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«2021-2023 елларга Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районында
террорчылыкны Ьэм экстремизмны
профилактикалау» муниципаль комплекслы
программасы турында
«Террорчылыкка карты тору турында» 2006 елныц 6 мартындагы 35-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Террорчылыкка карты корэш чаралары турында» 2006
елныц 15 февралендэге 116 нчы Россия Федерациясе Президенты Указы, Россия
Федерациясе Президентыныц 2018 елныц 28 декабрендэге карары белэн расланган
2019-2023 елларга Россия Федерациясендэ терроризм идеологиясенэ карты
торуныц комплекслы планы, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районы Уставы нигезендэ Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы
Башкарма комитеты
к а р а р б и р э:

1. «2021-2023 елларга Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районында терроризмны Ьэм экстремизмны профилактикалау» муниципаль
комплекслы программасын (алга таба - Программа) 1нче кушымта нигезендэ
расларга (килешу буенча).
2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма
комитетыныц 2017 елныц 6 декабрендэге «2018-2020 елларга Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районында терроризмны Ьэм экстремизмны
профилактикалау» турында 1521 нче карарын Ьэм Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц “2018-2020 елларга
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районында террорчылыкны Ьэм
экстремизмны профилактикалау” муниципаль комплекслы программасына
узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту турында” 2019 елныц 04 мартындагы 59 номерлы
карарын 2021 елныц 1 январеннэн уз кочен югалткан дип танырга.
3.
Жцрле узидарэ органнары житэкчелэренэ Ьэм муниципаль район башкар
комитеты булеклэре башлыкларына программаныц тиешле пунктларын утэуне
тээмин итэргэ Ьэм Мамадыш муниципаль районында террорчылыкка карты
комиссия секретаренэ аларныц утэлеше турында мэгьлуматны уз вакытында
тапшырырга тэкъдим итэргэ.

4.
«Мамадыш муниципаль районыныц финанс-бюджет палатасы» МКУ
Программаны гамэлгэ ашыру срокларын исэпкэ алып, чираттагы финанс елына
бюджет тозегэндэ Программа нигезендэ чараларны финанслауга ассигнованиелэр
кертуне куздэ тотарга.
5. Элеге карарны Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районыныц Интернет челтэрендэ(ЪИр:/ mamadysh.tatarstan.ru) рэсми сайтында
урнаштырырга Ьэм Татарстан Республикасыныц хокукый мэгьлумат порталында
бастырып чыгарырга (http://pravo.tatarstan.ru).
6. Элеге карарныц утэлеше буенча ж;аваплылыкны Мамадыш муниципаль
районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче урынбасары М.Р. Хуж;аж;ановка
йоклэргэ.

>Китэкче

И.М. Дэрж;еманов
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«2021-2023 елларга Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районында терроризмны Ьам экстремизмны профилактикалау» муниципаль
комплекслы программасы
Программаныц паспорты
Программаныц
аталышы

Программаны
эшлэу ечен нигез

«2021-2023 елларга Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль районында терроризмны йэм экстремизмны
профилактикалау» муниципаль комплекслы программасы
(алга таба - Программа)
«Террорчылыкка карты тору турында» 2006 елньщ 6
мартындагы
35-ФЗ
номерлы
Федераль
закон,
«Террорчылыкка карты корэш чаралары турында» 2006
елныц 15 февралендэге 116 нчы Россия Федерациясе
Президенты Указы, Россия Федерациясе Президентыныц
2018 елныц 28 декабрендэге карары белэн расланган 20192023
елларга
Россия
Федерациясендэ
терроризм
идеологиясенэ карты торуныц комплекслы планы
«Экстремистик эшчэнлеккэ карты тору турында» 2002
елныц 25 июлендэге 114-ФЗ номерлы Федераль закон

Программаныц
Мамадыш муниципаль районы Советы
дэулэт заказчысы
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты
Программаныц
координаторы
Программаныц
теп
- Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты;
башкаручылары
- Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц
мэгариф булеге, мэдэният булеге, яшьлэр Ьэм спорт эшлэре
буенча булеге
- муниципаль районныц щирле узидарэ органнары;
- муниципаль районныц террорчылыкка карты комиссиясе;
- Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц ТР буенча Мамадыш
районындагы булеге (килешу буенча);
- «Татмедиа» АД филиалы «Мамадыш-информ»;
- терле милек формасындагы учреждениелэр, оешмалар йэм
предприятиелэр;

- ижтимагый оешмалар Ьэм берлэшмэлэр.
Программаныц
максаты

Программаныц
бурычлары

Программаны
тормышка ашыру
вакыты Ьэм
этаплары_______
Программаны
финанслау
кулэме еллар
буенча буленеп

