15.06.2020

Тирсә авылы

№

11

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының «Тирсә авыл җирлеге» муниципаль
берәмлеге
территориясендә
гражданнарның
беренчел хәрби исәбен оештыру һәм гамәлгә
ашыру турында Нигезләмәне раслау хакында
Россия Федерациясе Конституциясе нигезендә, «Оборона турында» 1996 елның
31 маендагы 61-ФЗ номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә
мобилизацион әзерлек һәм мобилизация турында» 1997 елның 26 февралендәге 31ФЗ номерлы Федераль закон, «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында» 1998 елның
28 мартындагы 53-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең «Хәрби исәпкә алу турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2006
елның 27 декабрендәге 719 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең
«Хәрби исәпкә алу турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2020 елның 06
февралендәге 103 номерлы карары, «Россия Федерациясе гражданнарын хәрби
исәпкә алу системасы эшләвен тәэмин итү инструкциясен һәм хәрби исәпкә алуны
иң яхшы оештыруга смотр-конкурслар үткәрү тәртибен раслау турында» Россия
Федерациясе оборона министрының 2014 елның 18 июлендәге 495 номерлы
боерыгы нигезендә, «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының
Тирсә авыл җирлеге башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Әгерҗе
муниципаль районының Тирсә авыл җирлеге территориясендә гражданнарны
беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турындагы Нигезләмәне
раслау хакында» 2017 елның 10 гыйнварындагы 2 номерлы карарына карата
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Прокуратурасының 2020
елның 27 апреленнән 02-08-01/97 номерлы протестын үтәү йөзеннән, Татарстан
Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тирсә авыл җирлеге башкарма комитеты
к а р а р б и р ә:
1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Тирсә авыл
җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә гражданнарга беренчел хәрби
исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында Нигезләмәне расларга (1 нче
кушымта).
2. Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы затның вазыйфаи инструкциясе
формасын расларга (2 нче кушымта).
3. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Тирсә авыл
җирлеге башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль
районының Тирсә авыл җирлеге территориясендә гражданнарның беренчел хәрби

исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында» нигезләмәне раслау хакында»
2019 елның 10 гыйнварындагы 2 номерлы карарын үз көчен югалткан дип танырга.
4. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының рәсми сайтында
(https://www.agryz.tatarstan.ru) урнаштырырга, Татарстан Республикасының хокукый
мәгълүмат порталында (http://pravo.tatarstan.ru) бастырырга.
5. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
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карарына 1 нче кушымта
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының
«Тирсә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә гражданнарга
беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турында
НИГЕЗЛӘМӘ
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР
1.1. Беренчел хәрби исәпкә алуны оештырган һәм гамәлгә ашырган өчен
җаваплы кеше үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясенә, «Оборона
турында» 1996 елның 31 маендагы 61-ФЗ номерлы Федераль законга, «Россия
Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизация турында» 1997 елның 26
февралендәге 31-ФЗ номерлы Федераль законга, «Хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт
турында» 1998 елның 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең «Хәрби исәпкә алу турындагы нигезләмәне раслау
хакында» 2006 елның 27 декабрендәге 719 номерлы карарына, «Россия Федерациясе
гражданнарын хәрби исәпкә алу системасы эшләвен тәэмин итү инструкциясен һәм
хәрби исәпкә алуны иң яхшы оештыруга смотр-конкурслар үткәрү тәртибен раслау
турында» Россия Федерациясе оборона министрының 2014 елның 18 июлендәге 495
номерлы боерыгына, "2015елның 3 февраленнән "665с" запасында булган
гражданнарны броньлау мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия карарына
үзгәрешләр кертү турында" 2016 елның 17 октябрендәге 9дсп номерлы запаста
торучы гражданнарны броньлау мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссия
карарына, 2017 елдан оешмаларда хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыру буенча РФ
Кораллы көчләре Генераль штабының методик киңәшләренә, шулай ук әлеге
Нигезләмәгә таяна.
1.2. Беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру турындагы
нигезләмә җирлек башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан раслана.
2. ТӨП БУРЫЧЛАР
2.1. Беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы
затның төп бурычлары түбәндәгеләр:
- «Оборона турында» 1996 елның 31 маендагы 61-ФЗ номерлы Федераль закон,
«Россия Федерациясендә мобилизацион әзерлек һәм мобилизация турында» 1997
елның 26 февралендәге 31-ФЗ номерлы Федераль закон, «Хәрби бурыч һәм хәрби
хезмәт турында» 1998 елның 28 мартындагы 53-ФЗ номерлы Федераль закон белән
билгеләнгән гражданнарның хәрби бурычларын үтәвен тәэмин итү,
- хәрби исәптә торучы гражданнар турында хәрби исәпкә алу белешмәләрен
документаль рәсмиләштерү;

