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Мамадыш районы урта гомуми 
белем биру оешмаларыныц 10 сыйныф 
укучылары белэн хэрби хезмэткэ 
эзерлэу жыеннары уткэру турында

Россия Федерациясе гражданнарына хэрби хезмэт нигезлэре буенча беренчел 
белем биру инструкциясенэ таянып, гражданнарны хэрби хезмэткэ эзерлэуне 
камиллэштеру максатларында, Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы Башкарма комитеты к а р а р  б и р э :

1. Мамадыш муниципаль районы гомуми белем биру оешмаларында белем 
алучы 10 класс укучылары ечен 2018 нче елныц 22 нче майдан алып 24 нче май 
аралыгында МББУ “Олыяз Лицее” базасында 3 конлек хэрби хезмэткэ эзерлек 
жыеннары уздырырга.

2. Татарстан Республикасы Хэрби коммиссариатыныц Мамадыш муниципаль 
районы буенча булеге башлыгы А.В. Синкевичка Ьэм Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты МКУ “Мэгариф булеге” 
башлыгы И.Н. Габдрахмановка 2018 елныц 4 маенда гомуми белем биру 
оешмаларыныц хэрби хезмэт нигезлэре укытучылары Ьэм хэрби жыенньщ 
житэкчелэре белэн хэрби хезмэткэ эзерлэу буенча методик ойрэту дэреслэре 
уздырырга тэкъдим итэргэ.

3. Татарстан Республикасы Хэрби коммиссариатыныц Мамадыш муниципаль 
районы буенча булеге башлыгы А.В. Синкевичка Мамадыш муниципаль районы 
гомуми белем биру оешмаларында белем алучы 10 класс укучылары белэн АК -74 
тэн атарга ойрэту дэреслэре уздырырга тэкъдим итэргэ.

4. 1 нче санлы кушымтага туры китереп, хэрби жыенны уздыру буенча жаваплы 
житэкчелэрнец исемлеген тезергэ.

5. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц финанс-бюджет палатасына (Сергеев А.М.) хэрби жыеннарны уткэру 
очен каралган акчаларныц, Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитетыныц 
МКУ “Мэгариф булегенец” нормативлар билгелэнгэн сметасына нигезлэнеп, уз 
вакытында кучуен тээмин итэргэ.

6. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы башкарма комитеты 
МКУ “Мэгариф булеге” башлыгы И.Н Габдрахмановка:
- Хэрби жыенда катаншучы яшусмерлэрнец исмелеген , профилактик медицина 
тикшерулэре нэтижэлэрен исэпкэ алып (Мамадыш районы узэк больницасы белэн
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берлектэ) тезергэ, укучыларны хэрби жыен уткэру урынына алып килуне, жыенда 
катнашучыларны сыйфатлы тукландыруны оештырырга;
- уку-укыту процессын, хэрби- патриотик тэрбия бируне уку-укыту тематик 
планына туры китереп оештырырга;
7. Тэкъдим итэргэ:

- Татарстан Республикасы Дэулэт автоном сэламэтлек оешмасы “Мамадыш 
раоны узэк шифаханэсе” баш табибы Д.Ф.Хазиевка лагерь территориясендэ 
медпункт эшен оештырырга, медперсонал, кирэкле медикаментлар йэм эвакуация 
чаралары белэн тээмин итэргэ;

- Россия Федерациясе Эчке эшлэр министрлыгыныц Мамадыш районы буенча 
булеге башлыгы Л.Б.Усачевка жыен уткэру урынында тэулек буе кизу торуны 
оештырырга;

- район мэдэният булеге модире С.П.Спиридоновка укучыларныц буш 
вакытларында мэдэни- массакулэм чаралар программасын оештырырга.
8. Укучыларныц тормыш куркынычсызлыгы ечен жаваплылыкны хэрби хезмэткэ 
ейрэту жыеныныц житэкчесе С.С. Михайловка йэм хэрби хезмэт нигезлэре 
укытучыларына йоклэргэ.
9. Элеге карарны интернет мэгълумати- коммуникацион челтэрендэге Татарстан 

Республикасыныц хокукый рэсми порталында Ьэм Мамадыш муниципаль 
районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.
10. Элеге карарныц утэлешен уз контролемэ алам.
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