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Хокук саклау органнарыныц наркотикларныц законсыз эйлэнеше
елкэсендэ жинаятьлэргэ каршы керэш буенча кечлэрен активлаштыру,
наркомания
белэн
авыручыларны
дэвалау
Ьэм
медик-психологик
реабилитациялэунец нэтизкэлелеген арттыру, наркотик кулланудан туктаган
затларга социаль-психологик ярдэм курсэту системасын формалаштыру,
яшусмерлэрдэ li9M яшьлэрдэ сэламэт яшэу рэвеше алып баруга мотивация
формалаштыру максатыннан, Татарстан Республикасы Саба муниципаль
районы Башкарма комитеты,
КАРАР БИРЭ:
"2021-2025 елларга Саба муниципаль районында халык арасында
наркоманияне профилактикалау" муниципаль программасын расларга.
Элеге
карарны
"Интернет"
мэгълумат-телекоммуникация
челтэрендэ Татарстан Республикасыныц хокукый мэгълуматлар турындагы
http://pravo.tatarstan.ru рэсми порталында Ьэм Саба муниципаль районыныц
http://saby.tatarstan.ru рэсми сайтында бастырып чыгарырга.
Югарыда курсэтелгэн муниципаль программаныц утэлешен тикшереп
торуны уз остемдэ калдырам.

Татарстан Республикасы
Саба муниципаль районы
Башкарма комитетыньщ
2020 елныц 25 декабрендэге
1784-п номерлы карары белэн
РАСЛАНГАН

"2021-2025 елларга Саба муниципаль районында
халык арасыида иаркоманияие ирофилактикалау"
муниципаль программасы

Программа паспорты
Программаныц "2021-2025 елларга Саба муниципаль районында халык арасында
исеме
наркоманияне профилактикалау" программасы (алга таба - Программа)
Программаныц 2025 елга районда наркотикларны законсыз куллану масштабларыныц
максаты
2021 ел дэрэжэсенэ карата кимуе
Программаныц Наркотикларныц законсыз эйлэнеше елкэсендэ авыр жинаятьлоргэ
каршы керэш Ьэм наркобизнесныц икътисадый нигезлэрен какшату
бурычлары
буенча хокук саклау органнарыныц кечлэрен активлаштыру, наркомания
белэн авыручыларны дэвалау Ьэм медик-психологик реабилитациялэу
нэтижэлелеген арттыру, наркотикларга бэйле Ьэм аны куллануны
туктаткан
затларга социаль-психологик ярдэм курсэту системасын
формалаштыру, яшусмерлэрдэ Ьэм яшьлэрдэ сэламэт яшэу рэвеше алып
баруга мотивация формалаштыру, Саба муниципаль районында
наркотикларга каршы профилактик эшне мэгълумати тээмин иту
системасын устеру
Программаны
2021-2025 еллар
гамэлгэ ашыру
вакытлары Ьэм
этаплары
Программаныц Программаныц утэлешенэ гомуми контрольне наркотик чараларны явыз
утэлешен
ният белэн куллануга Ьэм аларныц законсыз эйлэнешенэ каршы тору
буенча
район ведомствоара комиссиясе рэисе башкара, ул ел саен
тикшереп
максатчан курсэткечлэрне Ьэм программа чаралары буенча чыгымнарны,
торуны
программаны тормышка ашыру механизмын Ьэм башкаручыларныц
оештыру
составын
тэгаенли, чараларны утэу очен ждваплы оешмалардан
системасы
программаны утэу барышы турында мэгълумат соратып ала.
Наркотик чараларны явыз ният белэн куллануга Ьэм аларныц законсыз
эйлэнешенэ каршы тору буенча район ведомствоара комиссиясе
утырышында Программаныц утэлеше Ьэм финанс чараларын куллануныц
нэтижэлелеге турында хэбэр итэ
Программаны
2025 елга районда наркотикларны законсыз куллану масштабларыныц
гамэлгэ
2021 ел дэрэжэсенэ карата кимуе, 2025 елга дэвалану Ьэм реабилитация
уткэн наркомания белэн авыручыларныц гомуми саны белэн
ашыруныц
чагыштырганда, дэвалану Ьэм реабилитация уткэн наркомания белэн
кетелгэн
авыручы кешелэрнец 3% ка артуы, ел саен наркотикларныц законсыз
соцгы
эйлэнеше елкэсендэ тикшерелгэн жинаятьлэр санына карата тикшерелгэн
нэтижэлэре
авыр Ьэм аеруча авыр жинаятьлэр саныныц 3% ка артуы, 2025 елга
сэламэт яшэу рэвешенэ юнэлтелгэн балалар Ьэм яшьлэр елешенец 10% ка
артуы.

