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2021елның 23 сентябре

38 номер
КАРАР

2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
«Державино авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә террорчылыкны һәм
экстремизмны профилактикалауга юнәлдерелгән чаралар планын раслау
турында
“Экстремистик эшчәнлеккә каршы тору турында” 2002 елның 25 июлендәге
114-ФЗ номерлы Федераль закон, “Террорчылыкка каршы тору турында” 2006
елның 06 мартындагы 35-ФЗ номерлы Федераль закон, “2025 елга кадәр чорга
Россия Федерациясе дәүләт милли сәясәте стратегиясе турында” 2012 елның 19
декабрендәге 1666 номерлы Россия Федерациясе Президенты Указы нигезендә “
Державино авыл җирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә җирле
әһәмияттәге мәсьәләне гамәлгә ашыру кысаларында эшчәнлекнең төп
юнәлешләрен билгеләү максатларында - террорчылыкны һәм экстремизмны
профилактикалауда катнашу, шулай ук, Державино
авыл җирлеге
территориясендә
террорчылык
һәм
экстремистлык
күренешләрен
минимальләштерү һәм (яки) алардан килгән зыяннарны бетерү максатыннан
карар бирәм:
1. 2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының
«Державино авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә террорчылыкны һәм
экстремизмны профилактикалауга юнәлдерелгән чаралар планын кушымта
нигезендә расларга.
2. Карарны мәгълүмат стендларында һәм Лаеш муниципаль районының: http:/
laishevo.tatarstan.ru. рәсми сайтында урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Державино авыл җирлеге Башкарма
комитеты җитәкчесе

И.И.Камалиева

Татарстан Республикасы Лаеш
муниципаль районы Державино авыл
җирлеге Башкарма комитетының 2021
елның 23 сентябрендәге 38 нче карарына
кушымта.
2021-2022 елларга Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының «Державино авыл
җирлеге» муниципаль берәмлегендә террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалауга
юнәлдерелгән чаралар планы
№ п/п

Чаралар исеме

Җаваплы
башкаручылар

Башкару
сроклары

1

Террорчылыкка каршы яклауны көчәйтүгә
юнәлдерелгән чаралар комплексын оештырырга
- торак фонды,
- торак йортларны һәм кешеләр күпләп була
торган урыннарны, шул исәптән чормаларны
техник яктан ныгыту;
- су алу скважиналары һәм тормыш белән
тәэмин итүнең башка объектлары; - уку һәм
мәктәпкәчә белем бирү йортлары, сәламәтлек
саклау учреждениеләре, даими яшәү һәм
кешеләр күп йөри торган урыннар.

Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты
ФАП
Мәктәп директоры

2

Террорчылыкка каршы якланганлыкны һәм
янгынга каршы куркынычсызлыкны тикшерү
максатларында учреждениеләрне, торак
йортларны һәм аларга якын территорияләрне
комплекслы тикшерүләр уздырырга. Авыл
җирлеге территориясендә законсыз булган
гражданлыгы булмаган затларны һәм чит ил
гражданнарын билгеләү предметына буш торган
һәм арендага бирелә торган биналарны
тикшерү.

Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты, полиция
участок
уполномоченные
(килештерү буенча),
полиция хезмәткәре
(килешү буенча)

3

Террорчылыкка каршы көрәш мәсьәләләре
буенча
уку,
мәктәпкәчә
учреждениеләр
җитәкчеләре белән киңәшмәләр үткәрү

Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

Август

4

Террорчылык һәм экстремизмга каршы көрәш
чаралары турында СП халкы белән даими
мәгълүмат җиткерүне һәм пропаганда эшен
оештырырга.

Макаров авыл
җирлеге Башкарма
комитеты учреждение
җитәкчеләре (килешү
буенча)

2021-2022
еллар
Даими

СП территориясендә урнашкан ташландык
йортлар исемлеген төгәлләштерү. Хокук саклау
органнарына ведомство буйсынуындагы
территориядә шикле затлар, гражданлыгы
булмаган затлар, чит ил гражданнары,
предметлар һәм матдәләр булу фактлары
турында үз вакытында хәбәр итәргә.

Державино авыл
җирлеге җитәкчесе

5

Даими

Даими

Даими

6

Торак биналарын өстәмә рәвештә тапшыручы
затларны
һәм
гражданнарның
торак
урыннарында теркәлмичә яшәүнең фактларын
ачыкларга. Эчке эшләр бүлегенә үз вакытында
хәбәр итәргә

Полиция участок
уполномоченные
(килешү буенча), АҖ
җитәкчесе

7

Чит ил эшче көчләрен законсыз файдалану
фактларын туктату; Федераль миграция хезмәте
идарәсенә Урта Азия һәм Төньяк Кавказ
төбәкләреннән чыккан эшчеләр турында үз
вакытында хәбәр итү

Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

8

Террорчылык янавын һәм экстремистик
күренешләрне кисәтү, миграция, хокук бозулар
өлкәсендә законнарны бозуларны, чит ил
гражданнары һәм гражданлыгы булмаган затлар
тарафыннан кылынган хокук бозуларны кисәтү
буенча профилактик эшне гамәлгә ашыру

Державино авыл
җирлеге башлыгы

Даими

9

Депутатларны
хокук
бозуларны
чараларын үткәрүгә җәлеп итү

Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

2021-2022
еллар

кисәтү

Даими

Даими

10

Мәктәпләрдә гадәттән тыш хәлләр килеп
чыкканда, массакүләм чаралар уздырганда үзүзеңне тоту кагыйдәләре буенча профилактик
эш оештыру.

Державино авыл
җирлеге җитәкчесе,
полиция участок
уполномоченные
(килешү буенча),
учреждение
җитәкчеләре (килешү
буенча)

11

Учреждениеләрнең матди-техник базасын
ныгыту, шул исәптән яктырту һәм коймалар,
янгынга каршы инвентарь булдыру чараларын
күрергә.

Учреждениеләр
җитәкчеләре (килешү
буенча)

2021 ел

12

Подбор буенча йөргәндә, яшәү урыны буенча
җыелышларда халык белән профилактик эш
башкару, белешмә тарату

Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

апрель-май

13

Террорчылыкны һәм экстремизмны
профилактикалау буенча күрсәтмә материаллар
әзерләргә, территориядәге һәм барлык
учреждениеләрдәге җирлекләрне мәгълүмат
стендларында урнаштырырга.

Китапханә мөдирләре
(килешү буенча).
Мәктәп директоры
Державино авыл
җирлеге Башкарма
комитеты

квартал
саен

2021 ел

