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Татарстан Республикасы Огерще муниципЕLль
районыныц <<Красный Бор авыл п{ирлеге)
муницип€lль
берэмлеге
территориясендэ
гражданнарныц беренчел хэрби исэбен оештыру
hэм гамэлгэ ашыру турында Нигезлэмене раслау
хакында
Россия Федерациясе Конституциясе нигезендэ, <Оборона турындD) 1996 елныц

З1

маендагы 61-ФЗ номерлы Федераль закон, <<Россия

ФедерациrIсендэ
мОбилизацион эзерлек hэм мобилизация турында>> |997 елныц 26 февралендэге 31ФЗ номерлы Федерztль закон, <<Хэрби бурыч hэм хэрби хезмэт турында) 1998 елныц
28 МарТындагы 53-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ, Россия Федерациясе
ХОКУмэтенец <Хэрби исэпкэ алу турындагы нигезлэмэне раслау хакынды 2006
еЛНЫЦ 27 декабрендэге 719 номерлы карары, Россия Федерациясе Хокумэтенец
КХЭРби исэпкэ алу турында цигезлэмэгэ yзгэрешлэр керry хакындa>) 2020 елныц 06
феВРалендэге 103 номерлы карары, к<Россия Федерациясе гражданнарын хэрби
иСЭПкэ €lлу системасы эшлэвен тээмин итy инструкциясен hэм хэрби исэпкэ €tлуны

иц яхrllы оештыруга смотр-конкурслар yткэрy тартибен раслау турында>> Россия
ФеДеРацИясе оборона министрыныц 2014 елныц 18 июлендеге 495 номерлы

боерыгы нигезенда, Татарстан Республикасы Огерхtе муниципалъ районы Красный
Бор авыл хqирлеге башкарма комитеты к а р а р б и р.а:
1. Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районыныц <<Красный Бор
аВЫЛ Х(ирЛеге)) муниципЕLль берэмлеге территориясендэ гражданнарга беренчел
ХЭРбИ ИСЭПкэ Еtлуны оештыру hэм гамэлга атттыру. турында Нигезламэне расларга (1
н.Ie кушымта).
2.ХеРбИ исапкэ аду буенча }цаваплы затныц вазыйфаи инструкциrIсе
формасын расларга (2 нче кушымта).
3. Татарстан Ресгrубликасы Огерще муЕиципaль районыныц Красный Бор
аВЫЛ Х{ИРЛеГе башкарма комитетыныц <Татарстан Республикасы Огерще
МУНИЦиП€tJIь районыныц Красный Бор авыл п{ирлеге территориrIсендэ
ГРаЖДаннарныц беренчел хэрби исэпка аryны оештыру hэм гамэлгэ ашыру
ТУрынДа> нигезламэне раслау хакында) 2020 елныц 9 гыйнварындагы 1 номерлы
карарын yз кочен югztлткан дип танырга.

Олеге карарны Интернет

мэгьщ/i\дат-телекоммуникация челтэрендэ
ТаТаРСТан Республикасы Огерхlе муницип€rль районыныц рэсми сайтында
(https ://www .agry z.tatarstan.ru) урнаштырырга, Татарстан Республикасыныц хокукый
мэьJцIмат портЕlJIында (http ://pravo.tatarstan.ru) баСiырырга.
5. Олеге карарныц yтэлешен тикшереп торуны yз остемэ аJIам.
4.

Х(итэкче

А.Н. Лазарев

Татарстан Республикасы
Огеряlе мунициrrаль районы
Красный Бор авыл х{ирлеге
башкарма комитетыныц
15.06. 2020 Jф 10
карарына 1 нче кушымта

татарстан Республикасы Эгеряqе муниципаль районыныц
<<красный Бор авыл щирлеге>> муниципаль берамлеге территориясенда
гражданнарга беренчел харби исапка алуны оештыру hам гамалга ашыру
турында

нигЕзлэма

1.