1. Программаны гамэлгэ ашыру елкэсенэ характеристика, курсэтелгэн
елкэдэ теп проблемаларны тасвирлау Иэм аньщ усеш фаразы
Саба муниципаль
районы
администрациясе
сайтында
"Муниципаль
комиссиялэр" булегендэ "Саба муниципаль районыныц наркотикларга каршы
комиссиясе" бите булдырылды, анда районныц наркотикларга каршы комиссиясе эше
турында барлык кирэкле мэгълумат урнаштырылган: комиссия тезу турында карар,
комиссия турында нигезлэмэ, комиссия составы, эш планы, комиссия утырышлары
протоколлары Ьэм башка мэгълумат.
Наркотик чаралар Ьэм психотроп матдэлэр куллануны булдырмау максатларында,
Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча булеге хезмэткэрлэре Ьэм
муниципаль хезмэткэрлэр тарафыннан даими нигездэ Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районыныц белем биру оешмаларында укучылар, ата-аналар Ьэм
педагоглар белэн эцгэмэлэр, лекциялэр уткэрелэ. Уткэн чорда наркотик чаралар
кулланган ечен жинаять Ьэм административ >каваплылыкка тартылган балигъ
булмаганнар ачыкланмаган. Балигъ булмаганнар эшлэре буенча булекчэ, участок
полициясе, баш эзлэу идарэсе хезмэткэрлэре, муниципаль полиция хезмэткэрлэре, TP
Саба муниципаль районыныц белем биру оешмалары, балигъ булмаганнар эшлэре Ьэм
аларныц хокукларын яклау комиссиясе хезмэткэрлэре, жэмэгать тэрбиячелэре белэн
берлектэ, Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Саба районы балигъ булмаганнар
эшлэре буенча булегендэ профилактик исэптэ торучы балигъ булмаганнар Ьэм атааналарныц яшэу урыны буенча кичке вакытта тикшерулэр уткэрэлэр.
Мэгариф учреждениелэрендэ (МУ) наркотикларга каршы профилактик эш
юнэлешлэре:
социаль реклама (плакатлар, газеталар, листовкалар, роликлар, тапшырулар),
лекциялэр, эцгэмэлэр, дискуссиялэр, "тугэрэк естэллэр", наркотиклар эйлэнешен
контрольдэ тоту буенча Россия Федерациясе Федераль хезмэте идарэсе, балигъ
булмаганнар эшлэре Ьэм аларныц хокукларын яклау комиссиясе Ьэм медицина
учреждениелэре белгечлэре белэн очрашулар;
сэламэтлеккэ ейрэту - сэламэт яшэу рэвеше кыйммэтлэрен формалаштыру га Ьэм
психоактив матдэ куллануны кисэтугэ юнэлтелгэн белем биру программаларын эшлэу;
уку предметлары аша укыту Ьэм тэрбия биру - тормыш иминлеге нигезлэре (8, 10,
11 сыйныфлар), физик культура, эдэбият, тарих, биология, химия Ьэм башкалар;
Тормыш кунекмэлэренэ ейрэту программалары: "Сэламэтлек сукмагы буй лап
сэяхэт", "Дерес туклану турында сейлэшу" (1-4 нче сыйныфларда укучылар ечен),
"Иминлек мэктэбе" (4-6 нчы сыйныфларда укучылар ечен), "Тукта - уйлап кара!" (7-11
нче сыйныфларда укучылар ечен); махсуслаштырылган социаль-психологик тренинглар
(педагог-психолог, социаль педагог).
МУдэ наркотикларга каршы профилактика эшен тормышка ашыруныц иц меЬим
юнэлешлэренец берсе -яшьтэшлэр арасында наркотикларга каршы профилактик эш
алып бару максатыннан укучы лидерлар-яшусмерлэр белэн эшлэу (волонтерлар
хэрэкэте, "Местэкыйль балалар" проекты).
Мэктэп яшендэге балалар арасында
наркоманияне профилактикалауныц контракт ысулы нигезендэ естэмэ белем биру
системасында "Местэкыйль балалар" исемле Республика наркотикларга каршы проекты
уцышлы тормышка ашырыла.
Бугенге кендэ Саба районы мэктэплэрендэ элеге
проектка берничэ мэктэп актив жэлеп ителгэн (Шэмэрдэн лицее, Саба гимназиясе,

