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1. «2021 - 2023 елларга Буа муниципаль районы территориясендә террорчылыкны
һәм экстремизмны профилактикалау» комплекслы муниципаль программасын (Кушымта)
расларга.
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә һәм Татарстан
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урнаштырылырга тиеш.
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«2021 - 2023 елларга Буа муниципаль районы территориясендә террорчылыкны һәм
экстремизмны профилактикалау» комплекслы муниципаль программа паспорты
Программа
исеме

«2021 - 2023 елларга Буа муниципаль районы территориясендә
террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау» комплекслы
муниципаль программа

Программаны
эшләү өчен
нигез (хокукый
актның исеме,
номеры һәм
датасы)

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми
принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы,
«Терроризмга каршы тору турында» 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ
номерлы, «Экстремистик эшчәнлеккә каршы тору турында» 2002 елның
25 июлендәге 114-ФЗ номерлы Федераль законнар, Буа район
Советының 2013 елның 20 декабрендәге 4-37 номерлы карары белән
кабул ителгән Буа муниципаль районы Уставы (ТР Буа районы Советы
карарлары редакциясендә 28.05.2015-в № 1-49, 15.07.2016-юк 9-1,
15.09.2017-6-24, "09.11.2018 - 2-35," 26.07.2009-4-42, " 26.02.202020-юк
6-50)

Программаның
төп
эшләүчеләре

ТР Буа муниципаль районында Террорчылыкка каршы комиссия

Программаны
башкаручылар

• Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы башкарма
комитеты
• Авыл җирлекләре
• Иҗтимагый, дини оешмалар һәм берләшмәләр
• Хокук саклау органнарының территориаль бүлекчәләре
• Яшьләр сәясәте һәм спорт, мәдәният, мәгариф өлкәсендә
вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы муниципаль берәмлекнең
башкарма хакимияте органнары

Программаның
максаты:

Буа муниципаль районы территориясендә яшәүче гражданнарның
тормышын һәм
тынычлыгын,
аларның
экстремизмга
һәм
терроризмга каршы тору нигезендә законлы хокукларын һәм
мәнфәгатьләрен яклау дәрәҗәсен арттыру, Буа муниципаль районы
территориясендә аларның күренешләрен кисәтү.

Программаның
бурычлары

• Мәдәният һәм милләтара татулык тәрбияләү.
• Гражданнарның хокукый культурасының тиешле дәрәҗәсенә ирешү.
• Кеше хокукларын һәм иреген хөрмәт итү, этникара тынычлыкка һәм
татулыкка, диалогка омтылу принципларына нигезләнгән этномәдәни
хөрмәтнең дөньяга карашын һәм рухи-әхлакый атмосферасын

формалаштыру.
• Милли һәм конфессиональ туфракта дискриминация, көчләү, расизм
һәм экстремизмның гамәлдәге законнар нигезендә җәмәгатьчелеккә
хөкем итү һәм туктату.
- Террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау буенча
ведомствоара хезмәттәшлек дәрәҗәсен күтәрү.
- Экстремистлык һәм террорчылык эшчәнлеген булдырмауга,
толерантлык, мәдәният һәм яшьләр арасында тынычлык һәм
милләтара татулык тәрбияләүгә юнәлтелгән тәрбия, пропаганда эшләре
үткәрү;
• Интернеттан файдалану, тәрбия һәм профилактик максатларда,
Интернетта халык һәм яшьләрдә патриотизм, гражданлык, шулай ук
этномәдәни характер формалаштыруга юнәлдерелгән мәгълүмат
урнаштыру;
Программаны
тормышка
ашыру вакыты
һәм этаплары

2021-2023 еллар

Программаны
Финанслау
финанслау
чыганаклары
күләме, еллар
һәм чыганаклар
буенча

Программаны
тормышка
ашыруның
көтелгән
нәтиҗәләре
һәм
нәтиҗәлелек
күрсәткечләре

Программаны тормышка ашыру еллары,
финанслау күләме (мең сум)

