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КАРАР

“Орловка авыл җирлеге территориясендә гражданнарны беренчел хәрби 
исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында” Нигезләмәне раслау 
хакында

Россия Федерациясе Конституциясе, «Оборона турында» 1996 елның 61-ФЗ
номерлы Федераль законы, «Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм
мобилизация турында» 1997 елның 31-ФЗ номерлы закон , «Хәрби бурыч һәм
хәрби  хезмәт  турында»  1998  елның  53-ФЗ  номерлы  закон,  «Россия
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»
2003  елның 131-Ф3  номерлы  закон,  Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  2006
елның 27 ноябрендәге 719 номерлы «Хәрби исәпкә алу турындагы нигезләмәне
раслау  турында»  719  номерлы  карар,  җирлек  Уставы  нигезендә   КАРАР
ИТЕЛДЕ:

1._______________________________ « Орловка  авыл  җирлеге
территориясендә  беренчел  хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә  ашыру
турында» нигезләмәне расларга(1 нче кушымта)» 

2._______________________________ Хәрби  исәпкә  алу  башлыгының,
белгечләрнең,  хәрби  исәпкә  алу  инспекторларының  (2  нче  кушымта)
функциональ вазыйфаларын расларга).

3.  Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Орловка авыл җирлеге 
депутаты -  Гайнетдинов  Фиргат  Мидхәтовичка  йөкләргә.

Башлык –
Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы 
Орловка авыл җирлеге Советы Рәисе           В.И.Фетилина
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 “КИЛЕШЕНГӘН”                                                          «РАСЛЫЙМ» 
Татарстан  Республикасы                                                      Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль                                                                 Лаеш муниципаль районы 
Хәрби комиссары                                                                  Егорьево авыл җирлеге                        

                                                                                           Советы Рәисе районы                            
                                                
_______________А.Ю.Афанасьев_________________ В.И.Фетилина
«_____»_________________2020  ел.                          12 февраль 2020ел

Татарстан Республикасы Лаеш районы
Орловка авыл җирлеге территориясендә беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру

һәм гамәлгә ашыру турында нигезләмә

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
          1.1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Орловка авыл җирлегенең

хәрби исәбе (алга  таба  -  ВУ) Лаеш муниципаль  районы Орловка авыл җирлеге  Башкарма
комитетының структур бүлекчәсе булып тора 

1.2. ВУ үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, “Оборона турында”гы 61-
ФЗ  номерлы,  26  нчы,.  02.  №31-ФЗ  “Россия  Федерациясендә  мобилизацион  әзерлек  һәм
мобилизация турында”гы 28. «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 1998 елның 03 № 53-
Ф3. номерлы федераль законнар белән ,2006 ел, 31 б. 12. №199-ФЗ “Вәкаләтләрне бүлешүне
камилләштерүгә бәйле рәвештә Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр
кертү турында” Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 27 нче карары белән расланган «Хәрби
исәпкә  алу турында нигезләмә»белән, «Россия Федерациясе  Кораллы Көчләренең,  запасы
булган  федераль  башкарма  хакимият  органнары,  дәүләт  хакимияте  органнарында,  җирле
үзидарә  органнарында  һәм  оешмаларда  эшләүче  Россия  Федерациясе  гражданнарын
мобилизацияләү  чорында һәм сугыш вакытында броньлау инструкциясе»белән, Татарстан
Республикасы  Законнары,  Татарстан  Республикасы  Лаеш  районы  Орловка  авыл  җирлеге
муниципаль  берәмлеге  уставы,  җирле  үзидарә  органнарының  башка  норматив  хокукый
актлары, шулай ук әлеге Нигезләмә белән җитәкчелек итә..

