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Әтнә муниципаль районында
терроризмга һәм экстремизмга
каршы тору өлкәсендәге хәлгә йогынты
ясый торган сәяси,социаль-икътисадый
һәм башка процесслар мониторингын
гамәлгә ашыру регламентын раслау турында
«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү,
шулай ук Әтнә муниципаль районы территориясендә терроризмны һәм
экстремизмны профилактикалау эшенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында
Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы башлыгы КАРАР БИРӘ:
1. № 1 кушымта нигезендә Әтнә муниципаль районында терроризмга һәм
экстремизмга каршы тору өлкәсендәге хәлгә йогынты ясый торган сәяси,социальикътисадый һәм башка процесслар мониторингын гамәлгә ашыру регламентын
раслау турында.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми
порталында урнаштырырга .http://pravo.tatarstan.ru) Татарстан Республикасы
Муниципаль берәмлекләре порталы составында Әтнә муниципаль районының
мәгълүмат
сайтында
(http://atnya.tatarstan.ru
(«Интернет»мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә).
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Әтнә
районы башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә.

Муниципаль район башлыгы

Г. Г. Хәкимов

Кушымта №1
Әтнә муниципаль районында
терроризмга һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге хәлгә йогынты
ясый торган сәяси,социаль-икътисадый һәм башка процесслар мониторингын
гамәлгә ашыру регламенты
1.Гомуми нигезләмәләр
1.1. Мониторинг муниципаль райондагы хәлләрне тотрыксызландыручы һәм
терроризм һәм экстремизм күренешләренә ярдәм итүче сәбәпләрне, шартларны һәм
факторларны үз вакытында ачыклау өчен сәяси, социаль-икътисадый һәм башка
процессларны Күзәтү, өйрәнү, анализлау һәм бәяләү, шулай ук аларның үсеш
тенденцияләрен (алга таба - мониторинг) Күзәтү, өйрәнү, анализлау һәм бәяләү
буенча чаралар системасыннан гыйбарәт.
1.2. Әлеге регламент Әтнә муниципаль районы территориясендә (алга таба муниципаль берәмлек) терроризмга һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге
хәлләрне мониторинглауны үткәрү тәртибен билгели.
1.3.Җирле үзидарә органнары гамәлдәге законнар нигезендә үз вәкаләтләре
чикләрендә мониторинг үткәрүдә катнаша.
2.Мониторингның максатлары һәм бурычлары
2.1.Мониторингның төп максаты-МБ территориясендә терроризм һәм экстремизм
күренешләренә китерә торган сәбәпләрне һәм шартларны үз вакытында ачыклау һәм
аларны бетерү буенча тәкъдимнәр эшләү.
2.2. Мониторинг барышында түбәндәге бурычлар хәл ителә:
- муниципаль берәмлекләрдәге хәлгә тотрыксыз йогынты ясый торган һәм
терроризм һәм экстремизм күренешләренә этәрә торган иҗтимагый-сәяси, социальикътисадый һәм башка процесслар турында объектив мәгълүматны Күзәтү, өйрәнү
һәм җыю;
- алынган мәгълүматны системалы анализлау һәм бәяләү;
- терроризм һәм экстремизмның социаль базасын формалаштыруга, мөмкин булган
террорчылык каршылыклары объектларының якланганлык дәрәҗәсен киметүгә һәм
аның күренешләрен минимальләштерү һәм бетерү өчен көчләрнең һәм чараларның
әзерлек дәрәҗәсен вакытында ачыклау — ;
- Әтнә муниципаль районында террорчылыкка каршы комиссиягә (алга таба — ӘМР
ТКК) муниципаль берәмлектәге хәлләргә һәм терроризм һәм экстремизм
күренешләренә йогынты ясый торган сәяси, социаль-икътисадый һәм башка
процесслар турында системалы мәгълүмат бирү;;