Финанслау
чыганаклары

Мамадыш муниципаль районы территориясендэ яшэуче
гражданнарныц тормышын Ьэм тынычлыгын, аларныц
экстремизмга йэм терроризмга карты тору нигезендэ
законлы хокукларын Ьэм мэнфэгатьлэрен яклау дэрэж;эсен
кутэру, Мамадыш муниципаль районы территориясендэ
аларныц куренешлэрен кисэту

- толерантлык культурасын, миллэтара Ьэм конфессияара
татулыкны тэрбиялэу,
социаль,
этник
йэм
конфессиональ
туфракта
конфликтларны башлангыч вакытында кисэту Ьэм
булдырмау;
- Яшьлэр даирэсендэ кеше хокукларын йэм иреген хермэт
иту, этникара тынычлыкка Ьэм татулыкка, диалогка эзер
булу принципларына нигезлэнгэн этномэдэни узара хормэт
формалаштыру;
- халыкныц терроризм йэм экстремистлык идеологиясе
куренешлэренэ туземсезлек атмосферасын булдыруга
юнэлтелгэн ж;эмэгатьчелек фикерен формалаштыру;
- Мамадыш муниципаль районы халкына терроризмга Ьэм
экстремизмга каршы тору мэсьэлэлэре буенча мэгьлумат
биру.________________________________________________
2021 - 2023 еллар

Программаны финанслауньщ гомуми кулэме Мамадыш
муниципаль районыныц ящрле бюджеты хисабына 600 мец
сум тэшкил итэ, шул исэптэн:__________
Жирле бюджет
еллар
акчалары ( мец
сумнарда)
2021
200
2022
200
200
2023
600
Всего
Элеге программаны тормышка ашыру белэн бэйле
чараларны финанслау тиешле финанс елына Мамадыш
муниципаль
районы
бюджетында
расланган
ассигнованиелэр
кысаларында
гамэлгэ
ашырыла.

Программаны тормышка ашыру ечен тотылган акча кулэме,
район
бюджеты
момкинлеклэреннэн,
инфляция
процессларыннан Ьэм Мамадыш муниципаль районы
территориясендэге
икътисади
вэзгыятьтэн
чыгып,
тегэллэштерелергэ Ьэм тозэтмэлэр кертергэ мемкин.
Программаныц
максатларын Ьэм
бурычларын
тормышка
ашыруныц
котелгэн соцгы
нэтижэлэре

Программаны тормышка ашыру тубэндэгелэрне тээмин
итэргэ мемкинлек бирэчэк:
- терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалауньщ дэулэт
системасыныц нэтижэлелеген арттыру;
- Мамадыш муниципаль районында "миллэтара Ьэм
конфессияара монэсэбэтлэрнец торышын унай бэялэуче
халык саныныц артуы;
- террорчылык Ьэм экстремистлык куренешлэренец барлык
фактларына туземсезлек формалаштыру;
- терроризмны йэм экстремизмны кисэту буенча эшчэнлекне
оештыруга барлык милек рэвешлэрендэге предприятиелэр,
учреждениелэр,
оешмалар,
шулай
ук
ижтимагый
оешмаларны жэлеп иту;
- терроризмны йэм экстремизмны профилактикалауны
норматив хокукый жайга салуны алга таба устеру;
- жирле узидарэ органнарыныц ксенофобия, милли Ьэм
раса тузеп торучанлыгы, этник дискриминациягэ карты тору
буенча эш формаларын Ьэм методларын камиллэштеру.
- район территориясендэ куркынычсызлыкны тээмин иту
буенча территориаль дэулэт органнары Ьэм ижтимагый
оешмалар эшчэнлеген мэгълумати тээмин итуне яхшырту;
- халыкныц хокук саклау органнарына ышаныч дэрэжэсен
кутзру;
- экстремизмга, этник Ьэм дини туземсезлеккэ карты
торуныц
хокукый,
оештыру
Ьэм
идеологик
механизмнарыныц нэтижэле системасын булдыру.

Программаныц
утэлешен
контрольдэ лоту

Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты элеге
программаны тормышка ашыру барышын контрольдэ тота

