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ЭШ 

Кузнечиха авыл җирлеге территориясендә гражданнарны беренчел хәрби исәпкә 

алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында» 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1.  Кузнечиха авыл җирлегенең хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәре җирлек 

территориясендә беренчел хәрби учетны алып бара. 

1.2. Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе 

Конституциясенә, 31.05.1996 елдагы 61-ФЗ номерлы "оборона турында" гы 

федераль законнарга, 26-нчы номерлы федераль законнарга таяна. 2004 елның 22 

августындагы 122-ФЗ номерлы, 1998 елның 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы "Хәрби 

бурыч һәм хәрби хезмәт турында", 2005 елның 27 ноябрендәге 719 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкүмәте Карары белән расланган"хәрби исәпкә алу турында 

Нигезләмә", "Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизацияләү 

турында" гы законга үзгәрешләр белән 02.1997 елдагы 31-Ф3 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкүмәте Карары белән расланган "Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт 

турында" "Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле рәвештә Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында"," Россия 

Федерациясе Кораллы Көчләре запасында торучы Россия Федерациясе 

гражданнарын, запаслары булган һәм дәүләт хакимияте органнарында, җирле 

үзидарә органнарында һәм оешмаларда эшләүче федераль башкарма хакимият 

органнарында мобилизация чорына һәм хәрби вакытка броньлау буенча 

инструкция", Татарстан Республикасы законнары, җирле үзидарә органы уставы, 

җирле үзидарә органнарының башка норматив хокукый актлары белән, шулай ук 

әлеге Нигезләмә белән. 

1.3. Нигезләмә Җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан раслана. 

II. Төп бурычлар: 

2.1. Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәрнең төп бурычлары булып торалар: 

"оборона турында", "Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында", "Россия 

Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизацияләү турында"федераль 

законнар белән билгеләнгән хәрби бурычны гражданнар тарафыннан үтәүне тәэмин 

итү. 

хәрби исәптә торучы гражданнар турында мәгълүматларны документаль 

рәсмиләштерү; 

илнең оборонасын һәм дәүләт иминлеген тәэмин итү мәнфәгатьләрендә нәтиҗәле 

файдалану өчен хәрби хезмәткә чакырылучыларның составын һәм 

мобилизацияләнгән кеше ресурсларының сыйфатлы торышын анализлау; 



запаста торучы хәрби укучы гражданнарның кирәкле санын әзерләү буенча 

чараларны тәэмин итү өчен планлы эш алып бару Россия Федерациясе Кораллы 

көчләрен, башка гаскәрләрне, хәрби формированиеләрне һәм тыныч сугыш чорында 

хәрби формированиеләрне хәрби хезмәткә күчерү һәм аларның тиешле дәрәҗәдә 

сугыш вакытында туплануын тәэмин итү буенча. 

 

III. Функцияләре 

3.1. Беренчел хәрби исәпкә алу, хәрби исәпкә алу һәм броньлау буенча көндәлек 

эшчәнлектә администрациягә йөкләнгән функцияләрне, запаста торучы 

гражданнарның, җирле үзидарә органы администрациясендә эшләүчеләр арасыннан; 

3.2. Гражданнарның яшәү урыны яки тору урыны буенча (3 айдан артык вакытка) 

яки альтернатив граждан хезмәте үтү урыны буенча беренчел хәрби исәпкә алуны 

гамәлгә ашыру; 

3.3. Үз эшчәнлеген җирле үзидарә органы башкара торган, хәрби исәптә торырга 

тиешле территориядә даими яки вакытлыча яшәүче Эчке эшләр органнары белән 

берлектә гражданнарны ачыкларга.; 

3.4. Җирле үзидарә органы үз эшчәнлеген башкара торган территорияләрне исәпкә 

алып барырга һәм аларда хәрби исәпкә алуны контрольдә тотарга; 

3.5. Беренчел хәрби исәпкә алу документларын муниципаль берәмлек хәрби 

комиссариатының, оешмаларның хәрби исәпкә алу документлары, шулай ук теркәү 

карточкалары яки йорт китаплары белән елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш; 

3.6. Муниципаль берәмлек хәрби комиссариаты күрсәтмәсе буенча хәрби 

комиссариатка чакырулар турында гражданнарга хәбәр итәргә; 

3.7. Беренчел хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләргә үз вакытында 

үзгәрешләр кертергә һәм 2 атна эчендә хәрби комиссариатка кертелгән үзгәрешләр 

турында хәбәр итәргә; 

3.8. 3.8. хәрби комиссариатка ел саен 1 октябрьгә кадәр 15 яшькә җиткән ир - атлар 

һәм 16 яшькә җиткән ир-атларның исемлекләрен, ә 1 ноябрьгә кадәр киләсе елда 

беренчел хәрби исәпкә куелырга тиешле ир-атлар җенесендәге гражданнар 

исемлеген тапшырырга кирәк; 

3.9. Оешмаларның вазыйфаи затларына һәм гражданнарга хәрби исәпкә алу, 

мобилизацион әзерлек һәм мобилизация буенча Россия Федерациясе законнары һәм 

хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмә белән билгеләнгән бурычларны аңлату һәм 

аларның үтәлешен контрольдә тоту. 

