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Макыл авыл җирлеге территориясендә гражданнарны беренчел хәрби исәпкә
алуны оештыру һәм тормышка ашыру турында Нигезләмәне раслау турында
Россия Федерациясе Конституциясе, 1996 елның №61-ФЗ «Оборона турында», 1997 елның
№31-ФЗ «Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизация турында»,
1998 елның №53-ФЗ «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында», 2003 елның №131-Ф3
«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»
федераль законнар, Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең «Хәрби исәпкә алу турындагы
Нигезләмәне раслау турында» 2006 елның 27 ноябрендәге №719 карары, авыл җирлеге
Уставы нигезендә,
БОЕРАМ:
1. «Макыл авыл җирлеге территориясендә беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм
гамәлгә ашыру турында» Нигезләмәне расларга (Кушымта итеп бирелә).
2. Хәрби исәпкә алу ӛчен җаваплы затның вазыйфаи Инструкцияләрен расларга
(Кушымта итеп бирелә)
3. Бу карарның үтәлешен контрольдә тотуны Макыл авыл җирлеге Башкарма
комитеты җитәкчесе Л.Р. Цветковага йӛкләргә.

Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе:

Л.Р.Цветкова.
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Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
хәрби комисары
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РАСЛЫЙМ
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе
__________________ Л.Р. Цветкова
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«Макыл авыл җирлеге территориясендә беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм
тормышка ашыру турында»
НИГЕЗЛӘМӘ
I.

ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Беренчел хәрби учет Макыл авыл җирлегенең хәрби исәп буенча хезмәткәре тарафыннан
башкарыла.
1.2. Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, 1996 елның №61-ФЗ «Оборона турында», 1997 елның №31-ФЗ «Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизация турында», 1998 елның №53-ФЗ
«Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында», 2003 елның №131-Ф3 «Россия Федерациясендә
җирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» федераль законнар, Россия
Федерациясе Хӛкүмәтенең «Хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмәне раслау турында»
2006 елның 27 ноябрендәге №719 карары, Авыл җирлеге Уставы, 31. 12. 2005 ел №199-ФЗ
вәкаләтләрне чикләүне камилләштерү белән бәйле «Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» карары, Россия Федерациясе Кораллы
Кӛчләре запасында торучы Россия Федерациясе гражданнарын, запаслары булган һәм
дәүләт хакимияте органнарында, җирле үзидарә органнарында һәм оешмаларында
эшләүче федераль башкарма хакимият органнарында, Татарстан Республикасы законнары, Макыл авыл җирлеге Уставы, шулай ук әлеге Нигезләмә.
1.3. Нигезләмә Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан
раслана.
II. ТӚП БУРЫЧЛАР
2.1. Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәрнең тӛп 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 ӛчен хәрби хезмәткә чакырылучыларның составын һәм мобилизацияләнгән кеше
ресурсларының сыйфатлы торышын анализлау;
- Россия Федерациясе Кораллы кӛчләрен, башка гаскәрләрне, хәрби формированиеләрне һәм тыныч сугыш чорында хәрби формированиеләрне күчерү чараларын тәэмин итү
һәм аларны тиешле дәрәҗәдә сугыш вакытында туплауны тәэмин итү ӛчен, запастагы хәрби
укучы гражданнарны әзерләү буенча планлы эш алып бару.
III. ЭШЧӘНЛЕК
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3.1. Беренчел хәрби исәпкә алу, хәрби исәпкә алу һәм броньлау буенча кӛндәлек
эшчәнлектә администрациягә йӛкләнгән, запаста торучы гражданнарның, җирле үзидарә
органы администрациясендә эшләүчеләр арасыннан функцияләрне үтәүне тәэмин итү;
3.2.
Запастагы гражданнарны һәм җирле үзидарә органы үз эшчәнлеген гамәлгә
ашыра торган территориядә яшәүче яки торучы (3 айдан артык) хәрби хезмәткә
чакырылырга тиешле гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашырырга;
3.3.
Үз эшчәнлеген алып баручы җирле үзидарә органы тарафыннан хәрби
исәптә торырга тиешле территориядә яшәүче гражданнарны, даими яки бер вакыт эчендә
Эчке эшләр органнары белән берлектә ачыкларга;
3.4.
Җирле үзидарә органы үз эшчәнлеген башкара торган территорияләрне
исәпкә алып барырга һәм аларда исәпкә алуны контрольдә тотарга;
3.5.
Беренчел хәрби исәпкә алу документларын муниципаль берәмлек хәрби
комиссариатының, оешмаларның хәрби исәпкә алу документларына, шулай ук теркәү
карточкаларына яки йорт китаплары белән елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш;
3.6.
Муниципаль берәмлек хәрби комиссариаты кушуы буенча гражданнарга
хәрби комиссариатка чакыру турында хәбәр итәргә;
3.7. Хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләргә 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 хәрби исәпкә куелырга тиешле егетләр
исемлеген тәкъдим итәргә 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. ХОКУКЛАР
4.1. Планлы һәм максатчан эш ӛчен ВУС хокуклы:
дәүләт хакимиятенең федераль органнарыннан, Россия Федерациясе субъектының
башкарма хакимият органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, шулай ук оештырухокукый рәвешләренә һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә учреждениеләрдән һәм
оешмалардан тиешле материаллар һәм мәгълүмат соратып алу һәм аларны 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 үз ӛстенә йӛкләнгән бурычларны нәтиҗәле үтәү ӛчен
кирәкле башка материалларны соратып алырга;
ВУС компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча мәгълүмат базасын булдыру;
аерым эшләрне гамәлгә ашыру ӛчен, шартнамә нигезендә белгечләр җәлеп итү
турында җирле үзидарә органы җитәкчесе каравына чыгарырга;
федераль башкарма хакимият органнары, Россия Федерациясе субъекты башкарма
хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, шулай ук
оешмалар белән ВУС компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча хезмәттәшлекне
билгеләнгән тәртиптә оештырырга һәм хезмәт хакимияте органнары, халык санын алуны
тәэмин итәргә;
ВУС компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча эчке киңәшмәләр үткәрергә.
V. КУЛЛАНМА
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5.1 Хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр җирле үзидарә органы җитәкчесе
тарафыннан билгеләнә һәм вазыйфасыннан азат ителә.
5.2. Бүген Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең хәрби исәпкә алу
буенча эшчесе Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесенә турыдан-туры
буйсына.
5.3. Җитди сәбәпләр аркасында (ял, вакытлыча эшкә яраксызлык, командировка)
хәрби исәпкә алу буенча хезмәткәр булмаган очракта, аны Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе алыштыра.
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КИЛЕШЕНГӘН
Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
хәрби комисары
______________Р.Ш. Фасхутдинов

РАСЛЫЙМ
Югары Ослан муниципаль районы
Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе
_____________ Л.Р. Цветкова

«____» ____________ 20____ел.

«______» ____________20___ел

Макыл авыл җирлеге территориясендә запаста торучы гражданнарның
хәрби учетын алып бару ӛчен җаваплы затның
ВАЗЫЙФАИ ИНСТРУКЦИЯЛӘРЕ
1. Чынлыгын һәм булуын тикшерәләр:
• хәрби билетлар;
• хәрби билетларга алмашка бирелгән вакытлы таныклыклар;
• хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле гражданнарның таныклыклары.
2. Хәрби билетларда (хәрби билетларга алмашка бирелгән вакытлы таныклыкларда)
һәм хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле гражданнарның таныклыкларында, шартсыз
тӛзәтүләр, тӛгәлсезлекләр һәм ялган документлар табылганда, бу хакта тиешле чаралар
күрү ӛчен хәрби комиссариатка хәбәр итәргә .
3. Гражданнардан хәрби билет яки хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле граждан
таныклыгы урынына бирелгән вакытлыча таныклыкны кабул иткәндә документ хуҗасына
расписка бирергә.
4.

