек бирде, шул ук вакытта Урта Азия һҽм Кавказ 

дҽүлҽтлҽреннҽн чыккан кешелҽрнең югары миграция дҽрҽҗҽсе сакланып калганлыктан, 

Татарстан Республикасына, шулай ук экстремистик һҽм террорчылык оешмалары белҽн бҽйле 

затларның керүенҽ, халыкның этник һҽм конфессиональ балансын үзгҽртүгҽ ярдҽм итҽ, бу 

җҽмгыятьтҽге киеренкелекне үстерү ҿчен шартлар тудырачак. 

Эчке эшлҽр органнары тарафыннан даими рҽвештҽ «Хизб-ут Тахрир ҽл-Ислами», 

«Җамаат Таблиги», «Нурджулар»халыкара экстремистик һҽм террорчылык оешмаларының 

ячейкаларын ачыклау буенча оператив-эзлҽү һҽм профилактик чаралар үткҽрелҽ. 

2019 елда уртак профилактик эш барышында «Экстремистлык эшчҽнлегенҽ каршы тору 

турында» 25.07.2002 ел, №114-ФЗ Федераль закон кысаларында экстремистик эшчҽнлекне 

гамҽлгҽ ашырырга ярамау турында 2 кисҽтү чыгарылган.  

Радикаль дини агымнарның тарафдарларын, шул исҽптҽн экстремистик яки 

Террорчылык эшчҽнлегендҽ катнашу ҿчен чит илгҽ чыккан затларны ачыклау буенча чаралар 

үткҽрү дҽвам итҽ.  

Җирле халык һҽм якын чит иллҽрдҽн килгҽн затлар арасында миллҽтара һҽм 

конфессияара конфликтларны кисҽтү мҽсьҽлҽлҽре Татарстан Халыклары дуслыгы йортының 

Азнакай шҽһҽрендҽге филиалы белҽн берлектҽ Хокук бозуларны профилактикалау буенча 

террорчылыкка каршы комиссиянең эшче тҿркемнҽренең квартал утырышларында карала. 

Азнакай муниципаль районында милли-мҽдҽни оешмалар тарафыннан экстремистик һҽм башка 

деструктив характердагы ҽйтемнҽрне ачыклау максатыннан таратыла торган материалларга 

даими мониторинг үткҽрелҽ. 

Татарстан Республикасы мҿселманнары Диния нҽзарҽте җитҽкчелеге карары белҽн район 

территориясендҽ 1 район мҿхтҽсибҽте булдырылды. 



Мҽчетлҽрнең саны арту тҿрле сҽбҽплҽр аркасында радикаль дини карашларга ия булган 

мҿселманнарның саны артуга да китергҽн.  

Шулай ук хокук саклау органнарының оператив-хезмҽт эшчҽнлеге барышында яшьлҽр 

арасында, шул исҽптҽн миллҽтара һҽм конфессияара мҿнҽсҽбҽтлҽр нигезендҽ хҽллҽрнең 

кискенлҽшүе куркынычы да ачыкланган.  

Шулай итеп, районда Экстремизмга һҽм терроризмга каршы тору ҿлкҽсендҽге эшчҽнлек 

түбҽндҽге тҿп факторларны исҽпкҽ алып гамҽлгҽ ашырыла: 

- «Ислам дҽүлҽте» кебек халыкара террорчылык оешмаларының Сириядҽ хҽрби 

хҽрҽкҽтлҽрдҽ катнашканнан соң кайткан затлардан файдаланып, Россия территориясендҽ 

террорчылык актлары ясарга омтылулары; 

-Татарстан Республикасы Дҽүлҽт Советы депутатларын сайлауларны ҽзерлҽү һҽм уздыру 

чорында социаль-сҽяси хҽлне катлауландыру максатыннан, 2019 елның сентябрендҽ 

террорчылык һҽм экстремистик структураларның үз эшчҽнлеген активлаштырырга омтылулары 

мҿмкинлеге;,  

- аерым террорчылык кҿчлҽүлҽренең аерым объектларының террорчылыкка каршы 

яклануында сакланучы җитешсезлеклҽр. 

Экстремизм, терроризм иҗтимагый куркынычсызлыкка реаль куркыныч тудыра һҽм 

иҗтимагый тормышның барлык ҿлкҽлҽренҽ тискҽре йогынты ясый. 

Экстремистлыкка, терроризмга ярдҽм итүче сҽбҽплҽрне һҽм шартларны кисҽтүгҽ, 

ачыклауга, бетерүгҽ юнҽлдерелгҽн чараларга системалы якын килү районда социаль-

икътисадый хҽлне яхшыртуның иң мҿһим шартларыннан берсе булып тора. Мондый алымны 

тормышка ашыру ҿчен, террорчылыкны һҽм экстремизмны профилактикалау буенча үткҽрелҽ 

торган чараларны исҽпкҽ алып, террорчылыкны, экстремизмны профилактикалау буенча 

муниципаль ярдҽмче программа кирҽк. 

 

                  II. Ярдәмче программаның төп максатлары һәм бурычлары 

Программаны тормышка ашыруның тҿп максатлары-террорчылыкны һҽм экстремизмны 

профилактикалау эшчҽнлеген камиллҽштерү,Азнакай муниципаль районында яшҽүче 

кешелҽрнең тормышын терроризм һҽм экстремистлык күренешлҽреннҽн саклау. 

Программаның Бурычлары: 

- экстремизмны һҽм терроризмны профилактикалау буенча оештыру, мҽгълүмат 

чаралары; 

- халыкның террорчылык һҽм экстремистлык идеологиясе күренешлҽренҽ түземсезлек 

атмосферасын булдыруга юнҽлтелгҽн җҽмҽгатьчелек фикерен формалаштыру; 

- экстремистлык һҽм террорчылык характерындагы күренешлҽрне кисҽтү; 

- кешелҽр күп була торган объектларның һҽм тереклекне тҽэмин итү объектларының 

террорчылыкка каршы яклануын кҿчҽйтү. 

Подпрограмманың тҿп чаралары: халыкка экстремизм күренешлҽреннҽн саклану 

рҽвешлҽре һҽм методлары турында мҽгълүмат бирү, күпмиллҽтле Россия җҽмгыяте 

кыйммҽтлҽре нигезендҽ толерантлык тҽртибен пропагандалау һҽм формалаштыру, миллҽтара 

һҽм конфессияара татулыкны ныгыту, халыкның терроризм һҽм экстремистлык күренешлҽренҽ 

каршы түземсезлек булдыруга юнҽлтелгҽн иҗтимагый фикер формалаштыру; экстремистлык 

һҽм терроризм күренешлҽрен кисҽтүгҽ, гражданнарның күплҽп булуы объектларының һҽм 

тормыш-кҿнкүрешен һҽм объектларының террорчылыктан саклануын кҿчҽйтүгҽ, терроризм һҽм 

экстремизм күренешлҽренең нҽтиҗҽлҽрен минимальлҽштерүгҽ юнҽлтелгҽн профилактик 

чараларның нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

Программалы чараларның тулы исемлеге, аларны гамҽлгҽ ашыру ҿчен финанслау 

ихтыяҗын күрсҽтеп, 1 нче кушымтада тҽкъдим ителгҽн. 

Программаны үтҽү җирле үзидарҽ органнарының терроризм һҽм экстремизмны 

профилактикалау, милли һҽм раса түземсезлек күренешлҽре, этник дискриминациягҽ каршы 



тору; интернационализм культурасын тарату, миллҽтара һҽм конфессияара татулыкны ныгыту; 

халыкның терроризм һҽм экстремистлык күренешлҽренҽ түземсезлек булдыруга; яшьлҽр 

тҿркемнҽрен булдырмауга юнҽлтелгҽн иҗтимагый фикер формалаштыруга; кешелҽр күплҽп 

була торган шҽһҽр объектларының террорчылыкка каршы торучанлыгын арттырырга 

мҿмкинлек бирҽчҽк. 

   Тҿп максатлар, бурычлар, нҽтиҗҽлҽрне бҽялҽү индикаторлары, шулай ук программада 

каралган чараларны финанслау күлҽме 1 нче кушымтада күрсҽтелгҽн.P723 

III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү 
Чараларны финанслау, нигездҽ, Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

тармаклар буенча бюджеты хисабына башкарыла. Шулай ук Татарстан Республикасы 

бюджетыннан һҽм бюджеттан тыш чыганаклардан акча җҽлеп итү планлаштырыла. 

Программаны гамҽлгҽ ашыруның бҿтен вакытына район бюджеты акчаларыннан 2 188,5 

мең сум акча каралган, шул исҽптҽн: 

- 2019 елда-0,0 мең сум; 

- 2020 елда-1 095,5 мең сум; 

- 2021 елда-1 093,0 мең сум. 