 

IV. Хокук 

4.1. Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр планлы һәм максатчан эш өчен хокуклы: 

дәүләт хакимиятенең федераль органнарыннан, Россия Федерациясе субъекты 

башкарма хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, шулай ук 

оештыру-хокукый рәвешләренә һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә 

учреждениеләрдән һәм оешмалардан кирәкле материаллар һәм мәгълүмат соратып 

алу һәм билгеләнгән тәртиптә алу буенча тәкъдимнәр кертү; 

җирле үзидарә органы администрациясе структур бүлекчәләреннән аналитик 

материаллар, чараларның җыелма планнары буенча тәкъдимнәр һәм аларның 

үтәлеше турында мәгълүмат, шулай ук хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәргә 

йөкләнгән бурычларны нәтиҗәле үтәү өчен кирәкле башка материалларны соратып 

алырга һәм соратып алырга; 



Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "хәрби исәпкә алу буенча 

хезмәткәр компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча мәгълүмат базаларын 

булдыру турында" 2007 ел, 30 нчы сентябрь, 438 нче номерлы карары; 

аерым эшләрне гамәлгә ашыру өчен, килешү нигезендә белгечләр җәлеп итү 

турындагы мәсьәләләрне җирле үзидарә органы җитәкчесе карап тикшерүенә 

чыгару; 

билгеләнгән тәртиптә хезмәттәшлекне оештырырга һәм хәрби исәпкә алу буенча 

хезмәткәр компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча башкарма хакимиятнең 

федераль органнары, Россия Федерациясе субъекты башкарма хакимияте 

органнары, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, оешмалар белән 

хезмәттәшлек итәргә; 

хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча 

Эчке киңәшмәләр үткәрергә. 

 

V. Җитәкчелек 

5.1. Хәрби учет өчен Кузнечиха авыл җирлеге секретаре Борзихина Ирина 

Владимировна (бергәләп) җаваплы.  

    5.2. Кузнечиха авыл җирлегенең хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәре; 

    5.3. Җитди сәбәпләр аркасында (ял, вакытлыча эшкә яраксызлык, командировка) 

хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр булмаган очракта, аны баш хисапчы Казарова 

Ирина Валентиновна алмаштыра. 

 

 

 

Хәрби исәпкә алу өчен җаваплы 

Кузнечиха авыл җирлеге _____________ и. в. Борзихина            

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киңәшле 

Татарстан Республикасының Әлки һәм Спас районнары хәрби комиссары  

 

 

                             В. П. Лаврентьев Раслыйм 

Кузнечиха авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе 

 

 

                     Р. Р. Ибраһимов 

«____» _________2019 һ«___»____________2019 һ 

 

Вазифа инструкциясе 

хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр. 

 

 Әлеге вазыйфаи инструкция 2008 елның 11 апрелендәге РФ ВС Генераль 

штабының методик күрсәтмәләренә, « Кузнечиха авыл җирлеге территориясендә 

гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында» 

гы 2017 елның 9 гыйнварындагы нигезләмәгә, «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт 

турында» 1998 елның 28 мартындагы федераль законнарга, «Россия Федерациясендә 

җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында " 2003 елның 131-ФЗ 

номерлы Федераль законга туры китереп эшләнде., Россия Федерациясе 

Хөкүмәтенең «хәрби исәпкә алу турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2006 

елның 27 ноябрендәге 719 номерлы карары белән расланган. 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

1.1 хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр техник тәэминат буенча хезмәткәр 

категориясенә керә, Татарстан Республикасы Әлки һәм Спас районнары, 

муниципаль районнары белән килешенеп, җирле үзидарә органы җитәкчесе 

тарафыннан кабул ителә һәм эштән азат ителә. 

1.2 хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәрнең төп бурычы-гражданнар тарафыннан 

Ватанны саклау буенча конституциячел бурычны һәм бурычларны гамәлгә 

ашыруны тәэмин итү. Барлык хәрби бурычлылар һәм хәрби хезмәткә 

чакырылучыларны хәрби исәпкә алу һәм аларны муниципаль берәмлек 

территориясенә килеп җитү белән хәрби учетка кую өчен тулы җаваплылык тота. 

1.3 хезмәткәр үз эшчәнлегендә хәрби исәпкә алу буенча җитәкчелек итә: 

- РФ закон актлары белән; 

- ТР закон актлары белән; 

- Хәрби исәпкә алу турында нигезләмә; 

Уставына Кузнечихинского авыл җирлеге; 

- җирле үзидарә органы җитәкчелеге күрсәтмәләре; 

- әлеге вазифаи инструкция белән. 

