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КАРАР

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Түбән Шытсу авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең
«2019-2020 елларга авыл җирлеге территориясендә
наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалау
озак сроклы максатчан программа»сын раслау турында
Наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр турында Федераль законны бозуларны
бетерү турында Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы
прокуратурасының 16.01.2019 № 02-08-02-22-2019 күрсәтмәсе нигезендә Саба
муниципаль районы Түбән Шытсу авыл җирлеге башкарма комитеты карар итте:
1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Түбән Шытсу авыл
җирлеге муниципаль берәмлегенең «2019-2020 елларга авыл җирлеге
территориясендә наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалау
озак сроклы максатчан программа»сын расларга.
2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында түбәндәге адрес
буенча: http://pravo.tatarstan.ru һәм Саба муниципаль районы Түбән Шытсу авыл
җирлегенең рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча: http://saby.tatarstan.ru/shitsi
бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Түбән Шытсу авыл җирлеге башлыгы:

Б.М.Мәүлетов

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Түбән Шытсу авыл җирлеге
муниципаль берәмлегенең “ 2019-2020 елларга авыл җирлеге территориясендә
наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалауозак сроклы
максатчан программасы” паспорты

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Түбән
Шытсу авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең “2019-2020
елларга авыл җирлеге территориясендә
наркомания,
токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалау озак сроклы
максатчан программасы» (алга таба-Программа)
Программа эшләү өчен 1998 елның 8 гыйнварындагы "Наркотик чаралар һәм психотроп
матдәләр турында» 03-ФЗ номерлы Федераль Закон, «Россия
нигез
Федерациясендә
җирле
үзидарә
оештыруның
гомуми
принциплары турында " 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ
номерлы Федераль закон»,
Россия Федерациясе Президентының "наркотик чараларның,
психотроп матдәләрнең һәм аларның прекурсорларының
законсыз әйләнешенә каршы тору буенча өстәмә чаралар
турында" 2007 елның 18 октябрендәге 1374 номерлы Указы
Түбән Шытсу авыл җирлеге башкарма комитеты
Программаның
муниципаль заказчысы
Программаны эшләүче Түбән Шытсу авыл җирлеге башкарма комитеты
Авыл җирлегендә, беренче чиратта, яшьләрдә наркотик,
Программанын
психоактив матдәләр һәм алкоголь куллануга тискәре мөнәсәбәт
максаты
формалаштыру.
Программаның исеме

Наркомания, токсикомания һәм эчкечелеккә дучар ителгән
затлар саны кимү.
Наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне комплекслы
профилактикалау системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген
арттыру.
Программаның
бурычлары

Гражданнарны,
дәүләтнеке
булмаган
структураларны,
массакүләм мәгълүмат чараларын, иҗтимагый берләшмәләрне
наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалау
эшчәнлегенә, аларга ярдәм итүче шартларны җәлеп итү.
Халык белән наркотиклар, психоактив матдәләр таралу һәм
куллану фактларына карата түзеп булмаслык мөнәсәбәт
булдыруга һәм гражданнарны ачыклау һәм кисәтүдә хокук
саклау һәм административ органнарга ярдәм күрсәтүгә
юнәлдерелгән пропаганда эшен үткәрү.
Наркотикка бәйлелеге булган законсыз кулланучы затларны
иртә стадиядә ачыклау системасын камилләштерү.
Наркотикларны, алкоголь продукциясен законсыз сатуны

ачыклауга юнәлтелгән максатчан профилактик һәм контроль
чараларны тормышка ашыру.
Программаны гамәлгә 2019 – 2020 еллар.
ашыру сроклары
Түбән Шытсу авыл җирлеге башкарма комитеты
Программаны
башкаручылар
Саба муниципаль районы Башкарма комитетының балигъ
булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча
комиссиясе (алга таба - КДН һәм ЗП) (килешү буенча)
"ТР Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф
идарәсе (килешү буенча)
ГКУ «Сабинская ЦРБ» (килешү буенча)
Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы бүлеге
(килешү буенча)
Программаны
финанслау күләмнәре
һәм чыганаклары
Программаны гамәлгә
ашыруның
планлаштырылган
нәтиҗәләре

Финанслау каралмаган
Авыл җирлегендә наркотиклар сату һәм куллану фактларына
түзеп тормастай хәл булдыру.
Наркотик һәм психоактив матдәләр кулланучы затлар санын
киметү, нәтиҗәдә, алар тарафыннан кылынган хокук бозулар
санын киметү.