сэлэтле балалар ечен аерым фэннэрне тирэнтен ейрэтуче урта гомуми белем биру
интернат-мэктэбе, Байкиев К.С. исемендэге Икшермэ кадет интернат-мэктэбе).
Татарстан Республикасы Мэгариф Ьэм фэн министрлыгыныц "Татарстан
Республикасы гомуми белем биру оешмалары укучылары арасында, Ьенэри белем биру
оешмаларында белем алучы укучылар арасында социаль-психологик тест Ьэм белем
биру тирэлегенец психологик куркынычсызлыгы мониторингы уткэру тэртибе турында"
2018 елныц 6 апрелендэге под-631/18 номерлы боерыгын, 2017 елныц 29 сентябрендэ
Россия Федерациясе Мэгариф Ьэм фэн министры урынбасары Т. Ю. Синюгина
тарафыннан расланган мэгариф даирэсендэ психоактив матдэлэр куллануны
профилактикалау Концепциясен тормышка ашыру буенча 2018-2020 елларга чаралар
планын, "2014-2025 елларга терроризм Ьэм экстремизмны
профилактикалау"
программасын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "2014-2020 елларга
Татарстан Республикасында жэмэгать тэртибен тээмин иту Ьэм жинаятьчелеккэ каршы
тору "Дэулэт программасын раслау турында" 2013 елныц 16 октябрендэге 764 номерлы
карары белэн расланган "2014-2020 елларга Татарстан Республикасында жэмэгать
тэртибен тээмин иту Ьэм жинаятьчелеккэ каршы тору" дэулэт программасын угэу
йезеннэн, 2019 елныц апрелендэ районныц барлык белем биру оешмаларында 6-8
сыйныф укучылары Ьэм аграр коллият студентлары арасында, 2019 елныц 15
ноябреннэн 10 декабренэ кадэр- 7-10 сыйныф укучылары ечен (1661 кеше) социальпсихологик тест Ьэм психологик куркынычсызлык мониторингы угкэрелде.
2019 елныц 17 декабреннэн 24 декабренэ кадэр, район наркологы белэн берлектэ,
"К.С. Байкиев исемендэге Икшермэ кадет интернат-мэктэбе" нец 13-18 яшьлек
укучылары, "Саба аграр келлияте" урта Ьенэри белем биру дэулэт мэгариф
учреждениесенец барлык курс студентларына эзерлексез Ьэм алдан хэбэр итмичэ
профилактик медицина тикшерулэре (профосмотр) оештырылды, барлыгы 300 укучы
Иэм студент катнашты.
Саба муниципаль районында 2019 елда наркотиклар куллану нэтижэлэреннэн улем
очраклары булмаган. Врач-наркологта исэптэ торучы балалар Ьэм яшусмерлэр юк.
Балалар Ьэм яшьлэр белэн массакулэм спорт эшенец теп таянычы булып физик
культура-спорт берэмлеклэре эше тора: муниципаль бюджет естэмэ белем биру
учреждениесе "Яшьлек" яшьлэр спорт узэге, "Олимп" спорт мэктэбе "муниципаль
бюджет учреждениесе (Байлар Сабасы ш. т.б.-01.02.2020), "Торнадо" картинг-клубы
(Байлар Сабасы ш. т. б. 2000), "Спорт комплексы" муниципаль бюджет учреждениесе
(Байлар Сабасы ш. т. 6.-26.12.2002) - 26.12.2002), "Нарат" спорт комплексы "дэулэт
автоном учреждениесе (Лесхоз- 26.12.2004), "Маяк" картодромы (Лесхоз-2001),
"Аргамак" картодромы (Байлар Сабасы ш. т. 6.-2002), "Саба йезу бассейны"
физкультура - сэламэтлэндеру комплексы "муниципаль бюджет учреждениесе (Байлар
Сабасы ш. т. б., 2008 ел), ясалма еслекле Ьэм 476 урынлык трибуналы футбол кыры
(Шэмэрдэн авылы, 2009 ел), ясалма еслекле Ьэм 500 урынлык трибуналы футбол кыры
(Байлар Сабасы ш. т. б., 2010 ). Спорт чараларын оештырганда сэламэт яшэу рэвешен
пропагандалауга, халыкны физик культура Ьэм спорт белэн шегыльлэнугэ киц жэлеп
итугэ, халык арасында физкультура Ьэм спортны популярлаштыруга, спортныц терле
терлэрендэ иц кечле командаларны Ьэм спортчыларны ачыклауга теп игътибар бирелэ.
Мэдэният учреждениелэре уздырган барлык профилактик чаралар уцай тормыш
жайланмаларын, актив гражданлык позициясен формалаштыруга Ьэм асоциаль
характердагы терле куренешлэргэ тискэре шэхси менэсэбэт булдыруга юнэлтелгэн иде.
Мэдэният йортларында Ьэм клубларда чаралар уздырганда терле мэдэни-ял иту