- ил оборонасын һәм дәүләт иминлеген тәэмин итү мәнфәгатьләрендә нәтиҗәле
файдалану өчен хәрби мобилизация ресурсларының исәп составын һәм сыйфатын
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 дәрәҗәдә хәрби
өйрәтелгән гражданнарны әзерләү буенча планлы эш башкару.
3. ФУНКЦИЯЛӘРЕ
3.1. Беренчел хәрби исәпкә алу документларында булган белешмәләрне
җыюны, саклауны һәм эшкәртүне оештыру һәм тәэмин итү максатларында җирлек
башкарма комитеты һәм вазыйфаи затлар:
а) аларның территорияләрендә запаста торучы һәм хәрби хезмәткә
чакырылырга тиешле, яшәүче яки вакытлыча булучы (срогы 3 айдан артык
вакытка), шул исәптән яшәү урыны һәм (яисә) булу урыны буенча теркәлмәгән
гражданнарны беренчел хәрби исәпкә алуны гамәлгә ашыралар,
б) аларның территорияләрендә хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле, яшәүче
яки вакытлыча булучы (срогы 3 айдан артык вакытка), шул исәптән яшәү урыны
һәм (яисә) булу урыны буенча теркәлмәгән гражданнарны эчке эшләр органнары
белән берлектә ачыклыйлар;
в) алар территориясендә урнашкан оешмаларның исәбен алып баралар һәм
аларда хәрби исәпкә алуны контрольдә тоталар;
г) машина язуы һәм электрон төрләрдә Россия Федерациясе Оборона
министрлыгы билгеләгән тәртиптә һәм рәвешләрдә беренчел хәрби исәпкә алу
документларын алып баралар һәм саклыйлар.
3.2. Беренчел хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләрне актуаль
хәлдә тоту һәм хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләрне актуаль хәлдә
тотуны тәэмин итү максатларында җирлек башкарма комитеты һәм вазыйфаи
затлар:
а) Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Хәрби комиссариатының,
муниципаль һәм оешмаларның хәрби исәпкә алу документлары, шулай ук теркәлү
карточкалары, йорт китаплары белән елына кимендә 1 тапкыр беренчел хәрби
исәпкә алу документларын чагыштыралар;
б) Беренчел хәрби исәпкә алу документларындагы белешмәләрне үз вакытында
кертәләр һәм 2 атна эчендә Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Хәрби
комиссариатына кертелгән үзгәрешләр турында, Россия Федерациясе Оборона
министрлыгы билгеләгән форма буенча хәбәр итәләр;
в) оешмаларның вазыйфаи затларына һәм гражданнарга Россия Федерациясе
законнарында һәм әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән хәрби исәпкә алу, мобилизацион
әзерлек һәм мобилизация буенча аларның бурычларын аңлаталар, аларның
үтәлешен тикшереп торалар, шулай ук күрсәтелгән бурычларны үтәмәгән өчен
җаваплылык турында мәгълүмат бирәләр;
г) Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Хәрби
комиссариатына, муниципаль белешмәләргә оешмаларның вазыйфаи затлары һәм