1. Программаның максатлары һәм бурычлары
Программаның максатлары:
Авыл җирлегендә, беренче чиратта, яшьләрдә наркотик, психоактив
матдәләр һәм алкоголь куллануга карата түзем мөнәсәбәт формалаштыру.
Наркомания, токсикомания һәм эчкечелеккә дучар ителгән затлар санын
киметү.
Наркомания,
токсикомания
һәм
эчкечелекне
комплекслы
профилактикалау системасы эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру.
Әлеге программа максатларына ирешү өчен түбәндәге бурычларны хәл
итәргә кирәк:
Гражданнарны, дәүләтнеке булмаган структураларны, массакүләм
мәгълүмат чараларын, иҗтимагый берләшмәләрне наркомания, токсикомания һәм
эчкечелекне профилактикалау эшчәнлегенә, аларга ярдәм итүче шартларны җәлеп
итү.
Халык белән наркотиклар, психоактив матдәләр таралу һәм куллану
фактларына карата түзеп булмаслык мөнәсәбәт булдыруга һәм гражданнарны
ачыклау һәм кисәтүдә хокук саклау һәм административ органнарга ярдәм күрсәтүгә
юнәлдерелгән пропаганда эшен үткәрү.
Наркотикка бәйлелеге булган законсыз кулланучы затларны иртә
стадиядә ачыклау системасын камилләштерү.
Наркотикларны, алкоголь продукциясен законсыз сатуны ачыклауга
юнәлтелгән максатчан профилактик һәм контроль чараларны тормышка ашыру.
2. Программаны гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеге буенча планлаштырылган
күрсәткечләр.
Программаны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге түбәндәге сыйфат
күрсәткечләренә ирешү дәрәҗәсе белән билгеләнә:
- авыл җирлегендә наркотиклар, алкоголь сату һәм куллану фактларына
түзеп тормастай хәл булдыру:
- наркотик һәм психоактив матдәләр кулланучы һәм, нәтиҗәдә, алар
тарафыннан кылынган хокук бозулар санын киметү.
3. Түбән Шытсу авыл җирлеге территориясендә наркотик чараларны һәм
психотроп матдәләрне законсыз куллануны, наркоманияне профилактикалауның
төп принциплары.
Җирлек территориясендә наркотик чараларны һәм психотроп матдәләрне,
наркомания, алкогольне законсыз куллануны кисәтү буенча эшчәнлек законлылык
принципына нигезләнә;
кеше һәм гражданинның хокукларын саклау;
табиб билгеләвеннән башка наркотик чаралар яки психотроп матдәләр
кулланучы затларны иртә стадиядә ачыклау буенча чараларның өстенлеге;
наркомания белән авыручыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына
наркологик ярдәм һәм социаль реабилитациянең гарантиясе һәм үтемлелеге;
табиб билгеләвеннән башка наркотик чаралар яки психотроп матдәләр
кулланучы затлар белән профилактик эш алып баруда комплекслылык һәм
системалык;