Финанслау күлҽме фаразланган характерда һҽм район бюджеты мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ 

алып ел саен тҿзҽтмҽлҽр кертергҽ тиеш.  

Программа чаралары максатчан финанслау бүлеп бирмичҽ башкарыла ала. 

 IV. Программаны гамәлгә ашыру механизмы 

Ул ел саен программа чараларына максатчан күрсҽткечлҽрне һҽм чыгымнарны, аны 

тормышка ашыру механизмын һҽм башкаручыларның составын тҽгаенли, чараларны үтҽү ҿчен 

җаваплы ведомстволардан программа үтҽлеше турында мҽгълүматлар 

сорый.http://www.kzn.ru/old/page8152.htm 

Программаны тормышка ашыру чаралар исемлеге нигезендҽ, аларны үтҽү срокларын һҽм 

бюджет ассигнованиелҽрен күрсҽтеп гамҽлгҽ ашырыла. 

Чараларны финанслау тармак принцибы буенча гамҽлгҽ ашырыла. 

Программаны гамҽлгҽ ашыру ҿчен җаваплы башкаручылар 

кварталhttp://www.kzn.ru/old/page8152.htm саен, хисап чорыннан соң килүче айның 15нче 

числосына кадҽр, квартал саен, аны тормышка ашыру ҿчен җаваплы Азнакай муниципаль 

районының террорчылыкка каршы комиссиясенҽ (районның террорчылыкка каршы комиссиясе 

һҽм хокук саклау органнары белҽн хезмҽттҽшлек итү буенча секретаре аша) тиешле 

бюджетлардан бүлеп бирелҽ торган чараларның үтҽлеше һҽм үзлҽштерелгҽн акчалар турында 

мҽгълүмат бирҽлҽр.   Азнакай муниципаль районының террорчылыкка каршы комиссиясе 

утырышларында Программа чараларының үтҽлешен һҽм финанс чараларын куллануның 

нҽтиҗҽлелеген даими карауhttp://www.kzn.ru/old/page8152.htm планлаштырыла.  

V. Икътисади һәм социаль бәяләү  

программаның нәтиҗәлелеге 
Чараларны үтҽүгҽ ярдҽм итҽчҽк: 

- терроризм һҽм экстремизмны, радикаль дини агымнарны, милли һҽм раса түземсезлек, 

этник дискриминациягҽ каршы тору буенча эш рҽвешлҽрен һҽм методларын камиллҽштерү ; ;  

- Азнакай муниципаль районында яшҽүче халыкның террорлык һҽм экстремистлык 

күренешлҽренең, шулай ук Толерантлык аңының, интернационализм культурасының, 

татулыкның, милли һҽм дини түземлелегенең барлык фактларына халыкта түземсезлек 

формалаштыру ; ; 

- Азнакай муниципаль районында яшҽүче кешелҽрнең тормышын терроризм һҽм 

экстремистлык күренешлҽреннҽн саклау дҽрҽҗҽсен күтҽрү ; ; 

- аеруча мҿһим һҽм тормыш тҽэмин итү объектларының террорчылыкка каршы яклануын 

кҿчҽйтү, терроризм һҽм экстремизм күренешлҽрен минимальлҽштерү һҽм (яки) бетерү буенча 

чараларның нҽтиҗҽлелеген арттыру.

http://www.kzn.ru/old/page8152.htm
http://www.kzn.ru/old/page8152.htm
http://www.kzn.ru/old/page8152.htm


Программа чаралары исемлеге 

"2019-2021 елларга Азнакай муниципаль районында Терроризм һәм экстремизмны профилактикалау «» 

 

Тҿп чараларның исеме Башкаручылар Тҿп 

чараларны 

башкару 

сроклары 

Ахыргы нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторлары, 

үлчҽү берҽмлеклҽре 

Индикатор күрсҽткечлҽре Татарстан Республикасы Азнакай 

муниципаль районының 

бюджеты хисабына финанслау-

мең сум 

Максаты: Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы территориясендҽ яшҽүче гражданнарның тормыш һҽм тынычлыгын, аларның 

экстремизмга һҽм терроризмга каршы тору нигезендҽ законлы хокукларын һҽм мҽнфҽгатьлҽрен яклау дҽрҽҗҽсен күтҽрү, Татарстан 

Республикасында аларның күренешлҽрен кисҽтү һҽм кисҽтү 

1 бурыч Терроризм идеологиясе йогынтысына дучар булган, шулай ук аның йогынтысына дучар булган затлар белҽн профилактик эш алып 

бару ҿчен шартлар булдыру 

    2019 ел 

(база 

елы)  

2020 ел 2021 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 

1 2 3 4 5 6 7 9 13 14 

1.1. «Аерым игътибар» 

(риск) 

категориясендҽге 

затлар белҽн эшлҽү 

буенча муниципаль 

Ведомствоара эшче 

тҿркем эшен тҽэмин 

итҽргҽ) 

Башкарма 

комитет, 

 авыл җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешү буенча), 

Татарстан 

Республикасында 

дҽүлҽт 

хакимиятенең 

территориаль 

органнары 

(килешү буенча), 

Татарстан 

Республикасы 

буенча Эчке 

эшлҽр 

министрлыгының 

2019-2021 

еллар 

Эш тҿркемнҽре 

утырышлары саны 

4 4 4 - - - 



территориаль 

бүлекчҽлҽре(киле

шү буенча), 

Россия Федераль 

куркынычсызлык 

хезмҽтенең ТР 

буенча Идарҽсе 

(килешү буенча), 

Россия ФҖҮХИ 

ТР буенча 

Идарҽсе (килешү 

буенча), Россия 

Тикшерү 

комитетының ТР 

буенча Тикшерү 

идарҽсе (килешү 

буенча), Россия 

Тикшерү 

комитетының ТР 

буенча Тикшерү 

идарҽсе (килешү 

буенча)) 

1.2. «Махсус 

игътибар» (риск) 

категориясендҽге 

затлар белҽн адреслы 

профилактик 

чараларда катнашу 

ҿчен коммерцияле 

булмаган (шул исҽптҽн 

дини) оешмаларны һҽм 

иҗтимагый 

активларны 

стимуллаштыру 

чараларын гамҽлгҽ 

ашыру) 

 2019-2021 

еллар 

Иҗтимагый 

активистларны җҽлеп 

итеп, профилактик эш 

белҽн колачланган 

«аерым игътибар» 

(риск) 

категориясендҽге 

затлар ҿлеше  

30 40 50 - 25 25 



1.3. «Аерым игътибар» 

(риск) 

категориясендҽге 

затлар белҽн эшлҽүдҽ, 

халҽтне 

диагностикалау, 

психологик һҽм 

психотерапевтик ярдҽм 

күрсҽтүдҽ катнашкан 

вазифаи затларны һҽм 

иҗтимагый 

активларны ҽзерлҽү 

ҿчен квалификацияле 

белгечлҽрне җҽлеп 

итүне тҽэмин итү 

Башкарма 

комитет, 

Югары медицина 

белем бирү 

оешмалары 

2019-2021 

еллар 

Белемле, 

квалификацияле 

белгечлҽр саны 

2 2 2 - 10 10 

1.4. «Аерым игътибар» 

(риск) 

категориясендҽге 

затларга социаль 

характердагы ярдҽм 

күрсҽтүнең ҿзлексез 

чараларын тормышка 

ашыруда яшьлҽр 

тармагы, спорт 

оешмалары 

белгечлҽренең, яшьлҽр 

иҗтимагый 

активистларының 

актив катнашуын 

тҽэмин итү)  

"ҼМР башкарма 

комитетының 

Физик культура, 

спорт һҽм туризм 

идарҽсе" МКУ»; 

ҼМР башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

буенча идарҽсе» 

2019-2021 

еллар 

Күрсҽтелгҽн хезмҽт 

тҿрлҽре белҽн 

колачланган «аерым 

игътибар» (риск) 

категориясендҽге 

затлар ҿлеше 

5 10 15 - - - 

1.5. Функциональ 

регламент белҽн 

беркетелгҽн белем 

бирү оешмаларының 

вазыйфаи затларының 

«аерым игътибар» 

ҼМР башкарма 

комитетының 

мҽгариф идарҽсе» 

2019-2021 

еллар 

«Аерым игътибар» 

(риск) 

категориясендҽге 

затлар (яисҽ аларның 

балалары укый 

торган уку 

60 70 80 - - - 



(риск) 

категориясендҽге 

затлар белҽн адреслы 

эш алып баруда актив 

катнашуын тҽэмин 

итҽргҽ) 

