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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының гадәттән тыш 

хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасы звеносы 

турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү 

буенча бердәм дәүләт системасы турында» 2003 елның 30 декабрендәге 794 

номерлы карары нигезендә карар бирәм: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 

4 мартындагы 14 номерлы карары белән расланган Апас муниципаль районының 

гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү буенча территориаль ярдәмче системасы 

звеносы турындагы нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

6 пунктка түбәндәге эчтәлекле алтынчы абзац өстәргә:: 

«гадәттән тыш хәлләр турында халыкка хәбәр итүне оештыру һәм мәгълүмат 

бирүне оештыру мәсьәләләрен карау.»; 

 

13 пунктның өченче абзацы  үз көчен югалткан дип санарга; 

 

18 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«18. Бердәм система белән идарә итү элемтә һәм хәбәр итү системаларын, 

хәбәр итү челтәрләрен, гомуми кулланылыштагы элемтә челтәре каналларын һәм 

ведомство элемтә челтәрләренең оештыру-техник берлеген тәкъдим итүче хәбәр итү 

системаларын кулланып гамәлгә ашырыла.»; 

 

24 пунктта  

«а» пунктчасының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"әйләнә-тирәлек торышын өйрәнү, гадәттән тыш хәлләр килеп чыгуга 

китерергә сәләтле куркыныч табигать күренешләренә һәм техноген процессларга 

мониторинг үткәрү, гадәттән тыш хәлләрне фаразлау, шулай ук аларның социаль-

икътисадый нәтиҗәләрен бәяләү;»; 

«а» пунктчасының алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«халыкны гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә, шул исәптән ашыгыч 

хәбәр итү сигналларын алганда хәрәкәтләргә әзерләү;»; 

«б» пунктчасының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



"әйләнә-тирәлекнең торышына контрольне көчәйтү, гадәттән тыш хәлләр 

килеп чыгуга китерергә сәләтле куркыныч табигать күренешләренә һәм техноген 

процессларга мониторинг үткәрү, гадәттән тыш хәлләрне фаразлау, шулай ук 

аларның социаль-икътисадый нәтиҗәләрен бәяләү;»; 

«б» пунктчасының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"фаразланган гадәттән тыш хәлләр турында мәгълүматларны өзлексез җыю, 

эшкәртү һәм идарә органнарына һәм көчләргә тапшыру, халыкка гадәттән тыш 

хәлләр турында мәгълүмат бирү;»; 

«в» пунктчасының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"әйләнә-тирәлек торышын өзлексез тикшереп тору, барлыкка килгән гадәттән 

тыш хәлләр үсешен мониторинглау һәм прогнозлау, шулай ук аларның социаль-

икътисадый нәтиҗәләрен бәяләү;»; 

 

28 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"гадәттән тыш хәлләр зоналарындагы оешмаларның гадәттән тыш хәлләрне 

бетерү өчен матди ресурслар резервларын тикшерү;»; 

 

28 пунктның тугызынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«халыкны кичектергесез эшләр уздыруга, шулай ук коткаручылар булмаган 

аерым гражданнарны авария-коткару эшләрен уздыруга ирекле рәвештә җәлеп итү;".  

 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Апас муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Апас муниципаль районы 

башкарма комитеты җитәкчесе А. Н. КЧС һәм ОПБ рәисе А.Н. Гыйбадуллинга  

йөкләргә. 

 

Башлык                                                                              Р. Н. Заһидуллин 