гомуми нигЕзламалар

1.1. Беренчел хэрби исепка €tлуны оештырган hэм гамалгэ ашырган очен
}цаваплы кеше Yз эшчэнлегенда Россия Федерашиясе Конституциясенэ, <Оборона
турында> 1996 елныц З1 маендагы 61-ФЗ номерлы Федералъ законга, <<Россия
Федерациясендэ мобилизацион эзерлек hэм мобилизация
ryр"r"дuо 1gg7 елныц 26
февралендэге 31_ФЗ номерлы Федераль законга, <<Хэрби ф"r., hэм хэрби хезмет
турында>) 1998 елныц 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия
Федерациясе Хокуматенец <хэрби исэпкэ алу турындагы нигезлэмэне
раслау
хакындa)) 2006 елныц 27 декабрендэге 719 номерлы карарына, <<Россия Федерациясе
|ражданнарын хэрби исэпкэ €tлу системасы эшлавен теэмин итy инструкциясен hэм
хэрби исэпке алуньТ иц ях]пы оештыруга смотр-конкурслар
Yткэру тфтибен раслау
турындa)) Россия Федерациясе оборона министрыныц 2014 елныц 18 июлендаге 495
номерлы боерыгына, "2015елныц З февраленнэн "6б5с" запасында булган
|ражданнарны броньлау мэсьэлэлэре буенча.ведомствоара комиссиrI карарына
Yзгэрешлэр кертY турында" 20|6 елнъJч 17 октябрендэге 9дсп номерлы запаста
тор}цы Iражданнарны броньлау мэсьэлэлэре буенча ведомствоара комиссиrI
карарына, 2017 елдан оешмаларда хэрби исэпка €lJIуны гамэлгэ ашыру буенча РФ
кораллы кочлэре Генера_шь штабыныц методик кицэшлэренэ, шулай ук элеге
Нигезлэмэгэ таяЕа.
1.2. БеренIIеЛ хэрбИ исэпкЭ €LлунЫ оештырУ haM гамэлге ашыру турындагы
нигезлэмэ х(ирлек башкарма комитеты х{итэкчесе тарафыннан
раслана.
2.

топ БурыtIлАр

2.1. Беренчел харби исэпкэ €lлуны оешJыру hэм гамалгэ ашыру очен хtаваплы
затныц теп бурычлары тубэндэгелэр:
- кОборона турындо 199б елныц 3 1 маендагы 61-ФЗ номерлы Федералъ закон,
<<россия Федерациясендэ мобилизацион езерлек hэм мобилизация турында) Igg7
елныц 2б февралендаге зl-ФЗ номерлы Федералъ закон, <Хэрби бурыч hэм хэрби
хезмэт турында) 1998 елныц 28 мартындагы 5з-ФЗ номерлы Федераль закон белэн
билгелэнгэн |ражданнарныц хэрби бурычларын yтэвен тээмин итy,
- ХЭРбИ ИСЭПТэ торr{ы гражданнар турында цэрби исэпке алу белешмелэрен
документ€LJIь рэсмилэштерY ;

- ИЛ ОбОРОнасын hэм дэулэт иминлеген тээмин итy мэнфагатълэрендэ нэтих{эJIе
фаЙДаЛаНУ очен хэрби мобилизация ресурсларыныц исэп составын hэм сыйфатын
ан€шизлау;
- ЗаПаСТа ТОРrIы, Россия Федерациясе Кораллы Кочлэрен, башка гаскэрлэрне,
ХЭРбИ фОРМированиелэрне hэм органнарны сугыш вакытына тыныч вакытта
МОбИЛИЗаЦИялэy hэм аларныц хэрби вакытта туплануын т€lJIэп ителэ торган
ДЭРЭХ{ЭДэ тээмин итy чарыlrарын тээмин иry очен кирэкле дерэх{эдэ харби
ойрэтелган |ражданнарны эзерлэy буенча планлы эш башкару.
3.