сыйныфлары белҽн 

тҿркемле корректлау 

чаралары 

(тренинглар, 

семинарлар) ҿлеше) 

1.6. Балигъ 

булмаганнарның 

күзҽтүчесезлеген һҽм 

хокук бозуларын 

профилактикалау 

системасының барлык 

субъектлары 

белгечлҽренең «аерым 

игътибар» (риск) 

категориясе гаилҽлҽре 

белҽн профилактик 

чараларны, шул 

исҽптҽн торгызу 

медиациясе 

техникасын кулланып, 

актив катнашуын 

тҽэмин итҽргҽ 

Башкарма 

комитет,  

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

балигъ 

булмаганнар 

эшлҽре буенча 

комиссиясе 

җаваплы 

сҽркатибе 

 

2019-2021 

еллар 

Профилактик чаралар 

белҽн колачланган 

гаилҽлҽр, «аерым 

игътибар» (риск) 

категориясендҽге 

затлар яши торган 

гаилҽлҽрнең гомуми 

саныннан) 

 +10% +10% - 500 500 

1.7. Адреслы 

профилактик эштҽ 

катнашучы 

белгечлҽрнең һҿнҽри 

осталык буенча 

тармакара семинарлар 

үткҽрергҽ 

Исполнительный 

комитет 

2019-2021 

еллар 

Семинарлар саны 1 1 1 - - - 

1.8. Яшьлҽр 

даирҽсендҽ һҽм 

мҽгариф ҿлкҽсендҽ 

мҽгариф, яшьлҽр, 

медицина, социаль 

ҼМР башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

буенча идарҽсе»; 

"Азнакай РҮХ 

2019-2021 

еллар 

Күрсҽтелгҽн 

тармаклардагы 

белгечлҽрне 

комплектлау 

проценты 

 +10% +10% - - - 



яклау ҿлкҽсенҽ 

социаль педагогларны, 

психиатрларны җҽлеп 

итү, тиешле белем алу 

һҽм белгечлек буенча 

муниципаль 

берҽмлектҽ эшкҽ 

урнашуда мҽгълүмати 

ярдҽм күрсҽтү ҿчен 

һҿнҽри юнҽлеш бирү 

эше алып бару 

«ДАСУ»; 

ТР Хезмҽт, 

халыкны эш 

белҽн тҽэмин итү 

һҽм социаль 

яклау 

министрлыгының 

Азнакай 

муниципаль 

районындагы 

социаль яклау 

бүлеге 

1.9. Терроризм 

идеологиясенең 

тотрыклы чарасын 

формалаштыруга һҽм 

массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында, социаль 

челтҽрлҽрдҽ, гавами 

чараларда традицион 

Россия рухи-ҽхлакый 

кыйммҽтлҽрен 

үстерүгҽ юнҽлдерелгҽн 

чыгышларга аерым 

игътибар (риск) 

категориясендҽге 

затларны җҽлеп итү 

буенча эш алып бару 

Башкарма 

комитет, 

Татарстан 

Республикасы 

буенча Эчке 

эшлҽр 

министрлыгы, РФ 

ФИХнең 

Татарстан 

Республикасы 

буенча идарҽсе, 

Татарстан 

Республикасы 

буенча ҖҮФХИ, 

"Татмедиа" ААҖ 

Территориаль 

филиалы 

2019-2021 

еллар 

Мондый аңлатмалар 

белҽн чыгыш ясаган 

«аерым игътибар» 

(риск) 

категориясендҽге 

затлар ҿлеше 

5 5 5 - - - 

1.10. Системалы 

хезмҽт һҽм уку 

процессына җҽлеп 

ителмҽгҽн яшьлҽрне, 

шулай ук формаль 

булмаган яшьлҽр 

оешмалары 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

буенча Идарҽсе" 

МКУ» 

2019-2021 

еллар 

Максатчан 

аудиториянең гомуми 

санына җҽлеп ителгҽн 

яшьлҽр ҿлеше 

 +10% +10% - - - 



вҽкиллҽрен, 

иҗтимагый ҽһҽмиятле 

социаль проектларны 

һҽм программаларны 

тормышка ашыруга 

җҽлеп итү буенча 

чаралар оештырырга 

һҽм үткҽрергҽ 

1.11. Интернет 

челтҽрендҽге 

деструктив 

берлҽшмҽлҽрдҽ 

муниципаль берҽмлек 

халкының 

активлыгына 

мониторинг үткҽрүне 

тҽэмин итҽргҽ 

(катнашучыларны 

матди кызыксындыру) 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

буенча Идарҽсе" 

МКУ»  

2019-2021 

еллар 

Мониторинг 

нҽтиҗҽлҽре буенча 

мҽгълүмат 

белешмҽлҽре саны 

12 12 12 - 393 393 

1.12. Муниципаль 

берҽмлектҽ экстремизм 

билгелҽре булу-

булмауга даими 

мониторинг 

оештырырга һҽм 

тикшеренүлҽр 

үткҽрергҽ 

Исполнительный 

комитет  

2019-2021 

еллар 

Саны үткҽрелгҽн 

тикшеренүлҽр 

2 2 2 - 120 120 

1.13. Татарстан 

Республикасы ҿчен 

традицион ислам 

формаларын тотучы 

дини лидерлар ҽзерлҽү 

ҿчен, дини оешмалар 

җитҽкчелеге белҽн 

берлектҽ, Россиянең 

Исполнительный 

комитет  

  1 1 1 - - - 



алдынгы технология 

уку йортларына 

(Болгар ислам 

академиясенҽ) 

кандидатлар сайлап 

алу һҽм аларны җибҽрү 

процедурасын 

оештырырга 

2 бурыч Татарстан Республикасында терроризмга каршы аң формалаштыру 

2.1. Мҽгълүмати-

пропаганда тҿркеме 

эшчҽнлеген тҽэмин итү 

(катнашучыларны 

матди кызыксындыру) 

Башкарма 

комитет, авыл 

җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешенү 

буенча), 

территориаль  

2019-2021 

еллар 

Эш тҿркемнҽре 

утырышлары саны 

4 4 4 - - - 

2.2. Терроризмга 

каршы юнҽлештҽге 

күрсҽтмҽ агитация 

продукциясен 

(стикерлар, 

брошюралар, 

плакатлар) эшлҽргҽ, 

ҽзерлҽргҽ һҽм 

таратырга 

(урнаштырырга) 

Башкарма 

комитет, авыл 

җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешү буенча) 

 Иҗтимагый игътибар 

ҿчен урнаштырылган 

продукция 

берҽмлеклҽре саны 

 10 10 - 20 20 

2.3. Халык белҽн 

мҽгълүмати-аңлату 

эшлҽре алып бару ҿчен 

квалификацияле 

лектор-

пропагандистларны 

җҽлеп итүне тҽэмин 

итү, аларга матди 

Башкарма 

комитет, авыл 

җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешү буенча) 

 Лекциялҽр/чыгышлар 

саны 

 2 2 - - - 



кызыксындыру 

каралган 

2.4. Халык белҽн 

мҽгълүмати-аңлату 

эшлҽре алып бару ҿчен 

лектор-

пропагандистларның 

муниципаль активын 

ҽзерлҽүне тҽэмин 

итҽргҽ 

Башкарма 

комитет, авыл 

җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешү буенча) 

 Муниципаль 

берҽмлек халкы 

арасыннан 

укытылган, 

квалификацияле 

лекторлар саны 

 2 2 - 0 0 

 

2.5. Терроризмга 

каршы кҿрҽштҽ 

бердҽмлек кҿненҽ 

багышланган 

иҗтимагый-сҽяси, 

мҽдҽни һҽм спорт 

чаралары үткҽрү (3 

сентябрь) 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

буенча Идарҽсе" 

МКУ»;  

Татмедиа " АҖ 

филиалы» 

2019-2021 

еллар 

Чаралар саны 1 1 1 - - - 

2.6. "Экстремизмга-

юк» ункҿнлеген үткҽрү 

(4-14 сентябрь) 

Башкарма 

комитет, авыл 

җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешү буенча), 

Татарстан 

Республикасында 

дҽүлҽт 

хакимиятенең 

территориаль 

органнары 

(килешү буенча), 

ТР буенча Эчке 

эшлҽр 

министрлыгының 

территориаль 

2019-2021 

еллар 

Чаралар саны 36 40 40 - 10 10 

 



бүлекчҽлҽре 

(килешү буенча), 

Татарстан 

Республикасы 

Прокуратурасы, 

дини, 

иҗтимагый, 

мҽгариф һҽм 

фҽнни оешмалар 

(килешү буенча)) 

