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Татарстан Республикасы  гадәттән тыш хәлләрне 

кисәтү һәм бетерү территориаль ярдәмче 

системасының Балык Бистәсе звеносы 
хакындаТатарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башлыгының 2017 елның 4 

апрелендә 34пг номерлы карары белән расланган 

“Татарстан Республикасы  гадәттән тыш 
хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль 

ярдәмче системасының Балык Бистәсе звеносы 

турында”гы Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында 

 

Муниципаль норматив-хокукый актны гамәлдәге законнарга ярашлы итү 

максатларында, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 30 ноябрендәге 
“ Гадәттән тыш хәлләрне  кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы  

турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында”гы 1267 номерлы, 2018 елның 18 

июлендәге “Гадәттән тыш хәлләрне  кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы  
турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында”гы 840 номерлы карарлары, 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  Уставы нигезендә  

КАРАР БИРӘМ: 
 

1.Татарстан Республикасы  гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 
территориаль ярдәмче системасының Балык Бистәсе звеносы хакында Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башлыгының 2017 елның 4 

апрелендә 34пг номерлы карары белән расланган “Татарстан Республикасы  гадәттән 
тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү территориаль ярдәмче системасының Балык Бистәсе 

звеносы турында”гы  (Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башлыгының  2018 елның 27 февралендәге 30пг номерлы, 2018 елның 10 маендагы  

46пг номерлы,  2018 елның  25 июнендәге  57пг номерлы  карарлары нигезендә 
үзгәрешләр  кертелгән )Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1) 8 пунктның 4 абзацын түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 

“Күрсәтелгән органнар  халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш 
хәлләрдән саклау өлкәсендә  җирле үзидарә органнары  һәм оешмалар эшчәнлеген 

тәэмин итү, гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү  өчен  билгеләнгән һәм  
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бүленә (җәлеп ителә) торган көчләр һәм чаралар белән  идарә итү, гадәттән тыш 

хәлләр турында мәгълүмат алмашу һәм халыкка хәбәр итүне гамәлгә ашыру өчен 

төзеләләр һәм  үзләренең эшчәнлекләрен  Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы законнарына таянып тормышка ашыралар.”: 

беренче абзацтагы  “, ГТХТС көчләренең һәм халыкның” сүзләрен  “һәм 

ГТХТС көчләренең” сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацның көчен  югалтуын танырга. 
1.3)19 пунктның икенче абзацын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Гадәттән тыш хәлләр, шул исәптән янгыннар аркасында барлыкка килгәннәре 

турында да  хәбәрләрне кабул итү өчен ашыгыч оператив хезмәтләрне чакыру өчен  
“112” бердәм номеры һәм  янгыннар һәм гадәттән тыш хәлләр  турында хәбәрләрне 

кабул итү өчен  элемтә өлкәсендә башкарма хакимиятнең федераль органы 

тарафыннан билгеләнә торган номер файдаланыла.”; 

1.4)22 пунктның алтынчы  абзацындагы “буенча эшләр” сүзләрен төшереп 
калдырырга;  

1.5) 24 пунктта: 

өченче абзацны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“әйләнә-тирә мохитнең торышын өйрәнү,  гадәттән тыш хәлләр китереп 

чыгарырга  сәләтле  куркыныч табигать  күренешләренең һәм техноген 

процессларның  мониторингы, гадәттән тыш хәлләрне фаразлау, шулай ук аларның  

социаль-икътисади  нәтиҗәләрен бәяләү;”; 
җиденчеабзацны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“гадәттән тыш хәлләрдән  саклау өлкәсендә  халыкны әзерләү, шул исәптән 

ашыгыч хәбәр  сигналлары  алганда  эш итүдә;”; 
унбишенче  абзацны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“әйләнә-тирә мохитнең торышына  контрольне көчәйтү, гадәттән тыш хәлләр 

