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2001 елгы гражданнарны Язгы чакырылыш үткәрү турында, 

вакыты чыккан өлкән яшьтәге кешеләрне 

хәрби хезмәткә чакырылудан кичектерү, буенча 

Мөслим муниципаль районы һәм Мөслим авылы карары 

 

Мӛслим һәм Мӛслим муниципаль районы гражданнарын оешкан һәм 

вакытында хәрби хезмәткә чакыру максатыннан, 22 ст., 23 ст., 24 ст., 25 ст., 26 

ст. нигезендә.«Россия Федерациясе гражданнарын хәрби хезмәткә чакыру 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 1998 елның 6 мартындагы 53 номерлы 

Федераль законның 27 статьясы, 27 статьясы, 28 статьясы, Татарстан 

Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. 2019 елның 1 апреленнән 15 июленә кадәр хәрби хезмәткә 

чакырылудан кичектерү вакыты чыккан 2001 елның 1 апреленнән алып 15 

июленә кадәр Мӛслим муниципаль районы һәм Мӛслим авылы буенча хәрби 

хезмәткә чакырылудан кичектерелгән 18 яшь тулган гражданнарны, шулай ук 

1992-2000 елларда туган гражданнарны Язгы чакырылыш үткәрергә ӛндәмәләр. 

Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга куелган 

таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча комиссия 

2. Медицина тикшерүе «Мӛслим РҮХ» ДАССОда, гражданнарны хәрби 

хезмәткә чакыруны үткәрергә, чакырылыш пунктында ТР Сарман һәм Мӛслим 

районнары хәрби комиссариатында оештырырга һәм үткәрергә. 

2.1. Хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле гражданнарның сәламәтлеге 

торышына карата шикаятьләрне ачыклау ӛчен, медицина тикшерүен 22.03.2010 

елдан башлап оештырырга кирәк. 

2.2. Дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең хезмәттә үз-үзен тотуга 

куелган таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын тәртипкә салу буенча 

Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының комиссиясе 

утырышы протоколы 

3. "Мӛслим РҮХ» ДАССОның баш табибына хәрби хезмәткә 

чакырылучыларны сыйфатлы медицина тикшерүе һәм дәвалау максатыннан 

тәкъдим итәргә: 

 - анализларны чираттан тыш тапшыруны, күкрәк читлеген тикшерүне 

уздыруны, РФ Кораллы Кӛчләренә чакырылырга тиешле гражданнарның йӛрәк 

эше ЭКСЫН тӛшерүне тәэмин итәргә (алга таба-РФ Кораллы Кӛчләренә)); 

 - хәрби хезмәткә яраклылык билгеләү максатыннан армиягә 

чакырылучыларны стационар тикшерү ӛчен район үзәк хастаханәсенең һәр 

бүлегендә 1-2 койка - урын бүлеп бирү; 



  - Сарман һәм Мӛслим районнары хәрби комиссариатына амбулатория 

авыруының медицина карталарын (25нче форма) һәм яшүсмерләр ӛчен кертем 

кәгазьләрен (25нче форма) тапшырырга); 

  - призывникларга квалификацияле табиб-белгечләрне медицина тикшерүе 

ӛчен бүлеп бирү: 

Тӛп состав: 

 - Ӛлкән табиб-Шәмсетдинов И. А. 

 - терапевт-Шәмсетдинов И. А 

 - отоларинголог - Мустаев Р. И. 

 - хирург-Крымова Л. В. 

 - стоматолог-Сафина А. Н.  

 - невролог - Дәүләтбердина С. Р. 

 - психиатр-Бишимов Т. Н.. 

 - окулист-Гайнетдинова Н. Г. 

 - дерматолог-Латыйпов И. М. 

Резерв составы: 

 - Баш табиб-Галямиева Л. А. 

 - терапевт-Галямиева Л. А. 

 - отоларинголог-Җиһаншин Д. Ю. ( Сарман РҮХ)  

 - хирург - Ханов М. Ф.  

 - стоматолог - Әхмәтханов С. М. 

 - невропатолог-Тенешев Р. Х. (Сарман РҮХ) 

 - психиатр - Измайлова З. М. (Сарман РҮХ) 

 - окулист-Тоилкина Н. М. (Сарман РҮХ) 

 - дерматолог-Абдуллин Ш. Г. (Сарман РҮХ). 