2.7. Уяулыкны саклау, 

терроризмны һҽм 

экстремизмны 

профилактикалауда 

катнашу мҽсьҽлҽлҽре 

буенча муниципаль 

районда гражданнар 

җыеннарын үткҽрү 

Авыл җирлеклҽре 

башлыклары 

(килешү буенча) 

 авыл җирлеклҽрендҽ 

җыеннар саны 

 1 1 - - - 

 

2.8. Террорчылыкка 

каршы эчтҽлекле 

мҽгълүматны, шул 

исҽптҽн 

видеороликларны, 

социаль челтҽрлҽрнең 

муниципаль 

сегментында, Интернет 

челтҽренең башка 

мҽгълүмат 

ресурсларында 

эшлҽүне (сайлап 

алуны) һҽм 

урнаштыруны тҽэмин 

итҽргҽ; 

Башкарма 

комитет, 

"Татмедиа «АҖ 

филиалы» 

 Урнаштырылган 

материаллар саны 

 1 1 - - - 

2.9. Массакүлҽм 

мҽгълүмат 

Башкарма 

комитет, 

 Мҽкалҽлҽр саны  4 4 - - - 



чараларында 

терроризмга каршы 

тору эшендҽ 

гражданнарны 

бердҽмлҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн рҽсми 

дини конфессиялҽр 

(православие, ислам) 

вҽкиллҽренең тематик 

вҽгазьлҽрен бастырып 

чыгаруны оештырырга 

"Татмедиа» АҖ 

филиалы, дини 

һҽм иҗтимагый 

оешмалар 

(килешү буенча) 

2.10. Авыл 

клубларында һҽм 

мҽдҽният йортларында 

терроризмга һҽм 

экстремизмга каршы 

юнҽлештҽге 

документаль һҽм 

нҽфис фильмнарны 

даими рҽвештҽ 

күрсҽтүне 

оештырырга. 

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният идарҽсе 

 11.12.2014 Түбҽн 

Кама муниципаль 

районы 

 10 10 - - - 

 

2.11. Кейс 

чемпионатлар, 

квестлар, түгҽрҽк 

ҿстҽллҽр, очрашулар, 

фестивальлҽр, 

конкурслар, яшьлҽр 

арасында акциялҽр 

оештырырга 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

буенча Идарҽсе" 

МКУ» 

 Чаралар саны  5 5 - 5 5 

2.12. Терроризмга һҽм 

экстремизмга каршы 

тору ҿлкҽсендҽ иң 

яхшы проектка (иҗади 

эш) конкурс үткҽрү 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьлҽр эшлҽре 

 Конкурска гаризалар 

саны 

 5 5 - - - 



буенча Идарҽсе" 

МКУ» 

2.13. Тематик түгҽрҽк 

ҿстҽллҽр, 

конференциялҽр, 

конкурслар, ата-аналар 

җыелышлары, сыйныф 

сҽгатьлҽре, акциялҽр, 

коммуникатив 

күнекмҽлҽрне 

үстерүгҽ, дуслык, 

миллҽтара һҽм диниара 

татулык идеялҽрен 

популярлаштыруга 

юнҽлдерелгҽн 

тренинглар 

оештырырга 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мҽгариф идарҽсе" 

МКУ» 

 Чаралар саны  5 5 - - - 

2.14. «Ата-аналар ҿчен 

Университет» форматы 

кысаларында үзара 

аңлашу, миллҽтара 

бердҽмлек, балаларның 

медиабезинлеге 

мҽсьҽлҽлҽрендҽ 

аларның белем 

дҽрҽҗҽсен күтҽрүгҽ 

юнҽлдерелгҽн дҽреслҽр 

үткҽрүне оештырырга 

"Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мҽгариф идарҽсе" 

МКУ» 

 Профилактик 

дҽреслҽрдҽ 

катнашкан ата-аналар 

гаилҽлҽрнең гомуми 

ҿлешендҽ, % 

 50 55 - - - 

 

2.15. Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының " аерым 

игътибар (риск) 

категориясендҽге 

затлар белҽн адреслы 

 2019-2021 

еллар 

Иҗтимагый 

активистларны җҽлеп 

итеп, профилактик эш 

алып бару белҽн 

шҿгыльлҽнүче аерым 

игътибар (риск) 

категориясендҽге 

30 30 45 - - - 



профилактик 

чараларда катнашу 

ҿчен коммерцияле 

булмаган (шул исҽптҽн 

дини) оешмаларны һҽм 

иҗтимагый 

активларны 

стимуллаштыру буенча 

чараларны тормышка 

ашыру) 

затлар ҿлеше 

2.16. Муниципаль 

берҽмлектҽ таратыла 

торган материалларга 

даими мониторинг 

оештырырга һҽм 

аларда экстремизм 

билгелҽре булу-

булмауга 

тикшеренүлҽр 

үткҽрергҽ 

Исполнительный 

комитет  

2019-2021 

еллар 

Саны үткҽрелгҽн 

тикшеренүлҽр  

2 2 2 - 10 10 

2.17. Террорчылыкка 

каршы эчтҽлекле 

мҽгълүматны, шул 

исҽптҽн, социаль 

челтҽрлҽрнең 

муниципаль 

сегментында, Интернет 

челтҽренең башка 

мҽгълүмати 

ресурсларында 

эшлҽүне (сайлап 

алуны) һҽм 

урнаштыруны тҽэмин 

итҽргҽ; 

Башкарма 

комитет, 

«Татмедиа " АҖ 

филиалы» 

2019-2021 

еллар 

Урнаштырылган 

материаллар саны 

8 8 8 - - - 

2.18. Массакүлҽм Башкарма   20 20 20 - - - 



мҽгълүмат 

чараларында 

терроризмга каршы 

тору эшендҽ 

гражданнарны 

берлҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн рҽсми 

дини конфессиялҽр 

(православие, ислам) 

вҽкиллҽренең тематик 

вҽгазьлҽрен бастырып 

чыгаруны оештырырга 

комитет, 

«Татмедиа» АҖ 

филиалы, дини 

һҽм иҗтимагый 

оешмалар 

(килешү буенча) 

2.19. Терроризмны һҽм 

экстремизмны 

профилактикалау 

буенча мҽгълүмат 

стендын ҽзерлҽү  

Азнакай 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мҽдҽният идарҽсе 

2020 Саны - 1 - - 2,5 - 

Барлыгы суммар 

чыгымнар 

диапазонда, мең сум. 

      - 1 095,5 1 093,0 



ЯРДӘМЧЕ ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ -2 

"2020-2021 елларга Азнакай муниципаль районында халыкны наркотиклаштыруны 

профилактикалау «» 

 

Атамасы  

Ярдҽмче-2 

"2020-2021 елларга Азнакай муниципаль районында халыкны 

наркотиклаштыруны профилактикалау «» 

Подпрограмманың 

заказчысы һҽм 

координаторы  

Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты 

Подпрограмма 

катнашучылары һҽм 

башкаручылары 

 Азнакай муниципаль районының наркотикларга каршы кҿрҽш 

комиссиясе  

- Россия Федерациясе Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай 

муниципаль районы буенча бүлеге. 

- «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽгариф идарҽсе»муниципаль казна учреждениесе. 

- «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 

мҽдҽният идарҽсе»муниципаль казна учреждениесе. 

- Азнакай муниципаль районының балигъ булмаганнар эшлҽре 

һҽм аларның хокукларын яклау комиссиясе. 

- «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр 

эшлҽре буенча идарҽсе»муниципаль казна учреждениесе. 

- «Азнакай үзҽк район хастаханҽсе»дҽүлҽт автоном сҽламҽтлек 

саклау учреждениесе. 

- Татарстан Республикасы Хезмҽт, мҽшгульлек һҽм социаль 

яклау министрлыгының Азнакай районындагы социаль яклау 

бүлеге.  

- "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Физик 

культура, спорт һҽм туризм идарҽсе" муниципаль казна 

учреждениесе. 

- «Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге»дҽүлҽт 

казна учреждениесе. 

- Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча 

идарҽсенең территориаль бүлеге. 

Ярдҽмче 

Программаның 

Максаты 

Азнакай муниципаль районында 2022 елга карата 2019 елга 

карата законсыз наркотик куллану масштабларының кимүе 

Подпрограмманың 

Бурычлары 

1.Хокук саклау органнарының наркотикларның законсыз 

ҽйлҽнешенҽ каршы кҿрҽш буенча кҿчлҽрен активлаштыру; 

2.Наркомания белҽн авыручыларны дҽвалау һҽм 

реабилитациялҽүнең нҽтиҗҽлелеген арттыру; 

3.Яшүсмерлҽрдҽ һҽм яшьлҽрдҽ наркотиклар куллануга тискҽре 

караш һҽм сҽламҽт яшҽү рҽвешен алып баруга мотивация 

формалаштыру; 

4.Наркотикларга каршы профилактика эшен мҽгълүмати тҽэмин 

итү системасын үстерүне дҽвам итү. 

