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Надеждино авыл жирлеге 
территориясендэ гражданнарны 
беренчел хэрби исэпкэ алуны 
оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру турында

Россия Федерациясе Конституциясе, «Оборона турында» 1996 елныц 31 
маендагы 61-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ мобилизация эзерлеге ha& 
мобилизациялэу турында» 1997 елныц 26 февралендэге 31 -ФЗ номерлы, «Хэрбк 
бурыч Ьэм хэрби хезмэт турында» 1998 елныц 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы 
«Россия Федерациясендэ ж;ирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы федераль законнар, Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэне оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЭ номерлы федераль законнар нигезендэ, Россия 
Федерациясе Хекумэтенец «Хэрби исэпкэ алу турында Нигезлэмэне расла> 
хакында» 2006 елныц 27 ноябрендэге 719 номерлы карары, Надеждино авыл 
ж;ирлеге Уставы белэн Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл жцрлеге 
башкарма комитеты карар бирэ:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлеге территориясендэ беренчел хэрби исэпкэ алуны оештыру Ьэм гамэлгэ 
ашыру турында Нигезлэмэне яца редакциядэ расларга (1 нче кушымта).

2. Хэрби исэпкэ алу буенча хезмэткэрнец вазифа инструкциясен расларга 
(кушымта 2.)

3. Надеждино авыл жирлеге башкарма комитетыныц тубэндэге карарларынын 
уз кечен югалтуын танырга:

- «Надеждино авыл жирлеге территориясендэ беренчел хэрби исэпкэ алуны 
оештыру Ь.эм гамэлгэ ашыру турында Нигезлэмэне раслау хакында» 2017 елныц 9 
гыйнварындагы 2 номерлы карары.

- «Надеждино авыл жирлеге территориясендэ беренчел хэрби исэпкэ алуны 
оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру турында Нигезлэмэне раслау хакында» 2018 елныц 9 
гыйнварындагы 2 номерлы карары.

- «Надеждино авыл жирлеге территориясендэ беренчел хэрби исэпкэ алуны 
оештыру Иэм гамэлгэ ашыру турында Нигезлэмэне раслау хакында» 2020 елныц 9 
гыйнварындагы 1 номерлы карары.

4. Элеге карарны Надеждино авыл ж;ирлегенец мэгълумат стендларында 
халыкка житкерергэ, шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц 
рэсми порталында (www.pravo.tatarstan.nl) Ьэм Питрэч муниципаль районыныц

http://www.pravo.tatarstan.nl


рэсми сайтында fwww.pestreci.tatarstan.ru) урнаштырырга.
5. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотам.

http://www.pestreci.tatarstan.ru


Кушымта 1.

комиссары

«Раслыйм» 
Надеждино авыл щфлеге

комитеты житэкчесе 
.Г алэветдинов

март, 2020 ел 4 март, 2020 ел

Надеждино авыл жирлеге территориясендэ гражданнарны беренчел хэрби исэпкэ 
алуны оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру турында 

НИГЕЗЛ0М0

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР
1.1. Хэрби исэпкэ any хезмэткэре Надеждино авыл жирлеге территориясендэ беренчел 

хэрби исэпкэ any эшен башкара.
1.2 Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе 

Конституциясе, «Оборона турында» 31.05.1996 ел, № 61-ФЗ, «Россия 
Федерациясендэ мобилизацион эзерлек Ьэм мобилизациялэу турында» 26.02.1997 
ел, № 31 -ФЗ Федераль законнары, «Хэрби бурыч Ьэм хэрби хезмэт турында» 
22.08.2004 ел, № 122, 28.03.1998 ел, № 53-Ф3 Федераль законнары нигезендэ, 
«Хэрби хезмэт Ьэм хэрби хезмэт турында Россия Федерациясе Хекумэтенец 
27.11.2006 ел, № 719 карары, «Вэкалэтлэрне чиклэуне камиллэштеру белэн бэйле 
Россия Федерациясенен аерым закон актларына узгэрешлэр керту турында» 2005 
елньщ 31 декабрендэге 199-ФЗ номерлы Федераль закон белэн расланган «Россия 
Федерациясе Кораллы Кечлэре запастагы Россия Федерациясе гражданнарын 
мобилизациялэу Ьэм хэрби вакытка броньлау инструкциясе, запаслары булган 
федераль башкарма хакимият органнарында Ьэм дэулэт хакимияте органнарында 
эшлэуче федераль башкарма хакимият органнарында эшлэуче Россия Федерациясе 
гражданнарын хэрби исэпкэ алу турында», ж;ирле узидарэ органнарында Ьэм 
оешмаларында, Татарстан Республикасы законнары, Надеждино авыл жирлеге 
уставы, жирле узидарэ органнарыныц башка норматив хокукый актлары, шулай ук 
элеге Нигезлэмэ белэн жцтэкчелек итэ.