формалары кулланылган: тематик программалар Ьэм кичэлэр, диспутлар, лекциялэр,
театральлэштерелгэн тамашалар, кинокурсэтулэр Ьэм кинолекториялэр, акциялэр, терле
конкурслар. Мэдэният учреждениелэре тарафыннан наркотикларга каршы юнэлештэ
бик куп чаралар оештырылды Ьэм уздырылды. Ай саен социаль файдалы Ьэм сэламэт
яшэу рэвешен пропагандалаучы тематик кинокурсэтулэр уза.
Комиссия эше чараларын гамэлгэ ашыру максатларында тубэндэге эш
башкарылды:
Наркотик чаралар Ьэм психотроп матдэлэрнец законсыз эйлэнешенэ каршы керэш
буенча полиция хезмэткэрлэре наркотик чаралар Ьэм психотроп матдэлэр законсыз
эйлэнеше фактларын билгелэу буенча чаралар уздырган, наркологта исэптэ торучы
затлар тикшерелгэн Ьэм эшкэртелгэн. Хисап чорында наркотиклар саклауныц нибары 2
факты (алдагы ел белэн чагыштырганда - 3) Ьэм наркотиклы усемлеклэрне
культивациялэунец 1 факты ачыкланган.
Наркотик матдэлэрне табиб билгелэмичэ куллануны исэпкэ алганда, 2019 елда 16
кеше исэплэнэ, шулардан Саба районы территориясендэ Саба районыныц 9 гражданы
яши: Саба - 2, Шэмэрдэн - 6, Олы Нырты - 1, Казан - 6, Арча - 1.
РФ КоАПныц 6.9 статьясы буенча анализлана торган чорда 8 административ
беркетмэ тезелгэн.
Исэптэ 8 кеше тора, аларга, суд тарафыннан, административ жэза билгелэгэндэ,
диагностика, профилактик чаралар, наркоманиядэн дэвалану узарга дигэн бурыч
йеклэнгэн.
Наркоманиядэн дэвалану узу буенча суд карарын утэмэгэн, э атап эйткэндэ,
дэвалаучы табибныц курсэтмэсен системалы рэвештэ утэмэгэн ечен, агымдагы елныц
анализлана торган чорында, административ жаваплылыкка, РФ КоАП 6.9.1 ст. буенча 4
административ беркетмэ тезелгэн.
Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгыныц 2019 елныц 14 февралендэге
1/406 номерлы курсэтмэсе Ьэм 2019 елныц 6 мартындагы 12-р номерлы курсэтмэсен
утэу йезеннэн, Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча булеге
тарафыннан 2019 елныц 12 мартыннан 22 мартына кадэр Россия Эчке эшлэр
министрлыгыныц Саба районы буенча булеге хезмэт курсэтэ торган территориясендэ
"Улем белэн кайда сатуларын хэбэр ит" дип исемлэнгэн ведомствоара гомумроссия
акциясенец 1 этабы уздырыла.
Олеге акцияне уздыру барышында "Саба тацнары" газетасында 2019 елныц 13
мартындагы 17 нче (10313) номерлы "Улем белэн кайда сату итулэрен хэбэр ит"
Гомумроссия акциясен уздыру турында "Ышаныч телефоны" номерлары курсэтелгэн
тиешле мэкалэ басылып чыкты. Акцияне уздыру турындагы мэгълумат шулай ук "Саба
Дулкыннары" телерадиокомпаниясе дулкыннарында берничэ тапкыр житкерелде Ьэм
2019 елныц 8 мартында Татарстан Республикасы Саба муниципаль районыныц рэсми
интернет сайтында урнаштырылды.
Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча булеге хезмэткэрлэре
тарафыннан, башка кызыксынган хезмэтлэр белэн берлектэ, яшусмерлэр, шулай ук Саба
муниципаль районы урта мэктэбе укучылары алдында наркотик чаралар куллануныц
зарары Ьэм наркотикларга каршы законнарны бозган ечен жаваплылык турында
темаларга лекциялэр уткэрелэ.
Элеге акцияне уткэру чорында Эчке эшлэр министрлыгы хезмэткэрлэре
тарафыннан РФ КоАПныц 6.9 елеше буенча 3 административ беркетмэ тезелгэн.