Подпрограмманы 

гамҽлгҽ ашыру 

сроклары 

Ярдҽмче программаны тормышка ашыру 2020-2021 еллар 

дҽвамында башкарылачак   

Ярдҽмче 

программаны 

2020-2021 елларда Азнакай муниципаль районы бюджеты 

хисабына Ярдҽмче программа чараларын үтҽүгҽ финанс 



финанслау күлҽме 

һҽм чыганаклары 

чыгымнары планлаштырыла  

2020 елга-103 000 сум; 

2021 елга-108 000 сум; 

Барлыгы: 211 000 сум. 

 

Подпрограмманы 

бҽялҽү 

индикаторлары 

Агымдагы елда наркотикларга каршы юнҽлештҽге 

семинарларда һҽм курсларда белем алган белгечлҽр санын 

арттыру, семинарларда һҽм курсларда наркотикларга каршы 

юнҽлештҽге квалификация күтҽрү курсларында белем алган 

белгечлҽрнең гомуми саны 102% ка кадҽр арттыру. 

Тикшерелгҽн авыр һҽм аеруча авыр җинаятьлҽрнең гомуми 

саныннан (14,3% ка кадҽр) наркоҗинаятьлҽр ҿлешен арттыру. 

Наркомания белҽн авыручылар саны 42 кешегҽ кадҽр арткан. 

Түгҽрҽклҽрдҽ даими рҽвештҽ физик культура һҽм спорт белҽн 

шҿгыльлҽнүче балалар һҽм яшьлҽр санын 99 % ка кадҽр 

арттыру. 

Азнакай районында массакүлҽм мҽгълүмат чараларында һҽм 

күрсҽтмҽ агитациядҽ урнаштырылган наркотикларга каршы 

характердагы материалларның саны 7гҽ кадҽр арткан. 

Ярдҽмче 

программаның 

үтҽлешен 

контрольдҽ тотуны 

оештыру системасы 

 Азнакай муниципаль районы, ведомстволары, федераль 

башкарма хакимият органнарының территориаль органнары, 

чаралар үтҽлеше ҿчен җаваплы җирле үзидарҽ органнары 

Ярдҽмче программаны үтҽүчелҽр квартал саен, квартал аеннан 

соңгы 5 числосыннан да соңга калмыйча, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

аларның үтҽлеше турында Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетына мҽгълүмат бирҽлҽр. Подпрограмма 

үтҽлешенең барышын наркотикларга каршы комиссия 

утырышларында карау планлаштырыла. Подпрограмманы 

гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре наркотикларга каршы комиссия 

утырышында елга бер тапкыр карала. Ярдҽмче программа 

чараларының үз вакытында һҽм сыйфатын Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты тикшереп тора. 

 

1. Ярдәмче программа хәл итүгә юнәлдерелгән проблеманың характеристикасы 

 

  Азнакай муниципаль районында дҽүлҽт хакимияте органнары, җирле үзидарҽ органнары 

тарафыннан наркоманияне кисҽтү һҽм наркотикларның законсыз ҽйлҽнешен булдырмау буенча 

чаралар комплексы тормышка ашырыла. 

Беренче тапкыр исҽпкҽ куелган затлар саны: 

2017 ел-15 кеше 

2018 ел-14 кеше 

2019 ел-29 кеше 

2019 ел нҽтиҗҽлҽре буенча «наркотик матдҽлҽргҽ бҽйлелек синдромы» диагнозы белҽн 39 

кеше наркологик исҽптҽ тора. 2017 ел-44 кеше, 2018 ел – 42 кеше. 

 Наркомания белҽн авыручылар структурасы түбҽндҽгечҽ::  

50-55 яшь – 5,1 % 

30-49 яшь - 79    % 

25-29 яшь - 2,5   % 

18-24 яшь - 7,6   % 

 



«Азнакай РҮХ» ДАССОның хезмҽткҽрлҽре ел саен 14 яшьтҽн ҿлкҽнрҽк укучылар арасында 

наркотик матдҽлҽр куллануны ачыклау буенча профилактик тикшерүлҽр үткҽрелҽ. 2017-2019 

елларда 1300 укучы тест үтте. Наркотик һҽм психотроп матдҽлҽрне медицина булмаган куллану 

очраклары ачыкланмады. 

Эчке эшлҽр бүлеге тырышлыгы белҽн 2019 елда 695 җинаять ачыкланган, шуларның 112се 

аеруча авыр, шуларның 16сы законсыз наркотиклар ҽйлҽнеше ҿлкҽсендҽ. 

2019 елда НОН белҽн бҽйле административ хокук бозулар буенча 61 АППК (49) җҽлеп 

ителгҽн, аларның 45е РФ КоАП 6.9 ст.буенча АПП (33), РФ КоАП 6.8 ст. буенча – 4 АППГ(1), 

РФ КоАП 6.9.1 ст. буенча -12 АППГ (15). Бүгенге кҿндҽ 21 зат эзлҽнүдҽ, аларны РФ КоАП 6.9.1 

ст.буенча административ җаваплылыкка тартырга кирҽк. 

Наркологик исҽптҽ 67 кеше тора, аларның 39ы – наркомания диагнозы белҽн, 29ы-

наркотик чаралардан явызларча файдалану диагнозы белҽн.  

Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлегенең профилактик 

контролендҽ наркотиклар кулланучы 72 кеше тора. 

Тҿнге клублар (күңел ачу йортлары) эшчҽнлеген контрольдҽ тоту алып барыла, 

куркынычсызлык хезмҽтлҽре һҽм ҽлеге биналарның администрациялҽре белҽн берлектҽ 

наркотик чаралар һҽм психотроп матдҽлҽр сату һҽм куллану фактларына юл куймау һҽм аларны 

булдырмау бурычларын хҽл итү оештырыла. Максатчан рейдлар үткҽрелҽ. 

Авыл җирлеклҽре башлыклары белҽн берлектҽ кыргый үскҽн һҽм үстерелҽ торган 

наркотиклы үсемлеклҽр, наркопритоннар үсү урыннарын ачыклау һҽм бетерү буенча эшлҽр 

оештырыла. 2019 елда гомуми мҽйданы 30 кв. м булган кыргый киндернең 6 учагын яндыру 

юлы белҽн юкка чыгарылды. 

Районның белем бирү учреждениелҽрендҽ укучылар һҽм ата-аналар ҿчен 10 профилактик 

программаны гамҽлгҽ ашыру буенча системалы эш алып барыла: 

- »Наркотикларга бҽйлелекне һҽм бҽйле тҽртипнең башка рҽвешлҽрен 

профилактикалауның нҽтиҗҽле программалары " 10-11 сыйныфлар,   

- 1-4 сыйныф укучылары "Карадан тыш, барлык тҿслҽр дҽ",  

- »Сҽламҽтлек педагогикасы " (башлангыч мҽктҽп укытучылары ҿчен программа һҽм 

методик җитҽкчелек) 1-4 сыйныфлар,  

- »Сҽламҽтлек " 1-11 сыйныфлар,  

- »Мҽктҽптҽ алкоголь һҽм наркотиклар куллануны кисҽтү " - 1-11 сыйныфлар, 

- »Мҽктҽптҽ Тҽмҽке тартуны профилактикалау программасы " 1-11 сыйныфлар, 

- »5-6,7-9 сыйныф укучыларының тормыш кыйммҽтлҽрен формалаштыру һҽм үз-үзлҽрен 

тоту күнекмҽлҽрен үстерү"., 

- 7-11 сыйныф укучылары "минем белҽн сҿйлҽшик, ҽни", 

- «Тормыш күнекмҽлҽре " (5-9 сыйныф укучылары ҿчен иртҽ химик бҽйлелекне 

профилактикалау программасы), 

- 10-11 сыйныф укучылары «Минем сайлау".     

Шулай ук 1-11 сыйныф укучыларының ата-аналарын үз эченҽ алган «уңышка юл» исемле 

наркотикларга каршы гомуми белем бирү программасы тормышка ашырыла.                                                                                                                                      

«Мҿстҽкыйль балалар» республика проектын тормышка ашыру буенча эш дҽвам итҽ, ҽлеге 

проектта 21 берлҽшмҽдҽн 270 дҽн артык укучы катнаша.  