1.3. Надеждино авыл жирлеге территориясендэ гражданнарныц беренчел хэрби 
исэбен оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру турындагы нигезлэмэ Надеждино авыл жирлеге 
башкарма комитеты жцтэкчесе тарафыннан раслана.

II. Т9ПБУРЫЧЛАР
2.1. Беренчел хэрби исэпкэ алу буенча теп бурыч л ар булып тора:

гражданнар тарафыннан «Оборона турында», «Хэрби бурыч Ьэм хэрби хезмэт 
турында», «Россия Федерациясендэ мобилизацион эзерлек Иэм мобилизациялэу 
турында» федераль законнарда билгелэнгэн хэрби бурычларны утэуне тээмин иту.



хэрби исэптэ торучы гражданнар турында мэгълуматларны документаль 
рэсмилэштеру;

илнец оборонасын Ьэм дэулэт иминлеген тээмин иту мэнфэгатьлэрендэ нэтиж;эле 
файдалану ечен хэрби хезмэткэ чакыру мобилизацион кешелэр ресурсларыньщ санлы 
составын Ьэм сыйфатлы торышын анализлау;

Россия Федерациясе Кораллы кочлэрен, башка гаскэрлэрне, хэрби 
формированиелэрне Ьэм органнарны мобилизациялэу чорында тыныч вакытта кучеру 
чараларын тээмин иту ечен запаста торучы хэрби-укучы гражданнарны кирэкле санны 
эзерлэу буенча планлы эш алып бару.

III. ФУНКЦИЯЛЭРЕ
3.1. Башкарма комитетка беренчел хэрби исэпкэ алу, хэрби исэпкэ алу Ьэм 

броньлау буенча йоклэнгэн функциялэрне, запаста торучы гражданнар, ж;ирле 
узидарэ органы администрациясендэ эшлэуче гражданнар арасыннан, кондэлек 
эшчэнлектэ Башкарма комитетка йоклэнгэн функциялэрне утэуне тээмин итэргэ;

3.2. Запаста торучы гражданнарны Ьэм хэрби хезмэткэ чакырылырга тиешле 
(3 айдан артык вакытка), шул исэптэн яшэу урыны Ьэм (яки) тору урыны буенча 
теркэлмэгэн гражданнарны, жирле узидарэ органы уз эшчэнлеген башкара торган 
территориядэ хэрби исэпкэ алуны гамэлгэ ашырырга;

3.3. Ж^ирле узидарэ органнары уз эшчэнлеклэрен гамэлгэ ашыручы, хэрби 
исэптэ торырга тиешле жирле узидарэ органнары тарафыннан даими яки вакытлыча 
яшэуче гражданнарны эчке эшлэр органнары белэн берлектэ ачыкларга;

3.4. Жирле узидарэ органнары уз эшчэнлеген алып бара торган 
территориядэге оешмаларныц исэбен алып барырга Ьэм аларда хэрби исэпкэ алуны 
алып баруны контрольдэ тотарга;

3.5. Елына кимендэ бер тапкыр беренчел хэрби исэпкэ алу документларын 
хэрби комиссариат (Татарстан Республикасы Питрэч районы, муниципаль) Ьэм 
оешмалар документлары, шулай ук хуж;алык яки йорт китаплары белэн 
чагыштырырга;