1.3. Хәрби исәпкә алу турында нигезләмә (алга таба-ВУ) Башкарма комитет җитәкчесе
тарафыннан раслана

II. Төп бурычлар

2.1. Төп бурычлары булып тора:
гражданнар  тарафыннан  «  оборона  турында»,  «Хәрби  бурыч  һәм  хәрби  хезмәт

турында», «Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизацияләү турында "
федераль законнарда билгеләнгән хәрби бурычларны үтәүне тәэмин итү»;
хәрби  исәптә  торучы  гражданнар  турында  мәгълүматларны  документаль

рәсмиләштерү;
илнең  оборонасын  һәм  дәүләт  иминлеген  тәэмин  итү  мәнфәгатьләрендә  нәтиҗәле

файдалану  өчен  хәрби  хезмәткә  чакыру  мобилизацион  кешеләр  ресурсларының  санлы
составын һәм сыйфатлы торышын анализлау;

запаста  торучы,  Россия  Федерациясе  Кораллы  Көчләрен,  башка  гаскәрләрне,  хәрби
формированиеләрне һәм органнарны сугыш вакытына тыныч вакытта мобилизацияләү һәм
аларның  хәрби  вакытта  туплануын  таләп  ителә  торган  дәрәҗәдә  тәэмин  итү  чараларын
тәэмин итү өчен кирәкле күләмдә хәрби өйрәтелгән гражданнарны әзерләү буенча планлы эш
башкару.

III. ФУНКЦИЯЛӘР
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3.4.  Орловка  авыл  җирлеге  Башкарма  комитетында  эшләүче,запаста  булучы
гражданнар арасында беренчел хәрби исәпкә алу, хәрби исәпкә алу һәм броньлау буенча
көндәлек эшчәнлектә Башкарма комитетка йөкләнгән функцияләрне үтәүне тәэмин итү.

3.2. Запаста торучы гражданнарны һәм хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле
гражданнарны (3 айдан артык вакытка) җирле үзидарә органы үз эшчәнлеген гамәлгә ашыра
торган территориядә яшәүче яисә яшәүчене (3 айдан артык вакытка) беренчел хәрби исәпкә
алуны гамәлгә ашырырга;

3.3. Җирле үзидарә органнары үз эшчәнлекләрен гамәлгә ашыручы, хәрби
исәптә торырга тиешле җирле үзидарә органнары тарафыннан даими яки вакытлыча яшәүче
гражданнарны эчке эшләр органнары белән берлектә ачыкларга;

3.4. Җирле үзидарә органы үз эшчәнлеген гамәлгә ашыручы территориядәге
оешмаларның исәбен алып барырга һәм аларда хәрби исәпкә алуны алып баруны тикшереп
торырга;

3.5. Лаеш муниципаль районы хәрби комиссариатының, оешмаларның хәрби
исәпкә  алу  документлары,  шулай  ук  теркәлү  карточкалары  яисә  йорт  китаплары  булган
беренчел хәрби исәпкә алу документларын елына кимендә бер тапкыр расларга.;

3.6. Лаеш  муниципаль  районы  Хәрби  комиссариаты  күрсәтмәсе  буенча
гражданнарга хәрби комиссариатка чакыру турында хәбәр итү;

3.7.  Беренчел  хәрби  исәпкә  алу  документларындагы  мәгълүматларга  үз  вакытында
үзгәрешләр кертергә һәм 2 атна эчендә хәрби комиссариатка кертелгән үзгәрешләр турында
хәбәр итәргә; 

3.8. Ел саен хәрби комиссариатка 1 ноябрьгә кадәр 15 һәм 16 яшьлек егетләр исемлеген,
ә  1  октябрьгә  кадәр  киләсе  елда  беренчел  учетка  куелырга  тиешле  егетләр  исемлеген
тапшырырга кирәк булачак;

3.9.  Оешмаларның  вазыйфаи  затларына  һәм  гражданнарга  Россия  Федерациясе
законнарында һәм хәрби исәпкә алу турындагы нигезләмәдә билгеләнгән хәрби исәпкә алу,
мобилизация  әзерлеге  һәм  мобилизацияләү  буенча  бурычларын  аңлатырга  һәм  аларның
үтәлешен контрольдә тотарга.