Запастагы офицерларга беренчел исәпкә алу карточкаларын тутырырга.

5. Запас прапорщикларына, мичманнарга, старшиналарга, сержантларга, солдатларга һәм матросларга алфавит карточкаларын һәм исәп карточкаларын тутырырга (2
нӛсхәдә).
6. Яшәү урынын үзгәрткән гражданнарга, шулай ук хәрби билетларга алмашка
бирелгән вакытлыча таныклыклар белән килгән гражданнарга Югары Ослан районы
хәрби комиссариатына исемле исемлекне тутырып җибәрергә һәм хәрби хезмәткә
чакырылырга тиешле гражданнар исемлегенә кертергә.
7. Гражданинны хәрби билетта, теркәү карточкасында яки йорт кенәгәсендә - ТР
Югары Ослан районы Макыл авыл җирлеге администрациясе штампы белән хәрби
учетка кую турында билге куярга.
8. Башка районнардан (шәһәрләрдән) яисә башка муниципаль берәмлектән
мобилизация күрсәтмәләре белән килгән хәрби бурычлылар турында элек хәрби исәптә
торган хәрби комиссариатка хәбәр итәргә кирәк.
9. Запастагы офицерларны беренчел исәпкә алу карточкаларын, алфавит карточкаларын, солдат (матрос), сержант (старшин), запастагы прапорщикларны (мичманнар),
хәрби хезмәткә алынучыларның исәп карталарын хисап картотекасының тиешле бүлекләренә урнаштырырга.
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10. Югары Ослан районы буенча ТР хәрби комиссариатына 2 атна эчендә тәкъдим
итү:
- хәрби билетлар;
- алфавит һәм исәп карточкалары;
- мобилизацион күрсәтмәләр;
- алфавит һәм исәп карталарын тутырмыйча гына хәрби исәпкә алынган гражданнар
Исемлеге;
- армиягә чакырылучыларны беренчел хәрби исәпкә алу картасы;
- хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле гражданнарның таныклыклары һәм Исемлеге;
- хәрби исәптән алынмыйча гына муниципаль берәмлектән читтә яңа яшәү урынына
киткән гражданнар исемлеге;
- алынган мобилизация күрсәтмәләре белән бергә хәрби исәпкә алынган гражданнар
Исемлеге.
11. Хәрби хезмәткә чакырылучыларга ТР хәрби комиссариатына Югары Ослан районы
буенча шәхси килүнең кирәклеге турында хәбәр итәргә.
12. Ел саен 1 февральгә кадәр хәрби комиссариатка алдагы елда беренчел хәрби
исәпкә алуны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре турында хисаплар тапшырырга.
13. Хәрби исәптән алынган гражданнарның беренчел хәрби исәпкә алу документларын
хәрби комиссариатның исәп мәгълүматлары белән чираттагы чагыштыруга кадәр
сакларга.
Таныштым.
Макыл авыл җирлеге территориясендә запаста торучы гражданнарның хәрби учетын
алып бару ӛчен җаваплы
______________ Фаузиева Г.В.
«___»_____________ ______ ел.
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РАСЛЫЙМ
Макыл авыл җирлеге
Башкарма комитеты җитәкчесе
____________ Л.Р. Цветкова
«___»_______________2019 ел.
Беренчел хәрби исәпкә алу буенча белгечнең вазыйфаи Инструкцияләре
1. Гомуми Нигезләмәләр
1.1. Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесе карары белән беренче хәрби исәпкә
алу буенча белгеч билгеләнә.
1.2. Үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, 1996 елның №61-ФЗ
«Оборона турында», 1997 елның №31-ФЗ «Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек
һәм мобилизация турында», 1998 елның №53-ФЗ «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт
турында», 2003 елның №131-Ф3 «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның
гомуми принциплары турында» федераль законнар, Россия Федерациясе Хӛкүмәтенең
«Хәрби исәпкә алу турындагы Нигезләмәне раслау турында» 2006 елның 27 ноябрендәге
№719 карары, җирлек Уставына нигезләнә.
1.3. Макыл авыл җирлеге Башкарма комитеты җитәкчесенә турыдан-туры буйсына.
1.4. Үз эшчәнлегендә беренчел хәрби исәпкә алу белгече әлеге вазифа инструкциясенә
таяна.
2. Хезмәт вазыйфалары
Беренчел хәрби исәпкә алу Белгече
2.1. Макыл авыл җирлеге Башкарма комитетында эшләүчеләр арасыннан, беренчел
хәрби исәпкә алу һәм броньлау буенча кӛндәлек эшчәнлектә администрациягә йӛкләнгән
функцияләрнең үтәлешен тәэмин итә.
2.2. Макыл авыл җирлеге территориясендә яшәүче яки хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле (3 айдан артык вакытка) Гражданнарның беренчел хәрби учетын алып бара.
2.3. Макыл авыл җирлеге территориясендә даими яки вакытлыча яшәүчене Эчке эшләр
органнары белән берлектә хәрби исәптә тота.
2.4. Макыл авыл җирлеге территориясендә урнашкан оешмаларның исәбен алып бара
һәм аларда хәрби исәпкә алуны контрольдә тота.
2.5. ТР Югары Ослан районы Хәрби комиссариатының хәрби исәпкә алу документлары,
шулай ук хуҗалык китапларын бер елга бер тапкыр чагыштыра.
2.6. Югары Ослан районы Хәрби комиссариаты күрсәтмәсе буенча хәрби комиссариатка
чакыру турында гражданнарга хәбәр итә.
2.7. Беренчел хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләргә үз вакытында
үзгәрешләр кертә һәм 2 атна эчендә хәрби комиссариатка кертелгән үзгәрешләр турында
хәбәр итә.
2.8. Ел саен хәрби комиссариатка 1 ноябрьгә кадәр 15 һәм 16 яшьлек егетләр исемлеген, ә 1 октябрьгә кадәр киләсе елда беренчел хәрби исәпкә куелырга тиешле егетләр
исемлеген тәкъдим итәргә кирәк.
2.9. 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 аңлата һәм үтәлешне
контрольдә тота.
3. ХОКУКЛАР
Беренчел хәрби исәпкә алу Белгече хокуклы:
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3.1. Башкарма хакимият органнарыннан, шулай ук учреждениеләрдән һәм оешмалардан,
оештыру-хокукый милек рәвешләреннән кирәкле материаллар һәм мәгълүмат соратып алу
һәм билгеләнгән тәртиптә алу буенча тәкъдимнәр кертергә.
3.2.Макыл авыл җирлеге Башкарма комитетының структур бүлекчәләреннән аналитик
материаллар, чараларның җыелма планнары буенча тәкъдимнәр һәм аларны эштән
чыгару турында мәгълүмат, шулай ук беренчел хәрби исәпкә куелган бурычларны
нәтиҗәле үтәү ӛчен кирәкле башка материалларны соратып алырга.
3.3. Беренчел хәрби исәпкә алу компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча
мәгълүмат базасын булдырырга.
3.4. Аерым эшләрне башкару ӛчен, килешү нигезендә белгечләр җәлеп итү турындагы
мәсьәләләрне Авыл җирлеге җитәкчеләре карамагына чыгарырга.
3.5 Җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр, шулай ук оешмалар белән
беренчел хәрби исәпкә алу компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча билгеләнгән
тәртиптә үзара хезмәттәшлек итәргә һәм хезмәт язуын тәэмин итәргә.
3.6. Беренчел хәрби исәпкә алу компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча эчке
киңәшмәләр үткәрергә.
4. ҖАВАПЛЫЛЫК
Беренчел хәрби исәпкә алу Белгече җаваплы;
4.1. Үз вазыйфаларын тиешенчә үтәмәгән яисә үтәмәгән ӛчен әлеге вазыйфаи
инструкциядә каралган Россия Федерациясенең гамәлдәге хезмәт законнарында
билгеләнгән чикләрдә.