1. Кереш
Программаны тормышка ашыру сферасыныц го му ми характеристикасы.
"2021-2023 елларга Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районында терроризмны йэм экстремизмны профилактикалау" муниципаль
комплекслы программасын эшлэу йэм кабул иту (алга таба - - Программа)
терроризм йэм экстремизмга карты тору елкэсендэ жирле узидарэ органнарыныц
тырышлыкларын алга таба берлэштеру, аларныц эшчэнлеген координациялэу
дэрэжэсен кутэру йэм терроризмга йэм экстремизмга карты тору буенча нэти жале
чаралар эзерлэу йэм гамэлгэ ашыру, кечлэрнец йэм чараларныц терроризмга
карты торуга эзерлеген тээмин иту, аларныц куренешлэренец нэтижэлэрен
минимальлэштеру йэм бетеру, терроризм йэм экстремизмны профилактикалауга
комплекслы якын килуне гамэлгэ ашыру зарурлыгына бэйле терроризм йэм
экстремизм куренешлэре барлыкка килугэ китерэ торган шартларныц йэм
факторларныц тискэре йогынтысын ачыклау йэм кимету.
Терроризмга карты торуныц халыкара йэм илебез тэжрибэсе коч
методларыныц террорлык акты кылуныц конкрет куркынычын гына
локальлэштерергэ сэлэтле булуын курсэтэ. Шул ук вакытта терроризм
куркынычын радикаль кимету ечен аныц инфраструктурасын яцарту системасын
жимерергэ кирэк, аныц нигезен терроризм идеологиясе, аны рухландыручылар йэм
йортучелэр, шулай ук тарату каналларын тэшкил итэ.
Сирия йэм Гыйрак территориясендэ террорчылык оешмалары эгъзаларыныц
эшчэнлеге, Татарстан Республикасында халыкара террорчылык йэм экстремистик
оешмалар эгъзалары йэм ярдэмчелэренец булуы тышкы куркыныч тудыручы
фактор булып тора.
Район территориясендэ терроризмга карты тору елкэсендэге хэлгэ йогынты
ясый торган теп Эчке куркыныч тудыручы факторлар булып тора:
- якын чит иллэрдэн эш эзлэу йэм эшкэ урнаштыру белэн бэйле миграция
агымнары;
- икътисадта кризис куренешлэре (халыкныц тормыш дэрэжэсен кимету йэм
эшсезлек усеше), шул исэптэн озак вакытлы карантинны бетеру йэм социаль
каршылыкларны тирэнэйтугэ бэйле;
- район территориясендэ экстремистлыкка карты тору линиясе буенча оперативпрофилактик учетта торучы теркэлгэн затларныц йэм аларныц якын туганнарыныц
(хатыннарыныц, ирлэренец, балаларыныц йэм фикердэшлэренец) булуы;
- деструктив берлэшмэлэрнец Интернет челтэре аша яшьлэр мохитенэ тискэре
йогынты;
- радикаль теологик ейрэнулэр тарафдарларыныц дини мохиткэ тискэре йогынты;
- террористик кечлэулэрнец потенциаль объектларыныц, мэгариф, сэламэтлек
саклау, мэдэният, спорт йэм сэудэ объектларыныц йэм кешелэр куплэп була торган
урыннарныц террорчылыкка карты яклануында булган житешсезлеклэр.
Мамадыш районы куп миллэтле, биредэ ике эйдэп баручы православие йэм
ислам конфессиялэре, шулай ук башка халыклар йэм конфессиялэр вэкиллэре дус
йэм тату яши.
Хэзерге вакытта 43802 кеше исэплэнэ: шуларныц 76,3% - татарлар, 20,1% - руслар,
1,25% - удмуртлар, 1,37% - марилар, 0,1% - чуашлар, 0,1% - башкортлар.

Муниципаль районда 2020 елда оешкан иждимагый-сэяси Ьэм оператив вэзгыять
сизелерлек узгэрешлэр кичермэде, тулаем алганда, тотрыклы Ьэм контрольдэ тора.
Мамадыш муниципаль районында Терроризм Ьэм экстремизмга карты тору
елкэсендэге оператив хэл мониторингы курсэткэнчэ, оператив хэл тотрыклы
саклана, террорчылык Ьэм экстремистлык характерындагы жинаятьлэр
теркэлмэгэн, террорчылык яки экстремистлык юнэлешендэге теркемнэр, районда
деструктив жэмэгать берлэшмэлэре ачыкланмады.
Элеге линия буенча эш Мамадыш муниципаль районы Башкарма
комитетыныц районныц террорчылыкка карты комиссиясе, Россия Эчке эшлэр
министрлыгыныц Мамадыш районы буенча булеге, жирле узидарэ органнары
белэн тыгыз хезмэттэшлектэ алып барыла, районда экстремизм; этник Ьэм дини
дискриминация куренешлэре буенча оператив хэллэр мониторингы даими рэвештэ
алып барыла. Жцрле узидарэ органнары тарафыннан район жирлеклэрендэ
миллэтара Ьэм конфессияара монэсэбэтлэрнец торышына аерым мониторинг
ясала.
Экстремизм-уртак куркыныч, Ьэм аныц идеологиясен дэулэт Ьэм
муниципаль институтларныц, фэнни Ьэм мэгариф даирэлэренец, бизнесбергэлеклэрнец, массакулэм мэгълумат чараларыныц Ьэм гражданлык жэмгыяте
структураларыныц уртак каршылыгы белэн генэ жицеп була. Экстремистлык аныц
барлык чагылышларында гражданнарныц хокукларын Ьэм иреклэрен
популярлаштыруга китерэ, жэмэгать куркынычсызлыгын, дэулэт бетенлеген Ьэм
Россиянец халыкара абруен какшата, конституцион корылыш, миллэтара Ьэм
конфессияара-миллэтара тынычлыкка реаль куркыныч тудыра.
Экстремистлык идеологиясен тарату террористик оешмалар сафына яца
эгъзалар килуен Ьэм ресурс ярдэме белэн тээмин итэ. Террористик куркынычны
кимету бурычы турыдан-туры экстремистик идеологиянец актив таралуына карты
тору белэн бэйле. Аныц йогынтысыныц теп мишене булып, гражданнар тэцгэллеге
Ьэм хокук ацы формалашу ягыннан иц тотрыксыз мохит буларак, яшусмерлэр Ьэм
яш ълэр тора.