IV. ХОКУКЛАР
4.1. Планлы һәм максатчан эш алып бару өчен хәрби исәпкә алу хокукына ия:
федераль  дәүләт  хакимияте  органнарыннан,  Татарстан  Республикасы  башкарма

хакимияте  органнарыннан,  җирле  үзидарә  органнарыннан,  шулай  ук  оештыру-хокукый
формаларына һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә учреждениеләрдән һәм оешмалардан
кирәкле материаллар һәм мәгълүмат алу һәм соратып алу буенча тәкъдимнәр кертергә;

Орловка  авыл  җирлеге  башкарма  комитетының структур  бүлекчәләреннән  аналитик
материаллар, чараларның җыелма планы буенча тәкъдимнәр һәм аларның үтәлеше турында
мәгълүмат,  шулай  ук  үзенә  йөкләнгән  бурычларны  нәтиҗәле  үтәү  өчен  кирәкле  башка
материалларны соратып алырга һәм алырга;

хәрби исәпкә алу компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча мәгълүмат базаларын
булдыру ;

Орловка авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесенә аерым эшләрне башкару өчен
килешү нигезендә белгечләр җәлеп итү турындагы мәсьәләләрне карау;

федераль  башкарма  хакимият  органнары,  Татарстан  Республикасы  башкарма
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, шулай ук хәрби
исәпкә  алу  компетенциясенә  кертелгән  мәсьәләләр  буенча  оешмалар  белән  билгеләнгән
тәртиптә хезмәттәшлек итүне оештырырга һәм хезмәттәшлек итәргә;;

хәрби  исәпкә  алу  компетенциясенә  кертелгән  мәсьәләләр  буенча  эчке  киңәшмәләр
үткәрергә.

V. ҖИТӘКЧЕЛЕК
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5.1.  Хәрби  исәпкә  алуны  хәрби-исәпкә  алу  өстәле  башлыгы  (алга  таба  -  өстәл
начальнигы) җитәкли. Түгәрәк өстәл җитәкчесе Орловка авыл җирлеге башкарма комитеты
җитәкчесе итеп билгеләнә һәм вазыйфасыннан азат ителә.

5.2.  Өстәл  җитәкчесе  Орловка  авыл  җирлеге  башкарма  комитеты  җитәкчесе
карамагында.

5.3. Хәрби исәпкә алу начальнигы җитди сәбәпләр аркасында эш урынында (отпуск,
вакытлыча эшкә сәләтсезлек, командировка) булмаган очракта, аны Орловка авыл җирлеге
башкарма комитеты хисапчысы алыштыра.

Башлык –
Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы 
Орловка авыл җирлеге Советы Рәисе           В.И.Фетилина

“КИЛЕШЕНГӘН”                                                          «РАСЛЫЙМ» 
Татарстан  Республикасы                                                      Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы                                                      Лаеш муниципаль районы 
Хәрби комиссары                                                                  Егорьево авыл җирлеге                        

                                                                                           Советы Рәисе районы                            
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_______________А.Ю.Афанасьев_________________ В.И.Фетилина
«_____»_________________2020  ел.                          12 февраль 2020ел

Орловка авыл җирлеге буенча хәрби исәпкә алу өчен җаваплы булган функциональ
вазыйфалар

             Җаваплының бурычлары:
1. Гражданнарны  хәрби  исәпкә  кую.  Гражданнарның  хәрби  исәпкә  алу

документлары һәм хәрби исәпкә алу турында военкомат тамгалары булу-булмауны
тикшерү,  аларга  беренчел  исәпкә  алу  (учет  карточкалары,  алфавит  карточкалары)
карточкаларын тутыру.

2.  Запаста  утыручы  гражданнарны  һәм  хәрби  хезмәткә  чакырылырга  тиешле
гражданнарны исәпкә алудан алу.