Ф)rнкциялэрЕ

3.1. БеРенчел хэрби исэrткэ алу документларында булган белешмэлэрне

х(ыюны, сакJIауны hэм эшкертYне оештыру hoM тээмин итY максатларында rtирлек
башкарма комитеты hэм вазыйфаи затлар:
а) аJIарныц территориlIлэрендэ запаста торучы hэм харби хезмэткэ
чакырылырга тиеrrше, яшэ!че яки вакытлыча булучы (срогы З айдан артык
вакытка), Шул исэптэн яшэy урыны hэм (яисэ) булу урыны буенча теркэлмагэн
|ражданЕарны беренчел хэрби исапкэ €tлуны гамалгэ ашъIралар,
б) а-ГlаРНЫЦ ТерриториlIлэрендэ хэрби хезмэткэ чакырылырга тиешле, яшеlче
яки вакытлыча булуrы (срогы 3 айдан артык вакьrтка), шул исэптэн яшаy урыны
hэм (яисэ) булу урыны буенча теркэлмагэн гражданЕарны эчке эшлэр органнары
белэн берлектэ ачыклыйлар;
в) а_гrар территориrIсендэ урнашкан оешм€шарныц исебен алып баралар hэм
zrларда харби исэпкэ сLлуны контролъдэ тот€Lлар;
.) МаШИНа яЗУы hэм электрон торлэрдэ Россия Федерациясе Оборона
министрлыгы билгелэгэн тэртиптэ hэм рэвешлэрдэ беренчел хэрби исэпкэ алу
документларын zlпып баралар hэм саклыйлар.
З.2. Беренчел харби исэпка алу документларындагы белешмэларЕе акту€lJIь
хэлдэ тоту hэм харби исэпкэ аJIу документларындагы белешмалэрне актусLль халда
тотуны тээмин итY максатларында х(ирлек башкарма комитеты hэм вазыйфаи
затлар:

Республикасы
Огерще районы Хэрби комиссариатыныц,
муниципалъ hэм оешм€Lларныц хэрби исапкэ алу документлары, шулай
ук теркэJцi
карточкztлары, йорт китаплары белэн елына кимендэ 1 тапкыр беренчел хэрби
исапка ашу документларын чагыштыралар ;
б) Беренчел хэрби исэпкэ алу документларъIндагы белешмэлэрне yз вакытында
кертэлэр hэм 2 атна эчендэ Татарстан Ресrгубликасы Огертlе районы Хэрби
комиссариатына кертелгэн Yзгэрешлер турында, Россия Федерациясе Оборона
министрлыгы билгелэгэн форма буенча хэбэр итэлер;
в) оешмаларныц вазыйфаи затларына hэм |ражданнарга Россия Федерациясе
законнарында hэм элеге F{игезлэмэдэ билгелэнгэн харби исэпкэ алу, мобилизацион

Ф Татарстан

эзерлек hэм мобилизация буенча аларныц бурычларын ацлатЕшIар, €LJIарныц
Yтэлешен тикшереП торzLлар, шулай УК кylрсэтелгэн бурычларны Yтэмэгэн очен
х{аваплылык турында мэьлIмат бирэлэр;
г) Татарстан Республикасы Огерще муЬиципаль районыныц Хэрби
комиссариатына, муниципаль белешмэлэргэ оешмilJIарныц вазыйфаи затлары hэм

.r

ГРаЖДаННаР Тарафыннан хэрби исэпка .lлу, мобилизацион эзерлек hэм мобилизация
бурычлар ыЕ yтэмэган очр акJIар турында б елешмэлэр тапшыр€Lлар.

З.З. Гражданнарны хэрби исэпкэ €шуны оештыру haM тээмин

итy

максатларында )цирлек башкарма комитеты haM вазыйфаи затлар:
а) хэрби билетларныц барлыгын haM дореслеген (хэрби билетлар урынына
бИРеЛГЭН Вакытлы таныкJIыкларны), хэрби хезмэткэ чакырылырга тиешле
|РаЖДаннарныц хэрби билетлары яисэ таныкJIыклары урынына белешмэлэрне,
ШУЛаЙ Ук аларда язм€шарныц дореслеген, мобилизацион кyрсэтмэлэр булуын (хэрби
бУРЫЧЛылар очен хэрби билетларда яисе хэрби билетлар урынына ,Lларныц
ТаПШЫРЫЛУЫ ТУрында белешмэлэрдэ), персонапь электрон картsLлар (хэрби исэпкэ
аЛУ ДОКУIчIеНТЛаРынДа аlrарны биру турында тамгаlrар булганда), хэрби исэпкэ аJIу
документларында элеккеге яшэy урыны буенча |ражданнарны харби исаптэн
тошерY турында тамганы, хэрби бурычларына монэсэбате турында Россия
Федерациясе |ражданнары паспортларында тамганы, Россия Федерац иясе Кораллы

