
 
 

Югары Ослан муниципаль районында 
2019-2020 уку елында гражданнарны 
 хҽрби-учет белгечлеклҽре буенча  
ҽзерлҽү турында  
      
       «Россия Федерациясе гражданнарын хҽрби хезмҽткҽ ҽзерлҽү турында 
Нигезлҽмҽне раслау хакында» 1999 елның 31 декабрендҽге №1441 Россия 
Федерациясе Хөкүмҽте карарын үтҽү һҽм гражданнарны хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча хҽрби хезмҽткҽ ҽзерлҽүне камиллҽштерү максатларында 
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 
     1. Кушымтаны расларга: 

Югары Ослан муниципаль районында 2019-2020 уку елында хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча ҽзерлек буенча төп чаралар планы; 

Татарстан Республикасы ДОСААФ региональ иҗтимагый-дҽүлҽт 
берлҽшмҽсендҽ 2019-2020 уку елына гражданнарны хҽрби-учет белгечлеклҽре 
буенча ҽзерлҽүгҽ бирем (алга таба-бирем): 

Татарстан Республикасы ДОСААФ региональ иҗтимагый-дҽүлҽт 
берлҽшмҽсендҽ Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф учреждениелҽренең 
чыгарылыш курсларында укучылар (студентлар) белҽн комплектлауны исҽплҽү. 

 2. Татарстан Республикасы Югары Ослан районы хҽрби комиссарына тҽкъдим 
итҽргҽ: 
Татарстан Республикасы Хҽрби комиссариаты кушуы нигезендҽ хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча ҽзерлек өчен гражданнар тарафыннан Татарстан 
Республикасы ДОСААФ төбҽк иҗтимагый-дҽүлҽт берлҽшмҽсендҽ белем бирү 
учреждениелҽрен сайлап алуны һҽм комплектлаштыруны тҽэмин итҽргҽ; 
Татарстан Республикасы ДОСААФ региональ иҗтимагый-дҽүлҽт берлҽшмҽсе, 
Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге, Югары Ослан районы 
халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге дҽүлҽт бюджет учреждениесе белҽн берлектҽ 
гражданнарны, Татарстан Республикасы ДОСААФ региональ иҗтимагый-дҽүлҽт 
берлҽшмҽсенең белем бирү учреждениесенҽ хҽрби-исҽпкҽ алу белгечлеклҽре 
буенча, шул исҽптҽн 2020 елда хҽрби хезмҽткҽ чакырылырга тиешле мҽгариф 
учреждениелҽренең чыгарылыш курсларында укучыларны (студентларны) сайлап 
алу һҽм укытуга җибҽрү эшен оештырырга.  
  3. Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге башлыгы, Югары Ослан 
районы халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге дҽүлҽт бюджет учреждениесе 
директорына: 
2019 елның 1 октябрендҽ, 2020 елның 1 мартында хҽрби-исҽпкҽ алу 
белгечлеклҽре буенча белем алу өчен белем бирү учреждениелҽренең 
чыгарылыш курсларында укучыларны (студентларны) җибҽрергҽ; 
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урта гомуми белем бирү программасын тормышка ашыручы белем бирү 
учреждениелҽрендҽ машина йөртүчелҽр ҽзерлҽү буенча уку сыйныфлары 
булдыру эшен дҽвам итҽргҽ. 
    4. Югары Ослан районы халыкны эш белҽн тҽэмин итү үзҽге дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе: 
вакытлыча эшлҽми торган, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшсез дип танылган хҽрби 
хезмҽткҽ чакырылучылар арасыннан гражданнарны хҽрби-учет белгечлеклҽре 
буенча ҽзерлҽүгҽ җибҽрергҽ. 
    5. Җирле үзидарҽ органнарына, Югары Ослан муниципаль районы «Мҽгариф 
бүлеге» МКУ, Югары Ослан муниципаль районы территориясендҽге мҽгариф 
учреждениелҽре җитҽкчелҽренҽ тҽкъдим итҽргҽ: 
Татарстан Республикасы ДОСААФ региональ иҗтимагый-дҽүлҽт берлҽшмҽсенең 
мҽгариф учреждениелҽрендҽ 2019-2020 уку елында Россия Федерациясе 
Кораллы Көчлҽре өчен белгечлҽр ҽзерлҽүне йөклҽмҽ нигезендҽ тҽэмин итҽргҽ: 
 гражданнарны хҽрби-учет белгечлеклҽре буенча билгелҽнгҽн мҽгариф 
учреждениелҽрендҽ заданиелҽр нигезендҽ ҽзерлҽүне оештырырга: 
 белем бирү учреждениелҽрендҽ кичке вакытта яки дҽрестҽн тыш вакытта 
укучы гражданнарны уку процессыннан аерылмыйча гына: 
 эшлҽүче гражданнар - производстводан аерылмыйча, беркайда да 
эшлҽмҽүче һҽм укучы булмаган гражданнар-көндезге яки кичке вакытта. 
   6. Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф бүлеге башлыгы, халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге дҽүлҽт бюджет учреждениесе директоры, Югары Ослан 
муниципаль районы территориясендҽге белем бирү учреждениелҽре 
җитҽкчелҽренҽ: 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «С» категориясендҽге 
транспорт чараларын йөртү хокукына таныклыгы булган уку йортларын 
тҽмамлаучыларга Татарстан Республикасы ДОСААФ региональ иҗтимагый-
дҽүлҽт берлҽшмҽсенең белем бирү учреждениелҽрендҽ өстҽмҽ ҽзерлҽүгҽ 
юллама бирүне тҽэмин итҽргҽ. 
   7. РФ Эчке эшлҽр министрлыгының «Югары Ослан» муниципальара бүлеге 
башлыгына, Татарстан Республикасы Югары Ослан районы хҽрби комиссарына 
Эчке эшлҽр органнарында исҽптҽ торучы гражданнарны Татарстан Республикасы 
ДОСААФ региональ иҗтимагый-дҽүлҽт берлҽшмҽсенең уку-укыту үзҽклҽрендҽ 
ҽзерлҽүне оештырырга тҽкъдим итҽргҽ. 
    8.Татарстан Республикасы Югары Ослан районы хҽрби комиссарына: 
 «Хҽрби бурыч һҽм хҽрби хезмҽт турында» Федераль законны гамҽлгҽ ашыру 
белҽн бҽйле рҽвештҽ Россия Федерациясе оешмалары һҽм гражданнары 
тарафыннан тотылган чыгымнарны компенсациялҽү тҽртибе турында» Россия 
Федерациясе Хөкүмҽтенең 2004 елның 1 декабрендҽге №704  карары нигезендҽ 
гражданнарны хҽрби исҽпкҽ алу белгечлеклҽре буенча ҽзерлҽүне финанслауны 
гамҽлгҽ ашырырга. 
     9. Ҽлеге карарның үтҽлешен үзем контрольдҽ тотам. 

