
30.01.2020 ел                                                                                                         №4                                                                                   

КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль 

районы Яңа Элмәле авыл җирлеге Башкарма 

комитетының 2019 елның 16 декабрендәге 16 

номерлы «Яңа Элмәле авыл җирлеге территориясендә 

гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру 

һәм гамәлгә ашыру турында» Нигезләмәне раслау 

хакында» карарына үзгәрешләр кертү турында  

 

Россия Федерациясе Конституциясе, «Оборона турында» 1996 елның 31 

маендагы 61-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә мобилизация әзерлеге һәм 

мобилизацияләү турында» 1997 елның 26 июлендәге 31-ФЗ номерлы, «Хәрби 

бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 1998 елның 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы, 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законнар, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2006 елның 27 ноябрендәге 719 номерлы «Хәрби 

исәпкә алу турында Нигезләмәне раслау хакында» карары, авыл җирлеге Уставы 

нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле 

авыл җирлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Яңа Элмәле авыл 

җирлеге Башкарма комитетының 2019 елның 16 декабрендәге 16 номерлы «Яңа 

Элмәле авыл җирлеге территориясендә гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны 

оештыру һәм гамәлгә ашыру турында» Нигезләмәне раслау хакында» карарына 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. Нигезләмәнең 3.2 пунктын бәян итәргә: «Гражданнарны беренчел хәрби 

исәпкә алуны гамәлгә ашырырга яшәү урыны яки тору урыны буенча (3 айдан 

артык срокка) яки альтернатив граждан хезмәте үтү урыны буенча Россия 

Федерациясе законнары, хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмә һәм Россия 

Федерациясе Оборона министрлыгы тарафыннан эшләнелә торган методик 

рекомендацияләр нигезендә. Беренчел хәрби исәпкә алуның торышы өчен 

җирлекнең Башкарма комитеты җитәкчесе җаваплы». 
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1.2.  Нигезләмәнең 3.8 пунктын бәян итәргә «хәрби комиссариатка ел саен 1 

октябрьгә кадәр 15 яшькә җиткән ир-атлар һәм 16 яшькә җиткән ир-атлар, ә 1 

ноябрьгә кадәр киләсе елда хәрби исәпкә тәүге куелырга тиешле ир - атлар 

исемлекләрен хәрби исәпкә алу турында Нигезләмәдә билгеләнгән форма буенча 

тапшырырга; 

хәрби комиссариатларга чакырулар (повесткалар) турында гражданнарга үз 

вакытында хәбәр итүне оештырырга һәм тәэмин итәргә». 

1.3. Вазифа инструкциясенең 2 пунктын бәян итәргә «Гражданнарны беренчел 

хәрби исәпкә алуны алып барырга яшәү урыны яки тору урыны буенча (3 айдан 

артык срокка) яки альтернатив граждан хезмәте үтү урыны буенча Россия 

Федерациясе законнары, хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмә һәм Россия 

Федерациясе Оборона министрлыгы тарафыннан эшләнелә торган методик 

рекомендацияләр нигезендә. Беренчел хәрби исәпкә алуның торышы өчен 

җирлекнең Башкарма комитеты җитәкчесе җаваплы». 

1.4. Вазифа инструкциясенең 10 пунктын бәян итәргә «Хәрби комиссариатка ел 

саен 1 октябрьгә кадәр 15 яшькә җиткән ир - атлар һәм 16 яшькә җиткән ир-атлар, 

ә 1 ноябрьгә кадәр - киләсе елда хәрби исәпкә тәүге куелырга тиешле ир-атлар 

исемлеге, хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмәдә билгеләнгән форма буенча; 

хәрби комиссариатларга чакырулар (повесткалар) турында гражданнарга үз 

вакытында хәбәр итүне оештырырга һәм тәэмин итәргә». 

 

 

 

 

Яңа Элмәле авыл җирлеге  

Башкарма комитеты  

Җитәкчесе:                                                                            М.А.Темникова 

 
 