гражданнар тарафыннан хәрби исәпкә алу, мобилизацион әзерлек һәм мобилизация
бурычларын үтәмәгән очраклар турында белешмәләр тапшыралар.
3.3. Гражданнарны хәрби исәпкә алуны оештыру һәм тәэмин итү
максатларында җирлек башкарма комитеты һәм вазыйфаи затлар:
а) хәрби билетларның барлыгын һәм дөреслеген (хәрби билетлар урынына
бирелгән вакытлы таныклыкларны), хәрби хезмәткә чакырылырга тиешле
гражданнарның хәрби билетлары яисә таныклыклары урынына белешмәләрне,
шулай ук аларда язмаларның дөреслеген, мобилизацион күрсәтмәләр булуын (хәрби
бурычлылар өчен хәрби билетларда яисә хәрби билетлар урынына аларның
тапшырылуы турында белешмәләрдә), персональ электрон карталар (хәрби исәпкә
алу документларында аларны бирү турында тамгалар булганда), хәрби исәпкә алу
документларында элеккеге яшәү урыны буенча гражданнарны хәрби исәптән
төшерү турында тамганы, хәрби бурычларына мөнәсәбәте турында Россия
Федерациясе гражданнары паспортларында тамганы, Россия Федерациясе Кораллы
Көчләренең шәхси номерлары булган жетоннарны (хәрби билетларда аларны
тапшыру турында тамгалар булган очракта хәрби бурычлылар өчен) тикшерәләр;
б) запас офицерларына беренчел исәпкә алу карточкаларын тутыралар.
Прапорщикларга, мичманнарга, старшиналарга, сержантларга, солдатларга һәм
запастагы матросларга алфавит карточкаларын һәм учет карточкаларын тутыралар
(2 нөсхәдә). Хәрби хезмәткә алынучыларның беренчел хәрби исәпкә алу карталарын
тутыралар. Күрсәтелгән документларны тутыру хәрби билетларда (хәрби билетлар
урынына бирелгән вакытлы таныклыкларда) язмалар, хәрби хезмәткә чакырылырга
тиешле гражданнарның хәрби билетлары һәм таныклыклары урынына белешмәләр
нигезендә башкарыла. Шул ук вакытта гражданнарның гаилә хәле, белеме, эш (уку)
урыны, вазыйфалары, яшәү урыны яисә булу урыны турында, шул исәптән яшәү
урыны һәм (яисә) булу урыны буенча теркәлү белән расланмаган белешмәләр һәм
хәрби исәпкә алына торган гражданнар документларындагы башка кирәкле
белешмәләр төгәлләштерелә;
в) хәрби билетлар (хәрби билетларга алмашка бирелгән вакытлыча
таныклыклар), хәрби билетлар урынына белешмәләр, шәхси электрон карталар,
прапорщикларның, мичманнарның, старшиналарның, сержантларның, запастагы
солдатларның һәм матросларның алфавит һәм исәпкә алу карточкалары, хәрби
хезмәткә чакырылырга тиешле гражданнар таныклыклары, хәрби хезмәткә
чакырылырга тиешле гражданнарның беренчел хәрби исәпкә алу карталары, шулай
ук Россия Федерациясе гражданнарының аларда хәрби бурычларга карата булмаган
паспортлары Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Хәрби комиссариатында,
муниципаль берәмлектә хәрбиләрне исәпкә кую өчен учетка кую өчен 2 атна эчендә
тапшырыла. Хәрби хезмәткә чакырылучыларга Татарстан Республикасы Әгерҗе
районы хәрби комиссариатына, хәрби исәпкә кую өчен муниципаль районга шәхси
килү зарурлыгы турында хәбәр итәләр. Моннан тыш, Татарстан Республикасы
Әгерҗе районы хәрби комиссариатына, гражданнарның хәрби исәпкә алу һәм
мобилизация документларында табылган төзәтмәләр, төгәлсезлекләр, ялган һәм
тулы булмаган кәгазь битләр күләме турында мәгълүмат бирәләр. Гражданнарны
хәрби исәпкә кую документлары нигезендә хәрби исәпкә кую мөмкинлеге булмаган
очракта, җирлек башкарма комитеты гражданнарга Татарстан Республикасы Әгерҗе
районы Хәрби комиссариатына, муниципаль районга шәхси килү зарурлыгы

