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Карар
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Татарстан Республикасы “Мамадыш 
муниципаль районы” муниципаль 
берэмлеге территориясендэ гадэттэн 
тыш хэллэр куркынычы янаганда яки 
килеп чыккан очракта халыкка уз 
вакытында хэбэр иту турында

“Халыкны Ьэм территорияне табигый Иэм техноген характердагы гадэттэн тыш 
хэллэрдэн саклау турында” 1994 нче елныц 21 декабрендэге 68 -ФЗ санлы Федераль 
законын, Россия Федерациясе Президентыньщ «Гадэттэн тыш хэллэр куркынычы 
янаганда яисэ килеп чыккан очракта халыкка ашыгыч хэбэр итунец комплекслы 
системасын тезу турында» 2012 ел, 13 ноябрь, 1522 нче санлы Указын, “Халыкны 
гадэттэн тыш хэллэрдэн саклау турында” 2004 ел 8 нче декабрь № 62-ЗРТ Татарстан 
Республикасы законын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 
"Татарстан Республикасы халкына хэбэр иту системасы турында Нигезлэмэне 
раслау хакында" 2017 елнын, 28 августындагы 610 номерлы карарын утэу йозеннэн, 
шулай ук Татарстан Республикасы “Мамадыш муниципаль районы” муниципаль 
берэмлеге территориясендэ табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш 
хэллэр куркынычы янаган, шулай ук хэрби хэл игълан ителгэн яки кинэт Иожум иту 
очрагы булган, мобилизация игълан ителгэн очракта халыкка уз вакытында хэбэр 
итуне тээмин иту максатларында, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Татарстан Республикасы “Мамадыш муниципаль районы” муниципаль 
берэмлеге территориясендэ гадэттэн тыш хэллэр куркынычы янаганда яки килеп 
чыккан очракта халыкка уз вакытында хэбэр иту турында теркэлеп килуче 
нигезлэмэне расларга. (1 нче № лы кушымта).

2. Мамадыш муниципаль районы территориясендэ гадэттэн тыш хэллэр килеп 
чыккан очракта халыкка белдеру Ьэм хэбэр итунец сойлэм текстларын расларга. (2 
нче № лы кушымта).

3. Гадэттэн тыш хэллэр килеп чыккан очракта халыкка белдеру Ьэм хэбэр иту 
буенча чараларны, Нигезлэмэдэ бирелгэн хэбэр иту тэртибе нигезендэ, гамэлгэ 
ашырырга.

4. Предприятие , оешма щггэкчелэренэ, милек формасына бэйсез рэвештэ, 
куркыныч I Ьэм II класслы куркыныч жцтештеру объектлары жцтэкчелэренэ 
“Халыкны Ьэм территориялэрне табигый Ьэм техноген характердагы гадэттэн тыш 
хэллэрдэн саклау турында” Федераль Законныц 14 маддэсенэ узгэрешлэр керту
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хакында 2013 нче елныц 28 декабрендэге 404 -ФЗ санлы Федераль Закон талэплэре 
нигезендэ, хэбэр итунец локаль системаларын куллануга даими эзерлектэ тотуны 
тээмин итэргэ.

5. Мам ад ыш муниципаль районы территориясендэ урнашкан оешма, 
предприятие Ьэм учреждение житэкчелэренэ (оештыру-хокукый формасына бэйсез 
рэвештэ) объектлар территориясендэ Хэбэр иту Ьэм мэгълумат сигналларын барлык 
хезмэткэрлэргэ житкеруне тээмин итэ торган коллектив файдаланудагы 
радиоотрансляцион нокталарныц кирэкле санын булдырырга тэкъдим итэргэ.

6. Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгынын, Мамадыш районы буенча 
булеге башлыгына, Мамадыш районы узэк хастаханэсе баш табибына, Татарстан 
Республикасы буенча ОФПС -15 нец 121 нче янгын сундеру булеге башлыгына, 
Россия Милли гвардия гаскэрлэренен, Татарстан Республикасы буенча 
“Ведомстводан тыш сак идарэсе” ФДКУ филиалы башлыгына, Россия Эчке эшлэр 
министрлыгыньщ Мамадыш районы буенча ЮХИДИ булеге начальнигына, 
“Алабугагаз” эксплуатациялэу производство идарэсе Мамадыш районы газ 
эксплуатациялэу хезмэте башлыгына Мамадыш муниципаль районы 
территориясендэ гадэттэн тыш хэллэр куркынычы янаганда яки килеп чыккан 
очракта халыкка бу турыда белдеру Ьэм хэбэр иту ечен сигнал-яцгыравыклы 
жайланмалар белэн жиЬазландырылган махсус автомобильлэр булеп бирергэ.

7. ’’Таттелеком” гаммэви АД филиалы Арча зона электр элемтэсе узелыныц 
Мамадыш районы электр элемтэсе узелы житэкчесенэ, телерадиотапшырулар 
оешмалары житэкчелэренэ гадэттэн тыш хэллэр килеп чыгу яки барлыкка килу 
куркынычы турында халыкка хэбэр иту ечен кирэкле техник чараларныц тэулек буе 
эзер булуын тээмин итуне тэкъдим итэргэ.

8. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма 
комитетыныц матбугат Ьэм массакулэм чаралары белэн хезмэттэшлек секторына 
элеге карарны интернет мэгълумати - коммуникацион челтэрендэге Татарстан 
Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны уз жаваплылыгымда калдырам.

Дитэкче И.М. Дэржеманов