3.6. Хэрби комиссариат (Татарстан Республикасы Питрэч районы, 
муниципаль) курсэтмэсе буенча гражданнарга хэрби комиссариатка (Татарстан 
Республикасы Питрэч районы, муниципаль) чакырулар турында хэбэр итэргэ;

3.7. Беренчел хэрби исэпкэ алу документларындагы белешмэлэрне уз 
вакытында кертергэ Ьэм 2 атна эчендэ хэрби комиссариатка (Татарстан 
Республикасы Питрэч районы, муниципаль) кертелгэн узгэрешлэр турында хэбэр 
итэргэ;

3.8. Ел саен 1 ноябрьгэ кадэр хэрби комиссариатка (Татарстан Республикасы 
Питрэч районы, муниципаль) 15 Ьэм 16 яшьлек яшусмерлэр исемлеклэрен, э 1 
октябрьгэ кадэр - килэсе елда хэрби исэпкэ куелырга тиешле яшусмерлэр 
исемлеклэрен тапшырырга;

3.9. Оешмаларныц вазыйфаи затларына Ьэм гражданнарга аларныц хэрби 
исэпкэ алу, мобилизацион эзерлек Ьэм мобилизация буенча бурычларын Россия 
Федерациясе законнарында Ьэм хэрби исэпкэ алу турындагы Нигезлэмэдэ 
билгелэнгэн ачыкларга Ьэм аларныц утэлешен тикшереп торырга.



IV. ХОКУКЛАР
4.1. Планлы Ьэм максатчан эш алып бару ечен хэрби исэпкэ алу хезмэткэре 

хокуклы:
федераль дэулэт хакимияте органнарыннан, Россия Федерациясе субъектыныц 

башкарма хакимияте органнарыннан, жирле узидарэ органнарыннан, шулай ук 
оештыру-хокукый формаларына Ьэм милек рэвешлэренэ бэйсез рэвештэ 
учреждениелэрдэн Ьэм оешмалардан кирэкле материаллар Ьэм мэгълумат соратып 
алу Ьэм аларны билгелэнгэн тэртиптэ алу буенча тэкъдимнэр кертергэ;

жирле узидарэ органы структур булекчэлэреннэн аналитик материаллар, 
чараларныц жыелма планнары буенча тэкъдимнэр Ьэм аларныц утэлеше турында 
мэгълумат, шулай ук хэрби исэпкэ алу бурычларын нэтижэле утэу очен кирэкле 
башка материалларны соратып алырга Ьэм алырга;

беренчел хэрби исэпкэ алу мэсьэлэлэре буенча мэгълумат базаларын булдыру; 
жирле узидарэ органы житэкчесе тарафыннан аерым эшлэрне башкару ечен 

килепгу нигезендэ белгечлэр жэлеп иту турындагы мэсьэлэлэрне карау;
федераль башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектыныц 

башкарма хакимияте органнары, жирле узидарэ органнары, ижтимагый 
берлэшмэлэр, шулай ук беренчел хэрби исэпкэ алу мэсьэлэлэре буенча оешмалар 
белэн хезмэттэшлек итуне оештырырга Ьэм хезмэттэшлек итэргэ;

хэрби исэпкэ алынган мэсьэлэлэр буенча эчке кицэшмэлэр уткэрергэ.

V. ЖИТЭКЧЕЛЕК
5.1. Керэшен Сэрдэсе авыл жирлеге башкарма комитетыныц хэрби исэпкэ алу 

хезмэткэре - Мехэмэтдинова Гельмирэ Илсуровна. Надеждино авыл жирлеге 
башкарма комитеты ждтэкчесе тарафыннан билгелэнэ Ьэм вазыйфасыннан азат 
ителэ.

5.2. Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре жирле узидарэ органы житэкчесе кул 
астында эшли.

5.3. Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре булмаган очракта, эш урынында житди 
сэбэплэр аркасында (отпуск, вакытлыча эшкэ сэлэтсезлек, командировка) аны 
Надеждино авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе Галэветдинов Искэндэр 
Зэйнетдинович алмаштыра.