наркотик чараларны яки психотроп матдәләрне табиб билгеләвеннән
башка кулланучы, шулай ук наркомания белән авыручы затлар турында алынган
мәгълүматның конфиденциальлеген саклау;
наркотик чараларны һәм психотроп матдәләрне законсыз куллануны
профилактикалауның төрле этапларында, табиб билгеләмичә наркотик чаралар яки
психотроп матдәләр кулланучы затларга, шулай ук наркомания белән
авыручыларга карата наркоманиягә якын килүче алымнарны индивидуальләштерү;
балигъ булмаганнар арасында наркотик чараларны һәм психотроп
матдәләрне законсыз куллануны профилактикалауның аерым әһәмиятен тану;
җирлек территориясендә наркотик һәм психотроп матдәләрне,
наркоманнарны законсыз куллануны булдырмау буенча чараларны тормышка
ашыруда гражданнарның үз теләкләре белән катнашуы.
4. Түбән Шытсу авыл җирлеге администрациясенең наркоманияне һәм
токсикоманияне профилактикалау өлкәсендәге эшчәнлеге.
Түбән Шытсу авыл җирлеге администрациясенең наркотик чараларны
һәм психотроп матдәләрне, наркоманияне, алгколизмны законсыз куллануны
кисәтү өлкәсендәге компетенция чикләрендә эшчәнлегенә түбәндәгеләр керә:
наркотик чаралар, психотроп матдәләр һәм аларның прекурсорлары
турындагы законнарны үз компетенциясе чикләрендә үтәү;
сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль сәясәт, яшьләр сәясәте, мәдәният,
физик культура һәм спорт өлкәсендә бердәм дәүләт сәясәтен үткәрү кысаларында
наркотик чараларны һәм психотроп матдәләрне, наркомания, эчкечелекне законсыз
куллануны профилактикалау чараларын гамәлгә ашыру;
балаларны, яшүсмерләрне һәм яшьләрне әхлакый, патриотик,
гражданлык һәм хәрби-спорт тәрбиясе системасын наркотик чараларны һәм
психотроп матдәләрне законсыз куллануны, наркоманияне профилактикалау
максаты белән үстерү чараларын оештыру,
наркотик чараларны һәм психотроп матдәләрне законсыз куллануны
профилактикалау, наркомания, эчкечелек, сәламәт яшәү рәвешен алып бару буенча
ирекле хәрәкәтне үстерү;
социаль өлкә учреждениеләре, шул исәптән мәдәният, яшьләр сәясәте,
физик культура һәм спорт учреждениеләре эшчәнлеген үстерү;
наркотик чараларны һәм психотроп матдәләрне, наркомания,
алкоголизмны законсыз куллануны кисәтү буенча санитар-агарту эшен оештыруга
булышлык күрсәтү;
наркотикларга каршы, алкогольгә каршы пропаганданы үстерүгә
булышлык күрсәтү;
кыргый үсүче наркотиклы үсемлекләр чыганакларын һәм чәчүлекләрне
ачыклау һәм юк итү буенча чаралар үткәрү;
коммерцияле булмаган оешмалар белән наркотик һәм психотроп
матдәләрне законсыз куллануны кисәтү, наркомания, эчкечелек, сәламәт яшәү
рәвешен пропагандалау эше өчен яшьләр лидерларын әзерләүдә хезмәттәшлек итү.
5. Наркоманияне һәм токсикоманияне профилактикалау чараларын
финанслау.

Наркотик чараларны һәм психотроп матдәләрне законсыз куллануны
профилактикалау программасы чараларын финанслау каралмаган.
6. Программа чаралары исемлеге
Программа чаралары исемлеге 1 нче кушымтада китерелгән
7. Программаны гамәлгә ашыруны контрольдә тоту һәм идарә итү.
Түбән Шытсу авыл җирлеге башкарма комитеты әлеге программаны тормышка
ашыру белән идарә итә һәм контрольдә тота.