- муниципаль берәмлекләрдәге һәм терроризм һәм экстремизм күренешләренә
йогынты ясый торган сәбәпләрне һәм шартларны бетерү буенча кичектергесез һәм
озак сроклы чараларны планлаштыру һәм тормышка ашыру буенча тәкъдимнәр һәм
рекомендацияләрне нигезләү;
- информацион мониторинг технологияләрен һәм методикаларын камилләштерү;
- мониторинг системасында катнашучылар һәм субъектларның мәгълүмати
хезмәттәшлеген оештыру.
3. Мониторинг үткәрүнең оештыру нигезләре
3.1. Терроризмга һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендә мониторингны ӘМР
ТКК секретаре оештыра.
3.2. Мониторинг объектлары булып муниципаль берәмлек территориясендә сәяси,
социаль-икътисадый, криминоген, техноген һәм башка процесслар һәм күренешләр
тора.
3.3. Мониторинг субъектлары булып җирле үзидарә органнары, үз вәкаләтләрен
гамәлгә ашырганда терроризмга һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге хәлләргә
йогынты ясаучы сәяси, социаль-икътисадый һәм башка процесслар мониторингын
үткәрүне тәэмин итүче учреждениеләр, предприятиеләр һәм оешмалар тора.
3.4. ӘМР ТКК секретаре (алга таба — мониторингта катнашучылар) җирле
үзидарә органнарыннан, учреждениеләрдән, предприятиеләрдән һәм оешмалардан
(алга таба-мониторингта катнашучылар) мониторингны гамәлгә ашыру өчен
кирәкле мәгълүматны соратып алырга хокуклы.
3.5. Мониторинг субъектлары квартал саен ӘМР ТКК секретарена хисап чорыннан
соң килә торган айның 1 числосына кадәр, кушымта итеп бирелә торган формада (1
нче кушымта), муниципаль берәмлекләрдәге һәм терроризм һәм экстремизм
күренешләренә йогынты ясый торган ачыкланган шартлар һәм факторлар турында,
сәяси, социаль-икътисадый һәм башка процессларны мониторинглау йомгаклары
буенча мониторингта катнашучылар тарафыннан бирелә торган белешмәләр
исемлеге нигезендә, мәгълүмати-аналитик материаллар тапшыралар, (2 нче
кушымта).
3.6. Мәгълүмати-аналитик материаллар ӘМР ТКК секретаренә электрон почта һәм
кәгазьдә билгеләнгән срокларда җибәрелә.
3.7. Мәгълүмати-аналитик материаллар үз эченә алырга тиеш:
- муниципаль берәмлекләрдәге хәлгә тотрыксыз йогынты ясый торган һәм
терроризм һәм экстремизм күренешләренә этәрә торган сәбәпләрне, шартларны һәм
факторларны мониторинглау барышында ачыкланган анализ;
- муниципаль берәмлекләрдәге хәлгә тотрыксыз йогынты ясаучы һәм терроризм һәм
экстремизм күренешләренә йогынты ясаучы ачыкланган шартлар һәм факторларның
үсеш динамикасын бәяләү (узган чор белән чагыштырганда);

- халыкның һәм инфраструктураның куркынычсызлыгы куркынычы дәрәҗәсе
нәтиҗәләре;
- муниципаль берәмлекләрдәге хәлгә тотрыксыз йогынты ясый торган һәм
терроризм һәм экстремизм күренешләренә этәрә торган сәбәпләрне, шартларны һәм
факторларны бетерү буенча тәкъдимнәр;
- муниципаль берәмлек территориясендә терроризмга һәм экстремизмга каршы тору
өлкәсендә башка проблемалы мәсьәләләр.
3.8. Мәгълүмати-аналитик материалларда фәнни тикшеренүләр һәм социологик
сорашып белешүләр нәтиҗәләре булырга мөмкин, алар барышында терроризмга һәм
экстремизмга каршы тору өлкәсендәге вәзгыятькә тискәре йогынты ясый торган
тискәре факторлар, диаграммалар, схемалар, таблицалар һәм башка
иллюстрацияләнгән материаллар ачыкланган.
4.Мониторингны гамәлгә ашыру юнәлешләре
4.1. Мониторинг түбәндәге юнәлешләр буенча башкарыла:
4.1.1. Муниципаль берәмлекләрдәге социаль-икътисади хәлнең торышы, шул
исәптән халыкның керем дәрәҗәсе, эшсезлек, хезмәт хакын түләү тоткарлану.
Социаль-икътисадый процессларның терроризм һәм экстремизмга каршы тору
өлкәсендәге хәлгә йогынтысы;
4.1.2. Халыкның җирле үзидарә органнарына мөнәсәбәтен бәяләү, аның протест
активлыгы дәрәҗәсе, шул исәптән протест акцияләре, шул исәптән сәяси
юнәлештәге, һәм аларның катнашучылары санын да кертеп.
Халыкның сәяси һәм протест потенциалының муниципаль берәмлекләрдә терроризм
һәм экстремистик активлыкка йогынтысы.
4.1.3. Милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрнең торышы.
Низаглар, милли, расаны пропагандалау фактлары булу
дини ызгышлар. Сәбәпләре һәм оештыручылар. Дини төркемнәр һәм оешмаларның
деструктив эшчәнлеге, аларның террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлегенә
җәлеп ителү дәрәҗәсе.
4.1.4.Муниципаль берәмлекләрдәге социаль-икътисадый һәм иҗтимагый-сәяси хәл
үсешенә тискәре йогынты ясый торган Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә
органнарының үзара мөнәсәбәтләрендә каршылыклар, шулай ук терроризмга һәм
экстремизмга каршы гомумдәүләт системасы эшчәнлегенә тискәре йогынты ясый.
4.1.5.Эчке һәм тышкы миграция исәбенә халык саны динамикасы. Мигрантларның
төп төркемнәре, аларның саны даими яшәүче халыкка карата процент дәрәҗәсендә.
Миграцион процессларның терроризм һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге
хәлгә йогынтысы.
4.1.6.Террорчылык белән көрәшүнең потенциаль объектлары һәм кешеләр күпләп
була торган урыннар саны, аларны террорчылыкка каршы яклауның торышы.

