
Humanitar yardım sahəsində aparılan iş ilə əlaqədar Respublika Qızıl Aypara cəmiyyətinin maddi-texniki
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

 
Respublika Qızıl Aypara cəmiyyətinin işinin səmərəsini yüksəltmək, Beynəlxalq humanitar təşkilatlarla və xarici

ölkələrin Qızıl Xaç və Qızıl Aypara cəmiyyətləri ilə xeyirxah və humanitar yardım əlaqələrini genişləndirmək, hazırkı ağır
vəziyyətdə qaçqınlara və məcburi köçkünlərə, yaralılara, kimsəsizlərə və ümumiyyətlə ehtiyacı olan vətəndaşlara
humanitar yardımın təşkili sahəsində işi yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti qərara

alır:
[1]

1. Dövlət Maddi Ehtiyatlar Komitəsinə tapşırılır ki, Respublika Qızıl Aypara cəmiyyətinin ünvanına beynəlxalq
təşkilatlardan və xarici dövlətlərdən daxil olmuş humanitar yükün maneəsiz olaraq qəbul edilib paylanması üçün
tabeliyində olan iri həcmli anbarlardan birini icarə haqqı tutulmadan 1994-cü ilin sonuna kimi Qızıl Aypara cəmiyyətinin
sərəncamına versin.

Anbardan istifadə edilməsi hərbiləşdirilmiş mühafizə dəstəsinin qoyduğu ümumi qaydalar üzrə həyata keçirilsin.
2. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Respublika Qızıl Aypara cəmiyyətinin İcraiyyə Komitəsi ilə birlikdə Beynəlxalq Qızıl

Xaç və Qızıl Aypara cəmiyyətləri Federasiyasına məxsus olan minik və yük avtomaşınlarının saxlanılması üçün Şəhər icra

hakimiyyətinin tabeliyində olan qarajlardan birinin istifadə edilməsi məsələsini qısa müddətdə baxıb həll etsinlər.
[2]

3. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, Qızıl Aypara cəmiyyəti xətti ilə respublikaya gətirilən
humanitar yardımın həcminin xeyli miqdarda artdığı nəzərə alınaraq bu yüklərin təyinatı üzrə çatdırılması ilə bağlı
xərclərin, texnikanın istifadəsi, təmiri və digər xərclərin ödənilməsi üçün cəmiyyətin hesabına nəzərdə tutulmayan və
fövqəladə hallar üçün ehtiyat fondundan 5,0 mln. manat vəsaitin keçirilməsini təmin etsin.

4. Respublika nazirlikləri, dövlət komitələri, konsern və şirkətlərin rəhbərlərinin nəzərinə çatdırılsın ki, Respublika
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaçqınlar və ehtiyacı olan vətəndaşlara humanitar yardımın təşkili ilə bağlı müraciətlərinə
diqqətlə yanaşsınlar və imkan daxilində Cəmiyyətə lazımi köməklik göstərsinlər.
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
 
1.       11 iyul 2007-ci il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı   (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,

2007-ci il, � 6, maddə 734)

 
QƏRARA  EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

[1]
 11 iyul 2007-ci il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı   (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,

2007-ci il, � 6, maddə 734) ilə qərarının preambulasında "Qırmızı Xaç" sözləri "Qızıl Xaç" sözləri ilə əvəz edilmişdir.
 
[2]

 11 iyul 2007-ci il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı   (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2007-ci il, � 6, maddə 734) ilə qərarının 2-ci bəndində "Qırmızı Xaç" sözləri "Qızıl Xaç" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