турында хәбәр итә. Гражданнардан хәрби исәпкә алу документларын кабул иткәндә
распискалар бирәләр;
г) гражданнарны теркәү яисә йорт китапларында хәрби исәпкә кую турында
тамга ясыйлар.
3.4. Хәрби учеттан гражданнарны алуны оештыру һәм тәэмин итү
максатларында җирлек башкарма комитеты һәм вазыйфаи затлар:
а) Татарстан Республикасы Әгерҗе районы хәрби комиссариатына,
гражданнарның хәрби бурычка мөнәсәбәте турында билге булмаган очракта, әлеге
документларны рәсмиләштерү өчен, хәрби исәпкә алу буенча муниципаль
документларны һәм паспортларны тапшыралар. Запастагы офицерларга һәм
призывникларга Татарстан Республикасы Әгерҗе районы хәрби комиссариатына,
хәрби исәптән төшерү өчен муниципаль районга шәхси килү кирәклеге турында
хәбәр итәләр. Муниципаль берәмлектән читкә китүче хәрби хезмәткәрләрнең,
муниципаль берәмлекләрнең хәрби комиссарлары карарлары белән мобилизацион
күрсәтмәләре алынырга мөмкин, бу хакта хәрби билетларда (хәрби билетларга
алмашка бирелгән вакытлыча таныклыкларда) яисә хәрби билетлар урынына
белешмә рәвешендә тамга ясала. Хәрби-исәпкә алу мәгълүматларын төгәлләштерү
кирәк булган очракта, аларга хәрби комиссариатларга шәхси килү кирәклеге
турында хәбәр ителә. Гражданнардан хәрби исәпкә алу һәм паспортлар кабул
иткәндә распискалар бирәләр;
б) беренчел хәрби исәпкә алу документларында, шулай ук теркәү
карточкаларында яисә йорт кенәгәләрендә хәрби исәптән төшерү турында тамга
ясыйлар;
в) Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Хәрби
комиссариатына, муниципаль берәмлек чикләреннән яңа яшәү урынына хәрби
учеттан мәхрүм калган гражданнар исемлекләрен төзиләр һәм 2 атна эчендә
тапшыралар;
г) Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Хәрби комиссариатының,
муниципаль районның исәпкә алу мәгълүматларын исәпкә алу буенча чираттагы
төргәкләвенә кадәр гражданнарны хәрби исәпкә алу документларын саклыйлар,
шуннан соң аларны билгеләнгән тәртиптә юкка чыгаралар.
3.5. Җирлекнең башкарма комитеты ел саен, 1 февральгә кадәр, Татарстан
Республикасы Әгерҗе районы Хәрби комиссариатына, алдагы елда беренчел хәрби
исәпкә алу нәтиҗәләре турында муниципаль хисапларны тапшыра.
4. ХОКУЛАР
4.1. Планлы һәм максатчан эш өчен беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру
һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы зат хокуклы:
дәүләт хакимиятенең территориаль органнарыннан, районның башкарма
хакимияте органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан, шулай ук оештырухокукый рәвешләренә һәм милек рәвешләренә бәйсез рәвештә оешмалардан сорату
һәм билгеләнгән тәртиптә кирәкле материаллар һәм мәгълүмат алу буенча
тәкъдимнәр кертергә;
бурычларны беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен
җаваплы затка йөкләнгән бурычларны нәтиҗәле үтәү өчен кирәкле материаллар
соратып алырга һәм алырга;

беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы зат
компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча мәгълүмат базасы төзергә;
җирлек башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан аерым эшләрне башкару
өчен белгечне шартнамә нигезендә җәлеп итү турындагы мәсьәләләрне карауга
чыгарырга;
билгеләнгән тәртиптә үзара хезмәттәшлекне оештырырга һәм беренчел хәрби
исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы зат компетенциясенә
кертелгән мәсьәләләр буенча район башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә
органнары, шулай ук оешмалар белән хезмәт язышуын тәэмин итәргә;
беренчел хәрби исәпкә алуны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен җаваплы зат
компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча эчке киңәшмәләр үткәрергә.
5. ҖИТӘКЧЕЛЕК
5.1. Гражданнарның беренчел хәрби исәпкә алуны оештыруга һәм гамәлгә
ашыруга җаваплы зат үз вазыйфасына билгеләнә һәм җирлек Башкарма комитеты
җитәкчесе вазыйфасыннан азат ителә, «Тирсә авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты җитәкчесенең турыдан-туры буйсынуында тора.
5.2. Хәрби исәпкә алуны нигезле сәбәпләр (отпуск, вакытлыча хезмәткә
яраксызлык, командировка) буенча эш урынында алып баруга җаваплы зат булмаган
очракта, аны Тирсә авыл җирлеге башкарма комитеты белгече алмаштыра.
6.КОНТРОЛЬ
6.1. Җирлекнең башкарма комитеты тарафыннан беренчел хәрби исәпкә алуны
тикшереп тору Россия Федерациясе Кораллы Көчләренең хәрби идарәсе органнары
һәм Татарстан Республикасы Әгерҗе районы Хәрби комиссариаты тарафыннан
Россия Федерациясе Оборона министрлыгы билгеләгән тәртиптә муниципаль
органнар тарафыннан үткәрелә.
Беренчел хәрби исәпкә алуны башкару буенча җирлек башкарма комитеты
эшчәнлеге бәяләнгән күрсәткечләр һәм аларның эшчәнлеген бәяләү критерийлары
Россия Федерациясе Оборона министрлыгы тарафыннан билгеләнә.

Татарстан Республикасы
Әгерҗе муниципаль районы
Тирсә авыл җирлеге башкарма комитетының
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Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы затның
ВАЗЫЙФАИ ИНСТРУКЦИЯСЕ
1. Гомуми нигезләмәләр
1. Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат белгечләр категориясенә керә.
2. Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат итеп, эш стажына таләпләр куелмыйча
гына, Урта һөнәри белемгә яки башлангыч һөнәри белемгә ия булган, билгеләнгән
программа буенча махсус әзерлеккә ия булган һәм профиль буенча 1 елдан да ким
булмаган эш стажына ия булган зат билгеләнә.
3. Хәрби исәпкә алу һәм аннан азат итү буенча җаваплы затны билгеләү
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тирсә авыл җирлеге башкарма
комитеты җитәкчесенең кадрлар бүлеге башлыгы тәкъдиме белән башкарыла.
4. Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат белергә тиеш:
4.1. Хәрби исәп алып бару буенча закон һәм норматив хокукый актларны,
методик материалларны.
4.2. Хезмәт законнарын.
4.3. Документларны үтәүне контрольдә тоту формаларын һәм методларын.
4.4. Оешма структурасын һәм штатларын.
4.5. Хәрби исәпкә алу буенча материалларны рәсмиләштерү, алып бару һәм
саклау кагыйдәләрен.
4.6. Эш башкару нигезләрен.
4.7. Исәпләү техникасы, коммуникацияләр һәм элемтә чараларын.
4.8. Эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләрен һәм оешманың башка локаль норматив
актларын.
4.9. Куркынычсызлык техникасы, җитештерү санитариясе, хезмәтне саклау һәм
янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен.
5. Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат үз эшендә таяна:
5.1. Хәрби исәпкә алу турында нигезләмәгә.
5.2. Әлеге вазыйфаи инструкциясенә.
6. Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат турыдан-туры кадрлар бүлеге