 

2. Функцияләре 

Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәргә түбәндәге функцияләр йөкләнә: 

- авыл җирлеге территориясендә яшәүче барлык хәрби бурычлыларны һәм хәрби 

хезмәткә чакырылучыларны хәрби исәпкә алуны тулысынча колачлау; 

- авыл җирлеге территориясендә үз вакытында урнаштыру һәм хәрби учеттан 

төшерү; 



- предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләренең оборона һәм хәрби исәпкә 

алу мәсьәләләрендә законнар таләпләрен тайпылышсыз үтәүләрен контрольдә тоту;; 

- беренчел исәпкә алу картотекасының торышы таләпләренә тиешле җавап бирүне 

тәэмин итү; 

- мәгълүматларны алмаш дәфтәрләр аша хәрби комиссариатка (Татарстан 

Республикасы Әлки һәм Спас районнары, муниципаль районнары) бирүнең 

даимилеге. 

- Татарстан Республикасы Әлки һәм Спас районнары хәрби комиссариатына (Әлки 

һәм Спас районнары, муниципаль районнары) запаста торучы һәм хәрби хезмәткә 

чакырылучыларга хәбәр итүне һәм аларның килүен тәэмин итү;); 

- хәрби исәпкә алу буенча предприятиеләр белән ел саен чагыштыру тәэмин итү; 

- мобилизацион әзерлек мәсьәләләре буенча махсус эш белән тәэмин итү. 

 

3. ХЕЗМӘТ ВАЗЫЙФАЛАРЫН 

Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр бурычлы: 

- запаста торучы, хәрби исәпкә алынмаган гражданнарны һәм язылу узмаган 

егетләрне хәрби исәпкә алырга, ә призывникларны хәрби комиссариатка (Татарстан 

Республикасының Әлки һәм Спас районнары, муниципаль районнары) җибәрергә.); 

- Татарстан Республикасы Әлки һәм Спас районнары, муниципаль) Хәрби 

комиссариаты (Татарстан Республикасы Әлки һәм Спас районнары, запастагы 

гражданнарга һәм хәрби хезмәткә чакырылучыларга көн тәртибендә күрсәтелгән 

пунктларга һәм килү вакытына хәбәр итәргә һәм аларны җибәрергә.; 

- запаста торучы һәм призывникларны исәпкә алып, Сәламәтлекләренең торышын 

үзгәртү турында белдергән һәм аларны хәрби комиссариатка (Татарстан 

Республикасының Әлки һәм Спас районнары, муниципаль районнары) җибәргән 

гражданнарны исәпкә алырга;); 

- гражданнарга хәрби исәпкә алу буенча хокукларны һәм бурычларны аңлату, 

аларның үтәлешен контрольдә тоту. 

- сигнал килгән очракта муниципаль район администрациясе һәм Татарстан 

Республикасы Әлки һәм Спас районнары, муниципаль районнары белән уртак 

планнар буенча запаста торучы гражданнар белән махсус һәм мобилизацион эштә 

катнашырга. 

 

4. ХОКУК 

Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр хокуклы: 

- оборона, мобилизация һәм хәрби исәпкә алу мәсьәләләрендә предприятие, оешма 

һәм учреждение җитәкчеләренең законнар таләпләрен тайпылышсыз үтәүләрен 

контрольдә тотуны гамәлгә ашыру; 

- билгеләнгән тәртиптә, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, дәүләт органнарыннан, 

предприятиеләрдән, оешмалардан һәм учреждениеләрдән запаста торучы һәм хәрби 

хезмәткә чакырылучыларның хәрәкәте турында белешмәләр таләп итәргә;;  

- хәрби исәпкә алу мәсьәләләрендә административ чаралар куллану турында 

тәкъдимнәр кертә; 

- хезмәт вазыйфаларын башкару һәм эш процессында барлыкка килә торган 

документларны саклап калу өчен җитәкчеләрдән нормаль шартлар тудыруны таләп 

итәргә. 

5. ҖАВАПЛЫЛЫК 

Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр өчен җаваплы: 



- документлар белән билгеләнгән тәртипне тәэмин итү; 

- җирле үзидарә органы, Татарстан Республикасы Әлки һәм Спас районнары, 

муниципаль районнары җитәкчелеге күрсәтмәләрен һәм йөкләмәләрен үтәү, кирәкле 

хезмәт шартларын үтәү;; 

- үзенә йөкләнгән вазыйфаларны үтәү яки тиешенчә үтәмәү;; 

- гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен бозуга, вазыйфаи 

бурычларын үтәүгә бәйле рәвештә билгеле булган мәгълүматларны биргән өчен 

гамәлләр яки гамәл кылмау. 

 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары 

Кузнечиха авыл җирлеге комитеты 

    авыл җирлеге башлыгы:                                                            Р. Р. Ибраһимов 

 

 

 

 

Әлеге Инструкция белән таныштым. 

Бер экземплярны кулыма алдым һәм эш урынында сакларга бурычлымын. 

 

Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр :                                           И. В. Борзихина 

 

«__» _______ 2019 елның 1 гыйнварына кадәр. 