2021 ел

2022 ел

2023 ел

Тормышка
ашыру
чорында
барлыгы

Муниципаль бюджет

100,00

100,00

100,00

300,00

Федераль бюджет

00,00

00,00

00,00

00,00

Республика бюджеты

00,00

00,00

00,00

00,00

Башка чыганаклар

00,00

00,00

00,00

00,00

Всего

100,00

100,00

100,00

300,00

• Яшьләр арасында этникара татулык һәм толерантлык атмосферасын
ныгыту һәм үстерү.
• Милли экстремистлык төркемнәрен булдыруга һәм аларның
эшчәнлегенә каршы тору.
• Иҗтимагый аңга дини фундаментализм, экстремизм һәм түземсезлек
идеяләренең үтеп керүенә каршы тору.
• Ксенофобия, милли һәм раса түземсезлеге, этник дискриминациягә
каршы тору буенча эш рәвешләрен һәм методларын камилләштерү.
* Миграция һәм милли сәясәт, уңайлы мохит формалаштыру һәм
экстремизмга каршы тору мәсьәләләрендә халыкның компетентлыгы
дәрәҗәсен күтәрү.
* Экстремизмга, этник һәм дини түземсезлеккә каршы торуның хокукый,
оештыру һәм идеологик механизмнарының нәтиҗәле системасын
булдыру.

Программаны
тормышка
ашыруны
контрольдә
тотуны
оештыру
системасы

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма
комитеты әлеге программаның үтәлешен гомуми контрольдә тота.
Шулай ук программаны гамәлгә ашыруны ТР Буа муниципаль
районы Террорчылыкка каршы комиссия секретаре да контрольдә
тота.

«2021 - 2023 елларга Буа муниципаль районы территориясендә террорчылыкны һәм
экстремизмны профилактикалау» комплекслы муниципаль программа
I. Башлангыч вәзгыятьне бәяләү
Экстремизм һәм терроризм куркынычы Россия Федерациясендә иҗтимагый-сәяси хәлне
тотрыксызландыручы төп факторларның берсе булып кала бирә.
Экстремизм һәм терроризм кебек куркыныч күренешләргә тискәре караш
формалаштыру барлык дәрәҗәдәге дәүләт хакимияте органнарының иҗтимагый оешмалар
һәм берләшмәләр, дини структуралар, граждан җәмгыятенең башка институтлары һәм аерым
гражданнар белән уртак тырышлыгын таләп итә торган комплекслы бурыч булып тора.
Программа мультикультурализм, күпмилләтле Россия җәмгыяте кыйммәтләре нигезендә
кулай мохиттә ныгытуга, кеше хокукларын һәм ирекләрен саклауга, милләтара тынычлыкны
һәм татулыкны саклап калуга юнәлдерелгән. Ул авыр тормыш хәлендә калган гражданнарның
кулай аңын һәм үз-үзен тотышын формалаштыру процессының нигезләрен һәм методларын
ныгытырга тиеш. Аны тормышка ашыруның реаль механизмнары булып гражданлык
җәмгыятен үстерүгә, гражданлык бердәмлеген, патриотизм һәм интернационализмны
тәрбияләүгә, тынычлыкны һәм татулыкны саклап калуга, экстремизм һәм терроризмның
теләсә нинди чагылышына каршы торуга юнәлтелгән комплекслы чаралар тора.
Һәр этнос уникаль һәм кабатланмас. Этник һәм дини күптөрлелекне тану, башка
халыклар һәм дин вәкилләренә хас мәдәни үзенчәлекләрне аңлау һәм хөрмәт итү генә,
гражданлык җәмгыятенең демократик кыйммәтләре белән бергә, җәмгыятьтә чын мәгънәсендә
уңай атмосфера булдыруга ярдәм итә ала.
Программа этникара аралашу культурасына өйрәтү методларын эзлекле рәвештә
кертүгә, җәмгыять эчендә дуслык һәм татулык идеяләрен таратуга юнәлтелгән.
Мәдәниятара коммуникацияләр өлкәсендә укучыларның әзерлек дәрәҗәсен күтәрү
мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Мәдәниятара мөнәсәбәтләр мәсьәләләрендә
компетентлы, җәмгыятьтә барлыкка килгән мәдәни, дини, тел традицияләренең
күптөрлелегенә конструктив караучы, этнокультура аермалары нигезендә килеп чыккан
низагларны кисәтергә яки аларны көчсез чаралар белән хәл итәргә сәләтле шәхесләрне
формалаштыруга юнәлдерелгән профилактик һәм пропаганда эше аерым урын алып тора.
2. Программаның төп максатлары, бурычлары. Тасвирламасы көтелгән
соңгы нәтиҗәләр программасы.
Программаның максаты-терроризмга каршы эшчәнлекне оештыру, терроризм һәм
экстремизм күренешләренең мөмкин булган фактларына каршы тору, күпмилләтле Россия
җәмгыяте, Гомумроссия гражданлык бердәйлеге һәм мәдәни үзаңы, кеше хокукларын һәм
ирекләрен саклау принциплары нигезендә толерант мохит формалаштыру.
3. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү.
Буа муниципаль районының җирле бюджеты акчалары хисабына программаны
финанслауның гомуми күләме 70,0 мең сум тәшкил итә (таблица).
Программа чараларын гамәлгә ашыру максатларында чараларны башкаручыларның төп
эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчалардан файдалану күздә тотыла.