Мамадыш муниципаль районында миллэтара тынычлыкны Ъэм татульжны
еаклап калу буенча уцай тэжрибэ тупланган, башлангыч стадиядэ экстремизм
куркынычын бетеру, халы-кныц толерантлыгын арттыру Ьэм этносоциаль Ьэм дини
каршылыкларны жицу буенча актив эш алып барыла.
Экстремизмга Ьэм терроризмга, хокук бозулар кылуга, сэбэплэрне Ьэм
шартларны кисэтугэ, ачыклауга, бетеругэ юнэлдерелгэн чараларга системалы якын
килу муниципаль районда социаль-икътисадый хэлне яхшыртуныц иц меЬим
шартларыннан берсе булып тора. Мондый алымны гамэлгэ ашыру ечен
терроризмны Ьэм экстремизмны профилактикалау буенча комплекслы муниципаль
программаны кабул иту зарур, ул халыкныц жэмэгать тэртибен саклау буенча
ирекле формированиелэре эшчэнлеге ечен шартлар тудыруга Ьэм муниципаль
районныц, шулай ук хокук бозуларны профилактикалау елкэсендэ башка
субъектларныц жирле узидарэ потенциалыннан максималь файдалануны куздэ
тота.
Программа узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр керту ечен ачык документ булып тора.

2. Программаныц теп максаты йэм бурычлары

Программаныц максаты - Мамадыш муниципаль районы территориясендэ
яшэуче гражданнарнын тормыш
тынычлыгын, аларныц экстремизм Ьэм
терроризмга карты тору нигезендэ законлы хокукларын Ьэм мэнфэгатьлэрен яклау
дэрэжэсен арттыру, муниципаль районда аларныц куренешлэрен кисэту Ьэм
булдырмау.
Программаныц максатына ирешу очей тубэндэге бурычларны хэл иту
кирэк:
- толерантлык тэрбиялэу, миллэтара Ьэм конфессияара татулыкны ныгыту,
- социаль, этник Ьэм конфессиональ конфликтларны кисэту Ьэм
булдырмау;
- Яшьлэр даирэсендэ кеше хокукларын Ьэм иреген хермэт иту, этникара
тынычлыкка Ьэм татулыкка, диалогка эзер булу принципларына нигезлэнгэн
этно-мэдэни узара менэсэбэт формалаштыру.;
- экстремистик характердагы гамэллэр кылуга китерэ торган сэбэплэрне Ьэм
шартларны бетеругэ юнэлдерелгэн балалар Ьэм яшьлэр арасында тэрбия эшен
оештыру;
- халыкнын террорчылык Ьэм экстремистлык идеологиясе куренешлэренэ
туземсезлек атмосферасын булдыруга юнэлтелгэн жэмэгатьчелек фикерен
формалаштыру;
- Мамадыш муниципаль районы халкына терроризмга Ьэм экстремизмга
каршы тору мэсьэлэлэре буенча мэгълумат биру.
Топ максат, бурычлар, нэгижэлэрне бэялэу индикаторлары, шулай ук
программада каралган чараларны финанслау кулэме кушымтада курсэтелгэн.

3. Программаны тормышка ашыру механизмы
Ул ел саен Программаныц максатчан курсэткечлэрен Ьэм чараларына
чыгымнарны, аны тормышка ашыру механизмын Ьэм чараларны утэу ечен
жаваплы башкаручыларныц составын, программаны утэу барышы турында
белешмэлэрне тэгаенли. Вэкалэтле орган тарафыннан кабул ителэ торган карарлар (беркетмэлэр)
тиешле профилактика субъектлары тарафыннан утэлэ. Вэкалэтле орган каршында
терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалауныц аерым юнэлешлэре яисэ бу
елкэдэ конкрет проблеманы хэл иту ечен эшче комиссиялэр (торкемнэр)
оештырыла ала. Профилактика субъектларында штаттан тыш нигездэ программа
чараларыныц утэлешен координациялэу Ьэм вэкалэтле орган белэн хезмэттэшлек
буенча эшче торкемнэр тезелергэ момкин. Вэкалэтле орган эшендэ катнашу ечен
аларныц ризалыгы белэн суд органнары Ьэм прокуратура органнары вэкиллэре
чакырыла ала.
Дэулэт заказчысы вэкалэтлэренэ керэ:
- терроризм Ьэм экстремизмны профилактикалауныц торышын анализлау
Ьэм алга таба профилактика субъектларына тэкъдимнэр эзерлэу;
- муниципаль район башлыгына, район Башкарма комитеты житэкчесенэ
профилактик эшчэнлекнец торышы турында мэгълумат биру, аныц нэтижэлелеген
арттыру буенча тэкъдимнэр керту;