кечлэренец шэхси номерлары булган жетоннарны (хэрби билетларда

zLларны

тагIшыру турында тамгалар булган очракта хэрби бурычлылар очен) тикшерэлэр;
б) ЗаПаС Офицерларына беренчел исэпкэ алу карточк€lJIарын тутыр€Lлар.
прапорщикларга, мичманнарга, старшин€uIарга, сержантларга, солдатларга hэм
запастагы матросларга алфавит карточк€Lпарын hэм yreT карточкzLпарын тутыр€Lлар
(2 носхэдэ). Хэрби хезмэткэ €tлынучыларныц беренчел хэрби исапкэ €Lлу картzLпарын
тутырапар. Курсэтелгэн документларны тутыру хэрби билетларда (хэрби билетлар
урынына бирелгэн вакытлы таныклыкларда) язмалар, хэрби хезматкэ чакырылырга
тиеIIше цражданнарныц хэрби билетлары hэм таныклыкJIары урынына белешмэлар
нигезендэ башкарыла. Шул ук вакытта гражданнарныц гаилэ хэле, белеме, эш (уку)
урыны, вазыйфа-гrары, яшэY урыны яиса булу урыны турыЕда, шул исэптэЕ яшэY
урыны haM (яисэ) булу урыны буенча теркэлy белэн расланмаган белешмэлэр hэЙ
хэрби исэпкэ €Lпына торган гражданнар докуt!{ентларындагы башка киракле
белешмэлэр тогэллаштереле ;

в)

хэрби

билетлар (хэрби билетларга aJIMaTTrKa бирелган вакытлыча
таныкJIышIар), хэрби билетлар урынына белешмэлэр, шэхси электрон карталар,
прапорщикJIарныц, мичманнарныц, старшиналарныц, сержантларныц, запастагы
солдатларныц haM матросларныц шфавит haM исепкэ алу карточк€Lлары, хэрби
хезметкэ чакырылырга тиешле |ражданнар таныклыклары, хэрби хезмэткэ
чакырылырга тиешле гражданнарныц беренчел хэрби исэпкэ алу карт€UIары, шулай
ук Россия Федерациясе |ражданнарыныц аларда харби бурычлар.u nupuru булмаган
паспортлары Татарстан Республикасы Огерще районы Хэрби комиссариатында,
муниципа_гrь берэмлектэ хэрбилэрне исэпкэ кую очен
)п{етка кую очен 2 атнаэчендэ
тапшырыла. Хэрби хезмэткэ чакырыJýryIыларга Татарстан Республикасы Огерще
районы хэрби комиссариатына, хэрби исепкэ кую очен муниципаль районга шэхси
килy зарурлыгы турында хабэр италар. Моннан тыш, Татарстан Республикасы
огеряlе районы хэрби комиссариатына, |ражданнарныц харби исэпкэ алу haM
мобилизация документларында табылган тозатмэлэр, тогэлсезлеклэр, ялган hэм
тулы булмаган кэг€lзь битлэр кyлэме турында мэьлiмат бирэлэр.
фажданнарны
хэрби исэпкэ кую документлары нигезендэ хэрби исэпкэ кую Moмn""n... булмаган
очракта, }(ирлек башкарма комитеты |ражданнарга Татарстан Республикасы Огерхlе

-j{

раЙоны Херби комиссариатынц муниципztль районга шэхси киJry зарурлыгы

ТУРынДа хабэр итэ. Гражданнардан хэрби исэпкэ алу документларын кабул иткэндэ
распискапар биролэр;
г) гражданЕарны Tepкey яисе йорт китапларында харби исэпкэ кую ryрында
тамга ясыйлар.