Яңа яшәү урынына төшкән гражданнар турында хәрби комиссариатка хәбәр итү.
     3. Хәрби исәпкә алу документларына хезмәт урыны һәм гаилә хәле, мәгариф, яшәү
урыны буенча үзгәрешләр кертү.
    4.  Запаста утыручы гражданнарның хәрби билетларында теркәлү документларында
исемлекләр буенча тикшерү үткәрү.
    5.  Орлов авыл җирлеге территориясендә яшәүче,  әмма хәрби исәпкә куелмаган
яисә хәрби билетлары булмаган гражданнарны ачыклау.
    6.  Беренчел  исәпкә  алу  (алфавит  карточкалары)  карточкаларын  яңарту
(алмаштыру).
    7.  Сәламәтлеге  торышы  буенча  хәрби  исәпкә  алынган  гражданнарга  исемле
исемлекләр  һәм  беренчел  исәпкә  алу  карточкаларын  әзерләү  (төшереп  калдыру
датасын, хәрби комиссар белән чагыштыру өчен боерык һәм маддәләр номерларын
төгәлләштерергә).
    8. Район,  шәһәр  чикләрендә  яшәү  урынын  үзгәрткән  гражданнарга  исем
исемлекләренең военкоматына җибәрү.

          9. Мобиль күрсәтмәләре булган хәрби комиссариатларга элек хәрби исәптә торучы
гражданнар белешмәләр җибәрү

               10.Запастагы гражданнарны хәрби исәпкә алу документлары белән картотеканың
торышын тикшерү;
               .- картотекасы төзү дөреслеге;

    .- карточкаларның дөреслеге, тулылыгы һәм сыйфаты.
    11. Запаста  торучы  гражданнарның  хәрби  исәпкә  алу  документларын  хәрби
комиссариатның исәп мәгълүматлары белән чагыштырып карау.
    12.  Запаста  торучы  һәм  яшь  буенча  яки  авыру  буенча  хәрби  исәпкә  алудан
төшереп  калдырылырга  тиешле  гражданнарга  картотекадан  алу,  хәрби  исәпкә  алу
документларында төшереп калдыру турында тамга ясап, аны кире алу.
    13. Җибәрү чорына документлар тапшыру өчен боерык һәм акт проектын әзерләү.

        ВУС белгече                                                             О.М.Кондратьева

“КИЛЕШЕНГӘН”                                                          «РАСЛЫЙМ» 
Татарстан  Республикасы                                                      Татарстан Республикасы 
Лаеш муниципаль районы                                                    Лаеш муниципаль районы 
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Хәрби комиссары                                                                  Егорьево авыл җирлеге                        
                                                                                           Советы Рәисе районы                            
                                                
_______________А.Ю.Афанасьев_________________ В.И.Фетилина
«_____»_________________2020  ел.                          12 февраль 2020ел
.

                                                                        ПЛАН
2020 елда Орловка авыл җирлеге буенча

гражданнарны хәрби исәпкә алу эшен гамәлгә ашыру буенча 

№№
пп

Чаралар исеме Үтәү вакыты Җаваплы. Башкару
турында тамга

1 2 3 4 5
1 Гражданнарны исәпкә кую.

Гражданнардан  хәрби  исәпкә  алу
документлары  һәм  хәрби  исәпкә  кую
турында  хәрби  комиссариат  тамгалары
булуын  тикшерү,  аларга  беренчел  исәпкә
алу  карточкаларын  (исәп  карточкаларын,
алфавит карточкаларын тутыру)

Теркәлү
көннәрендә

Хәрби исәпкә алу
секретаре

2 Запастагы  гражданнарны  һәм  хәрби
хезмәткә  чакырылырга  тиешле
гражданнарны исәпкә алудан төшерү.   ТР
ВКНЫҢ  Лаеш  районы  буенча  бүлегенә
муниципаль  берәмлектән  читкә  яңа  яшәү
урынына киткән гражданнар, шул исәптән
хәрби исәпкә алмыйча, хәбәр итү.

Исәптән төшерү
көнендә

2 атна эчендә

Хәрби исәпкә алу
секретаре

3 Хезмәт  һәм  гаилә  хәле,  мәгариф,  яшәү
урыны  буенча  хәрби  исәпкә  алу
документларына үзгәрешләр кертү.