Надеждино авыл жирлеге 
башкарма комитеты секретаре Г.И. Мехэмэтдинова
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ХЭРБИ ИСЭПКЭ АЛУ Б^Ш Ж 'ХЕЗМ ЭТКЭРНЕЦ 
ВАЗЫЙФА ИНСТРУКЦИЯСЕ

Элеге вазифа курсэтмэсе Керэшен Сэрдэсе авыл жирлеге территориясендэ 
гражданнарны беренчел хэрби исэпкэ алуны оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру 
турындагы Нигезлэмэ, «Хэрби бурыч Ьэм хэрби хезмэт турында» 1998 елныц 28 
мартындагы 53-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештырунын 
гомуми принциплары турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-Ф3 номерлы 
Федераль законнар, жирле узидарэ органнарында беренчел хэрби исэпкэ алуны 
гамэлгэ ашыру буенча Россия Федерациясе Кораллы Кочлэре Генераль штабынын 
методик рекомендациялэре, Надеждино авыл жирлеге территориясендэ 
гражданнарны беренчел хэрби исэпкэ алуны оештыру Ьэм гамэлгэ ашыру турында 
Нигезлэмэ, «Хэрби бурыч Ьэм хэрби хезмэт турында», «Хэрби исэпкэ алу турында 
Нигезлэмэне раслау хакында» 2006 елныц 27 ноябрендэге 719 номерлы Россия 
Федерациясе Хокумэте карары белэн расланган.

1. ГОМУМИ НИГЕЗ
1.1. Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре техник тээмин иту буенча хезмэткэр 

категориясенэ керэ, хэрби комиссариат (Татарстан Республикасы Питрэч районы, 
муниципаль районы) белэн килешенеп, жирле узидарэ органы житэкчесе 
тарафыннан кабул ителэ Ьэм эштэн азат ителэ.

1.2. Хэрби исэпкэ алу буенча хезмэткэрнец теп бурычы - гражданнар 
тарафыннан Ватанны саклау буенча конституцион бурыч Ьэм бурычларны 
тормышка ашыруны тээмин иту. Ул барлык хэрби бурычлылар Ьэм 
призывникларны хэрби исэпкэ алу белэн тээмин иту Ьэм аларны муниципаль 
берэмлек территориясенэ килгэч, уз вакытында хэрби исэпкэ кую ечен тулы 
жаваплылык тота.

1.3. Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре уз эшчэнлегендэ:
- Россия Федерациясе закон актларына;
- Татарстан Республикасы закон актларына;
- хэрби исэпкэ алу турында нигезлэмэгэ;
- Надеждино авыл жирлеге уставына;



- ж;ирле узидарэ органы житэкчелеге курсэтмэлэрнэ;
- элеге вазыйфа Инструкциясенэ таяна.

2. ФУНКЦИЛЭР
Хэрби исэпкэ алу буенча хезмэткэргэ тубэндэге функциялэр йеклэнэ:
- авыл жирлеге территориясендэ яшэуче барлык хэрби бурычлылар Ьэм хэрби 

хезмэткэ чакырылучыларны хэрби исэпкэ алу белэн тулы колачлау;
- авыл жирлеге территориясендэ хэрби исэпкэ алуньщ вакытында куелуы Ьэм 

аны тошеру;
- оборона Ьэм хэрби исэпкэ алу мэсьэлэлэрендэ закон талэплэренец 

предприятие, оешма Ьэм учреждение житэкчелэре тарафыннан утэлмэвен 
контрольдэ тоту;

- беренчел исэпкэ алу картотекасыньщ торышы талэплэренэ туры килуен 
тээмин иту;

- мэгълуматларны хэрби комиссариатка (Татарстан Республикасы Питрэч 
районы, муниципаль) алмашынган дэфтэрлэр аша биру даими.

- Татарстан Республикасы хэрби комиссариатына (Питрэч районы) хэрби 
хезмэткэ чакырылучыларныц запастагы гражданнарга хэбэр иту Ьэм килулэрен 
тээмин иту;

- предприятиелэр белэн хэрби исэпкэ алу буенча ел саен тикшерулэрне тээмин
иту;

- мобилизацион эзерлек мэсьэлэлэре буенча махсус эш белэн тээмин иту.