китереп чыгарырга  сәләтле  куркыныч табигать  күренешләренең һәм техноген 

процессларның  мониторингы, гадәттән тыш хәлләрне фаразлау, шулай ук аларның  
социаль-икътисади  нәтиҗәләрен бәяләү;”; 

унҗиденче  абзацта “алардан  саклану  алымнары һәм ысулларында” сүзләрен 

“гадәттән тыш хәлләрдә” сүзләренә алмаштырырга; 
унтугызынчы  абзацта  “(үзара тәэсир итешү)” сүзләрен төшереп калдырырга; 

егерме дүртенче  абзацны  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“әйләнә-тирә мохитнең торышына   өзлексез  контроль,  килеп туган гадәттән 

тыш хәлләрнең  үсешен   мониторинглау  һәм фаразлау, шулай ук аларның  социаль-
икътисади  нәтиҗәләрен бәяләү;”; 

түбәндәге эчтәлектәге  утыз беренче  абзац  белән тулыландырырга: 

“халыкка гадәттән тыш хәлләр, аларның параметрлары һәм масштаблары, 

зыян китерүче факторлары,  халыкның һәм территорияләрнең иминлеген  тәэмин 
итү буенча  күрелә торган чаралар, саклау  алымнары һәм ысуллары, гадәттән тыш 

хәл зонасында  эш итү тәртибе, үз-үзеңне тоту кагыйдәләре  турында, гадәттән тыш 

хәлләрдән  халыкны һәм территорияләрне  саклау  һәм зыян күрүчеләрне социаль  
яклау  өлкәсендә  гражданнарның  хокуклары турында мәгълүмат җиткерү, шул 

исәптән Россия  Федерациясе законнарында каралган  түләүләрне алу  хокукы,  



гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәсендә  җуелган  документларны  торгызу  тәртибе 

турында.”; 

1.6) түбәндәге эчтәлектәге 25.1-25.3 пунктлары белән тулыландырырга: 
“25.1. Гадәттән тыш хәл нәтиҗәләренә, гадәттән тыш хәлне кисәтү һәм бетерү 

өчен  җәлеп ителүче көчләргә һәм ГТХТС чараларына, гадәттән тыш 

хәлләрнеңклассификациясенә һәм гадәттән тыш хәлнең үсеш характерына, шулай ук 

халыкның  эшчәнлек куркынычсызлыгына  тәэсир итүче  һәм    гадәттән тыш 
хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне саклау буенча өстәмә чаралар күрүне 

таләп итүче бүтән факторларга бәйле рәвештә  гадәттән тыш хәл режимы  керткәндә, 

“Табигать һәм техноген сыйфатындагы гадәттән тыш хәлләрдән халыкны һәм 
территорияләрне саклау турында”гы Федераль законның 4.1 маддәсенең 8 пунктына 

ярашлы рәвештә түбәндәге җавап кайтару дәрәҗәләренең берсе билгеләнә: 

җавап кайтаруның объект дәрәҗәсе – гадәттән тыш хәл зонасы оешма 

территориясе чикләрендә булганда,  гадәттән тыш хәл зонасында калган  оешма  
көчләре һәм чаралары белән гадәттән тыш хәлне  бетерү өчен оешма җитәкчесе 

карары белән; 

җавап кайтаруның  җирле (урындагы) дәрәҗәсе: 
гадәттән тыш хәл зонасында калган  оешмаларның һәм җирле үзидарә 

органнары көчләре һәм чаралары белән  бер шәһәр җирлеге территориясенә 

кагылган  гадәттән тыш хәлне бетерү өчен шәһәр җирлеге башлыгы карары белән; 

гадәттән тыш хәл зонасы бер муниципаль район территориясе чикләрендә 
булганда,  гадәттән тыш хәл зонасында калган  оешмаларның һәм җирле үзидарә 

органнары көчләре һәм чаралары белән  бер авыл җирлеге территориясенә, яисә 

авыллар арасы территориясенә, яисә ике яки аннан күбрәк җирлекләр 
территориясенә, яисә җирлекләр һәм авыллар арасы территорияләренә кагылган 

гадәттән тыш хәлне бетерү өчен муниципаль район башлыгы карары белән. 