Тикшерү нәтиҗәләре, ачыкланган җитешсезлекләр, аларны бетерү буенча күрелгән
чаралар.
4.1.7. Терроризмга, экстремизмга һәм аларның идеологиясенә каршы тору өлкәсендә
хокук куллану практикасының проблемалы мәсьәләләре.
4.1.8. Татарстан Республикасында Террорчылыкка каршы комиссиянең, ӘМР
АТКның үтәлмәгән карарлары, сәбәпләре һәм күрелгән чаралар.
4.1.9. Терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау буенча чараларны үз эченә
алган программаларны, планнарны, Комплекслы планны тормышка ашыру, шулай
ук аларның күренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) бетерү
буенча чаралар исемлеге һәм нәтиҗәләре.
4.1.10.Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының терроризмга һәм
экстремизмга каршы тору өлкәсендә мәгълүмати хезмәттәшлегенең төп нәтиҗәләре.
Күрсәтелгән өлкәләрдә булган проблемалар һәм кимчелекләр, аларны бетерү буенча
күрелгән чаралар.
4.1.11.
Әтнә муниципаль районының җирле үзидарә органнары тарафыннан
терроризм һәм экстремизм идеологиясенә каршы тору өлкәсендә чаралар
(конференцияләр, түгәрәк өстәлләр, семинарлар, митинглар) оештыру һәм үткәрү,
шул исәптән руханилар, мәдәният һәм гражданлык җәмгыяте вәкилләрен җәлеп
итеп, проблемалы мәсьәләләр.
4.1.12.
Терроризм һәм экстремизм идеологиясе йогынтысына аеруча дучар
булган яисә аның йогынтысына дучар булган халык категорияләре белән адреслы
профилактик эш нәтиҗәләре, үткәрелгән профилактик чараларның саны һәм
төрләре, аларда катнашкан затлар, шулай ук терроризм һәм экстремистлык
эшчәнлеген туктатырга карар кылган затлар саны.
Хокукка каршы (террорчылык һәм экстремистлык) эшчәнлектән баш тарту, шулай
ук мөрәҗәгать иткән затларга эшкә урнашуда, социаль-көнкүреш һәм башка
мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм күрсәтү буенча эш нәтиҗәләре.
4.1.13.
Әтнә муниципаль районында басма һәм электрон массакүләм мәгълүмат
чараларында, шул исәптән экстремистик характердагы, терроризмга һәм
экстремизмга каршы эшчәнлек турында язмалар саны.
Төп темалар, тәнкыйть мәкаләләренең нигезле булуын бәяләү, күрелгән чаралар.
4.1.14.
Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының терроризмны
һәм экстремизмны профилактикалау буенча даими нигездә чараларда катнашучы
хезмәткәрләре саны, шулардан — квалификация күтәрүнең тиешле профильле
курсларында укуларын узган хезмәткәрләр саны.
4.1.15.
Халыкның террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлегенә җәлеп ителүе,
шул исәптән халыкара террорчылык оешмалары ягында хәрби хәрәкәтләрдә
катнашу өчен Россиядән чыккан кешеләр саны. Муниципаль берәмлекләрдә

яшәүчеләрнең халыкара террорчылык оешмалары эшчәнлегендә катнашуына юл
куймау буенча күрелә торган чаралар.
4.1.16.Чит ил дини уку йортларында белем алган гражданнар саны. Россия
Федерациясендә аларны адаптацияләү буенча чараларның нәтиҗәлелеген бәяләү.

