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Россия Федерациясе Конституциясе, «Оборона турында» 1996 елның 31 
маендагы 61-ФЗ номерлы, «Россия Федерациясендә мобилизация әзерлеге һәм 
мобилизацияләү турында» 1997 елның 26 февралендәге 31-ФЗ номерлы, «Хәрби 
бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 1998 елның 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы, 
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары 
турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнар, Россия 
Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы федераль законнар нигезендә, Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең «Хәрби исәпкә алу турында Нигезләмәне раслау 
хакында» 2006 елның 27 ноябрендәге 719 номерлы карары, Татар Казысы авыл 
җирлеге Уставы белән Питрәч муниципаль районы Татар Казысы авыл җирлеге 
башкарма комитеты карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Питрәч муниципаль районы Татар Казысы авыл 
җирлеге территориясендә беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә 
ашыру турында Нигезләмәне яңа редакциядә расларга (1 нче кушымта).

2. Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәрнең вазифа инструкциясен расларга 
(кушымта 2.)

3. Татар Казысы авыл җирлеге башкарма комитетының түбәндәге 
карарларының үз көчен югалтуын танырга:

- « Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә беренчел хәрби исәпкә алуны 
оештыру һәм гамәлгә ашыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2018 елның 10 
гыйнварындагы 2 номерлы карары.

- « Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә беренчел хәрби исәпкә алуны 
оештыру һәм гамәлгә ашыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2019 елның 9 
гыйнварындагы 2 номерлы карары.

4. Әлеге карарны Татар Казысы авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында 
халыкка җиткерергә, шулай ук Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 
рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Питрәч муниципаль районының
рәсми сайтында (www.pestreci.tatarstan.rH) урнаштырырга.

5. Әлеге карарның үтәл ец ^^Э Щ ^^д ә  тотам.
//* & /
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Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә гражданнарны беренчел хәрби исәпкә 
алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ

I. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1.1. Хәрби исәпкә алу хезмәткәре Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә 

беренчел хәрби исәпкә алу эшен башкара.
1.2 Хәрби исәпкә алу хезмәткәре үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе 

Конституциясе, «Оборона турында» 31.05.1996 ел, № 61-ФЗ, «Россия
Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизацияләү турында» 26.02.1997 
ел, № 31-ФЗ Федераль законнары, «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 
22.08.2004 ел, № 122, 28.03.1998 ел, № 53-ФЗ Федераль законнары нигезендә, 
«Хәрби хезмәт һәм хәрби хезмәт турында Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 
27.11.2006 ел, № 719 карары, «Вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле 
Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» 2005 
елның 31 декабрендәге 199-ФЗ номерлы Федераль закон белән расланган «Россия 
Федерациясе Кораллы Көчләре запастагы Россия Федерациясе гражданнарын 
мобилизацияләү һәм хәрби вакытка броньлау инструкциясе, запаслары булган 
федераль башкарма хакимият органнарында һәм дәүләт хакимияте органнарында 
эшләүче федераль башкарма хакимият органнарында эшләүче Россия Федерациясе 
гражданнарын хәрби исәпкә алу турында», җирле үзидарә органнарында һәм 
оешмаларында, Татарстан Республикасы законнары, Татар Казысы авыл җирлеге 
уставы, җирле үзидарә органнарының башка норматив хокукый актлары, шулай ук 
әлеге Нигезләмә белән җитәкчелек итә.

1.3. Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә гражданнарның беренчел хәрби 
исәбен оештыру һәм гамәлгә ашыру турындагы нигезләмә Татар Казысы авыл 
җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан раслана.

II. ТӨП БУРЫЧЛАР
2.1. Беренчел хәрби исәпкә алу буенча төп бурычлар 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;

Россия Федерациясе Кораллы көчләрен, башка гаскәрләрне, хәрби 
формированиеләрне һәм органнарны мобилизацияләү чорыңда тыныч вакытта күчерү 
чараларын тәэмин итү өчен запаста торучы хәрби-укучы гражданнарны кирәкле санны 
әзерләү буенча планлы эш алып бару.