25.2.Көчәйтелгән әзерлек яки гадәттән тыш хәл режимын керткәндә, шулай ук 

тиңдәшле идарә итү органнары һәм бердәм система көчләре өчен җавап кайтару 
дәрәҗәсен билгеләгәндә “Табигать һәм техноген сыйфатындагы гадәттән тыш 

хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне саклау турында”гы Федераль законның 4.1 

маддәсенең 8 пунктында  каралган вазыйфаи зат гадәттән тыш хәлне бетерү 
җитәкчесен билгеләргә  һәм  күрсәтелгән маддәнең 10 пункты нигезендә гадәттән 

тыш хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне саклау буенча өстәмә чаралар күрергә  

мөмкин. 

Гадәттән тыш хәлне бетерү җитәкчесе “Табигать һәм техноген сыйфатындагы 
гадәттән тыш хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне саклау турында”гы 

Федераль законның 4.1 маддәсенең 8 пунктында  каралган вазыйфаи зат өчен әлеге 

пунктның беренче абзацында күздә тотылган өстәмә чараларны күрү турында 

тәкъдимнәр әзерли. 
Гадәттән тыш хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне саклау буенча 

күрсәтелгән өстәмә чараларны тормышка ашыру һәм  бетерү  тәртибе Россия 

Федерациясенең  Гражданнар  оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм  табигать бәла-
казалары нәтиҗәләрен бетерү министрлыгының 2013 елның 22 гыйнварындагы 

“Гадәттән тыш хәлләрдән халыкны һәм территорияләрне саклау буенча өстәмә 



чараларны тормышка ашыру һәм бетерү Тәртибен раслау турында”гы  33 номерлы 

боерыгы белән билгеләнә. 

25.3.Көчәйтелгән әзерлек яки гадәттән тыш хәл режимын бетергәндә, шулай 
ук  җавап кайтару дәрәҗәсен билгеләү өчен  нигез булып торган  шартларны  юк 

иткәндә  “Табигать һәм техноген сыйфатындагы гадәттән тыш хәлләрдән халыкны 

һәм территорияләрне саклау турында”гы Федераль законның 4.1 маддәсенең 8 

пунктында  каралган вазыйфаи зат тарафыннан җавап кайтаруның билгеләнгән 
дәрәҗәләре бетерелә.”; 

1.7) 27 пунктта: 

беренче абзацта  “буенча эшләр” сүзләрен төшереп калдырырга; 
икенче абзацта   “буенча эшләр  җитәкчеләренең вәкаләтләре” сүзләрен 

“җитәкчеләр вәкаләтләре” сүзләре белән алмаштырырга, “буенча эшләр 

җитәкчеләренең  килүе” сүзләрен  “җитәкчеләрнең килүе” сүзләре белән 

алмаштырырга, “кисәтүләр” сүзен  “кисәтү буенча гамәлләр” сүзләре белән 
алмаштырырга; 

өченче һәм дүртенче абзацлардагы “буенча эшләр” сүзләрен төшереп 

калдырырга; 
1.8) 28 пунктның көчен югалтуын танырга. 

1.9)29 пунктның дүртенче абзацын  түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының резерв фондыннан  гадәттән тыш хәлләрне бетерү буенча чараларны  
финанслауга  средстволарны бүлү Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты билгеләгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.”. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 
районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми 
порталы”ында урнаштырырга. 

3.Карарның үтәлешенә контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта калдырам. 

 
 

 

Татарстан Республикасы 

Балык  Бистәсе муниципаль район 
Башлыгы урынбасары                                                                              И.Г. Ибрагимов 
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