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Буа муниципаль
районының тиешле елга җирле бюджеты проектын төзегәндә, Буа муниципаль районының
җирле бюджеты мөмкинлекләреннән чыгып, ел саен аныкланырга тиеш.
4. Программаны тормышка ашыру механизмы
Ул ел саен программа чараларына максатчан күрсәткечләрне һәм чыгымнарны, аны
тормышка ашыру механизмын һәм чараларны үтәү өчен җаваплы башкаручыларның
составын, программаны үтәү барышы турында белешмәләрне тәгаенли.
Программаны башкаручылар терроризмны һәм экстремизмны профилактикалауның
аерым юнәлешләре буенча яисә бу өлкәдә конкрет проблеманы хәл итү өчен эшче
комиссияләр (төркемнәр) төзи алалар. Вәкаләтле орган эшендә катнашу өчен аларның
ризалыгы белән суд органнары һәм прокуратура органнары вәкилләре чакырыла ала.
Программаны тормышка ашыруның өстенлекле юнәлешләре булып тора:
- оештыру чаралары;
- терроризмны профилактикалау буенча чаралар;
- "аерым игътибар" категориясендәге затлар белән эшләү»;
милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча чаралар;
балалар һәм яшьләр арасында экстремизмны профилактикалау буенча чаралар;
- программа чараларына мәгълүмати ярдәм күрсәтү.
Программа чараларын вакытында һәм сыйфатлы үтәү, аны тормышка ашыру өчен
бүлеп бирелә торган финанс чараларыннан рациональ файдалану өчен министрлыкларның
территориаль органнары, ведомстволар, федераль башкарма хакимият органнарының
территориаль органнары, җирле үзидарә органнары җитәкчеләре җаваплы.
Программага үзгәрешләр кертү, программа проектын тиешле җирле үзидарә
органнарында килештерү юлы белән, ТР Буа муниципаль районы Террорчылыкка каршы
комиссия секретаре тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Программа чараларын үтәүне һәм финанс чараларын куллануның нәтиҗәлелеген
Татарстан Республикасы ТР Буа муниципаль районы Террорчылыкка каршы комиссия
утырышларында, программаны башкаручыларның җитәкчеләрен тыңлап, даими рәвештә
карау планлаштырыла.
Җаваплы башкаручыларга ТР Буа муниципаль районы Террорчылыкка каршы комиссиягә
Программа чараларының үтәлеше турында хәбәр итәргә кирәк.
5. Программаның икътисадый, социаль һәм экологик нәтиҗәлелеген бәяләү.
Программа чараларын үтәү ярдәм итә:
Буа муниципаль районы җирле үзидарә органнарының терроризм һәм экстремизмны,
радикаль дини агымнарны, ксенофобия, милли һәм раса түземсезлеге, территориядә этник
дискриминациягә каршы тору буенча эш формаларын һәм методларын камилләштерү;
милләтара мөнәсәбәтләрне гармонияләштерү, этносоциаль уңайлылык дәрәҗәсен
күтәрү;
террористик һәм экстремистлык күренешләренең барлык фактларына түземсезлек,
шулай ук толерантлык, башка этник һәм конфессиональ берләшмәләр вәкилләренә уңай
караш формалаштыру;
яшьләр арасында этникара татулык һәм толерантлык атмосферасын ныгыту һәм үстерү;
Буа муниципаль районы халкы арасында интернационализм, татулык, милли һәм дини
түземлелек культурасын тарату.