З.4. ХЭРби

)лIеттан гражданнарны zLлуны оештыру

hэм тээмин

итy

максатларында х1ирлек башкарма комитеты hэм вазыйфаи затлар:
а) Татарстан Республикасы Огерще районы хэрби комиссариатына,
цражданнарныц харби бурычка монэсэбате турында билге булмаган очракта, элеге
документларны рэсмилэштерy очен, карби исэпкэ алу буенча муниципztлъ
документларны hэм пасrrортларны тапшырЕtлар. Запастагы офицерларга hэм
ПриЗывникJIарга Татарстан Республикасы Огерхqе раЙоны хэрби комиссариатына,
харби исэптэн тошерy очен муниципаль раЙонга шэхси килy кирэклеге турында
хэбэр итэлар. Муниципалъ берэмлектэн читкэ китIче хэрби хезмэткэрлэрнец,
МУНициПаль берэмлекjIэрнец хэрби комиссарлары карарлары белэн мобилизацион
к!рсэтмэлэре алынырга момкин, бу хакта хэрби билетларда (хэрби билетларга
€LЛМашка бирелгэн вакытлыча таЕыкJIыкларда) ,яисе хэрби билетлар урыЕына
белешмэ рэвешенда тамга ясала. Харби-исэпкэ itлу меьлlматларын тогаллэштерy
Кирэк булган очракта, €rларга хэрби комиссариатларга шэхси килy кирекJIеге
ТУРЫНДа хэбэр ителе. Гражданнардан хэрби исэпкэ алу hэм паспортлар кабул
иткэнда расписк€tлар бирэлар;
беренчел харби исэпкэ алу документларында, шулай
теркэy
КаРТоЧк€lJIарында яисэ йорт кенэгэлэрендэ хэрби исэптэн тошерy турында тамга
ясыилар;
в) Татарстан Республикасы Огерще муницип€uIъ районыныц Хэрби
КОМИСсариатыЕа, муниципчtль берэмлек чиклареннэн яца яшэy урынына хэрби
yIeTTaH мэхрyм капган гражданнар исемлеклэрен тозилер hэм 2 атна эчендэ
тапшыралар;
г) Татарстан Республикасы Огерще районы Харби комиссариатыныц,
МУНИЦИПа_пъ раЙоЕныц исэпкэ zlлy мэгълyматларын исэпка алу буенча чираттагы
ТОРГЭКJIэВенэ кадар гражданнарны хэрби исэпкэ апу документларын саклыйлар,
шуннан соц аларны билгеленгэн тэртипта юкка чыгаралар..
3.5. ЩИРЛекнец башкарма комитеты ел саен, 1 февральгэ кадэр, Татарстан
РеСПУбликасы Огерхlе районы Хэрби комиссариатына, €IJIдагы елда беренчел хэрби
исэшкэ алу натихtэлэре турында муниципаIIь хисапларны тапшыра..

б)

ук

4.

хокулАр

4.1. ПЛанлы haM максатчан эш очен беренчел хэрби исэпкэ чшуны оештыру
hoM гамэлге ашыру очен пtаваплы зат хокуклы:
ДеYЛЭТ хакимиlIтенец территориzLль органнарыннан, районныц баlпкарма
ХаКИМИrIТе органнарыннан, пqирле yзидарэ оргашIарыннан, шулай ук оештыруХОКУКЫЙ РэВешларенэ hэм милек рэвешлэренэ бэйсез рэвештэ оешмаJIардан сорату
hэм билгелэнгэн тэртиптэ кирэкле материаллар hэм мэгъл!мат алу буенча
тэкъдимнер кертергэ;

jt

бурычларны беренчел хэрби исэпкэ Еtлуны ое]штыр}i hэм гамэлга ашыру очен
}КаВаПЛЫ ЗаТКа Йоклэнгэн бурычларны нэтихtэле yтэy очен киракJIе материаллар
соратып €tпырга hэм алырга;
беРеНЧел хэрби исепке аryны оештыру hэм гамэлга ашыру очен п{аваплы зат
КОМПеТенциrIсенэ кертелгэн мэсъэлэлэр буенча мэьлlмат базасы тозергэ;
Я(ИРЛеК башкарма комитеты х(итэкчесе тарафыннан аерым эшлэрне башкару
ОЧеН беЛГеЧНе Шартнамэ нигезендэ хtэлеп итy турындагы месьэлэлэрне карауга
чыгарырга;
бИЛгелэнгэн тартиптэ yзара хезмэттаIIшекне оештырырга hэм беренчел харби
исэпкэ ащц{ы оештыру hэм гамэлгэ ашыру очен х(аваплы зат компетенциlIсене
кертелган мэсьэлэлэр буенча район баттткпрца хакимияте органнары, }цирпе yзидарэ
органнары, шулай ук оешм€lлар белэн хезмэт языш-уын тээмин итэргэ;
беренчел хэрби исэпкэ €tлуны оештыру hэм гамэлгэ ашыру очен х{аваплы зат
компетеНциясеЕЭ кертелгЭн мэсьэЛэлэР буенча эчке кицэшмэлэр Yткэрергэ.

5.1.

5.