Ел саен үткҽрелҽ торган «Наркотикларсыз тормыш " акциясе кысаларында барлык тҿрдҽге 

һҽм мҽктҽп яны лагерьларында профилактик чаралар тормышка ашырыла.. 

Халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге «риск тҿркеме» ннҽн балигъ булмаганнарны укуның 

буш вакытында һҽм яшьлҽргҽ социаль реабилитация курсы үтүче социаль эш белҽн тҽэмин 

итүгҽ булышлык күрсҽтҽ.  

Гомуми белем бирү учреждениелҽре һҽм ҿстҽмҽ белем бирү учреждениелҽре тарафыннан 

балигъ булмаганнарны файдалы эшкҽ тарту буенча чаралар комплексы гамҽлгҽ ашырыла 

(түгҽрҽклҽр, секциялҽр, клублар һ.б.).  Татарстан Республикасы Мҽгариф һҽм фҽн министрлыгы 



ведомствосындагы ҿч ҿстҽмҽ белем бирү учреждениесендҽ (Азнакай ш.балалар иҗаты үзҽге«, 

Актүбҽ ш. т. б., Актүбҽ ш. т. б., Комеш су» ҿстҽмҽ белем бирү мҽктҽбендҽ) 3029 укучы, 

Мҽдҽният министрлыгы карамагындагы ҿстҽмҽ белем бирү учреждениелҽрендҽ (Азнакай 

балалар сҽнгать мҽктҽбе, Тымытык балалар сҽнгать мҽктҽбе, Актүбҽ балалар сҽнгать мҽктҽбе ) 

1010 бала шҿгыльлҽнҽ. 

Татарстан Республикасы спорт министрлыгы карамагындагы учреждениелҽрдҽ ("Лидер 

"урта мҽктҽбе," Сокол «мҽктҽбе, «Юбилейный» мҽктҽбе, «Барс «урта мҽктҽбе) 1620 бала 

шҿгыльлҽнҽ. 

Ҿстҽмҽ белем бирү укучыларының гомуми колачы 98% тҽшкил итҽ. 

    Район базасында «Хезмҽткҽ һҽм оборонага ҽзер»Бҿтенроссия физкультура-спорт 

комплексын гамҽлгҽ ашыру кысаларында спорт ярышлары, физкультура – массакүлҽм чаралар 

үткҽрелҽ. «Чатыр тау» спорткомплексында ГТО нормативларын тапшыру оештырыла. 

Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль яклау 

министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге, район үзҽк 

хастаханҽсе хезмҽткҽрлҽре район халкына консультатив ярдҽм күрсҽтҽлҽр. 

Азнакай шҽһҽрендҽ, Актүбҽ бистҽсендҽ һҽм авыл җирлеклҽрендҽ мҽдҽният 

учреждениелҽре тарафыннан агарту эшлҽре оештырылды.   Массакүлҽм мҽгълүмат чаралары 

(«Маяк» район газетасы, ТР ҼМР җирле радио һҽм телевидениесе) сҽламҽт яшҽү рҽвешен 

популярлаштыруга һҽм психоактив матдҽлҽр куллануны кисҽтүгҽ юнҽлдерелгҽн җҽмҽгатьчелек 

фикерен формалаштыру буенча эш алып барыла. 

 

2. Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре һәм чыганаклары 

 

Чыганаклар һҽм 

чыгымнар 

юнҽлешлҽре 

Финанслау күлҽме-мең сумнарда 

Барлыгы Шул исҽптҽн еллар буенча 

2020 2021 

Азнакай 

муниципаль 

районы бюджеты  

 

211,0 

 

103,0 

 

 

 

108,0 

 

Программа чараларын гамҽлгҽ ашыру ҿчен чараларны башкаручыларның тҿп эшчҽнлеген 

финанслауга бүлеп бирелҽ торган акчалардан файдалану күздҽ тотыла. 

Подпрограмманы финанслау күлҽме фаразланган характерда һҽм җирле бюджет 

мҿмкинлеклҽреннҽн чыгып, тиешле финанс елына Азнакай муниципаль районы бюджеты 

проектын формалаштырганда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ел саен аныкланырга тиеш. 

 

3. Ярдәмче Программаның Максаты 

 

Азнакай муниципаль районында 2022 елга карата 2019 елга карата законсыз наркотик 

куллану масштабларының кимүе 

 

 

4. Подпрограмманың Бурычлары 

 
1.Хокук саклау органнарының наркотикларның законсыз ҽйлҽнешенҽ каршы кҿрҽш 

буенча кҿчлҽрен активлаштыру; 



2.Наркомания белҽн авыручыларны дҽвалау һҽм реабилитациялҽүнең нҽтиҗҽлелеген 

арттыру; 

3.Яшүсмерлҽрдҽ һҽм яшьлҽрдҽ наркотиклар куллануга тискҽре караш һҽм сҽламҽт яшҽү 

рҽвешен алып баруга мотивация формалаштыру; 

4.Наркотикларга каршы профилактика эшен мҽгълүмати тҽэмин итү системасын 

үстерүне дҽвам итү. 

 

 

5. Ярдәмче программаның үтәлешен контрольдә тотуны оештыру системасы 

 
Азнакай муниципаль районы, ведомстволары, федераль башкарма хакимият 

органнарының территориаль органнары, чаралар үтҽлеше ҿчен җаваплы җирле үзидарҽ 

органнары Ярдҽмче программаны үтҽүчелҽр квартал саен, квартал аеннан соңгы 5 числосыннан 

да соңга калмыйча, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларның үтҽлеше турында Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетына мҽгълүмат бирҽлҽр.  

Подпрограмма үтҽлешенең барышын наркотикларга каршы комиссия утырышларында 

карау планлаштырыла. Подпрограмманы гамҽлгҽ ашыру нҽтиҗҽлҽре наркотикларга каршы 

комиссия утырышында елга бер тапкыр карала. Ярдҽмче программа чараларының үз вакытында 

һҽм сыйфатын Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты тикшереп тора. 



Программа чаралары исемлеге 

"2020-2021 елларга Азнакай муниципаль районында халыкны наркотиклаштыруны профилактикалау «» 
 

№ п 

п п 

Тҿп чараның исеме  

Башкаручылар 

Үтҽү срогы  Ахыргы 

нҽтиҗҽлҽрне 

бҽялҽү 

индикаторлар

ы 

Еллар буенча индикаторларның 

ҽһҽмияте  

(база елына карата) 

Финанс белҽн тҽэмин итү 

еллар буенча, 

мең сум 

(база) 

2019 

2020 2021 2020 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 

1.Оештыру чаралары 

 

1.1. Азнакай муниципаль районының 

наркотикларга каршы кҿрҽш 

комиссиясе утырышларын 

үткҽрергҽ 

АНК (килешү 

буенча) 

2020-2021  Агымдагы 

елда 

наркотикларга 

каршы 

юнҽлеш 

буенча 

семинарларда 

һҽм курсларда 

белем алган 

белгечлҽр 

санын 

арттыру, 

гомумҽн 

алганда, 

наркотикларга 

каршы 

юнҽлештҽге 

семинарларда 

һҽм курсларда 

белем алган 

белгечлҽр 

саны 

(эчендҽ %) 

 

Бер йҿз% Бер йҿз 

бер% 

Бер йҿз 

ике% 

- - 

1.2. Азнакай муниципаль районында 

наркоситуация мониторингын 

алып баруны тҽэмин итҽргҽ. 

АНК (килешү 

буенча), ЭЭМ, 

ПНД (килешү 

буенча). 

2020-2021 -   - 

1.3. 

   

Ашыру 

наркоситуацияне характерлаучы 

мҽгълүматларны җыю һҽм 

анализлау 

Азнакай муниципаль районында; 

  

ЭЭМ АНК 

(килешү 

буенча) 

МБУ УО, КДН, 

ОСЗ МТЗ һҽм 

СЗ 

МИНИСТРЫ 

(килешү 

буенча) 

2020-2021 - - 

1.4.  Бердҽм мҽгълүматлар банкын 

тулыландыру 

- авыр тормыш ситуациясенҽ 

элҽккҽн һҽм дҽүлҽт ярдҽменҽ 

мохтаҗ балалар, гаилҽлҽр 

турында 

- психиатрия һҽм наркология, 

ЭЭМ, ПНД 

(килешү 

буенча), 

КДН, УО МКУ, 

ОСЗ МТЗ һҽм 

СЗ 

МИНИСТРЫ 

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 



туберкулез учреждениелҽрендҽ 

күзҽтү астында торучы затлар 

турында "НаркоТокс" 

мҽгълүматлар банкын 

формалаштыру буенча уртак эшне 

дҽвам итҽргҽ. »; 

- наркотик һҽм психотроп 

матдҽлҽрнең законсыз 

ҽйлҽнешенҽ катнашы булган 

затлар турында.  