Яшьлэрнец ял иту Ьэм вакыт уздыру урыннарына рейдлар вакытында наркотик
чаралар кулланучы затларны, шулай ук аларны тарату белэн шегыльлэнуче затларны
ачыклау буенча чаралар уткэрелде. Югарыда курсэтелгэн затлар Ьэм фактлар турында
мэгълумат алу максатларында яшьлэр белэн ышанычлы менэсэбэтлэр урнаштырылды.
Яшьлэр арасында наркотиклар яки башка рухландыргыч матдэлэр куллануны ачыклау
максатыннан яшьлэрнец уз-узлэрен тотышына кузэтулэр уткэрелде.
Уткэрелгэн чаралар нэтижэлэре буенча наркотик матдэлэр Ьэм психотроп матдэлэр
таралу фактлары ачыкланмаган. Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Саба районы
буенча булегенэ хэбэрлэр Ьэм шикаятьлэр килмэде.
Россия Эчке эшлэр министрлыгы, Россия Оборона министрлыгы, Россия Авыл
хужалыгы министрлыгы, Россия ФСБ, Россия ФТХ 2007 елныц 12 февралендэге "Мэк
«ведомствоара комплекслы оператив-профилактик операциясен уткэруне оештыру
турында инструкцияне раслау хакында"гы 010/010/06/06/039/014 номерлы боерыгы
нигезендэ,Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц 2019 елныц 6 мартындагы 1/2250
номерлы курсэтмэсен Ьэм Эчке эшлэр министрлыгыныц 2019 елныц 14 маендагы 396
номерлы "Мэк-2019 "ведомствоара комплекслы оператив-профилактик операцияне
уткэру турында" боерыгын угэу йезеннэн Ьэм наркокультураларны законсыз чэчулэрне
кисэту, ачыклау Ьэм бетеру, кыргый наркотиклы усемлеклэрнец усу урыннарына
хэзерлэучелэрнец керуен тоткарлау, шулай ук наркотик матдэлэр житештеручелэрне,
ташучыларны Ьэм сатучыларны табу Ьэм тоткарлау максатларында ,хезмэт курсэту
территория сен дэ 3 этапта (10 июльдэн 19 июльгэ кадэр; 5 августтан 14 августка кадэр; 9
сентябрьдэн 18 сентябрьгэ кадэр) "Мэк - 2019" операциясе уздырылды. (Россия Эчке
эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча булегенец 2009 елныц 3 июлендэге 358
номерлы боерыгы).
Операцияне уздыру ечен оператив штаб Ьэм эшче теркем булдырылган. Наркотик
матдэлэре булган усемлеклэрнец чэчулеклэрен Ьэм усеш учакларын ачыклау буенча
оператив-эзлэу теркемнэре оештырылды. Наркотик матдэлэре булган усемлеклэрне
законсыз чэчу яки жыю белэн шегыльлэнуче затларны ачыклауга полициянец шэхси
составы, жэмэгатьчелек Ьэм махсус аппарат юнэлдерелгэн. Наркотик матдэлэре булган
усемлеклэрнец мемкин булган усу территориялэрен тикшеру графиклары тезелгэн.
Графиклар нигезендэ рейдлар уткэрелде. Операциянец беренче этабын уткэргэндэ,
автомобиль юлларыныц наркотик куркынычлы юнэлешлэрендэ постлар саны
арттырылды. Элеге операцияне уткэру барышында наркотиклар булган кыргый
усемлеклэрне жир кишэрлегендэ юкка чыгару турында 11 курсэтмэ чыгарылган. Кабат
тикшеру барышында хокук бозулар ачыкланмаган. Баш эзлэу идарэсе хезмэткэрлэре,
участок полициясе Ьэм балигъ булмаганнар эшлэре буенча булек инспекторлары белэн
берлектэ, атна саен ял кеннэрендэ район яшьлэренец жыелу урыннарында, аерым
алганда, авыл, район узэклэрендэ, мэдэният йортларында уздырыла торган дискотекада
рейдлар уткэрделэр. Элеге рейдлар барышында яшьлэрнец ял иту Ьэм вакыт уздыру
урыннарында наркотик чаралар кулланучы затларны, шулай ук наркотиклар таратучы
затларны ачыклау буенча чаралар уткэрелде. Яшьлэр белэн ышанычлы менэсэбэтлэр
урнаштырылды, югарыда курсэтелгэн затлар Ьэм фактлар турында мэгълумат алу, алар
арасында наркотиклар кулланган затларны яисэ башка рухландыргыч матдэлэрне
ачыклау максатыннан, яшьлэрнец уз-узлэрен тотышына кузэту уздырылды.
Шулай ук операция уткэру барышында, наркотик чаралар куллану фактларын
ачыклау ечен медицина тикшеруенэ 18 граждан жибэрелгэн, 1 гражданга наркотик
чаралар куллану факты буенча медицина тикшеруе узудан баш тарткан ечен РФ