III. ФУНКЦИЯЛӘРЕ
3.1. Башкарма комитетка беренчел хәрби исәпкә алу, хәрби исәпкә алу һәм 

броньлау буенча йөкләнгән функцияләрне, запаста торучы гражданнар, җирле 
үзидарә органы администрациясендә эшләүче гражданнар арасыннан, көндәлек 
эшчәнлектә Башкарма комитетка йөкләнгән функцияләрне үтәүне тәэмин итәргә;

3.2. Запаста торучы гражданнарны һәм хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле 
(3 айдан артык вакытка), шул исәптән яшәү урыны һәм (яки) тору урыны буенча 
теркәлмәгән гражданнарны, җирле үзидарә органы үз эшчәнлеген башкара торган 
территориядә 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 органнары үз эшчәнлеген алып бара торган 
территориядәге оешмаларның исәбен алып барырга һәм аларда хәрби исәпкә алуны 
алып баруны контрольдә тотарга;

3.5. Елына кимендә бер тапкыр беренчел хәрби исәпкә алу документларын 
хәрби комиссариат (Татарстан Республикасы Питрәч районы, муниципаль) һәм 
оешмалар документлары, шулай ук хуҗалык яки йорт китаплары белән 
чагыштырырга;

3.6. Хәрби комиссариат (Татарстан Республикасы Питрәч районы, 
муниципаль) күрсәтмәсе буенча гражданнарга хәрби комиссариатка (Татарстан 
Республикасы Питрәч районы, муниципаль) чакырулар турында хәбәр итәргә;

3.7. Беренчел хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләрне үз 
вакытында кертергә һәм 2 атна эчендә хәрби комиссариатка (Татарстан 
Республикасы Питрәч районы, муниципаль) кертелгән үзгәрешләр турында хәбәр 
итәргә;

3.8. Ел саен 1 ноябрьгә кадәр хәрби комиссариатка (Татарстан Республикасы 
Питрәч районы, муниципаль) 15 һәм 16 яшьлек яшүсмерләр исемлекләрен, ә 1 
октябрьгә кадәр - киләсе елда хәрби исәпкә куелырга тиешле яшүсмерләр 
исемлекләрен тапшырырга;

3.9. Оешмаларның вазыйфаи затларына һәм гражданнарга аларның хәрби 
исәпкә алу, мобилизацион әзерлек һәм мобилизация буенча бурычларын Россия 
Федерациясе законнарында һәм хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмәдә 
билгеләнгән ачыкларга һәм аларның үтәлешен тикшереп торырга.

IV. ХОКУКЛАР
4.1. Планлы һәм максатчан эш алып бару өчен хәрби исәпкә алу хезмәткәре 

хокуклы:
федераль дәүләт хакимияте органнарыннан, Россия Федерациясе субъектының 

башкарма хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, шулай ук



оештыру-хокукый формаларына һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә 
учреждениеләрдән һәм оешмалардан кирәкле материаллар һәм мәгълүмат соратып 
алу һәм ал арны билгеләнгән тәртиптә алу буенча тәкъдимнәр кертергә;

җирле үзидарә органы структур бүлекчәләреннән аналитик материаллар, 
чараларның җыелма планнары буенча тәкъдимнәр һәм аларның үтәлеше турында 
мәгълүмат, шулай ук хәрби исәпкә алу бурычларын нәтиҗәле үтәү өчен кирәкле 
башка материалларны соратып алырга һәм алырга;

беренчел хәрби исәпкә алу мәсьәләләре буенча мәгълүмат базаларын булдыру; 
җирле үзидарә органы җитәкчесе тарафыннан аерым эшләрне башкару өчен 

килешү нигезендә белгечләр җәлеп итү турындагы мәсьәләләрне карау;
федераль башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъектының 

башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый 
берләшмәләр, шулай ук беренчел хәрби исәпкә алу мәсьәләләре буенча оешмалар 
белән хезмәттәшлек итүне оештырырга һәм хезмәттәшлек итәргә;

хәрби исәпкә алынган мәсьәләләр буенча эчке киңәшмәләр үткәрергә.