- терроризмны Ьэм экстремизмны кисэту, аларны кылуга ярдэм итуче
сэбэплэрне Ьэм шартларны бетеру мэсьэлэлэре буенча профилактика субъектлары
житекчелэренец тьщлауларын оештыру;
- профилактика субъектлары эшчэнлеген координациялэу;
а) терроризмны Ьэм экстремизмны кисэту, аны камиллэштеру буенча
чаралар эшлэу;
б) терроризмны Ьэм экстремизмны профилактикалау олкэсендэ законнар Ьэм
башка норматив хокукый актлар проектларын эзерлэу;
в) халык, ижтимагый оешмалар Ьэм массакулэм мэгълумат чаралары белэн
узара хезмэттэшлекне ныгыту Ьэм тыгыз хезмэттэшлекне жайга салу.
Программаны тормышка ашыруныц естенлекле юнэлешлэре булып тора:
- оештыру чаралары;
- терроризмны профилактикалау буенча чаралар;
миллэтара Ьэм конфессияара менэсэбэтлэрне ныгыту буенча чаралар;
балалар Ьэм яшьлэр арасында экстремизмны профилактикалау буенча
чаралар;
- программа чараларына мэгълумати ярдэм курсэту.
Программа чараларын вакытында Ьэм сыйфатлы утэу, аны тормышка ашыру
очен булеп бирелэ торган финанс чараларыннан рациональ файдалану ечен
министрлыкларныц территориаль органнары, ведомстволар, федераль башкарма
хакимият органнарыньщ территориаль органнары, жирле узидарэ органнары
житэкчелэре жаваплы.
Программага узгэрешлэр керту Программа чараларын жаваплы башкаручы
тарафыннан яисэ билгелэнгэн талэплэр нигезендэ Россия Федерациясе Ьэм
Татарстан Республикасы Хекумэте йеклэмэлэрен утэу йезеннэн гамэлгэ ашырыла.
Мамадыш муниципаль районы Советы Ьэм Мамадыш муниципаль
районында Террорчылыкка карты комиссия утырышларында программа
чараларын утэуне Ьэм финанс чараларын кулланунын, нэтижэлелеген даими
рэвештэ карау планлаштырыла.
Жаваплы
башкаручыларга
Мамадыш
муниципаль
районыныц
террорчылыкка каршы комиссиясе Программа чараларыныц утэлеше турында
хэбэр итэргэ.

4. Программаньщ ресурс белэн тээмин ителешен нигезлэу.
Программа чараларын тормышка ашыруга финанс чыгымнары агымдагы
финанслау кысаларында Мамадыш муниципаль районы бюджеты акчаларыннан
тора.
Программаны тормышка ашыру ечен тотылган акча кулэме, район бюджеты
мемкинлеклэреннэн, инфляция процессларыннан Ьэм Мамадыш муниципаль
районы территориясендэге икътисади вэзгыятьтэн чыгып, тогэллэштерелергэ Ьэм
тезэтмэлэр кертергэ мемкин.
5. Программаньщ нэтижэлелеген бэялэу.
Программаны тормышка ашыру тээмин итэргэ момкинлек бирэчэк:

- район территориясендэ террорчылык актлары кылу ихтималын
минимальлэштеру;
- террорчылыкны йэм экстремизмны профилактикалауньщ дэулэт
системасыныц нэтижэлелеген арттыру;
- предприятиелэрне, учреждениелэрне, барлык милек рэвешлэрендэге
оешмаларны, шулай ук ижтимагый оешмаларны террорчылыкны йэм
экстремизмны кисэту буенча эшчэнлекне оештыруга ж;элеп иту;
- террорчылыкны йэм экстремизмны профилактикалауны норматив
хокукый жайга салуны алга таба устеру;
- район территориясендэ куркынычсызлыкны тээмин иту буенча
территориаль дэулэт органнары Ьэм ижтимагый оешмалар эшчэнлеген
мэгълумати тээмин итуне яхшырту;
- халыкныц хокук саклау органнарына ышаныч дэрэжэсен кутэру.
Программаны тормышка ашыру ж;ирле узидарэ органнарыныц, гражданлык
ж;эмгыяте институтларыньщ Ьэм фэнни-экспертларныц кочлэрен Мамадыш
муниципаль районыныц купмиллэтле халкыныц рухи бердэмлеген ныгыту
мэсьэлэлэрендэ берлэштерергэ момкинлек бирэчэк.