(килешү 

буенча) 

 

 

 

  

 

1.6. Наркоманияне профилактикалау 

ҿлкҽсендҽ волонтерлар белҽн 

эшлҽү буенча белгечлҽр ҿчен 

семинар-тренинглар үткҽрергҽ  

МКУ УО, АНК 

(килешү 

буенча) 

    

2020-2021  

 

 

 

 

 

 

 

Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

  

1.7. Наркотикларга каршы эшне 

оештыруда уңай тҽҗрибҽне 

ҿйрҽнү һҽм тарату ҿчен халыкны 

наркотиклаштыруны 

профилактикалау проблемалары 

буенча конференциялҽрдҽ, 

тҿбҽкара семинарларда, түгҽрҽк 

ҿстҽллҽрдҽ катнашу 

Программада 

катнашучылар 

барысы да 

2020-2021 

1.8. Укучыларны һҽм студентларны 

сҽламҽт яшҽү рҽвеше 

кыйммҽтлҽренҽ җҽлеп итүгҽ 

юнҽлдерелгҽн белем бирү һҽм 

тҽрбия дҽреслҽренҽ, 

материалларга кертү 

Уку йортлары 

җитҽкчелҽре 

катнашты. 

2020-2021 

1.9. Балалар һҽм яшьлҽр арасында 

наркоманияне профилактикалау 

мҽсьҽлҽлҽре, психологлар, табиб-

наркологлар катнашында 

наркотикларга каршы 

эшчҽнлекнең заманча рҽвешлҽрен 

куллану мҽсьҽлҽлҽре буенча 

мҽдҽният ҿлкҽсе хезмҽткҽрлҽре 

ҿчен семинарлар оештыру һҽм 

МКУ ИК 2020-2021 



үткҽрү   

 

2.Хокук саклау органнарының наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы көрәш буенча көчләрен активлаштыру. 

2021 елда, 2019 елга карата, Азнакай муниципаль районында наркотиклар куллануның законсыз таралуы масштабларының кимүе. 

2.1. Азнакай муниципаль районы 

территориясендҽ наркотикларның 

законсыз ҽйлҽнешен кисҽтү 

 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча), 

 

2020-2021  

Наркоҗинаять

лҽрне тикшерү 

ҿлешен 

арттыру 

тикшерелгҽнн

ең гомуми 

саныннан 

ялганулар 

авыр һҽм 

аеруча авыр 

җинаятьлҽрне 

тикшерү 

(эчендҽ%). 

  

14,2% 14,3% 14,3% Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

2.2. 

 

Наркотик чаралар һҽм психотроп 

матдҽлҽр булган үсемлеклҽрне, 

шулай ук кыргый наркотиклы 

үсемлеклҽр учакларын законсыз 

үстерү урыннарын ачыклау 

("Мҽк" операциясе») 

 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча) 

 

2-4 

кварталлар 

ел саен 

 

 

Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

 

 

 

 

2.3. Наркоҗинаятьлҽргҽ катнашы 

булган затларны ачыклау максаты 

белҽн чит ил гражданнары күплҽп 

яшҽгҽн урыннарда рейдлар үткҽрү 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча) 

График 

буенча 

 

 

 

 

 

Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

 

2.4. «Наркотик матдҽлҽргҽ бҽйлелек 

синдромы " диагнозы белҽн 

наркология диспансерында 

диспансер исҽбендҽ торучы 

затларның транспорт чаралары 

белҽн идарҽ итүгҽ хокуктан 

мҽхрүм итү практикасын тҽэмин 

итү» 

РҮХ (килешү 

буенча) 

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

2.5. Тҽмҽке тарту катнашмаларын, 

кодеин булган препаратларны, 

шулай ук яңа психотроп 

матдҽлҽрне сату предметына 

сҽүдҽ нокталарын һҽм 

даруханҽлҽрне тикшерү буенча 

ЭЭМ (килешү 

буенча), ТР 

Роспотребнадз

ор идарҽсенең 

территориаль 

бүлеге (килешү 

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 



оператив-профилактик чараларны 

дҽвам итү 

буенча) 

3.Наркомания белән авыручыларны дәвалау һәм реабилитацияләүнең нәтиҗәлелеген арттыру. 

Максаты: халыкка дәвалау һәм реабилитацион ярдәм күрсәтү системасын камилләштерү 

3.1  Наркомания, йогышлы авырулар 

белҽн авыручы, тирҽ-юньдҽгелҽр 

ҿчен куркыныч тудыручы 

затларны ачыклау буенча 

Сҽламҽтлек саклау 

учреждениелҽре белҽн 

хезмҽттҽшлекне оештырырга 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча), 

РҮХ (килешү 

буенча) 

 

2020-2021 Наркомания 

белҽн 

авыручылар 

һҽм 

ачыкланган 

һҽм теркҽлгҽн 

кешелҽр саны 

арту 

39 40 41 - - 

3.2 

 

 

 

 

 

Профилактика һҽм диспансер 

исҽбендҽ торучы затларны эшкҽ 

урнаштыруда консультатив ярдҽм 

күрсҽтергҽ. 

ЦЗН (килешү 

буенча), КДН, 

ОСЗ МТЗ һҽм 

СЗ 

МИНИСТРЫ 

(килешү 

буенча), 

РҮХ (килешү 

буенча) 

2020-2021  

 

 

 

 

 

Тҿп эшчҽнлекне 

финанслауга каралган 

акчалар 

 

 

 

  

  

3.3. Студентларга, гомуми белем бирү 

мҽктҽплҽренең ҿлкҽн сыйныф 

укучыларына, һҿнҽри училищелар 

укучыларына һҽм призыв 

яшендҽге гражданнарга наркотик 

чаралар кулланучыларны ачыклау 

максатыннан тест үткҽрүне дҽвам 

итҽргҽ. 

РҮХ (килешү 

буенча) 

МКУ УО, 

хҽрби 

комиссариат 

(килешү 

буенча) 

 

 2020-2021 

 

3.4 Реабилитацияне узарга телҽүче 

затлар санын арттыру 

максатыннан «Анонимные 

алкоголики» иҗтимагый оешмасы 

"Аноним 

эчкечелҽр» 

иҗтимагый 

оешмасы 

2020-2021 



белҽн хезмҽттҽшлекне дҽвам 

итҽргҽ. 

(килешү 

буенча) 

4.Яшүсмерләрдә һәм яшьләрдә наркотиклар куллануга тискәре караш формалаштыру  

сәламәт яшәү рәвешен алып баруга мотивация 

Максатлары: а) балаларны һәм яшьләрне социаль әһәмияткә ия чараларга җәлеп итү өчен шартлар тудыру, физик культура һәм спорт 

түгәрәкләрендә системалы дәресләр үткәрү; 

 

4.1 Азнакай муниципаль районының 

кызыксынган ведомстволары 

арасында наркотикларга каршы 

профилактик проектлар 

конкурслары үткҽрүне һҽм 

республика, Россия һҽм халыкара 

проектларда, шул исҽптҽн, 

катнашуны оештырырга: 

а) яшьлҽр сҽясҽте ирекле 

берлҽшмҽлҽре;  

б) яшьлҽр иҗтимагый оешмалары 

һҽм яшьлҽр учреждениелҽре; 

в) балаларга ҿстҽмҽ белем бирү 

учреждениелҽре; 

г) мҽдҽният учреждениелҽре 

Шулай ук, 

программада 

катнашучылар 

да бар. 

 

 

 

МКУ УМ 

 

 

 

МКУ УО 

 

 

 

МКУ ИК 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика 

конкурслар

ы графигы 

буенча 

* Физик 

культура һҽм 

спорт 

түгҽрҽклҽренд

ҽ даими 

рҽвештҽ 

шҿгыльлҽнҽ 

торган 

балалар һҽм 

яшьлҽр санын 

арттыру; *  %) 

Туксан 

сигез% 

Туксан 

сигез% 

Туксан 

тугыз% 

20,0 20,0 

4.2 Наркотикларга каршы республика 

проектларын, шул исҽптҽн, 

тормышка ашыруны дҽвам итҽргҽ: 

а) «уңышка юл» (ата-аналар белҽн 

профилактик наркотикларга 

каршы эш) 

 г « " Лидерлык нигезлҽре 

 

МКУ УО 

 

 

 

ММКУ, ЭЭМ 

(килешү 

буенча) 

2020-2021 - - 

4.3. Наркотик матдҽлҽр куллануга юл 

куйган затларны иртҽ ачыклау 

максаты белҽн укучыларга 

профилактик наркотик медицина 

тикшерүлҽре уздыру 

МКУ УО, 

РҮХ (килешү 

буенча) 

2020-2021 - - 



4.4. Балигъ булмаган балалар һҽм 

яшьлҽр арасында 

наркотиклаштыруны 

профилактикалау буенча 

акциялҽр, сыйныф сҽгатьлҽре 

үткҽрү 

МКУ УО, 

РҮХ (килешү 

буенча) 

2020-2021 - - 

4.5. «ЅаМоЅтоятельные дети " 

республика ведомствоара 

наркотикларга каршы проектына 

ярдҽм итү һҽм аны алга таба 

үстерү»:  

- акциялҽр, чаралар үткҽрү; 

- профильле сменалар үткҽрү. 

