ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БаТКЕ АВЫЛ }ЦИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
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Татарстан Республикасы Тукай муниципаль
районы Бэтке авыл х(ирлеге
территориясендо беренчел хэрби исапка
алуны оештыру hэм гаj\.{элгэ ашыру
турында нигезлэмэне раслау хакында

<Оборона турында> 1996 елныц З1 маендагы 61-ФЗ номерлы, (Россия
Федерациясендэ мобилизация эзерлеге hoM мобилизациялэy турында> 1997 елныц 26
февралендэге 31-ФЗ номерлы, кХэрби бурыч hэм харби хезмэт турында) 1998 елныц
28 мартындагы 53-ФЗ номерлы, <<Россия Федерациясендэ х{ирле yзидарэ оештыруныц
гомуми принциплары турында> 2003 елныц б октябрендэге 1З 1-ФЗ номерлы Федераль
законнар, <Хэрби исопкэ аJIу турында нигезлемэне раслау хакында> Россия
Федерациясе Хокумэтенец 2006 елныц 27 ноябрендэге 7l9 номерлы карары,
Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы << Бэтке авыл п{ирлеге) уставы
нигезендэ Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Бэтке авыл }цирлоге
Башкарма комитеты

кАРАР БИРЭ:
l.TaTapcTaH Республикасы Тукай мунициlrаль районы Бэтке авыл п{ирлеге
территориясендэ беренчел хэрби исапко алуны оештыру hэм гамолгэ ашыру турында
нигезлэмэне расларга (1 нче кушымта).
2. Хорби исэпкэ алу hэм запаста торучы гражданнарны броньлау буенча
хозмэткэрнец вазыйфаи инструкциясен расларга (2 нче кушымта).
З. Олеге карарны Татарстан Республикасы рэсми хокукый мэгълyмат
портаJIында (pravo.tatarstan.ru) hэм Татарстан Республикасы ТукаЙ муниципаль
районыныц расми сайтында (tukay.tatarstan.ru. ) урнаштырырга.
4. Олеге карар 1"тэлешен контрольде тотуны Татарстан Республикасы Тукай
муниципа"пь районы Бэтке авыл }цирлеге Башкарма комитеты )цитокчесе урынбасары
Гайнутдинова Гелюса Фарит кызына йоклэргэ.
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Татарстан Республикасы Тукай
муниципаль районы Бетке авыл

хqирлеге Башкарма комитетыныц 202|
р{
елньлцJО,/"/
ёuам
номерлы карарына 1 нче кушымта

татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Батке авыл жирлеге
территориясенда беренчел харби исопка алуны оештыру hoM гамалга ашыру
турында нигезлама
I.

гомуми нигвзламалэр

1.1. Беренчел харби исэпкэ алу Татарчган Ресгlублшп<асы ТукЙ муItrДЦIIаJБ
рйотш Ботке авыл )Ig.lрлегенец (а"гга таба - >цирлек) хэрби исэпкэ алу хеЗМgtкаРе
тарафьшшан баrrшсарьша.

|.2. Херби исэпкэ алу хезмэткэре yз эшчэнlIегендэ <Оборона ryрынДа>1996
еJIньщ 31 маендаш 61-ФЗ номер.lы, <Россия Федерациясендэ мобил4заII4я езерлеге
haM мобилизацияlrаy турьшца) 1997 елпrъщ 26 февралендэге 31-ФЗ HoMepJБI, <О(аРбИ
бурьтч hэм хэрби хезмэт турындzD) 1998 елньщ 28 мартындагы 53-ФЗ HoMePJЫ,
(Россия Федерациясендэ хtирле yзидарэ оештъIруньщ гомуми приIщI4IIлары тУрЬШЦа)
2003 еJIнъщ б октябрендаге 1Зl-ФЗ номерлы Федерашь законнарга Россия
ФедераIцаясе Хокумэтенец <d(ерби исэпке алу т}рында нигезлэмане раслау хакында)
719 HoMepJБI карарьша, 2017 елньщ 11 июлендэ Россия Оборона МиНистрJъпЫ
тарафьшнан раслашан П(ирле yзrадФэ органнарьшца береrтчел хэрби исэпка аIý.НЫ
ItIN,IэJIгЭ aLIБIpy буелтча метод4к рекомеIцаIц4яJIэргэ, Татарстан Респубrплсасы
законнарына hэм баrrпса норматив хокукъй акглФынц Тукй муIilщшIаль рйоrш
<<Бэтке авып пglрлеге) муниIц{гIаJъ берэмлеге уатавынq шулай ук апеге FIr,шезламэго
TarIHa"

1.3. Нигезламэ авыл я(ирлеге Башкарма комитеты тарафыннан раслана.

II.

топ БурыlIлАр

2.1. Хэрби исэпкэ агry буенча хезматкэрнец топ бурьrчлары булып тора:

гражданнарныц Россия Федерациясе законнарында билгеленгЭН ХЭРбИ
бурычларын yTayнe тээмин итy;
хэрби исэпта торучы гражданнар турында мэгълyматпарны документаль
рэсмилаштерy;
ил оборонасын hэм даyлэт иминлеген тээмин итy мэнфэгатЬПаРеНДЭ
нетих(эле файдалану очен, хэрби хезмэткэ чакырылучы мобилизацион кеше
ресурсларыныц санлы составын hэм сыйфат торышын анаJIизлау;
РоссиЯ Федерациясе Кораллы кочлэрен, башка гаскэрлэрне, хорби
формированиелерне haM органнарны мобилизациялэy чорында тыныч вакыттан
сугыШ вакытына кYчерy чараларын тээмин итY очен, запаста торучы хэрбиукучы гражданнарны киракле санда азерлэy буенча планлы эш €LЛыП баРУ hЭМ
zLларныц тупланышын харби вакытта талэп ителган дэрэх(эда тоту.