«Татарстан Республикасы
Буа муниципаль районы
Башкарма комитетының
«16» ноября 2020елның
421/ ИК-п номерлы карарына
2 нче кушымта

«2021 - 2023 ЕЛЛАРГА БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИЯСЕНДӘ ТЕРРОРЧЫЛЫКНЫ ҺӘМ ЭКСТРЕМИЗМНЫ
ПРОФИЛАКТИКАЛАУ» КОМПЛЕКСЛЫ МУНИЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫНЫҢ МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ, НӘТИҖӘЛӘР БӘЯЛӘҮ
ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺӘМ ПРОГРАММА ЧАРАЛАРЫ БУЕНЧА ФИНАНСЛАУ
Төп чараларның
исеме

Башкаручылар

Төп чараларны
үтәү вакыты

Ахыргы нәтиҗәләрне
бәяләү
индикаторлары, үлчәү
берәмлеге

Индикаторлар әһәмияте

Татарстан
Республикасы
Буа муниципаль
районы
бюджеты
хисабына
финанслау-мең
сум

Максаты: Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы территориясендә яшәүче гражданнарның тормышларын
һәм тынычлыгын, аларның экстремизмга һәм терроризмга каршы тору нигезендә законлы хокукларын һәм
мәнфәгатьләрен яклау дәрәҗәсен күтәрү, Татарстан Республикасында аларның күренешләрен кисәтү
1 бурыч. Терроризм идеологиясе йогынтысына дучар булган, шулай ук аның йогынтысына дучар булган затлар белән профилактик эш
алып бару өчен шартлар булдыру

1
1.1. «Аерым
игътибар» (риск)
категориясендәге
затлар белән эшләү
буенча муниципаль
Ведомствоара эшче
төркем эшен тәэмин
итәргә

2
Буа муниципаль районы
башкарма комитеты,
Буа муниципаль районы
авыл җирлекләре
башлыклары,
Татарстан
Республикасында
дәүләт хакимиятенең
территориаль
органнары, Россия Эчке

3
2021 - 2023
еллар

4
Эш төркемнәре
утырышлары саны

2020
(база
) ел
5
4

202 202 202 202 202 202
1 ел 2 ел 3 ел 1 ел 2 ел 3 ел
6
4

7
4

4

8
-

9
-

10
-

1.2. Буа муниципаль
районы иҗтимагый
оешмаларының
"аерым игътибар"
категориясендәге
затлар белән
эшләүдә актив
катнашуын тәэмин
итәргә.
1.3. «Аерым
игътибар» (риск)
категориясендәге
затларга социаль
характердагы ярдәм
күрсәтүнең өзлексез
чараларын
тормышка ашыруда
яшьләр тармагы,
спорт оешмалары
белгечләренең,
яшьләр иҗтимагый