Кушымта
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1.1. Узенчэлекле игьтибар
категориясендэге затлар
белэн эшлэу буенча
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торкеме эшен тээмин
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затлар белэн эшлэу

3

020 ел

021 ел

022 ел

023 ел

019 ел

020 ел

021 ел

022 ел

023 ел

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

4

Эш теркемнэре
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Ижтимагый профилактик
эш белэн колачланган
аерым игьтибар (хэвефхэтэр) категориясе
затлары елеше

0

0

0

0
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профилактик чараларда
катнашуга стимуллаштыру
чараларын гамэлгэ ашыру

буенча ведомствоара
эшче теркем

1.3. Вазыйфаи затлар белэн
аерым игътибар (хэвефхэтэр)категориясендэ
эшлэуче ижтимагый
активистларны Ьэм
вазыйфаи затларны эзерлэу,
аларньщ торышына
диагностика ясау,
психологик Ьэм
психотерапевтик ярдэм
курсэту ечен
квалификацияле белгечлэр
жэлеп итуне тээмин итэргэ.

Мун и ци нал ь
2021-2023
берэмлекнеи
еллар
башкарма комитеты,
район АТК
каршындагы аерым
игътибар талэп итуче
затлар белэн эшлэу
буенча ведомствоара
эшче теркем

1.4. Яшьлэр эшлэре буенча
идарэ органнары, спорт
оешмалары, яшьлэр
ижтимагый активистлары
белгечлэренец махсус
игътибар (риск)
категориясенец
социальлэштеру
характерындагы затларньщ
езлексез ярдэм чараларын
гамэлгэ ашыруда актив
катнашуын тээмин итэргэ.

муниципаль район
башкарма
комитетыныц
«Яшьлэр эшлэре Ьэм
спорт булеге» МКУ

2021-2023
еллар

Курсэтелгэн хезмэтлэр
терлэре билэгэн аерым
игътибар (хэвеф-хэтэр)
категориясе затлары
елеше

1.5. Функциональ
регламентта беркетелгэн
мэгариф оешмалары
вазыйфаи затларыныц
аерым игътибар
категориясе затлары белэн
алдан ук адреслы эш алый
баруда актив катнашуын
тээмин итэргэ.

муниципаль район
Башкарма
комитетыныц
«Мэгариф булеге»
МКУ

2021-2023
еллар

Уку сыйныфлары булган
теркемле корректлау
чаралары (тренинглар,
семинарлар) олеше,
аларда аерым игътибар
(риска) категориясе
затлары (яисэ аларньщ
балалары) белем ала.
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«аерым игътибар»
(куркыныч) категориясе
затлары яшэгэн
гаилэлэрнен гомуми
саныннан

башкарма комитеты,
сукбайлыгын Ьэм хокук
ОДМС, ОО, ОК, АТК
бозуларын
районыбыз,
профилактикалау
системасыныц барлык
ТР МТЗиСЗ булеге
субъектлары белгечлэренец
аерым игътибар (хэвефхэтэр)категориясе
гаилэлэре белэн
профилактик чараларны
гамэлгэ ашыруда, шул
исэптэн техник торгызу
медиациясен кулланып,
актив катнашуын тээмин
итэргэ.
2021-2023
еллар

Семинарлар саны

1.7. адреслы профилактик
эштэ катнашучы
белгечлэрнец Ьенэри
осталыгы буенча районара
семинарлар уткэрергэ

Муниципаль
берэмлекнец
башкарма комитеты,
муниципаль
берэмлекнец АТК,
ОО

1.8. Яшьлэр арасында Ьэм
белем биру олкэсендэ
мэгариф, яшьлэр сэясэте,
медицина,социаль
педагогларны,
психиатрларны социаль
яклау олкэсенэ жэлеп иту
ечен Ьонэри юнэлеш эшен
алып барырга, тиешле
белем алуда Ьэм
муниципаль берэмлектэ
белгечлек буенча алга таба
эшкэ урнашуда мэгьлумати
ярдэм курсэтергэ.

2021-2023
Муниципаль
берэмлекнец
еллар
башкарма комитеты,
ОДМС, ОО, ОК, АТК
районыбыз,
ТР МТЗиСЗ,
Мамадыш узэк
хастаханэсе булеге

Курсэтелгэн елкэлэрдэ
белгечлэрне туплау
проценты

1.9. Г'еррорчылык
идеологиясен тотрыклы
кабул итмэуне
формалаштыруга Ьэм
традицион рухи-эхлакый

2021-2023
Муниципаль
еллар
берэмлекнец
башкарма комитеты,
Мамадыш районында
ТР буенча Эчке

Мондый ацлатмалар
белэн чыгыш ясаган
аерым игътибар (хэвефхэгэр) категориясе
затлары олеше

кыйммэтлэр булдыруга
юнэлдерелгэн массакулэм
мэгълумат чараларында,
социаль челтэрлэрдэ,
гавами чараларда
чыгышларга аерым
игътибар (хэвеф-хэтэр)
категориясендэге затларны
жэлеп иту эшен алып
барырга

эшлэр министрлыгы
булеге УФСБ России
по РТ булеге,
«Татмедиа» А>К
филиалы

1.10. Системалы хезмэт Ьэм
уку процессларына жэлеп
ителмэгэн яшьлэрне, шулай
ук формаль булмаган
яшьлэр
формированиелэренец
ижтимагый эЬэмиятле
социаль проектларны Ьэм
программаларны гамэлгэ
ашыруга жэлеп иту
чараларын оештырырга Ьэм
уздырырга.