пI"

ФункцияларЕ

З.1. П{ирпек территориясендэ запаста торучы гражданнарны hэм хэрби
хезметка чакырылырга тиешле гражданнарны, шул исэптэн яшаy урыны hэм
(яисо) килy урыны (З айдан артык вакытка) буенча теркалyе булмаган
гражданнарны беренчел хэрби исопке алуны гамэлге ашырырга.
З.2. Х{ирлек территориясендэ яшеr{е яисе килrIе (3 айдан артык
вакытка), шул исэптен яшэy урыны hэм (яисэ) килу урыны буенча теркэлмэген
hэм хэрби исэпкэ куелырга тиешле гражданнарны эчке эшлэр органнары белэн
берлектэ ачыкларга.

З.З" П{ирлек территориrIсенда урнашкан оешмаларныц исэбен

ЕlJIып

барырга hэм аларда харби исэпкэ алуны контрольда тотарга.
3.4. Россия Федерациясе Оборона министрлыгы тарафыннан билгелангэн
тертиптэ haM форма буенча беренчел хэрби исапка алу документларын
машинкада басылган текст haM электрон торлэрда апып барырга hэм сакларга.
3.5. Елга бер тапкыр беренчел хэрби исэlrкэ алу документларын
МУниципаль берэмлек (муниципаль берамлеклэр) хорби комиссариатыЕыц,
оешмаларныц хэрби исепке алу документлары белэн чагыштырып карарга.

З.6. Хэрби комиссариатларга оешмаларныц вазыйфаи затлары hэм
ГраЖДаннар тарафыннан хорби исопкэ шу, мобилизацион озерлек hэм

мобилизация буенча вазыйфаларны yтэмеy очраклары турында мэгълyмат
бирергэ.

3.7. Беренчел харби исэпкэ алу документларындагы мэгълyматларга yз
вакытында yзгэрешлэр кертерге hэм ике атна эчендэ муниципалъ берэмлекнец
(муниципалъ берэмлеклорнец) хэрби комиссариатына Россия Федерациясе
Оборона министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн форма буенча кертелган
yзгэрешлэр турында хэбэр итерга.
3.8. Ел саен 1 октябрьгэ кадэр харби комиссариатка 15 яшька )t1иткан иратлар heM 16 яшькэ житкэн ир-атлар исемлеген, э 1 ноябрьгэ кадор килесе елда
беренчел хэрби исаrrкэ куелырга тиешле ир-атлар исемлеген тапшырырга"
З.9. Оешмаларныц вазыйфаи затларына hэм гражданнарга Россия
Федерациясе законнарында билгелэнгэн хэрби исэпкэ ilу, мобилизацион
эзерлек hэм мобилизация буенча бурычларын ацлатырга heM аларныц yтэлешен
контрольдэ тотарга, шулай ук кyрсателгэн бурычларны !.тэмэгэн очен
х{аваплылык турында мэгълyмат бирергэ.
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хокуклАр

4.|. ГIланлы hэм максатчан эш алып бару очен харби исапка

хезмэткэре хокуклы:

алу

федераль дэyлат хакимияте органнарыннан, Татарстан Республикасы
башкарма хакимияте органнарыннан, яtирле yзидара органнарыннан, шулай ук
оештыру-хокукый формаларына hэм милек формаларына бэйсез рэвеште
r{реЖДениелардэн haM оешмrLлардан киракле матери€Lллар haM мегълYмат
сорату hэм алу буенча тэкъдимнэр кертерге;
х{ирле yзидарэ органы администрациясе структур булекчэлэреннэн
ан€LгIитик материаJIлар, чарЕuIарныц }rqыелма планнары буенча тэкъдимнэр hэм

€Lларныц

уIэлеше турында мегъл!мат, шулай ук йоклэнгэн бурычларны

натипdоле yтэy очен кирскле башка матери€Lлларны

соратырга hoM €tлырга;
базаларын

yз компетенциясенэ кертелгэн масьалалэр буенча мегълyмат

булдырырга;
хtирле yзидарэ органы щитакчесе каравына аерым эшлэрне башкару очен
килеш!, нигезенде хезмэткэрлэрне щэлеп итy турында мэсьэлэлерне чыгарырга;
федераль башкарма хакимият органнары, Татарстан Республикасы
башкарма хакимияте органнары, х(ирле yзидаре органнары, ищтимагый
берлэшмэлэр, шулай
оешмалар белэн
компетенциясенэ караган
мэсьэлэлар буенча билгелангэн тартиптэ хезматтошлекне оештырырга hэм
хезмэт язышуын тээмин итэргэ"
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ч. }ItитакчЕлЕк
5.1. Хэрби исэrrка алу хезметкэре авыл п{ирлеге Башкарма комитеты
я{итэкчесе тарафыннан билгеланэ hoM вазыйфадан азат ителэ hэм эшченлекне

остэмэ эш буларак агIып бара.
5.2. Харби исэшкэ алу хезмэткаре турыдан-туры авыл )цирлеге Башкарма
комитеты х(итакчесена буйсына.
5.3. Херби исепкэ алу хезмэткэре я(итди сабеплэр аркасында (отпуск,
вакытлыча эшкэ сэлэтсезлек, командировка) эш урынында булмаган очракта,
аны )цирлекнец Башкарма комитеты )цитекчесе €шыштыра,

