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“Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасы 

турында” 30нчы декабрь 2003нче ел  N 794 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән 

расланган  “Гадәттән тыш хәлләрне  кисәтү һәм бетерү буенча бердәм дәүләт системасы 

турында  Кагыйдәнамәгә үзгәрешләр кертү турында”  18.07.2018  № 840   Россия 

Федерациясе Хөкүмәте карарын үтәү йөзеннән һәм Татарстан Республикасында гадәттән 

тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча   Югары Ослан территориаль подсистеманың җирле 

звеносы эшчәнлеген камилләштерү максатыннан Татарстан Республикасы Югары Ослан 

муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

“Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча   

Югары Ослан территориаль подсистеманың җирле звеносы турында ” 04.07.2018 . № 695 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән расланган Татарстан 

Республикасында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча   Югары Ослан 

территориаль подсистеманың җирле звеносы турында кагыйдәнамәгә (алда-Кагыйдәнамә) 

түбәндәге үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә: 

Кагыйдәнамәнең 24нче пунктын түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга: 

“халыкка гадәттән тыш хәлләр турында, аларның параметрлары һәм масштаблары 

турында, зарар итүче факторлар турында, халыкның һәм территориянең куркынычсызлыгын 

тәэмин итү буенча чаралар кабул итү турында, саклану алымнары һәм  ысуллары турында, 
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гамәлләр тәртибе турында, гадәттән тыш хәлләр зонасында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре 

турында, халыкның һәм территорияне гадәттән тыш хәлләрдән саклау һәм зыян күрүчеләрне 

социаль  яклауны тәэмин итү өлкәсендә гражданнарның хокуклары турында, шул исәптән 

Россия Федерациясе кануны белән каралган түләүләр алу турында,  гадәттән тыш хәлләр 

нәтиҗәсендә  югалган документларны торгызу тәртибе турында хәбәр итергә”.  

“Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча   

Югары Ослан территориаль подсистеманың җирле звеносы турында Кагыйдәнамәнең” 

Кушымта №1 Карарын тәкъдим ителгән яңа редакциядә бәян итәргә. 
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