муниципаль район
башкарма
комитетыныц
«Яшьлэр эшлэре Ьэм
спорт булеге» МКУ

2021-2023
еллар

Гомуми максатчан
аудиториягэ алынган
яшьлэр елеше

1.11. Интернет челтэрендэ
деструктив бергэлеклэрдэ
муниципаль берэмлек
халкыныц активлыгына
мониторинг уздыруны
тээмин итэргэ
(катнашучыларны матди
кызыксындыру)

муниципаль район
Башкарма
комитетыныц
«Яшьлэр эшлэре Ьэм
спорт булеге» МКУ,
«Центр Форпост»
МБУ

2021-2023
еллар

Мониторинг нэтижэлэре
буенча мэгълумати
белешмэлэр саны

1.12. Муниципаль
берэмлектэ эшли торган
материалларныц даими
мониторингын оештырырга
Ьэм тикшеру уздырырга,
аларда экстремизм
билгелэре булу-булмау
предметы на

Район Башкарма
комитетыныц
«Мэдэният булеге»
ЦБС Мамадыш
районындагы ТР
буенча ЭЭМ булеге

2021-2023
еллар

Уткэрелгэн тикшеренулэр
саны

1.13. Татарстан

Муниципаль

2021-2023
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Республикасы ечен
традицион рэвештэ ислам
динен тотучы рухи
лидерларны эзерлэу ечен
Россиянец алдынгы
теологик уку йортларына
(Болгар ислам
академиясенэ) кандидатлар
сайлап алу йэм жибэру
процедурасын дини
оешмалар тоткасы белэн
узара хезмэттэшлектэ
оештыру

берэмлек башкарма
комитеты

еллар

2 нче бурыч. Татарстан Республикасы халкынын террорчылыкка каршы ацын формалаштыру
2.1. Мэгьлумат-пропаганда
теркеме эшчэнлеген
(катнашучыларны матди
кызыксындыру, курсэтмэ
материал эзерлэу) тээмин
итэргэ

Муниципаль
берэмлек Башкарма
комитеты ныц
ОДМС, ОО, ОК
булеклэре,
дини,
ижтимагый, мэгариф
оешмалары

2021-2023
еллар

2.2. Террорчылыкка каршы
юнэлештэ курсэтмэ
агитация продукциясен
(стикерлар, брошюралар,
плакатлар) эшлэргэ,
эзерлэргэ Ьэм таратырга
(урнаштырырга)

Районнын А1К
2021-2023
каршындагы
еллар
мэгьлумати-пропаганда
теркеме,
Мамадыш
районындагы ТР
буенча ЭЭМ булеге

2.3. Квалификацияле
лектор-пропагандистларны
халык белэн мэгьлуматиагарту эше ечен жэлеп
итуне, аларньщ матди
стимуллаштыруын куздэ
тотып, тээмин итэргэ.

Муниципаль
берэмлек башкарма
комитеты

2.4. Халык белэн

Муниципаль

2021-2023
еллар

Эш теркемнэре
утырышлары саны

Ж^эмэгать игътибары очей
урнаштырьГлган
продукция берэмлеклэре
саны

0

0

0

0

Лекциялэр/чыгышлар
саны

Муниципаль берэмлек

0

0

0

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

■

2021-2023

0

мэгълумати-ачык эшлэу
ечен лекторпропагандистлар
муниципаль активын
эзерлэуне тээмин итэргэ

берэмлекнец
башкарма комитеты,
Районныц АТК

еллар

2.5. Террорчылыкка каршы
керэштэ телэктэшлек
кененэ багышланган
ижтимагый-сэяси, мэДэни
Ьэм спорт чараларын
уткэрергэ (3 сентябрь)

Муниципаль
берэмлек Башкарма
комитетынын,
ОДМС, ОО, ОК
булеклэре,
«Татмедиа» А>1(
филиалы

2021-2023
еллар

Чаралар саны

2.6. "Экстремизмга юк"
декаднигын уткэрергэ (4-14
сентябрь)

Муниципаль
2021-2023
берэмлек Башкарма
еллар
комитетынын
ОДМС, ОО, ОК
булеклэре,
Районный АТК,
«Татмедиа» А Д
филиалы, Татарстан
Республикасы буенча
ЭЭМньщ Мамадыш
районындагы булеге