МКУ УО 2020-2021 3,0 3,0 

4.6. Балигъ булмаганнар һҽм яшьлҽр 

арасында наркотиклаштыруны 

профилактикалау буенча яшьлҽр 

акциялҽрен үткҽрү 

МКУ УО, 

МКУ УМ 

2020-2021 27,5 30,0 

4.7. Балигъ булмаганнар арасында 

наркоманияне, токсикоманияне 

һҽм алкоголизмны 

профилактикалау буенча «Без 

тормышны сайлыйбыз " район 

айлыгын үткҽрү» 

МКУ УО, 

МКУ УМ, 

РҮХ (килешү 

буенча) 

2020-2021  15,0 15,0 

4.8. Җинаятьчелек, шул исҽптҽн 

наркомания һҽм токсикомания, 

исереклек, шулай ук балигъ 

булмаганнар һҽм яшьлҽр 

арасында юл-транспорт 

имгҽнүлҽре, сҽламҽт яшҽү рҽвеше, 

начар гадҽтлҽрнең зыяны, 

яшьлҽрнең рухи кыйммҽтлҽргҽ 

юнҽлтү һҽм патриотизм 

пропагандасы буенча массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларында аңлату 

эшлҽрен оештырырга 

» Маяк " 

газетасы), 

"Азнакай» ТРК 

(килешү 

буенча) 

МКУ УО, 

МКУ УМ, 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы  

(килешү 

буенча) 

 

2020-2021 27,5 30,0 

4.9. Хезмҽткҽ һҽм оборонага ҽзер " 

Бҿтенроссия физкультура-спорт 

ТР МКУ, 

УФСТ МКУ, 

2020-2021   - - 



комплексы чараларын уздыру» 

(барлык яшь категориялҽре) 

РҮХ 

4.10

. 

Наркотикларга каршы юнҽлешле 

кинофильмнар күрсҽтүне 

оештырырга 

ММКУ, ИК 

МКУ 

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

4.11

. 

Наркотикларга каршы плакатлар 

һҽм рҽсем конкурслары үткҽрүне 

оештырырга; 

 МКУ УО  

МКУ ИК 

МКУ УМ 

 

2020-2021  

10,0 

 

10,0  

4.12

. 

Шҽһҽр, район китапханҽлҽре, уку 

йортлары фондларын 

наркотикларга каршы ҽдҽбият 

белҽн тулыландырырга һҽм 

аларда тематик күргҽзмҽлҽр 

оештырырга. 

ММКУ, ИК 

МКУ 

 

2020-2021 - - 

4.13

. 

"Спорт наркотикларга каршы" 

девизы астында спорт чаралары 

үткҽрергҽ» 

Үлем белҽн кайда сҽүдҽ итҽлҽр 

дип ҽйт " акциясе» 

Ярдҽмче 

программада 

катнашучылар 

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

4.14 Наркотикларга каршы массакүлҽм 

чаралар үткҽрү: 

а) Халыкара наркоманиягҽ каршы 

кҿрҽш кҿне; 

б) Халыкара тҽмҽке тартуга 

каршы кҿрҽш кҿне; 

Халыкара СПИДка каршы кҿрҽш 

кҿне; 

г) Халыкара яшьлҽр кҿне 

Ярдҽмче 

программада 

катнашучылар 

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

4.15 Иҗтимагый һҽм дини оешмалар 

вҽкиллҽрен наркотикларга каршы 

эшлҽргҽ җҽлеп итү. 

Ярдҽмче 

программада 

катнашучылар 

2020-2021 - - 

4.16 Мҽктҽп яны, стационар шҽһҽр яны 

лагерьлары базасында ПДНда 

исҽптҽ торучы авыр 

яшүсмерлҽрнең ялын һҽм 

сҽламҽтлҽндерүне оештырырга. 

МКУ УМ, 

МКУ УО, ОСЗ 

МТЗ һҽм СЗ РТ 

(килешү 

буенча)  

Ел саен 

июнь-

август 

 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 



4.17 Профилактика хезмҽтлҽре 

вҽкиллҽре катнашында мҽгариф 

учреждениелҽрендҽ наркотиклар, 

психоактив матдҽлҽр, алкоголь, 

тҽмҽке тартуны профилактикалау 

мҽсьҽлҽлҽре буенча ата-аналар 

җыелышлары, профилактика 

кҿннҽрен оештыру һҽм үткҽрү 

МКУ УО,  

МКУ УМ, 

Эчке эшлҽр 

министрлыгы 

(килешү 

буенча),  

ОСЗ МТЗ һҽм 

СЗ РТ (килешү 

буенча), РҮХ 

(килешү 

буенча)) 

2020-2021 - - 

5. Наркотикларга каршы профилактика эшен мәгълүмати тәэмин итү системасын үстерүне дәвам итү. 

максат: сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга һәм кисәтүгә юнәлдерелгән иҗтимагый фикер формалаштыру 

 психоактив матдәләр куллану.  

5.1. АНК материалларын Азнакай 

муниципаль районы сайтында 

урнаштырырга 

АНК (килешү 

буенча) 

2020-2021 Азнакай 

районында 

массакүлҽм 

мҽгълүмат 

чараларында 

һҽм күрсҽтмҽ 

агитациядҽ 

урнаштырылг

ан 

наркотикларга 

каршы 

характердагы 

материалларн

ың саны арту. 

4 6 7 - - 

5.2 Наркотикларга каршы 

профилактик материаллар һҽм 

массакүлҽм мҽгълүмат 

чараларында социаль реклама 

урнаштыру. 

» Маяк " 

газетасы), 

"Азнакай» ТРК 

(килешү 

буенча)                             

2020-2021 Агымдагы финанслау 

ҿчен каралган акчалар 

5.3 Профилактик эш максаты белҽн 

наркотикларга каршы тематикага 

видеороликлар урнаштыру, шҽһҽр 

экраннарында сҽламҽт яшҽү 

рҽвеше темасын пропагандалау. 

АНК (килешү 

буенча), МКУ 

УО, МКУ УМ 

2020-2021 - - 

Йомгак: 103,0 108,0 

 

Шартлы кыскартулар Исемлеге: 

                       

АНК - Азнакай муниципаль районының наркотикларга каршы комиссиясе; 

МКУ УО - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽгариф идарҽсе «муниципаль 

казна учреждениесе»; 

МКУ УМ -  "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлҽр эшлҽре буенча идарҽсе" 



муниципаль казна учреждениесе»; 

ФКСТ МК - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының Физик культура, спорт һҽм 

туризм идарҽсе" муниципаль казна учреждениесе»; 

ТР Хезмҽт, халыкны эш 

белҽн тҽэмин итү һҽм 

социаль яклау 

министрлыгы   

- Татарстан Республикасы Хезмҽт, халыкны эш белҽн тҽэмин итү һҽм социаль яклау 

министрлыгының Азнакай муниципаль районындагы социаль яклау бүлеге; 

МКУ ИК - "Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының мҽдҽният идарҽсе" муниципаль 

казна учреждениесе»; 

Эчке эшлҽр министрлыгы  - Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлеге; 

КДН - балигъ булмаганнар эшлҽре буенча комиссия; 

Үзҽк район хастаханҽсе - "Азнакай үзҽк район хастаханҽсе «дҽүлҽт автоном сҽламҽтлек саклау учреждениесе»; 

Министрлыгыныћ балигъ 

булмаганнар эшлђре 

бњлеге 

- Россия Эчке эшлҽр министрлыгының Азнакай районы буенча бүлегенең балигъ 

булмаганнар белҽн эшлҽү бүлекчҽсе; 

Маяк " газетасы 

редакциясе»   

- » Татмедиа «ААҖ филиалы "Маяк" газетасы»;                           

"Азнакай" ТРК» - "Азнакай" телерадиокомпаниясе " ААҖ филиалы»;  

ЦЗН  - «Азнакай шҽһҽре халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге»дҽүлҽт казна учреждениесе. 

 

 

 