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
«Түбән Шытсу авыл җирлеге муниципаль берәмлегенең
2019-2020 елларга авыл җирлеге территориясендә
наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалау”
озак сроклы максатчан программасына» 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Түбән Шытсу авыл җирлеге
муниципаль берәмлегенең " 2019-2020 елларга авыл җирлеге территориясендә
наркомания, токсикомания һәм эчкечелекне профилактикалау озак сроклы
максатчан программасы» чаралары исемлеге

№
п/п

Программаны тормышка ашыру
буенча чаралар

Үтәү вакыты

Үтәү өчен җаваплы

1. Наркоманияне, токсикоманияне һәм эчкечелекне профилактикалауны оештыру
һәм методик яктан тәэмин итү.
1.1 наркологик авыруларны
профилактикалау
мәсьәләләре буенча
наркоманияне,
токсикомания һәм
эчкечелекне
профилактикалау
системасы субъектларының
иҗтимагый оешмалар һәм
дини берләшмәләр белән
хезмәттәшлеген тәэмин итү.

20192020

Түбән Шытсу авыл
җирлеге башкарма
комитеты

1.2 Наркотикларга
каршы
юнәлештәге волонтерлык
хәрәкәтен булдыру, сәламәт
яшәү
рәвешен
пропагандалаучы,
наркомания, токсикомания
һәм эчкечелекне кисәтү,
яшьләрне тәрбияләү һәм
социальләштерү
белән
шөгыльләнүче иҗтимагый
оешмаларга ярдәм күрсәтү.

2019

Түбән Шытсу авыл
җирлеге башкарма
комитеты

1.3 Наркомания, токсикомания
һәм
алкоголизмны
профилактикалау
мәсьәләләре, наркотиклар
куллану билгеләрен иртә
ачыклау,
балигъ
булмаганнарның организмы
өчен куллану нәтиҗәләрен
ачыклау,
психоактив
матдәләрнең
законсыз
әйләнеше өчен җаваплылык
мәсьәләләре турында атааналар
җыелышларын
оештыру һәм үткәрү

20192020

Саба районы
Мәгариф бүлеге
Түбән Шытсу авыл
җирлеге башкарма
комитеты

1.4 Авыл җирлеге мәгариф
учреждениеләренең
укуукыту процессына балигъ
булмаганнарның
психоактив
матдәләрне
куллануны кисәтүгә һәм
сәламәт
яшәү
рәвеше
культурасын
формалаштыруга
юнәлдерелгән
укыту
программаларын кертү.

20192020

Саба районы
Мәгариф бүлеге,

1.5 Балигъ булмаганнар
арасында наркотик чаралар,
токсик һәм психотроп
матдәләр, алкоголь
куллануны
профилактикалау
проблемалары " темасы
буенча Балигъ булмаганнар
эшләре һәм аларның
хокукларын яклау
комиссиясе утырышында
катнашу.

20192020

Балигъ булмаганнар
эшләре һәм аларның
хокукларын яклау
комиссиясе
авыл җирлеге
башлыгы

2. Муниципаль район территориясендә наркоситуация мониторингы, наркотиклар
кулланучы затларны, психоактив матдәләрне һәм алкогольле продукцияне
законсыз сату урыннарын иртә ачыклау чаралары
2.1 Авыл җирлеге территориясендә аны
профилактикалау субъектлары
арасында наркоҗинаять турында
мәгълүмат алмашу, наркотикларга
каршы комиссия утырышларында
карау өчен аның үсеш тенденциясенә
җавап бирү буенча тәкъдимнәр
эшләү, ведомствоара киңәшмәләрдә
катнашу.

20192020
ежеквартально

Түбән Шытсу
авыл җирлеге
башкарма
комитеты,
Россия Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
бүлеге,
Саба районы
Мәгариф бүлеге
«Саба район үзәк
хастаханәсе»,
КДН и ЗП

2.2 Күмәк
һәм
индивидуаль
профилактика чаралары эшләү өчен
психоактив матдәләр һәм алкоголь
куллануга мөнәсәбәт мәсьәләләре
буенча муниципаль белем бирү
учреждениеләренең өлкән сыйныф
укучылары арасында социологик
сораштырулар үткәрү.