5.1. Татар Казысы авыл җирлеге башкарма комитетының хәрби исәпкә алу 
хезмәткәре -  Шаһиева Гөлнур Зиннуровна . Татар Казысы авыл җирлеге башкарма 
комитеты җитәкчесе тарафыннан билгеләнә һәм Вазыйфасыннан азат ителә.

5.2. Хәрби исәпкә алу хезмәткәре җирле үзидарә органы җитәкчесе кул 
астында эшли.

5.3. Хәрби исәпкә алу хезмәткәре булмаган очракта, эш урынында җитди 
сәбәпләр аркасында (отпуск, вакытлыча эшкә сәләтсезлек, командировка) аны Татар 
Казысы авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Фаяз Габдуллович 
Кәримуллин алмаштыра.

V. ҖИТӘКЧЕЛЕК

Татар Казысы авыл җирлеге 
башкарма комитеты секретаре Г.З.Шаһиева
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ХӘРБИ ИСӘПКӘ АЛУ БУЕНЧА ХЕЗМӘТКӘРНЕҢ 
ВАЗЫЙФА ИНСТРУКЦИЯСЕ

Әлеге вазифа күрсәтмәсе Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә 
гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру 
турындагы Нигезләмә, «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, җирле үзидарә органнарында беренчел хәрби исәпкә алуны 
гамәлгә ашыру буенча Россия Федерациясе Кораллы Көчләре Еенераль штабының 
методик рекомендацияләре, Татар Казысы авыл җирлеге территориясендә 
гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында 
Нигезләмә, «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында», «Хәрби исәпкә алу турында 
Нигезләмәне раслау хакында» 2006 елның 27 ноябрендәге 719 номерлы Россия 
Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган.

1.1. Хәрби исәпкә алу хезмәткәре техник тәэмин итү буенча хезмәткәр 
категориясенә керә, хәрби комиссариат (Татарстан Республикасы Питрәч районы, 
муниципаль районы) 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 конституцион бурыч һәм бурычларны 
тормышка ашыруны тәэмин итү. Ул барлык хәрби бурычлылар һәм 
призывникларны хәрби исәпкә алу белән тәэмин итү һәм аларны муниципаль 
берәмлек территориясенә килгәч, үз вакытында хәрби исәпкә кую өчен тулы 
җаваплылык тота.

1.3. Хәрби исәпкә алу хезмәткәре үз эшчәнлегендә:
- Россия Федерациясе закон актларына;
- Татарстан Республикасы закон актларына;
- хәрби исәпкә алу турында нигезләмәгә;
- Чыты авыл җирлеге уставына;
- җирле үзидарә органы җитәкчелеге күрсәтмәләрнә;
- әлеге вазыйфа Инструкциясенә таяна.

1. ГОМУМИ НИГЕЗ

2. ФУНКЦИЛӘР
Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәргә түбәндәге функцияләр йөкләнә:



- авыл җирлеге территориясендә яшәүче барлык хәрби бурычлылар һәм хәрби 
хезмәткә чакырылучыларны хәрби исәпкә алу белән тулы колачлау;

- авыл җирлеге территориясендә хәрби исәпкә алуның вакытында куелуы һәм 
аны төшерү;

- оборона һәм хәрби исәпкә алу мәсьәләләрендә закон таләпләренең 
предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләре тарафыннан үтәлмәвен 
контрольдә тоту;

- беренчел исәпкә алу картотекасының торышы таләпләренә туры килүен 
тәэмин итү;

- мәгълүматларны хәрби комиссариатка (Татарстан Республикасы Питрәч 
районы, муниципаль) алмашынган дәфтәрләр аша бирү даими.