3. ВАЗЫЙФАИ ВАЗЫЙФАЛАР
Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре бурычлы:

запаста торучы, хэрби исэптэ тормаган, призывникларны Ьэм 
призывникларны, приписка узмаган гражданнарны хэрби исэпкэ алырга, э 
призывникларны хэрби комиссариатка (Татарстан Республикасы Питрэч районы) 
жибэрергэ;);

- запастагы гражданнарны Ьэм хэрби хезмэткэ чакырылучыларны кон 
тэртибендэ курсэтелгэн пунктларга Ьэм килу вакытына Татарстан Республикасы 
Хэрби комиссариаты (Питрэч районы, муниципаль) курсэтмэсе буенча жибэрергэ 
Ьэм хэбэр итэргэ;

сэламэтлеге торышыныц узгэруен белдергэн хэрби хезмэткэ 
чакырылучыларны исэпкэ алырга Ьэм аларны Татарстан Республикасы Хэрби 
комиссариатына (Питрэч районы) жибэрергэ;

- гражданнарга хэрби исэпкэ алу буенча хокукларны Ьэм бурычларны ацлату, 
аларныц утэлешен контрольдэ тоту;

- сигнал кергэн очракта, муниципаль район башкарма комитеты Ьэм Татарстан 
Республикасы хэрби комиссариаты (Питрэч районы, муниципаль район) белэн уртак 
планнар буенча запаста торучы гражданнар белэн махсус Ьэм мобилизацион эштэ 
катнашырга;

- командаларга Ьэм партиягэ билгелэнгэн гражданнарга мобилизация уткэру 
турында хэбэр иту.



4.Х0КУКЛАРЫ
Хэрби учет эшчесе тубэндэге хокукларга ия:
- оборона, мобилизация Ьэм хэрби исэпкэ алу мэсьэлэлэрендэ предприятиелэр, 

оешмалар Ьэм учреждениелэр житэкчелэре тарафыннан законнар талэплэренец 
тайпылышсыз утэлуен контрольдэ тотарга;

- билгелэнгэн тэртиптэ, милек рэвешлэренэ бэйсез рэвештэ, дэулэт 
органнарыннан, предприятиелэрдэн, оешмалардан Ьэм учреждениелэрдэн 
гражданнарныц запаста торучы Ьэм хэрби хезмэткэ чакырылучылар хэрэкэте 
турында белешмэлэр талэп итэргэ;

- хэрби исэпкэ алу мэсьэлэлэрендэ административ чаралар куллану турында 
тэкъдимнэр кертергэ;

- хезмэт бурычларын утэу Ьэм эш барышында барлыкка килэ торган 
документларны саклау очен житэкчедэн нормаль шартлар булдыруны талэп итэргэ.

5. ж ;а в  АЛЛЫ ЛЫК
Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре жаваплы:
- документлар белэн билгелэнгэн тэртипне тээмин иту;
- жирле узидарэ органы, Татарстан Республикасы хэрби комиссариаты 

(Питрэч районы, муниципаль) житэкчелеге курсэтмэлэрен Ьэм курсэтмэлэрен утэу 
Ьэм кирэкле хезмэт шартларын утэу;

- узенэ йоклэнгэн вазыйфаи бурычларны утэу яки тиешенчэ утэмэу;
- гражданнарныц хокукларын Ьэм законлы мэнфэгатьлэрен бозуга китерэ 

торган гамэллэр яки гамэл кылмау, вазыйфаи бурычларны утэу белэн бэйле рэвештэ 
аца бил геле булган мэгълуматларны игълан иткэн ечен.

Надеждино авыл жирлеге 
башкарма комитеты секретаре И.З.Г алэветдинов

Элеге Инструкция белэн таныштым.
Бер экземплярны кулга алдым Ьэм эш урынында сакларга вэгъдэ бирэм.

Хэрби исэпкэ алу хезмэткэре:
« 2020 ел.

Г.И. Мехэмэтдинова