Кушымта
Әтнә муниципаль районында
терроризмга һәм экстремизмга
каршы тору өлкәсендәге хәлгә
йогынты ясый торган
сәяси,социаль-икътисадый
һәм башка процесслар
мониторингын
гамәлгә ашыру регламентына
20______ елның ______ кварталында терроризмга һәм экстремизмга каршы тору
өлкәсендәге вәзгыятькә йогынты ясый торган сәяси, социаль-икътисадый һәм башка
процесслар мониторингы нәтиҗәләре доклады формасы
1.
Социаль-икътисади хәлнең торышы, шул исәптән халыкның керем дәрәҗәсе,
эшсезлек, хезмәт хакын түләү тоткарлану. Социаль-икътисадый процессларның
терроризм һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге хәлгә йогынтысы.
2.Халыкның җирле үзидарә органнарына мөнәсәбәтен бәяләү, аның протест
активлыгы дәрәҗәсе, шул исәптән протест акцияләре, шул исәптән сәяси
юнәлештәге, һәм аларның катнашучылары санын да кертеп.
Халыкның сәяси һәм протест потенциалының терроризм һәм экстремистик
активлыкка йогынтысы.
3.
Милләтара һәм конфессияара мөнәсәбәтләрнең торышы.Низаглар, милли,
расаны пропагандалау фактлары булу дини ызгышлар. Сәбәпләре һәм
оештыручылар. Дини төркемнәр һәм оешмаларның деструктив эшчәнлеге, аларны
террорчылык эшчәнлегенә җәлеп итү дәрәҗәсе.
4.
Муниципаль берәмлекләрдәге социаль-икътисадый һәм иҗтимагый-сәяси хәл
үсешенә тискәре йогынты ясый торган Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә
органнарының үзара мөнәсәбәтләрендә каршылыклар, шулай ук терроризмга һәм
экстремизмга каршы гомумдәүләт системасы эшчәнлегенә тискәре йогынты ясый.
5.
Эчке һәм тышкы миграция исәбенә халык саны динамикасы.
Мигрантларның төп төркемнәре, аларның саны даими яшәүче халыкка процент
нисбәтендә (башка илләрдән, РФ төбәкләреннән күпме мигрант килде яки китте,
алар яшәгән җирдә, аларның диннәре, төп халык белән мөнәсәбәте, үз хокукларын,
инануларын билгеләргә омтылулары юкмы?).
Миграцион процессларның терроризм һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге
хәлгә йогынтысы

6.
Террорчылык белән көрәшүнең потенциаль объектлары һәм кешеләр күпләп
була торган урыннар саны, аларның террорчылыкка каршы якланганлыгы торышы.
Тикшерү нәтиҗәләре (террорчылыкка каршы якланганлык торышын өйрәнү),
ачыкланган җитешсезлекләр, аларны бетерү буенча күрелгән чаралар.
7.
Терроризмга, экстремизмга һәм аларның идеологиясенә каршы тору өлкәсендә
хокук куллану практикасының проблемалы мәсьәләләре.
8.
Татарстан Республикасында Террорчылыкка каршы комиссиянең, ӘМР
АТКның үтәлмәгән карарлары, сәбәпләре һәм күрелгән чаралар.
9.
Терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау чараларын үз эченә алган
программаларны, планнарны, Комплекслы планны тормышка ашыру, шулай ук
аларның күренешләренең нәтиҗәләрен минимальләштерү һәм (яки) юкка чыгару
буенча чаралар исемлеге һәм нәтиҗәләре.
10.Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарының терроризмга һәм
экстремизмга каршы тору өлкәсендә мәгълүмати хезмәттәшлегенең төп нәтиҗәләре.
Күрсәтелгән өлкәләрдә булган проблемалар һәм кимчелекләр, аларны бетерү буенча
күрелгән чаралар.
11. Терроризм һәм экстремизм идеологиясенә каршы тору өлкәсендә чаралар
(конференцияләр, түгәрәк өстәлләр, семинарлар, митинглар) оештыруда һәм
үткәрүдә, шул исәптән руханилар, мәдәният һәм гражданлык җәмгыяте вәкилләрен
җәлеп итеп, проблемалы мәсьәләләр.
12. Терроризм һәм экстремизм идеологиясе йогынтысына аеруча дучар булган
яисә аның йогынтысына дучар булган халык категорияләре белән адреслы
профилактик эш нәтиҗәләре, үткәрелгән профилактик чараларның саны һәм
төрләре, аларда катнашкан затлар, шулай ук терроризм һәм экстремистлык
эшчәнлеген туктатырга карар кылган затлар саны.
Хокукка каршы (террорчылык һәм экстремистлык) эшчәнлектән баш тарту, шулай
ук мөрәҗәгать иткән затларга эшкә урнашуда, социаль-көнкүреш һәм башка
мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм күрсәтү буенча эш нәтиҗәләре.
13. Социаль челтәрләрне дә кертеп, басма һәм электрон массакүләм мәгълүмат
чараларында, шул исәптән тискәре характердагы, терроризмга һәм экстремизмга
каршы эшчәнлек турында публикацияләр саны.
Төп темалар, тәнкыйть мәкаләләренең нигезле булуын бәяләү, күрелгән чаралар.
14. Терроризмны һәм экстремизмны профилактикалау чараларында даими
нигездә катнашучы хезмәткәрләр саны, алар арасында квалификация күтәрүнең
тиешле профильле курсларында укулар узган хезмәткәрләр саны.
15. Халыкның террорчылык һәм экстремистлык эшчәнлегенә җәлеп ителүе, шул
исәптән халыкара террорчылык оешмалары ягында хәрби хәрәкәтләрдә катнашу
өчен Россиядән чыгучылар саны (алга таба — МТО). МТОДА яшәүчеләрнең
катнашуына юл куймау буенча күрелә торган чаралар.