- Татарстан Республикасы хәрби комиссариатына (Питрәч районы) хәрби 
хезмәткә чакырылучыларның запастагы гражданнарга хәбәр итү һәм килүләрен 
тәэмин итү;

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

- мобилизацион әзерлек мәсьәләләре буенча махсус эш белән тәэмин итү.

3. ВАЗЫЙФАИ ВАЗЫЙФАЛАР
Хәрби исәпкә алу хезмәткәре бурычлы:

запаста торучы, хәрби исәптә тормаган, призывникларны һәм 
призывникларны, приписка узмаган гражданнарны хәрби исәпкә алырга, ә 
призывникларны хәрби комиссариатка (Татарстан Республикасы Питрәч районы) 
җибәрергә;);

- запастагы гражданнарны һәм хәрби хезмәткә чакырылучыларны көн 
тәртибендә күрсәтелгән пунктларга һәм килү вакытына Татарстан Республикасы 
Хәрби комиссариаты (Питрәч районы, муниципаль) күрсәтмәсе буенча җибәрергә 
һәм хәбәр итәргә;

сәламәтлеге торышының үзгәрүен белдергән хәрби хезмәткә 
чакырылучыларны исәпкә алырга һәм аларны Татарстан Республикасы Хәрби 
комиссариатына (Питрәч районы) җибәрергә;

- гражданнарга хәрби исәпкә алу буенча хокукларны һәм бурычларны аңлату, 
аларның үтәлешен контрольдә тоту;

- сигнал кергән очракта, муниципаль район башкарма комитеты һәм Татарстан 
Республикасы хәрби комиссариаты (Питрәч районы, муниципаль район) белән уртак 
планнар буенча запаста торучы гражданнар белән махсус һәм мобилизацион эштә 
катнашырга;

- командаларга һәм партиягә билгеләнгән гражданнарга мобилизация үткәрү 
турында хәбәр итү.

4 .ХОКУКЛАРЫ
Хәрби учет эшчесе түбәндәге хокукларга ия:
- оборона, мобилизация һәм хәрби исәпкә алу мәсьәләләрендә предприятиеләр, 

оешмалар һәм учреждениеләр җитәкчеләре тарафыннан законнар таләпләренең 
тайпылышсыз үтәлүен контрольдә тотарга;

- билгеләнгән тәртиптә, милек рәвешләренә бәйсез рәвештә, дәүләт 
органнарыннан, предприятиеләрдән, оешмалардан һәм учреждениеләрдән



гражданнарның запаста торучы һәм хәрби хезмәткә чакырылучылар хәрәкәте 
турында белешмәләр таләп итәргә;

- хәрби исәпкә алу мәсьәләләрендә административ чаралар куллану турында 
тәкъдимнәр кертергә;

- хезмәт бурычларын үтәү һәм эш барышында барлыкка килә торган 
документларны саклау өчен җитәкчедән нормаль шартлар булдыруны таләп итәргә.

Хәрби исәпкә алу хезмәткәре җаваплы:
- документлар белән билгеләнгән тәртипне тәэмин итү;
- җирле үзидарә органы, Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты 

(Питрәч районы, муниципаль) җитәкчелеге күрсәтмәләрен һәм күрсәтмәләрен үтәү 
һәм кирәкле хезмәт шартларын үтәү;

- үзенә йөкләнгән вазыйфаи бурычларны үтәү яки тиешенчә үтәмәү;
- гражданнарның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен бозуга китерә 

торган гамәлләр яки гамәл кылмау, вазыйфаи бурычларны үтәү белән бәйле рәвештә 
аңа билгеле булган мәгълүматларны игълан иткән өчен.

Татар Казысы авыл җирлеге

5. ҖАВАПЛЫЛЫК

башкарма комитеты секретаре Г. 3. Шаһиева

Әлеге Инструкция белән таныштым.
Бер экземплярны кулга алдым һәм эш урынында сакларга вәгъдә бирәм.

Г. 3. Шаһиева