 
 

Башкарма комитет җитҽкчесе                                                        В.С. Тимиряев 



Югары Ослан муниципаль 
районы 
Башкарма комитет 

җитҽкчесенең 01.08.2019, 
№ 719 карарына  

                                                                                                                          Кушымта № 1  

 
Югары Ослан муниципаль районында 2019-2020 уку елында гражданнарны 

хҽрби-учет белгечлеклҽре буенча ҽзерлҽү буенча төп чаралар 
ПЛАНЫ 

 

№  Чара исеме Җаваплы башкаручы Үткҽрү вакыты 

 
1.ОЕШТЫРУ ЧАРАЛАРЫ 

 

1 Районның хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча 
гражданнарны ҽзерлҽүгҽ йомгак 
ясау һҽм яңа уку елына 
бурычлар билгелҽү 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
Югары Ослан районы 
халыкны эш белҽн тҽэмин 
итү үзҽге дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе 

Хҽрби хезмҽткҽ 
чакыру 

комиссиясенең 
эш планы 
нигезендҽ 

2 Гражданнарны хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча ҽзерлҽү 
өчен җаваплы хҽрби 
комиссариатның вазыйфаи 
затлары белҽн инструктив-
методик җыелышлар үткҽрү 

Хҽрби комиссариат (килешү 
буенча) 

Хҽрби 
комиссариатның 

төп чаралары 
планы 

нигезендҽ 

3 Гражданнарны хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽүнең торышы һҽм 2019-
2020 елларга бурычларны 
билгелҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча 
кызыксынган оешмалар 
җитҽкчелҽренең укыту-методик 
киңҽшмҽсен уздыру 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
Югары Ослан районы 
халыкны эш белҽн тҽэмин 
итү үзҽге дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе 

30.09.2019 елга 
кадҽр 

4 Гражданнарны хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча ҽзерлҽү 
мҽсьҽлҽлҽре буенча хҽрби 
комиссар, районның хҽрби 
хезмҽткҽ чакыру комиссиялҽре 
рҽислҽре белҽн инструктив-
методик җыелышлар үткҽрү 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
Башкарма комитет 
җитҽкчесе                                                         

 30.09.2019 елга 
кадҽр 

5 Гражданнарны хҽрби-исҽпкҽ 
алу белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽү мҽсьҽлҽлҽре буенча 
эш тҽҗрибҽсен гомумилҽштерү 
һҽм мҽгълүмати-аналитик 
күзҽтүлҽр һҽм методик 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
Югары Ослан районы 

Уку елы 
дҽвамында 



рекомендациялҽр бастырып 
чыгару 

халыкны эш белҽн тҽэмин 
итү үзҽге дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе 

 
II. ГРАЖДАННАРНЫ ХҼРБИ-УЧЕТ БЕЛГЕЧЛЕКЛҼРЕ БУЕНЧА ҼЗЕРЛҼҮ 

 