Ж^инаять кодексыньщ 6.9 маддэсе буенча 1 административ беркетмэ тезелгэн. Шулай ук
"Мэк-2019" операциясен уздырган вакытта суд карарын утэмэгэн ечен РФ КоАП 6.9.1
маддэсе буенча административ жаваплылыкка 1 гражданин жэлеп ителгэн. Уткэрелгэн
чаралар нэтижэлэре буенча наркотик матдэлэр Ьэм психотроп матдэлэр таралу
фактлары ачыкланмаган. Россия Эчке эшлэр министрлыгыныц Саба районы буенча
булегенэ хэбэрлэр Ьэм шикаятьлэр килмэде.
2020 елныц жэйге каникуллар чорында 565 балигъ булмаган бала эшкэ
урнаштырылган, шуларныц 463 е балигъ булмаган бала "Саба районы халыкны эш
белэн тээмин иту узэге" ДКУ аша эшкэ урнаштырылган, калган 102 балигъ булмаган
бала мэшгульлеккэ уз-узлэрен эш белэн тээмин итуче буларак жэлеп ителгэн.
Саба муниципаль районында балигъ булмаганнар арасында наркоситуациянец
начараюы кузэтелми.
Элеге Программа кысаларында наркомания таралуга каршы нэтижэле Ьэм адекват
чараларны гамэлгэ ашыру буенча тырышлыкны арттыру планлаштырыла. Проблеманы
хэл иту ечен программа-максатчан алым кулланырга тэкъдим ителэ, ул ресурс
мемкинлеклэрен тупларга, дэулэт хакимияте органнары Ьэм ижтимагый берлэшмэлэр
кечлэрен тупларга мемкинлек бирэ. Программаны эшлэгэндэ наркотиклар Ьзм аларныц
законсыз эйлэнешенэ каршы тору буенча республика Ьэм Россия тэжрибэсе,
министрлыклар Ьэм ведомстволар, жирле узидарэ органнары, фэнни Ьэм гамэли
хезмэткэрлэр тэкъдимнэре исэпкэ алынды.

2. Программаны гамэлгэ ашыруныц теп максатлары Ьэм бурычлары,
сроклары Ьэм этаплары Ьэм аньщ нэтижэлэрен бэялэу индикаторлары.
Программаныц максаты-2025 елга районда наркотикларны законсыз куллану
масштабларын 2021 ел дэрэжэсенэ карата кимету.
Элеге максатка ирешу ечен тубэндэге бурычлар хэл ителергэ тиеш:
наркотикларныц законсыз эйлэнеше елкэсендэ авыр Ьэм аеруча авыр
жинаятьлэргэ каршы керэш Ьэм наркобизнесныц икътисадый нигезлэрен какшату
буенча хокук саклау органнарыныц кечлэрен активлаштыру;
наркомания
белэн
авыручыларны
дэвалауныц
Ьэм
медик-психологик
реабилитациялэунец нэтижэлелеген арттыру;
наркотикларга бэйле Ьэм аны куллануны туктаткан затларга социаль-психологик
ярдэм курсэту системасын формалаштыру;
яшусмерлэрдэ Ьэм яшьлэрдэ сэламэт яшэу рэвеше алып баруга мотивация
формалаштыру;
районда наркотикларга каршы профилактик эшне мэгълумати алып бару
системасын устеру.