эшләр министрлыгының
Буа районы буенча
бүлеге, РФ Федераль
куркынычсызлык
хезмәтенең ТР буенча
идарәсенең Яшел Үзән
бүлеге, ТР буенча
Россия ҖҮФХИ ФКУ
ФКУ Буа
муниципальара
филиалы, Россия
Федерациясе Тикшерү
комитетының ТР буенча
Тикшерү идарәсенең
Буа районара тикшерү
бүлеге
Буа муниципаль
районының иҗтимагый
оешмалары

«Буа муниципаль
районы Яшьләр
эшләре, спорт һәм
туризм идарәсе» МКУ

2021 - 2023
еллар

Күрсәтелгән хезмәт
төрләре белән
колачланган «аерым
игътибар» (риск)
категориясендәге
затлар өлеше

40

50

60

70

-

-

-

2021 - 2023
еллар

Күрсәтелгән хезмәт
төрләре белән
колачланган «аерым
игътибар» (риск)
категориясендәге
затлар өлеше

40

50

60

70

-

-

-

активистларының
актив катнашуын
тәэмин итү
1.4. Функциональ
регламент белән
беркетелгән белем
бирү оешмаларының
вазыйфаи
затларының «аерым
игътибар» (риск)
категориясендәге
затлар белән
адреслы эш алып
баруда актив
катнашуын тәэмин
итәргә

«Буа муниципаль
районы мәгариф
идарәсе» МКУ

2021 - 2023
еллар

«Аерым игътибар»
(риск)
категориясендәге
затлар (яисә аларның
балалары укый торган
уку сыйныфлары
белән төркемле
корректлау чаралары
(тренинглар,
семинарлар) өлеше)

5

5

5

5

-

-

-

1.5. Балигъ
булмаганнарның
күзәтүчесезлеген
һәм хокук бозуларын
профилактикалау
системасының
барлык субъектлары
белгечләренең
«аерым игътибар»
(риск) категориясе
гаиләләре белән
профилактик
чараларны, шул
исәптән торгызу
медиациясе
техникасын
кулланып, актив
катнашуын тәэмин
итәргә
1.6. Адреслы

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты,
ТР БМР ТКК ,
Россия Эчке эшләр
министрлыгының Буа
районы буенча бүлеге,
Буа муниципаль районы
Балигъ булмаганнар
эшләре һәм аларның
хокукларын яклау
комиссияләре

2021 - 2023
еллар

Профилактик чаралар
белән колачланган
гаиләләр, «аерым
игътибар» (риск)
категориясендәге
затлар яши торган
гаиләләрнең гомуми
саныннан

+10%

+10
%

+10
%

+10
%

-

-

-

Буа муниципаль районы

2021 - 2023

Семинарлар саны

1

1

1

1

-

-

-

профилактик эштә
катнашучы
белгечләрнең һөнәри
осталык буенча
тармакара
семинарлар
үткәрергә
1.7. Системалы
хезмәт һәм уку
процессларына
җәлеп ителмәгән
яшьләрне, шулай ук
формаль булмаган
яшьләр
формированиеләре
вәкилләрен,
иҗтимагый
әһәмиятле социаль
проектларны һәм
программаларны
гамәлгә ашыруга
җәлеп итү чараларын
оештырырга һәм
уздырырга
1.8. Интернет
челтәрендә
деструктив
бергәлекләрдә
муниципаль
берәмлек халкының
активлыгы
мониторингын
уздыруны тәэмин
итәргә»
1.9. Муниципаль
берәмлектә

Башкарма комитеты, ТР
БМР ТКК ,

еллар

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты,
«Буа муниципаль
районы Яшьләр
эшләре, спорт һәм
туризм идарәсе» МКУ

2021 - 2023
еллар

Максатчан
аудиториянең гомуми
санына җәлеп ителгән
яшьләр өлеше

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты,
«Буа муниципаль
районы Яшьләр
эшләре, спорт һәм
туризм идарәсе» МКУ,
«Буа муниципаль
районы мәгариф
идарәсе» МКУ, Буа
муниципаль районының
«Форпост - Хокук
тәртибе» МБУ
Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты

2021 - 2023
еллар

2021 - 2023
еллар

+10%

+10
%

+10
%

+10
%

-

-

-

Мониторинг
нәтиҗәләре буенча
мәгълүмат
белешмәләре саны

12

12

12

12

10

10

10

Үткәрелгән
тикшеренүләр саны

2

2

2

2

20

20

20

таратыла торган
материалларны
аларда экстремизм
билгеләре булубулмауга.
даими
мониторинглауны
оештырырга һәм
тикшерүләр
уздырырга
1.10. Дини оешмалар Буа муниципаль районы 2021 - 2023
җитәкчелеге белән
Башкарма комитеты
еллар
үзара
хезмәттәшлектә
Татарстан
Республикасы өчен
традицион ислам
рәвешләрен тотучы
рухи лидерларны
әзерләү өчен
Россиянең алдынгы
теологик уку
йортларына (Болгар
ислам академиясенә)
кандидатларны
сайлап алу һәм
җибәрү
процедурасын
оештырырга

1

1

1

1

27

27

27

4

-

-

-

2 бурыч . Татарстан Республикасы халкының террорчылыкка каршы аңын формалаштыру
2.1. Мәгълүматпропаганда төркеме
эшчәнлеген тәэмин
итәргә

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты
авыл җирлекләре
башлыклары,
«Татмедиа» АҖ
филиалы, дини,

2021 - 2023
еллар

Эш төркемнәре
утырышлары саны

4

4

4

2.2. Террорчылыкка
каршы юнәлешле
күргәзмә агитация
продукциясен
(стикерлар,
брошюралар,
плакатлар) эшләргә,
әзерләргә һәм
таратырга
(урнаштырырга)

иҗтимагый оешмалар
Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты,
авыл җирлекләре
башлыклары, ТР БМР
ТКК ,

2021 - 2023
еллар

Иҗтимагый игътибар
өчен урнаштырылган
продукция
берәмлекләре саны

10

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты,
авыл җирлекләре
башлыклары, ТР Буа
муниципаль районында
Террорчылыкка каршы
комиссия каршындагы
мәгълүмати-пропаганда
төркеме

2021 - 2023
еллар

Лекцияләр/чыгышлар
саны

0

«Буа муниципаль
районы Яшьләр
эшләре, спорт һәм
туризм идарәсе» МКУ,
«Буа муниципаль
районы мәдәният
идарәсе» МКУ,
«Татмедиа» АҖ
филиалы
2.5. "Экстремизмга Буа муниципаль районы
юк!" ункөнлеге
Башкарма комитеты,
(декадник) (сентябрь) авыл җирлекләре
үткәрү
башлыклары, Татарстан
Республикасында

2021 - 2023
еллар

Чаралар саны

10

10

10

10

0

0

0

2021 - 2023
еллар

Чаралар саны

10

10

10

10

0

0

0

2.3. Халыкны матди
кызыксындыруны
күздә тотып,
квалификацияле
лекторпропагандистларны
халык белән
мәгълүмати-аңлату
эшләре алып бару
өчен җәлеп итүне
тәэмин итәргә
2.4. Террорчылыкка
каршы көрәштә
теләктәшлек көненә
багышланган
иҗтимагый-сәяси,
мәдәни һәм спорт
чараларын (3
сентябрь)

10

1

10

1

10

20

1

5

20

5

20

5

дәүләт хакимиятенең
территориаль
органнары, Россия ЭЭМ
Буа районы буенча, ТР
БМР ТКК , дини,
иҗтимагый, мәгариф
оешмалары
2.6. Террорчылыкка
каршы эчтәлектәге
мәгълүматны, шул
исәптән
видеороликларны,
социаль
челтәрләрнең
муниципаль
сегментында, район
Интернет челтәренең
башка мәгълүмат
ресурсларында
эшләүне (сайлап
алуны) һәм
урнаштыруны тәэмин
итәргә
2.7. Рәсми дини
конфессияләр
(православие, ислам)
вәкилләренең
террорчылыкка
каршы тору эшендә
ватандашларны
берләштерүгә
юнәлтелгән тематик
вәгазьләрен
массакүләм
мәгълүмат
чараларында
бастырып чыгаруны