башлыгына, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тирсә авыл
җирлеге башкарма комитеты җитәкчесенә буйсына.
7. Хәрби исәпкә алу (ял, авыру, һ.б.) буенча җаваплы зат булмаганда, аның
вазыйфаларын Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Тирсә авыл
җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе күрсәтмәсе белән билгеләнгән зат башкара.
2. Хезмәт вазыйфалары
Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат бурычлы:
1. Эшкә кабул ителә торган гражданнарның түбәндәгеләрне тикшерергә:
- РФ гражданнары паспортларында аларның хәрби бурычларга карата
мөнәсәбәте турында билге булуын;
- хәрби исәпкә алу документларының булуы һәм дөреслеген, шулай ук аларда
язмаларның чынлыгын, яшәү урыны яки тору урыны буенча хәрби исәпкә кую
турында билгене;
- мобилизацион күрсәтмәләр булуын (хәрби билетларда мобилизацион күрсәтмә
тапшыру турында тамга булган очракта хәрби запас өчен), РФ Кораллы Көчләренең
шәхси номерлары булган жетоннарны (хәрби билетта жетон тапшыру турында тамга
булган очракта хәрби бурычлылар өчен).
2. Хәрби исәпкә алу документларында язмалар нигезендә шәхси карточкалар
тутырырга. Шул ук вакытта хәрби исәпкә алына торган гражданнарның
документларындагы гаилә хәле, мәгариф, эш урыны (оешма бүлекчәсе),
вазыйфалары, яшәү урыны яисә булу урыны турында белешмәләр, башка
белешмәләр төгәлләштерелә.
3. Гражданнарга алар тарафыннан Россия Федерациясе законнарында
билгеләнгән хәрби исәпкә алу, мобилизацион әзерлек һәм мобилизация буенча
бурычларын үтәү тәртибен аңлатырга, аларның үтәлешен тикшереп торырга, шулай
ук күрсәтелгән бурычларны үтәмәгән өчен җаваплылык турында гражданнарга
мәгълүмат бирергә.
4. Хәрби комиссариатлар хәрби исәпкә алу документларында ачыкланган
бәхәссез төзәтүләр, төгәлсезлекләр һәм ялган урыннар, тулы булмаган сандагы
кәгазьләр турында, шулай ук гражданнар тарафыннан хәрби исәпкә алу,
мобилизацион әзерлек һәм мобилизация өлкәсендәге бурычларны үтәмәгән
очраклар турында хәбәр итәргә.
5., Ике атна эчендә тиешле хәрби комиссариатларга һәм (яки) җирле үзидарә
органнарына хәрби исәпкә алынырга, кабул ителергә (укырга керергә) яки эштән
куылырга (мәгариф учреждениеләреннән чыгарылырга) тиешле гражданнар
турында белешмәләрне җибәрергә. Кирәк булган очракта, хәрби хезмәткә
чакырылучылар өчен мәҗбүри тәртиптә, яшәү урыны яки тору урыны буенча хәрби
учетка кую яисә хәрби исәпкә алу документларындагы кирәкле белешмәләрне
төгәлләштерү максатларында, тиешле хәрби комиссариатларга яки җирле үзидарә
органнарына үзләре килергә тиеш булулары турында гражданнарга хәбәр итәргә
кирәк.
6. Тиешле хәрби комиссариатлар һәм (яки) җирле үзидарә органнары
запрослары буенча ике атна эчендә хәрби исәптә торучы гражданнар, шулай ук
хәрби исәптә тормаучы, әмма торырга тиешле гражданнар турында кирәкле