3. Программа чаралары исемлеге
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Чаралар ньщ юнэлешлэре Иэм исемлеге

Чараларны
утэу вакыты
Оештыру чаралары
Районда
наркоситуацияне
2021характерлаучы мэгьлуматларны жыю
2025еллар.
Ьэм анализлау.
Наркотик чаралар Ьэм психотроп
квартал саен,
матдэлэр
куллануны
кисэту,
башлангыч
наркотикларньщ законсыз эйлэнешен
айныц 5
профилактикалау максатларында элеге
числосына
темага
жирле
телевидение,
кадэр
радиотапшырулар
Ьэм
матбугат
буенча чыгышларныц план-графигын
эзерлэргэ.
Авыл жирлеклэре арасында грант 2021-2025
нигезендэ
наркотикларга
каршы еллар.
профилактик проектлар конкурслары
уздыруны оештырырга.
Узэк хастаханэ булекчэлэрендэ Ьэм 2021-2025
участок хастаханэлэрендэ наркотик, еллар.
кечле
тээсир
итуче
матдэлэр
куллануны даими контрольдэ тотарга.

Башкаручылар

Мэгариф идарэсе, Саба узэк
район хастаханэсе,
район эчке эшлэр булеге
Мэгариф идарэсе,
Массакулэм мэгълумат
чаралары

Мэгариф идарэсе, жирле
узидарэ органнары

Район эчке эшлэр булеге
Саба узэк район хастаханэсе

2. Кадрлар эзерлэу Ьэм тэжрнбэ алмашу
2.1. Районда
халык
арасында
2021-2025
Мэгариф идарэсе, яшьлэр
наркоманияне
профилактикалау
еллар
эшлэре Иэм спорт булеге
проблемалары
буенча
конференциялэр,
семинарлар,
«тугэрэк
естэллэр»
уздыруны
оештырырга.
3. Наркомания белэн авыручыларга диагностика уткэру,
аларны дэвалау Ьэм реабилитациялэу
3.1. Узэк хастаханэдэ наркомания белэн
2021-2025
Саба узэк район хастаханэсе
авыручыларны ачыклау методикасын
еллар.
(килешу буенча)
Иэм заманча
дэвалау-диагностика
аппаратын сатып алырга.
3.2. Халык
арасында
наркоманияне
2021-2025
Халыкны эш белэн тээмин иту
профилактикалау Иэм сэламэт яшэу
узэге, муниципаль район
еллар.
Башкарма комитетыныц
рэвешен формалаштыру мэсьэлэлэре
яшьлэр эшлэре Иэм спорт
буенча
районара
хезмэттэшлекне
булеге, Саба узэк район
устерергэ.
хастаханэсе, халыкны социаль
яклау идарэсе
4. Наркоманияне профилактикалау Ьэм балаларда Ьэм яшьлэрдэ
сэламэт яшэу рэвеше алып баруга мотивация формалаштыру

4.1. Яшэу урыны буенча спорт секциялэре,
клублар челтэрен кицэйту эшен
оештырырга.
4.2. Район оешмаларында наркотикларга
каршы массакулэм чаралар уздыруны
оештырырга.

2021-2025
еллар

китапханэлэре
Ьэм
авыл
5.1. Район
жирлеклэре
ечен
наркотикларга
каршы юнэлешле эдэбият сатып алу
h9M тарату.
5.2. Район мэктэплэре китапханэлэрендэ
наркоманияне
профилактикалау
мэсьэлэлэре буенча тематик эдэбият
кургэзмэлэре оештырырга.

2021-2025
еллар

Мэдэният булеге

2021-2025
еллар

Мэгариф идарэсе, мэдэният
булеге

Мэгариф идарэсе, яшьлэр
эшлэре Ьэм спорт булеге

2021-2025
еллар

Мэгариф идарэсе, мэдэният
булеге, яшьлэр эшлэре Ьэм
спорт булеге, социаль яклау
идарэсе
4.3. «Риск
теркеме»ндэге
балигъ 2021-2025
Яшьлэр эшлэре Ьэм спорт
булмаганнарныц
хезмэт еллар
булеге, Саба узэк район
мэшгульлегенэ
ярдэм
итуне
хастаханэсе, Халыкны эш
оештырырга
белэн тээмин иту узэге
5. Наркотикларга каршы профилактик эшне методик тээмин иту