}ItитакчЕлЕк

ГРаЖданнарныц беренчел хэрби исэпкэ €Lпуны оештыруга hэм гамэлгэ
ашыруга я(аваплы зат yз вазыйфасына билгелэнэ hэм яlирлек Башкарма комитеты
х(итэкчесе вазыйфасыннан €}зат ителэ, <<Красный Бор авыл х{ирлеге) муницип€tль
берэмлеге Башкарма комитеты х(итэкчесенец ту,р,ыдан_туры буйсынуында тора.
5.2. ХЭРбИ исепкэ ztлуны нигезле сэбэплэр (отпуск, вакытлыча хезмэткэ
яраксызлык, комdндировка) буенча эш урынында алып баруга хtаваплы зат булмаган
очракта, аны Красный Бор авыл х(ирлеге башкарма комитеты белгече €tJIмаштыра.

б.контроль

6.1. Х{ИРЛеКНец башкарма комитеты тарафыннан беренчел харби исепке алуны
тикшереп тору Россия Федерациясе Кораллы Кечлэренец хэрби идарэсе органнары

hэм Татарстан Республикасы Эгерхlе районы Х,эрби комиссариаты тарафыннан

Россия Федерациясе Оборона министрлыгы билгелэгэн тэртипта муниципztпь
оргаFIнар тарафыннан yткэрелэ.
БеРеНЧеЛ хэрби исапкэ €lJIуны башкару буенча щирлек башкарма комитеты
эшчэнлеге бэялэнгэн кlрсэткечлэр hэм аларньщ эшчэнлеген бэялэу критерийлары
Россия Федерациясе Оборона министрлыгы тарафыннан билгелэнэ.

Татарстан Республикасы
Эгерх<е муниципаJIь районы

Красный Бор авыл х(ирлеге
баттткарма комитетыныц
15.06.2020 ль 10
карарыЕа 2 нче кушымта
(рэвеше)

КИЛЕШТЕРЕЛГаН
Татарстан Республикасы
Огерхqе районы хэрби комиссары

()20ел

РАСЛАНГАН

Татарстан Республикасы Огеряlе
муниципаль районы Красный Бор
авыл щирлеге башкарма комитеты
карары белэн

( )>
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Харби исапка алу буенча щаваплы затныц

ВАЗЫИФАИ ИНСТРУКЦИЯСЕ
1.

Гомуми нигезламалор

l. Хэрби исэпкэ алу буенча }цаваплы зат белгечлёр категориясенэ керэ.
2.хэрби исэпкэ алу буенча жаваплы зат итеп, эшI стажына т€rлэплар куелмыйча
гына, Урта hонэри белемгэ яки башлангыч hонэри белемгэ ия булган, билгелэнгэн
ПРО|РаММа бУеНча махсус эзерлеккэ ия булган hэм профилъ буенча 1 елдан да ким
булмаган эш стажынаиябулган зат билгелэнэ.
З. ХЭРбИ исэпкэ шrу hэм аннан z}зат итy буенча х(аваплы затны билгелэу
ТаТаРСТаН Ресгryбликасы Огертqе муниципаль районы Красный Бор авыл х(ирлеге
баШКаРМа комитеты )rqитэкчесенец кадрлар булеге башлыгы тэкъдиме белэн
башкарыла.

4. Хэрби исэпка алу буенча жаваплы зат белерго тиеш:
4.t. ХЭРби исап €uIып бару буенча закон hэм норматив хокукый актларны,
методик матери€Lпларны.
4.2. Хезмэт законнарыЕ.
4.3. Щокументларны yгэyне контрольдэ тоту формаларын hэм методларын.
4.4. Оешма структурасын hэм штатларын.

4.5. ХЭРби исэпкэ алу буенча матери€tпларны

сакJIау кагыйдэлэрен.
4.6. Эш башкару нигезлэрен.

рэсмилештерy, tLлып бару hэм

Исеплаy техникасы, коммуникациялэр hэм элемтэ чараларын.
4.8. Эчке хезмэт тэртибе кагыйдэлэрен hэм оешманыц башка локzшь норматив
актларын.
4.9. Куркынычсызлык техникасы, х{итештерy санитариясе, хезмэтне саклау hэм
янгын куркынычсызлыгы кагыидэлэрен.
5. Хэрби исапкэ а-пу буенча х{аваплы зат yз эшенца таяна:
5.1. Хэрби исэпкэ аJIу турында нигезлэмэгэ.
4.7 .

5.2. Олеге вазыйфаи инструкциясенэ.