белешмәләрне җибәрергә.
7. Ел саен сентябрьдә тиешле хәрби комиссариатларга 15- һәм 16 яшьлек ир-ат
яшьтәге гражданнар исемлекләрен, ә 1 ноябрьгә кадәр - киләсе елда хәрби исәпкә
куелырга тиешле ир-ат җенесендәге гражданнар исемлекләрен тәкъдим итәргә.
8. Елга бер тапкыр хәрби исәпкә алу турында шәхси карточкаларда булган
мәгълүматларны хәрби исәпкә алу документларында булган белешмәләр белән
чагыштырырга.
9. Елына кимендә бер тапкыр Оборона министрлыгы билгели торган тәртиптә
хәрби исәпкә алу турында шәхси карточкаларда булган белешмәләрне, тиешле
хәрби комиссариатлар һәм (яки) җирле үзидарә органнары хәрби исәпкә алу
документларында булган белешмәләр белән чагыштырырга.
10. Шәхси карточкаларга гаилә хәленең, мәгарифнең, оешманың структур
бүлекчәсенең, вазыйфаның, яшәү урынының яисә булу урынының үзгәрүе, хәрби
учетта торучы гражданнарның сәламәтлеге торышы турында белешмәләр кертергә
һәм ике атна эчендә хәрби комиссариатларга күрсәтелгән үзгәрешләр турында хәбәр
итәргә.
11. Тиешле хәрби комиссариатларга яки җирле үзидарә органнарына чакырулар
(повесткалар) турында гражданнарга хәбәр итәргә һәм аларга хәрби комиссариатлар
күрсәтелгән урыннарга үз вакытында килү мөмкинлеген тәэмин итәргә, шул исәптән
мобилизация, хәрби хәл чорларында һәм сугыш вакытында.
3. Хезмәткәр хокуклары
Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат хокуклы:
1. Оешма җитәкчелегенең аның эшчәнлегенә кагылышлы карарлары
проектлары белән танышырга.
2. Аның компетенциясендә булган мәсьәләләр буенча оешма җитәкчелеге
каравына хезмәткәрләрнең эш алымнарын яхшырту һәм камилләштерү буенча
тәкъдимнәр, оешма хезмәткәрләре эшчәнлеге буенча кисәтүләр; оешма
эшчәнлегендә булган җитешсезлекләрне бетерү вариантларын кертергә;
3. Оешма һәм бүлекчәләр җитәкчелеге кушуы буенча үз вазыйфаи бурычларын
үтәү өчен кирәкле мәгълүматны һәм документларны шәхсән үзе яисә соратып
алырга.
4. Барлык (аерым) структур бүлекчәләр белгечләрен аңа йөкләнгән бурычларны
хәл итүгә җәлеп итәргә (әгәр дә бу структура бүлекчәләре турында нигезләмәдә
каралса, җитәкче рөхсәте белән).
5. Оешма җитәкчелегеннән үзләренең вазыйфаи хокукларын һәм бурычларын
үтәүдә ярдәм итүне таләп итәргә.
4. Хезмәткәр җаваплылыгы
Хәрби исәпкә алу буенча җаваплы зат җавап бирә:
1. Әлеге вазыйфаи инструкциядә каралган үз вазыйфаи бурычларын тиешенчә
үтәмәгән яисә үтәмәгән өчен - Россия Федерациясенең гамәлдәге хезмәт
законнарында билгеләнгән чикләрдә.
2. Үз эшчәнлеген гамәлгә ашыру барышында кылынган хокук бозулар өчен -

Россия Федерациясенең гамәлдәге административ, җинаять һәм граждан
законнарында билгеләнгән чикләрдә.
3. Матди зыян китергән өчен - Россия Федерациясенең гамәлдәге хезмәт һәм
граждан законнарында билгеләнгән чикләрдә.
КИЛЕШТЕРЕЛГӘН:
(вазифаның исеме, имза, ФИО)
«____» ________ 20___ ел.
(вазифаның исеме, имза, ФИО)
«____» ________ 20___ ел.

Хезмәткәрне таныштыру бите
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы
Тирсә авыл җирлеге башкарма комитеты
Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Тирсә авыл җирлеге
башкарма комитетының «____» ________20______ карары белән расланган хәрби
исәпкә алу буенча җаваплы затның вазыйфаи инструкциясе белән хезмәт
шартнамәсенә имза салганчы таныштырылдым:
N
1
2
3
4
5

Хезмәткәрнең Ф.И.Осы

Таныштыру датасы

Имза