20192020

Саба районы
Мәгариф бүлеге

2.3 Психоактив матдәләр кулланучы
затларны ачыклау максаты белән
массакүләм ял итү һәм формаль
булмаган яшьләр җыелган
урыннарда ведомствоара
профилактик рейдлар оештыру.

20192020

Россия Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
бүлеге,
Түбән Шытсу
авыл җирлеге
башкарма
комитеты

20192020

Россия Эчке
эшләр
министрлыгының
Саба районы
бүлеге,
Түбән Шытсу
авыл җирлеге

2.4

Авыл җирлеге территориясендә
профилактик ведомствоара «Энә»,
«Күзәтүсез балалар»,
«Кканикуллар», «Яшүсмер» һәм
башка төрле операцияләр үткәрү.

башкарма
комитеты
КДН и ЗП

2.5 Социаль куркыныч хәлдә булган
гаиләләрне ачыклау,шул исәптән атааналар
һәм
балигъ
булмаган
балаларның үз-үзләрен тотышын
кисәтүгә
юнәлдерелгән
ярдәм
оештыру.

20192020

МКУ " Мәгариф
идарәсе»,
«Саба район
үзәк
хастаханәсе»,
Түбән Шытсу
авыл җирлеге
башкарма
комитеты
КДН и ЗП

2.6 Мәгълүмат кабул ителергә мөмкин
булган Саба районы буенча Россия
Эчке эшләр министрлыгы бүлегенең,
муниципаль район һәм авыл җирлеге
администрацияләренең
телефон
номерлары
күрсәтелгән
“Торак
секторда
наркотиклар
куллану
турында
хәбәр
ит!"
агитация
материалларын
торак
секторда
урнаштыру.

20192020

Түбән Шытсу
авыл җирлеге
башкарма
комитеты

Гражданнарның наркотиклар, башка психоактив матдәләр
куллануга, алкогольне явыз ният белән куллануга карата түзеп
тормаучан мөнәсәбәт формалаштыру буенча чаралар.
3.1 Җирлек яшьләр арасында ял һәм
массакүләм чаралар оештыру
белән
шөгыльләнә
торган
яшьләр
оешмалары
ресурсларыннан
психоактив
матдәләр
һәм
алкоголь
куллануга
карата
түзеп
тормаучан
мөнәсәбәтне
пропагандалауда файдалану.

20192020

Түбән
Шытсу авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

3.2 Яшьләр арасында «сәламәт
яшәү рәвеше өчен» массакүләм
акцияләр, наркотикларга каршы
марафоннар,
фестивальләр,
«Спорт наркотикларга каршы»
девизы
астында
ярышлар
оештыру һ. б
3.3. Муниципаль районның мәгариф
учреждениеләрендә
һәм
мәдәният
учреждениеләрендә
стендлар,
плакатлар,
наркомания, токсикомания һәм
эчкечелекне профилактикалау
буенча буклетлар әзерләү һәм
урнаштыру.

20192020

Түбән
Шытсу авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

20192020

Түбән
Шытсу авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

3.4 Наркотик чаралар, психотроп
матдәләрне
һәм
аларның
аналогларын законсыз әйләнеше
һәм кулланган өчен Россия
законнарында
каралган
җаваплылыкны
аңлатуга
юнәлдерелгән
Урта
Азия
илләреннән
авыл
җирлеге
территориясенә килүче хезмәт
мигрантлары
белән
профилактик эш үткәрү.

20192020

Түбән
Шытсу авыл
җирлеге
башкарма
комитеты
Предприяти
е һәм
учреждение
җитәкчеләре
Россия Эчке
эшләр
министрлыг
ының Саба
районы
бүлеге,

3.5 Наркотикларның
законсыз
әйләнеше
өлкәсендәге
җинаятьләр
өчен
иректән
мәхрүм итү урыннарыннан азат
ителгән
затларны
социаль
адаптацияләү
чараларын
гамәлгә ашыру.

20192020

Түбән
Шытсу авыл
җирлеге
башкарма
комитеты

