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2019/2020 уку елында гражданнарны хәрби-учет белгечлекләре буенча  

әзерләү турында 

 

Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең «Россия Федерациясе гражданнарын 

хәрби хезмәткә әзерләү турында Нигезләмәне раслау хакында» 1999 ел, 21 

декабрь, 1441 нче карары нигезендә һәм гражданнарны хәрби-учет 

белгечлекләре буенча хәрби хезмәткә әзерләүне камилләштерү максатларында 

Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе КАРАР БИРӘ: 

1. 2019-2020 уку елында гражданнарны хәрби - исәпкә алу белгечлекләре 

буенча әзерләү буенча тӛп чаралар планын Татарстан Республикасы Сарман 

һәм Мӛслим районнары хәрби комиссариатында (1 нче кушымта) расларга. 

2. Сарман һәм Мӛслим районнары хәрби комиссарына Татарстан 

Республикасы Хәрби комиссариаты йӛкләмәсе нигезендә  ДОСААФ Чистай 

техник мәктәбе, «Сарман аграр кӛллияте» дәүләт автоном һӛнәри белем бирү 

учреждение филиалыннан хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле гражданнарны 

сайлап алырга. 

Татарстан Республикасы Хәрби комиссариаты йӛкләмәсе нигезендә 

«Сарман аграр кӛллияте» дәүләт автоном белем бирү учреждениесе филиалы 

директорына тракторчы-машинист таныклыгы булган уку йортларын 

тәмамлаучыларны ДОСААФ Чистай техник мәктәбенә механик –машина 

йӛртүчеләрне әзерләүгә җибәрүне тәэмин итәргә. 

            3. Россия Федерациясенең Кораллы кӛчләр ӛчен белгечләр 

әзерләүне 2019-2020 уку елында ике агымда үткәрергә. 
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Сарман һәм Мӛслим 

районнары хәрби комиссарына йӛкләргә. 

 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы                                                        И. Х. Әхмәтов                   

 

 

 

 



                                                                                                     РАСЛЫЙМ  

Башкарма комитет җитәкчесе  

вазыйфаларын башкаручы  

И. Х. Әхмәтов 

_______________ 

 

                                                                          _____ № ______ 20___ел 

 

 

Татарстан Республикасы Мӛслим муниципаль районында 2019/2020 уку 

елында хәрби-учет белгечлекләре буенча гражданнарны әзерләү буенча тӛп 

чаралар ПЛАНы: 
№ Чараның исеме Җаваплы 

башкаручы 

Үткәрү вакыты 

1. ОЕШТЫРУ ЧАРАЛАРЫ 

1. Хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе утырышында 

гражданнарны хәрби-исәпкә алу белгечлекләре 

буенча әзерләүгә йомгак ясау һәм яңа уку елына 

бурычлар билгеләү 

Хәрби комиссар хәрби хезмәткә 

чакыру 

комиссиясенең 

эш планы 

нигезендә 

2. Татарстан Республикасы муниципаль районнар 

буенча Гражданнарны хәрби-учет белгечлекләренә 

әзерләү ӛчен җаваплы Хәрби комиссариатының 

вазыйфаи затлары белән инструктив-методик 

җыеннарда катнашу 

 

Хәрби комиссар тӛп чаралар 

планы нигезендә 

3. Бер ел эчендә хәрби - учет белгечлекләренә 

әзерлекнең торышы һәм 2019 елга 2020 нче уку елына 

бурычларны билгеләү мәсьәләләре буенча 

кызыксынучы оешмалар һәм учреждениеләр 

җитәкчеләренең укыту-методик киңәшмәсен уздыру  

Хәрби комиссар тӛп чаралар 

планы нигезендә 

4. Гражданнарны хәрби учет белгечлекләре әзерләү 

мәсьәләләре буенча ТР Хәрби комиссариаты 

муниципаль районнар буенча чакырылыш бүлеге 

комиссияләре рәисләре белән инструктив-методик 

җыеннарда катнашу.  

Хәрби комиссар тӛп чаралар 

планы нигезендә 

5.   Мӛслим муниципаль районында 2019/2020 уку 

елында  гражданнарны хәрби исәпкә алу буенча  

«2019/2020 уку елында гражданнарны хәрби-исәпкә 

алу белгечлекләре буенча әзерләү» карар проектын  

Башкарма комитет җитәкчесенә тәкъдим итәргә. 

Хәрби комиссар   

 

 

№ 

 

Чараның исеме Җаваплы 

башкаручы 

Үткәрү вакыты 

11. ГРАЖДАННАРНЫ ХӘРБИ-УЧЕТ БЕЛГЕЧЛЕКЛӘРЕ БУЕНЧА ӘЗЕРЛӘҮ 

1.  Россия Федерациясе Кораллы Кӛчләре ӛчен хәрби-

исәпкә алу белгечлекләре буенча  билгеләнгән тәртиптә 

эшсез дип танылган, шул исәптән һӛнәри белем бирү 

учреждениеләрен тәмамлаучы гражданнарны әзерләүне 

оештыру 

 

 

Хәрби комиссар уку елы 

дәвамында 



2. Хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле 

гражданнарны хәрби-учет белгечлекләре буенча 

әзерләүгә җибәрү ӛчен сайлап алу 

 

Бүлек башлыгы уку елы 

дәвамында 

Ш. КОНТРОЛЬ ҺӘМ ЯРДӘМ КҮРСӘТҮ 

1. Республика ДОСААФ белем бирү 

учреждениеләрендә комплектлау һәм укыту 

барышын тикшереп тору 

Хәрби комиссар әзерлек барышын 

тикшерү планы 

нигезендә 

2. ДОСААФ Чистай ТМ, «Сарман аграр кӛллияте»  

дәүләт автоном һӛнәри белем бирү 

учреждениеләрендә гражданнарны хәрби-исәпкә 

алу белгечлекләре буенча әзерләүнең барышын 

контрольдә тоту 

Бүлек башлыгы әзерлек барышын 

тикшерү планы 

нигезендә 

3. ДОСААФ Чистай ТМ, «Сарман аграр кӛллияте» 

дәүләт автоном һӛнәри белем бирү 

учреждениеләрендә чыгарылыш имтиханнарын 

үткәрүне контрольдә тоту 

Бүлек башлыгы Чыгарылыш 

имтиханнары 

графигы 

нигезендә 

IV. Хәрби-учет белгечлекләре буенча гражданнарны әзерләүнең барышы турында 

мәгълүмат 

1. Район башкарма комитеты җитәкчесенә югары уку 

йортларында хәрби-учет белгечлегенә әзерлек 

барышы турында хәбәр итә 

Бүлек башлыгы атна саен 

2. Район башкарма комитеты җитәкчесенә югары уку 

йортларында хәрби-учет белгечлегенә әзерлекнең 

барышында килеп туган проблемалы мәсьәләләр 

турында хәбәр итү 

Бүлек башлыгы даими 

3. 16 ҖК буенча хисап тапшырырга Бүлек башлыгы 20.12. 

4. ТР ВК бүлегенең ашыгыч хәбәр табеле нигезендә 

хәбәрләрне җиткерергә 

 

 

 

Бүлек 

начальнигының 

ӛлкән ярдәмчесе 

табель буенча 

 

 