16. Чит ил дини уку йортларында белем алган гражданнар саны. Россия
Федерациясендә аларны адаптацияләү буенча чараларның нәтиҗәлелеген бәяләү.
Искәрмә:
1.
Мониторинг Әтнә муниципаль районында террорга каршы көрәш комиссиясе
Нигезләмәсе һәм регламенты һәм Әтнә муниципаль районында террорчылыкка
каршы комиссия эшчәнлеген оештыру буенча Татарстан Республикасында
Террорчылыкка каршы комиссия тәкъдимнәре нигезендә оештырыла һәм үткәрелә.
2.
Исемлекнең күрсәтелгән пунктлары буенча мониторингны гамәлгә ашырганда
терроризм һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге хәлләргә йогынты ясый
торган проблемалы мәсьәләләрне һәм тискәре тенденцияләрне яктыртырга кирәк.
Исемлекнең барлык пунктлары буенча формалаштырылган бәяләү һәм нәтиҗәләр
раслый торган материаллар (фактлар тасвирламасы, статистик белешмәләр,
документлар һәм экспертлар фикерләре һ.б.) белән бергә алып барылырга тиеш.
3.
Кирәк булганда, терроризмга һәм экстремизмга каршы тору өлкәсендәге
хәлләргә йогынты ясаучы сәяси, социаль-икътисадый һәм башка процесслар
турында башка мәгълүматлар бирелә.
4.
Мәгълүмати-аналитик материаллар электрон почта буенча комиссия
Секретаренә һәм кәгазьдә билгеләнгән срокта җибәрелә.
Комиссия секретаре мониторинг нәтиҗәләрен Әтнә муниципаль районында
террорчылыкка каршы комиссия утырышында ярты елга бер тапкыр хәбәр итә.
Кушымта 2
Әтнә муниципаль районында
терроризмга һәм экстремизмга
каршы тору өлкәсендәге хәлгә
йогынты ясый торган сәяси,
социаль-икътисадый
һәм башка процесслар
мониторингын гамәлгә ашыру
регламентына
Әтнә муниципаль районында терроризмга һәм экстремизмга
каршы тору өлкәсендәге хәлгә йогынты ясый торган сәяси,социаль-икътисадый
һәм башка процесслар мониторингына кергән мәгълүматлар исемлеге
№
1

Мониторингта
катнашучының исеме
Россия
Эчке
министрлыгының Әтнә
буенча бүлеге

эшләр
районы

Мониторингны гамәлгә ашыру
юнәлешләре (кушымта№1
нигезендә)
2, 3,5,6, 7, 8,10,11,12, 13,14, 15, 16

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11

Биектау районы буенча ОВО «Россия
Эчке
эшләр
министрлыгының
Татарстан
Республикасы
буенча
“Әтнә районы халыкны эш белән
идарәсе»ФДКУ филиалы
тәэмин итү үзәге "
"Әтнә Районы үзәк шифаханәсе»
ТР Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль
яклау
министрлыгының
Әтнә
муниципаль районындагы социаль
яклау бүлеге
“Мәгариф бүлеге " МКУ
“Мәдәният бүлеге”
Әтнә районының Яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм бүлеге
«Әтнә таңы» газетасы редакциясе
Әтнә территориаль үсеш бүлеге
Әтнә муниципаль районының авыл
җирлекләре

6, 7, 8, 14

1, 5,6, 14
6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
6, 8, 9, 10, 11, 12, 14
11, 13
1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14