1 Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ эшсез 
дип танылган эшлҽмҽүче хҽрби 
хезмҽткҽ алынучылар 
арасыннан, шул исҽптҽн, эчке 
эшлҽр органнарында исҽптҽ 
торучы гражданнарны хҽрби-
учет белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽүне оештыру. 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе Югары 
Ослан районы халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге, РФ 
ЭЭМ «Югары Ослан» 
муниципальара бүлеге 

Уку елы 
дҽвамында 

2 Урта (тулы) белем бирү 
учреждениелҽрендҽ машина 
йөртү белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽүне оештыру 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе Югары 
Ослан районы халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге, 
мҽгариф учреждениелҽре 
җитҽкчелҽре 

15.10.2019 елга 
кадҽр 

3 Хҽрби хезмҽткҽ чакырылырга 
тиешле гражданнарны хҽрби-
учет белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлеккҽ җибҽрү өчен сайлап 
алу 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе Югары 
Ослан районы халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге, 
мҽгариф учреждениелҽре 
җитҽкчелҽре 

Уку елы 
дҽвамында 

4 Һөнҽри белем бирү 
учреждениелҽрендҽ хҽрби-учет 
белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽүне оештыруны тҽэмин 
итү 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ 

Уку елы 
дҽвамында 

5 Укыту, матди-техник базаны 
үстерү буенча тҽкъдимнҽр 
эшлҽү 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ 

20.10.2019 елга 
кадҽр 

 
III. КОНТРОЛЬ ҺҼМ ЯРДҼМ КҮРСҼТҮ 

 

1 ТР ДОСААФ белем бирү 
учреждениелҽрендҽ 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 

даими 



комплектлау һҽм укыту 
барышын контрольдҽ тоту 

ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе Югары 
Ослан районы халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге, 
мҽгариф учреждениелҽре 
җитҽкчелҽре 

2 ТР ДОСААФ белем бирү 
учреждениелҽрендҽ 
гражданнарны хҽрби-исҽпкҽ алу 
белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽүнең барышын 
контрольдҽ тоту 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе Югары 
Ослан районы халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге, 
мҽгариф учреждениелҽре 
җитҽкчелҽре 

Ҽзерлек 
барышын 
контрольдҽ тоту 
планы 
нигезендҽ 

3 ТР ДОСААФ белем бирү 
учреждениелҽрендҽ 
чыгарылыш имтиханнары 
барышын контрольдҽ тоту 

Татарстан Республикасы 
Хҽрби комиссариаты, 
ДОСААФ, «Югары Ослан 
муниципаль районы 
мҽгариф бүлеге» МКУ, 
дҽүлҽт бюджет 
учреждениесе Югары 
Ослан районы халыкны эш 
белҽн тҽэмин итү үзҽге, 
мҽгариф учреждениелҽре 
җитҽкчелҽре 

Чыгарылыш 
имтиханнары 
графигы 
нигезендҽ 

 
 
 
 
 

Башкарма комитетның эшлҽр идарҽчесе                               А.К. Мингазова 



                                                                                        
Югары Ослан муниципаль 
районы 
Башкарма комитет 

җитҽкчесенең 01.08.2019, 
№ 719 карарына  

                                                                                                                          Кушымта № 2 

 
 
 

Татарстан Республикасы ДОСААФ мҽгариф учреждениелҽрендҽ 2019-2020 уку 
елына гражданнарны хҽрби-исҽпкҽ алу белгечлеклҽре буенча ҽзерлҽүгҽ 

БИРЕМ 
 

№  Белем бирү 
учреждениесенең 

исеме 

Хҽрби-исҽп 
белгечлеге 

Муниципаль 
район исеме 

Бирем 

Елга I поток II 
поток 

1 Татарстан 
Республикасы 

ДОСААФ Тҽтеш 
автомобиль 

мҽктҽбе 

837 
 («С» 

категорияле 
йөртүче) 

Югары Ослан  4 2 2 

Уку үзҽгендҽ барлыгы 4 2 2 

 
 
 
 
 

Башкарма комитетның эшлҽр идарҽчесе                               А.К. Мингазова 



Югары Ослан муниципаль 
районы 
Башкарма комитет 

җитҽкчесенең 01.08.2019, 
№ 719 карарына  

                                                                                                                          Кушымта № 3 

 
 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы мҽгариф 
учреждениелҽренең чыгарылыш курс укучылары (студентлары) тарафыннан  

2019-2020 уку елына Татарстан Республикасы ДОСААФ мҽгариф 
учреждениелҽрен комплектлау  

Исҽп-хисабы 
 
 

№ п/п Белем бирү 
учреждениесенең исеме 

Хҽрби-учет белгечлеклҽре буенча 
ҽзерлҽнергҽ тиешле чыгарылыш сыйныф 

укучылары 

 
1 
 

Татарстан Республикасы 
ДОСААФ Тҽтеш 

автомобиль мҽктҽбе 

 
4 

 
 
 
 
 

Башкарма комитетның эшлҽр идарҽчесе                               А.К. Мингазова 
 