6. Харби исэпкэ аду буенча

х{аваплы зат .турыдан-туры кадрлар булеге
башлыгына, Татарстан Республикасы Огерхqе муниципаль районы Красный Бор
авыл щирлеге башкарма комитеты х{итэкчесенэ буйсына.
7. Хэрби исэпкэ alry (ял, авыру, h.б.) буенча х{аваплы зат булмаганда, аныц
вазыЙфаларын Татарстан Республикасы Огерще муниципаль районы Красный Бор
авыл х{ирлеге башкарма комитеты х{итэкчесе кYрсэтмэсе белан билгеленгэн зат
башкара.
2. Хезмат вазыйфалары

Хэрби исэпкэ a_lry буенча х{аваплы зат бурычлы:
1. Эшка кабул ителэ торган гражданнарныц тубандэгелэрне тикшерергэ:
- РФ гражданнары паспортларында аларныц хэрби бурычларга карата
монэсэбэте турында билге булуын;
- хэрби исэпкэ алу документларыныц булуы hэм дореслеген, шулай ук €Lларда
яЗМаларныц чынлыгын, яшэy урыны яки тору урыны буенча харби исэпкэ кую
турында билгене;
- мобилизацион кyрсэтмэлэр булуын (хэрби билетларда мобилизацион кyрсэтмэ
ТаПшыру турында тамга булган очракта хэрби заlтас ечен), РФ Кораллы Кочлэренец
шэхси номерлары булган жетоннарны (хэрби билетта жетон тапшыру турында тамга
булган очракта хэрби бурычлылар ечен).
2. Херби исэпкэ аJIу документларында язм€Lлар нигезендэ шэхси карточкаJIар
ТУТЫРЫРГа. Шуr' ук вакытта хэрби исэпкэ zlJIына торган |ражданнарЕыц
ДОКУМентларындагы гаилэ хэле, мэгариф, эш урыны (оешма булекчэсе),
вазыЙфалары, яшэy урыны яисо бупу урыны турында белешмэлэр, башка

белешмалэр тогэллэштерела.
Гражданнарга алар тарафыннан Россия Федерациясе законнарында
бИЛгелэнгэн хэрби исэпкэ жу, мобилизацион эзерлек hэм мобилизация буенча
бУРЫЧларын yтэy тэртибен ацлатырга, аларныц yтелецIен тиктцереп торырга, шулай
УК Кlрсэтелгэн бурычларны yтэмэгэн очен п{аваплылык турында |ражданнарга
мэьлIмат бирергэ.
4. ХЭРби комиссариатлар хэрби исэпкэ алу документларында ачыкланган
бЭХЭССез Тозэтyлэр, тогэлсезлеклар hэм ялган урыннар, тулы булмаган сандагы
каг€вьлэр турында, шулай ук гражданнар тарафыннан хэрби исэпкэ Шу,
МОбИЛИЗацион эзерлек hэм мобилизация олкэсендэге бурычларны 1"тэмэгэн
очракJIар турында хэбэр итэргэ.
5., ИКе аТна Эчендэ тиешле хэрби комиссариатларга hэм (яки) тqирле yзидара
ОРГаННаРЫНа хэрби исэпкэ €rлынырга, кабул ителергэ (укырга керергэ) яки эштан
КУЫЛЫРГа (Мэгариф }п{реждениелареннэн чыгарылырга) тиешле |ражданнар
ТУРЫНДа белешмэлэрне хqибэрерга. Кирак булган очракта, херби хезмэткэ
ЧаКЫРЫлУЧылар очен махqбури тэртиптэ, яшэy урыны яки тору урыны буенча хэрби
YIeTKa КУю яисэ хэрби исапкэ чlлу документпарындагы кирэкле белешмэлэрне
ТОГЭЛЛэшТерy максатларындq тиешше хэрби комйссариатларга яки х{ирле yзидарэ
ОРГаННаРына yзлэре килергэ тиеш булулары турында гражданнарга хэбэр итэргэ

3.

кирэк.

6.

