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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                  КАРАР 

«____»____________20__ ел                                                            №______ 

 

«Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма 

комитетының  «Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау 

өлкәсендә мәгълүмат җыю һәм алмашу тәртибе турында «2018 елның 25 

октябрендәге 1987 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 

 2019 ел, 24 гыйнвар, 114 нче карары 

 

Татарстан Республикасы Питрәч 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының  «Халыкны һәм 

территорияләрне гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау өлкәсендә мәгълүмат 

җыю һәм алмашу тәртибе турында 

«2018 елның 25 октябрендәге 1987 

номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында 

  

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Башкарма комитетының 

2018 елның 25 октябрендәге 1987 номерлы карарын туры китерү максатларында 

«Халыкны һәм территорияләрне табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш 

хәлләрдән яклау өлкәсендә мәгълүмат җыю һәм алмашу тәртибе турында» 1997 

елның 24 мартындагы 334 номерлы РФ Хөкүмәте Карары белән «Питрәч 

муниципаль районының халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән 

яклау өлкәсендә Россия Федерациясендә халыкны һәм территорияләрне табигый һәм 

техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә мәгълүмат җыю 

һәм алмашу тәртибе турында Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар бирә: 

 

1. 1 нче пунктның 2 абзацын яңа редакциядә бәян итәргә: 

"Мәгълүматта фаразланган һәм барлыкка килгән табигый һәм техноген 

характердагы гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүматлар булырга тиеш (алга таба - 

чараларын алып бару, авария-коткару һәм башка кичектергесез эшләрне, гадәттән 

тыш хәлләрне бетерү өчен җәлеп ителгән чараларны, гадәттән тыш хәлләрне, 

радиацион, химик, медик-биологик, шартлау, янгын һәм экологик 
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куркынычсызлыкны тәэмин итү чараларын алып бару, шулай ук башкарма 

хакимиятнең федераль органнары, "Росатом" атом энергиясе буенча дәүләт 

корпорациясе, "Роскосмос" космик эшчәнлек буенча Дәүләт корпорациясе 

эшчәнлеге турында мәгълүматлар", Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының "Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү өчен билгеләнгән 

көчләрнең һәм чараларның составы һәм структурасы, шул исәптән даими әзерлек 

көчләре, гадәттән тыш хәлләрне бетерү өчен финанс һәм матди ресурслар булдыру, 

булу, файдалану һәм тулыландыру турында" 2008 ел, 13 нче июнь, 443 нче номерлы 

карары.». 

2. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районының рәсми сайтында 

http:/www.pestreci.tatarstan.ru   һәм «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат 

рәсми порталында» http://pravo.tatarstan.ru, «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга 

(халыкка игълан итәргә). 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 
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