Шулай ук, 2019 елның 25.03 тән 15 июленә кадәр 8 кешелек урта медицина 

персоналы. 

4. Чакырылыш пунктында эшләү чорында хәрби хезмәткә чакыру 

комиссиясе әгъзаларын, табибларны, белгечләрне һәм урта медицина 

персоналын, алар артыннан биләгән вазыйфаны һәм уртача айлык хезмәт хакын 

саклап калу белән, алга таба Татарстан Республикасы Хәрби комиссариаты 

түли торган тӛп эштән азат итәргә кирәк.  

5. Россия Эчке эшләр министрлыгының Мӛслим районы буенча бүлеге 

начальнигына тәкъдим итәргә: 

 - чакырылыш пунктында тәртип тәэмин итү ӛчен медицина һәм хәрби хезмәткә 

чакыру комиссиясе үткәргән чорга полициянең бер хезмәткәренә бүлеп бирү; 

  - армиягә чакырудан качып йӛрүче егетләрне эзләү буенча оператив 

чаралар үткәрү ӛчен эзләү тӛркемен булдыру (уртак боерык нигезендә); 

 - хәрби хезмәткә чакырылучыларны Татарстан Республикасының җыелу 

пунктына озату кӛннәрендә Сарман һәм Мӛслим районнары хәрби 

комиссариаты заявкасы буенча график нигезендә озатучылар арасында 

җәмәгать тәртибен саклау ӛчен полиция нарядын бүлеп бирергә кирәк. 

6. Барлык милек формасындагы предприятие, оешма, учреждение, уку 

йортлары җитәкчеләренә, җирлек башлыкларына тәкъдим итәргә: 

  - гражданнарны Сарман һәм Мӛслим районнары хәрби комиссариатына 

чакыру турында хәбәр итәргә;  



  - хәрби хезмәткә чакырылучыларны хәрби хезмәткә озатканда да хәрби 

хезмәткә вакытында һәм оешкан тӛстә килүен тәэмин итәргә; 

 - хәрби хезмәткә чакырылучыларны кешеләрне йӛртү, аларны чакыру 

комиссиясенә илтеп җиткерү ӛчен җиһазландырылган транспорт белән тәэмин 

итәргә; 

 - хәрби хезмәткә озатылучы егетләрне тантаналы озатуны оештырырга; 

  - хәрби хезмәт үтү ӛчен җибәрелгән хәрби хезмәткә чакырылучыларны 

акчалата карап тоту, кӛн тәртибен күрсәтү буенча исәпләргә; 

 - призывникларны РФ Кораллы кӛчләренә җибәрү һәм аларны озатучы 

Татарстан Республикасы Хәрби комиссариатының Сарман һәм Мӛслим 

районнары буенча бүлегенә исерек хәлдә китерү очракларын тӛшереп 

калдырырга. 

7. Сарман һәм Мӛслим районнары хәрби комиссары, хәрби – һӛнәри 

юнәлеш бирү һәм хәрби хезмәткә чакырылучыларны хәрби белгечлекләр 

тӛркемнәре буенча рациональ бүлүне ачыклау максатыннан, РФ Кораллы 

Кӛчләренә чакырылырга тиешле хәрби хезмәткә алынучылар белән һӛнәри-

психологик сайлап алу комиссиясе белән берлектә, профессиональ-психологик 

сайлап алу үткәрергә тиеш. 

8. "Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы мәгариф 

идарәсе» МКУ җитәкчесенә хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле хәрби 

хезмәткә чакырылучыларга психологик ярдәм күрсәтү, суицидаль билгеләр 

иртә стадиясендә ачыклау һәм аларны профилактикалау, хәрби хезмәтнең яңа 

шартларына тиз җайлаштыру ӛчен психолог җибәрергә. 

9. «Мәдәният бүлеге» МКУ начальнигына һәм Мӛслим муниципаль 

районы Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге 

начальнигына, 2011 елның язында хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле 

гражданнарны җәлеп итеп, 23 апрель кӛнне район күләмендә «Призывник 

кӛне» үткәрергә кирәк. 

10. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны чакырылыш комиссиясе 

рәисе урынбасары - Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы 

Башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Яббарова 

И. Р. йӛкләргә.  

 

 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы  

Башкарма комитеты җитәкчесе       И. Х. Әхмәтов 