Тиешле харби комиссариатлар hэм. (яки) х{ирле yзидарэ органнары

ЗаПРОСлары буенча ике атна эчендэ хорби исэптэ тор)чы |ражданнар, шулаЙ ук
ХЭРби исэптэ тормаrIы, эмма торырга тиешле |ражданнар турында кирэкле
белешмэлэрне хqибэрергэ.
7.Ел саен сентябръдэ тиешле хэрби комиссариатларга 15- hэм 16 яшьлек ир-ат
яшьТэге гражданнар исемлекJIэрен, э 1 ноябрьгэ кадэр - килэсе елда хэрби исапкэ
куелырга тиешле ир-ат щенесендэге |ражданнар исемлеклэрен тэкъдим итэргэ.
8. Елга бер тапкыр хэрби исэпкэ алу турында шэхси карточкаllарда булган
Мэгълyматларны хэрби исэпкэ алу документпарында булган белешмалэр белэн

чагыштырырга.
9. Елына кименда бер тапкыр Оборона министрлыгы билгели торган тэртиптэ
ХЭРби исэпкэ алу турында шэхси карточкадарда булган белешмэлэрне, тиешJIе
ХЭРби комиссариатлар hэм (яки) rr1ирле yзидара органнары хэрби, исэпкэ алу
документпарында

булган

б ел

ешмэлэр белэн чагыIJттырырга.

10. Шэхси карточкаlrарга гаиJIэ хеленец, мэгарифнец, оешманыц структур
булекчэсенец, вазыйфаныц, яшэy урыныныц яисэ бупу урыныныц yзгэрyе, хэрби

тору{ы |ражданнарныц сэламэтлеге торышы турында белешмэлэр кертерга
hЭМ ИКе аТна эченда хэрби комиссариатларга кyрсэтелгэн yзгэрешлар турында хэбэр
}П{еТТа

итэргэ.

11. Тиешле хэрби комиссариатларга яки хtирле yзидарэ органнарына чакырулар
(ПОвесткалар) турында гражданнарга хэбэр итэргэ hэм аларга хэрби комиссариатлар
КlРСЭТеЛгэн урыннарга Yз вакытында киJrY момкинлеген тээмин итэргэ, шул исэптан

мобилизация, хэрби хэл чорларында hэм сугь:ш вакытында.
3. Хезматкар

Хэрби исапкэ

1. Оешма

алry

хокуклары

буенча хtаваплы зат хокукJIы:

х{итэкчелегенец

аныц эшчэнлегенэ кагылышлы

карарлары
проектлары белан танышырга.
2. Аныц компетенциrIсендэ булган масьэлэлэр буенча оешма х(итэкчелеге
каравына хезмэткэрлэрнец эш ашмнарын яхшцрту hэм камиллэштерy буенча
ТЭКЪДИМнэр, oe[Iмa хезмэткэрлэре эшчэнлеге буенча кисэтyлэр; оешма
эшчанлегенда булган п(итешсезлеклэрне бетеру вариантларын кертергэ;
3. ОеШМа hэм булекчэлер )цитэкчелеге кушуь] буенча уз вазыйфаи бурычларын
YТЭY ОЧен кирэкJIе мэгълyматны hэм документларны шэхсэн yзе яисе соратып
€Ulырга.

4. Барлык (аерым) структур булекчэлэр белгечлэрен аца йоклэнган бурычларны
ХЭЛ ИТyгэ х{элеп итэргэ (эгэр дэ бу структура булекчэлэре турында нигезлэмэдэ
каралса, житекче рохсэте белэн).
5. Оешма п(итакчелегеннэн yзлэренец в€}зыйфаи хокукларын hэм бурычларын
YтэYдэ ярдэм итуне т€lJIэп итергэ.

I

4. Хезматкер

щаваплылыгы

Хэрби исапкэ аry буенча хtаваплы зат х{авагI бирэ:
1. Олеге вазыйфаи инструкциядэ караJIган уз вазыйфаи бурычларын тиешенчэ
yтемагэн яисе yтэмэгэн очен - Россия Фелерациясенец гамэлдэге хезмэт

законнарында билгелэнгэн чикJIэрдэ.
2. Yз эшчэнлеген гамэлгэ ашыру барышында кылынган хокук бозулар очен Россия Федерациясенец гамэлдэге административ, щинаять hэм граждан
законнарында билгелэнгэн чикJIэрдэ.
З. Матди зыян китерген очен - Россия Федерациясенец гамэJIдеге хезмэт hэм
граждан законнарында билгелэнгэн чиклэрдэ.
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Хезматкарне таныrrrтыру бите
Татарстан Республикасы Эгерэке муниципаль районы
Красный Бор авыл щирлеге башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Огерхqе муниципалъ районыныц Красный Бор авыл
х{ирлеге башкарма комитетыныц (
20.-_- карары белэн расланган
хэрби исэпкэ алу буенча х(аваплы затныч вазыйфаи инструкциясе белэн хезмэт
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