Чаралар саны

2.7. Муниципаль районда
уяулыкны саклау Ьэм
террорчылыкны Ьэм
экстре мизмны
профилактикалауда
катнашу мэсьэлэлэре
буенча гражданнар
жыеннарын уздырырга

Районный авыл
жирлеклэре
башлыклары

2021-2023
еллар

Авыл жирлеклэрендэге
жыеинар саны

2.8. Террорчылыкка каршы
эчтэлектэге мэгълуматны,
шул исэптэн
видеороликларны,социаль
челтэрлэрнец муниципаль
сегментында, район
Интернет челтэренец башка
мэгълумат ресурсларында

Муниципаль
берэмлек Башкарма
комитетынын
ОДМС, ОО, ОК
булеклэре,
«Татмедиа» А Д
филиалы

2021-2023
еллар

Урнашкан материаллар
саны

халкы исэбеннэн
ейротелгэн лекторлар
саны

эшлэуне (сайлап алуны)
Ьэм урнаштыруны тээмин
итэргэ.
2.9. Террорчылыкка карты
тору эшендэ
ватандашларны
берлэштеругэ
юнэлдерелгэн рэсми дини
конфессиялэр (православие,
ислам)вэкиллэренец
тематик вэгазьлэрен
массакулэм мэгълумат
чараларында бастырып
чыгаруны оештырырга

Муниципаль
берэмлекнен,
башкарма комитеты,
«Татмедиа» АЖ|
филиалы, дини Ьэм
иждимагый
оешмалар (килешу
буенча)

2021-2023
еллар

Басма саны

2.10. Авыл клубларында Ьэм
мэдэният йортларында
террорчылыкка карты
юнэлтелгэн документаль Ьэм
нэфис фильмнарны даими
рэвештэ курсэтулэрне
аудитория белэн турыдантуры фикер алышу белэн
оештырырга

муниципаль район
Башкарма
комитетыныц
«Мэдэният булеге»
МКУ

2021-2023
еллар

Курсэту саны

2.11. Чемпионат, квестлар,
тугэрэк естэллэр,
очрашулар, фестивальлэр,
конкурслар, яшьлэр
арасында акциялэр
оештырырга

муниципаль район
башкарма
комитетыныц
«Яшьлэр эшлэре Ьэм
спорт булеге» МКУ

2021-2023
еллар

Чаралар саны

2.12. Терроризмга Ьэм
экстремизмга карты корэш
елкэсендэ иц яхты
проектка (ижади эшкэ)
конкурс уткэрергэ

муниципаль район
башкарма
комитетыныц
«Яшьлэр эшлэре Ьэм
спорт булеге» МКУ

2021 -2023
еллар

2.13. Тематик тугэрэк
естэллэр, конференциялэр,
конкурслар, ата-аналар
жыелышлары, сыйныф

муниципаль район
Башкарма
комитетыны ц
«Мэгариф булеге»

2021-2023
еллар

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Конкурска гаризалар саны

Чаралар саны

МКУ
сэгатьлэре, акциялзр,
тренинглар оештырырга,
коммуникатив
кунекмэлэрне арттыруга,
татулык, миллэтара Иэм
диннэр арасындагы татулык
идеялэрен
популярлаштыруга
юнэлтелгэн.
2.14. “Ата-аналар ечен
Университет” форматында
дэреслэр уткэруне
оештырырга, алар узара
андашу, миллэтара
телэктэшлек, балаларнын
медиаиминлеге
мэсьэлэлэрендэ белем
дэрэжэсен арттыруга
юнэлдерелгэн.

муниципаль район
Башкарма
комитетынын
«Мэгариф будете»
МКУ

2021-2023
еллар

Гаилэлэрнец гомуми
санын исэпкэ алып
профилактик дэреслэр
алган ата-аналар елеше, %
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Файдаланган кыскаргулар исемлеге:
Районньщ АТК - муниципаль берэмлекнец террорчылыкка каршы комиссиясе;
МБУ Форпост - «Форпост» жэмэгать тэртибен саклау буенча яшьлэр (сгудентлар) Ьэм эшче формированиелэр узэге» МБУ;
Татарстан Республикасы буенча Эчке эшлэр министрлыгы - Татарстан Республикасы буенча Эчке эшлэр министрлыгы;
Россия Федераль куркынычсызлык хезмэтенец Татарстан Республикасы буенча идарэсе - Россия Федерациясе Федераль куркынычсызлык хезмэтенец Татарстан Республикасы
буенча идарэсе;
ОДМС - Яшьлэр эшлэре Ьэм ММР Башкарма комитетынын спорт будете;
ОО - ММР Башкарма комитетынын мэгариф будете;
ОК - ММР Башкарма комитетынын Мэдэният будете.