Даими Хәрби исәпкә алу
секретаре

4 Запаста  утыручы  гражданнарның  хәрби
билетларына  теркәлгән  хисап
документларында язмалар буенча тикшерү
үткәрү.

Вакыт-вакыт Хәрби исәпкә алу
секретаре

5 Авыл  җирлеге  территориясендә  яшәүче,
әмма  хәрби  хисапта  тормаган  яисә  хәрби
билетлары  булмаган  гражданнарны
ачыклау  (хәрби  хезмәткә  чакырылырга
тиешле гражданның таныклыгы).

квартал саен Хәрби исәпкә алу
секретаре

6 Беренчел  исәпкә  алу  (алфавит
карточкалары)  карточкаларын  яңарту
(алмаштыру)

Кирәк булганда Хәрби исәпкә алу
секретаре

7 Хәрби комиссариат белән чагыштыру өчен
сәламәтлеге  торышы буенча  хәрби  исәпкә
алынган  гражданнарга  исемле  исемлекләр
һәм  беренчел  исәпкә  алу  карточкаларын
әзерләү  (төшереп  калдыру  датасын,
приказлар  һәм  маддәләр  номерларын
төгәлләштерергә)

Ярты елга бер
тапкыр

Хәрби исәпкә алу
секретаре

8 Район чикләрендә яшәү урынын үзгәрткән
гражданнарга  исемле  исемлекләрне  Лаеш
районы хәрби комиссариатына җибәрү

2 атна эчендә Хәрби исәпкә алу
секретаре

9 Хәрби комиссариатларга элек хәрби исәпкә
алынган,  мобиль күрсәтмәләре  булган
гражданнар  хәрби  комиссариатларга
белешмәләр җибәрү

квартал саен Хәрби исәпкә алу
секретаре

10 Запаста  булган  хәрби  исәпкә  алу
документлары  белән  картотеканың
торышын тикшерү:
- картотеканы төзүнең дөреслеге:
-картотекны  тутыруның  дөреслеге,
тулылыгы һәм сыйфаты.

квартал саен Хәрби исәпкә алу
секретаре
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№№
пп

Чаралар исеме Үтәү вакыты Җаваплы. Башкару
турында тамга

1 2 3 4 5
11 Запаста  торучы  гражданнарның  хәрби

исәпкә  алу  документларын  хәрби
комиссариатның исәп мәгълүматлары белән
чагыштырып тикшерү үткәрергә.

квартал саен Хәрби исәпкә алу
секретаре

12 Запаста  торучы  һәм  яше  буенча  хәрби
исәпкә  алудан  төшереп  калдырылырга
тиешле гражданнар өчен картотекалардан
яисә авыру буенча, документларда хәрби
исәпкә  алу  турында  билге  ясап,
карточкалар алу.

Ай саен Хәрби исәпкә алу
секретаре

БАШКА ЧАРАЛАР
1. Запаста  яшәүче,  сәламәтлеге  торышы

үзгәрү  турында  белдергән  гражданнарны
исәпкә  алу  хәбәрләре  һәм  бу  хакта  Лаеш
районы  хәрби  комиссариатына  хәбәр
итәргә.

Ай саен Хәрби исәпкә алу
секретаре

2.. Хатын-кыз  җенесе  гражданнарын
күрсәтергә.  Белгечләр  исемлеге  нигезендә
(1998 елның 25 декабрендәге 1541 номерлы
хәрби  исәпкә  алу  турындагы  Нигезләмәгә
кушымта) хәрби исәпкә алынырга тиеш.

Даими Хәрби исәпкә алу
секретаре

3. Хәрби  исәпкә  алу  буенча  җитәкче
документларны өйрәнү.

Даими Хәрби исәпкә алу
секретаре

4. Ял  чорына  документлар  тапшыру  өчен
приказ һәм акт проектын әзерләү.

Ял алдыннан Хәрби исәпкә алу
секретаре

Орловка авыл җирлегенең хәрби исәпкә алу секретаре:   _____________ О.М.Кондратьева
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