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты,
«Татмедиа» АҖ
филиалы», Татарстан
Республикасы Буа
муниципаль районында
Террорчылыкка каршы
комиссия каршындагы
мәгълүмати-пропаганда
төркеме

Урнаштырылган
материаллар саны

10

10

10

10

0

0

0

Буа муниципаль районы
Башкарма комитеты, ТР
БМР ТКК ,,
«Татмедиа» АҖ
филиалы, Буа
муниципаль районы
Мөхтәсибәте, Буа
благочинник округы,

Публикацияләр саны

5

5

5

5

5

5

5

оештырырга
2.8. Авыл
клубларында һәм
мәдәният
йортларында
терроризмга һәм
экстремизмга каршы
юнәлештәге
документаль һәм
нәфис фильмнарны
даими рәвештә
күрсәтүне
оештырырга.

«Буа муниципаль
районы мәдәният
идарәсе» МКУ

Күрсәтүләр саны

1

2

2

2

0

0

0

2.9. Чемпионатлар,
квестлар, түгәрәк
өстәлләр,
очрашулар,
фестивальләр,
конкурслар, яшьләр
арасында акцияләр
оештырырга

«Буа муниципаль
районы Яшьләр
эшләре, спорт һәм
туризм идарәсе» МКУ

Чаралар саны

2

5

5

5

10

10

10

2.10. Терроризмга
һәм экстремизмга
каршы көрәш
өлкәсендә иң яхшы
проектка (иҗат
эшенә) конкурс
үткәрергә

«Буа муниципаль
районы Яшьләр
эшләре, спорт һәм
туризм идарәсе» МКУ

Конкурска гаризалар
саны

1

5

5

5

1

1

1

2.11. Тематик түгәрәк
өстәлләр,
конференцияләр,
конкурслар, атааналар
җыелышлары,

«Буа муниципаль
районы мәгариф
идарәсе» МКУ

Чаралар саны

1

2

2

2

2

2

2

сыйныф сәгатьләре,
акцияләр,
тренинглар оештыру
коммуникатив
күнекмәләрне
арттыруга, татулык,
милләтара һәм
диниара татулык
идеяләрен
популярлаштыруга
юнәлдерелгән.
2.12. Үзара аңлашу,
«Буа муниципаль
милләтара
районы мәгариф
теләктәшлек,
идарәсе» МКУ
балаларның
медиаиминлеге
мәсьәләләрендә
аларның белем
дәрәҗәсен күтәрүгә
юнәлдерелгән атааналар өчен
дәресләр үткәрүне
оештырырга
Барлыгы суммар чыгымнар диапазоне, мең сум.: 300

Профилактик
дәресләрдә катнашкан
ата-аналар
гаиләләрнең гомуми
өлешендә, %

20

30

40

50

-

-

-

100

100

100

Файдаланган кыскартулар исемлеге:
ТР БМР ТКК – Татарстан Республикасы Буа муниципаль районында Террорчылыкка каршы комиссия;
«Татмедиа» АҖ филиалы- «Татмедиа» Акционер җәмгыяте филиалы;
МКУ - Муниципаль казна учреждениесе;
Буа муниципаль районының «Форпост - Хокук тәртибе» МБУ- «Форпост - Хокук тәртибе» җәмәгать тәртибен саклау
формированиеләре үзәге» муниципаль бюджет учреждениесе;
ТР буенча Россия ҖҮФХИ ФКУ ФКУ Буа муниципальара филиалы - «Җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстан
Республикасы буенча Идарәсе җинаять-башкарма инспекциясе»Федераль казна учреждениесенең Буа муниципальара филиалы.

