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Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл җирлегендҽ Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның
истҽлеген мҽңгелҽштерү турында
Нигезлҽмҽне раслау хакында
"Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгҽрешлҽр кертү турында"
2021 елның 30 апреленнҽн 119-ФЗ номерлы Федераль закон, Югары Ослан
муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Уставы нигезендҽ,
Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл җирлеге Советы
карар итте:
.
1.
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлегендҽ Ватанны
саклаганда һҽлак булучыларның истҽлеген мҽңгелҽштерү турында Нигезлҽмҽне
расларга (1 номерлы кушымта)
2.
Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында
һҽм Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында
урнаштырырга.
3. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советының
социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр, законлылык һҽм хокук тҽртибе буенча даими
комиссиясенҽ ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тоту йөклҽнде.
.
Совет рҽисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл җирлеге башлыгы

Ф.Р. Каримов

Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл җирлеге Советының
2021 нче елның 10 нчы сентябреннҽн
13-73 нче номерлы карарына
1номерлы кушымта
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлегендҽ Ватанны саклаганда
һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү турында
Нигезлҽмҽ
1. Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү
Мҽңгелҽштерелергҽ тиеш:
- сугыш хҽрҽкҽтлҽре барышында, башка хҽрби бурычларны үтҽгҽндҽ яки
Ватанны саклау буенча хезмҽт бурычларын үтҽгҽндҽ һҽлак булучылар;
- башка дҽүлҽтлҽр территориялҽрендҽ хҽрби бурыч үтҽгҽндҽ һҽлак булучылар;
- Ватанны саклаганда яралардан, контузиялҽрдҽн, гариплҽрдҽн яисҽ
авырулардан, күрсҽтелгҽн нҽтиҗҽлҽргҽ килү вакытына бҽйсез рҽвештҽ, шулай ук
хҽрби хҽрҽкҽтлҽр барышында хҽбҽрсез югалган башка хҽрби бурычларны үтҽгҽндҽ
яисҽ хезмҽт бурычларын үтҽгҽндҽ вафат булганнар;
- хҽрби хҽл аркасында, ҽмма үз намусын һҽм абруен югалтмаган, Ватаннарын
үзгҽртмҽгҽн ҽсирлектҽ үлгҽн, һҽлак булган, вафат булганнар.
Россияне яклап һҽлак булган чит ил гражданнарын да хҽтердҽ тотырга кирҽк.
2. Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү
формалары:
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерүнең төп
формалары булып тора:
- хҽрби каберлеклҽрне саклау һҽм төзеклҽндерү, Ватанны
яктан бҽйле аерым территориялҽрне саклау һҽм төзеклҽндерү;
- билгесез хҽрби каберлеклҽрне һҽм күмелмҽгҽн калдыкларны ачыклауга,
Ватанны саклаганда һҽлак булган һҽм хҽбҽрсез югалган кешелҽрнең исемнҽрен
билгелҽүгҽ, аларның исемнҽрен һҽм алар турында башка мҽгълүматларны Хҽтер
китабына һҽм тиешле мҽгълүмати системаларга кертүгҽ юнҽлтелгҽн саклаганда
һҽлак булучыларны җирлҽүнең башка урыннарын булдыру, саклау һҽм төзеклҽндерү,
каберлеклҽр, һҽйкҽллҽр, стелалар, обелисклар, һҽлак булганнар истҽлеген
мҽңгелҽштерүче башка мемориаль корылмалар һҽм объектлар урнаштыру;
- Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның батырлыгына тарихи эзлҽнү эше
үткҽрү;
- мемориаль музейлар булдыру һҽм хҽрби хҽрҽкҽтлҽр урыннарында истҽлек
билгелҽре булдыру;
- массакүлҽм мҽгълүмат чараларында һҽм "Интернет" мҽгълүматтелекоммуникация челтҽрендҽ Ватанны саклаганда һҽлак булганнар турында

материалларны бастырып чыгару, аларның батырлыкларына багышланган сҽнгать
һҽм ҽдҽбият ҽсҽрлҽре булдыру, күргҽзмҽлҽр оештыру;
- Ватанны саклаганда һҽлак булган урамнарга һҽм мҽйданнарга, географик
объектларга, оешмаларга, шул исҽптҽн мҽгариф оешмаларына, учреждениелҽргҽ,
хҽрби частьлҽргҽ һҽм берлҽшмҽлҽргҽ, корабльлҽргҽ һҽм судноларга, Ватанны
саклаганда һҽлак булучыларның исемнҽрен бирү;
- Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның исемнҽрен хҽрби частьлҽрнең, хҽрби
һөнҽри белем бирү оешмаларының һҽм югары белем хҽрби мҽгариф оешмаларының
шҽхси составы исемлеклҽренҽ кертү;
- Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның исемнҽрен мҽңгелҽштерүче
истҽлекле даталар билгелҽү.
Дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм җирле үзидарҽ органнары, иҗтимагый-дҽүлҽт
берлҽшмҽлҽре, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр карары буенча Ватанны саклаганда һҽлак
булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү буенча башка чаралар да гамҽлгҽ
ашырылырга мөмкин
3. Ватанны саклаганда һҽлак булучыларны күмү
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның кабер ташлары, һҽйкҽллҽр, стеллалар,
обелисклар, чиклҽү элементлары һҽм башка мемориаль корылмалар һҽм объектлар
белҽн җирлҽнүе хҽрби каберлеклҽр булып тора.
Аларга түбҽндҽгелҽр керҽ: гомуми зиратлардагы аерым хҽрби участоклар, уртак
зиратлардагы туганнар һҽм шҽхси каберлеклҽр, зиратлардан читтҽ, колумбария һҽм
һҽлак булганнарның җҽсҽдлҽре салынган урналар.
4.Ватанны саклаганда һҽлак булганнарны күмү (җирлҽү) тҽртибе
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарны күмү (җирлҽү) федераль закон талҽплҽре
нигезендҽ башкарыла.
5. Хҽрби каберлеклҽрне дҽүлҽт исҽбе, карап тоту һҽм төзеклҽндерү
Хҽрби каберлеклҽр дҽүлҽт исҽбенҽ алынырга тиеш. Югары Ослан муниципаль
районы Вахитов авыл җирлеге территориясендҽ аларның исҽбен Вахитов авыл
җирлеге Башкарма комитеты алып бара. Һҽр хҽрби каберлеккҽ мемориаль билге
куела һҽм паспорт төзелҽ.
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге территориясендҽ
хҽрби каберлеклҽрне карап тоту өчен Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитеты
җаваплы.
6. Хҽрби каберлеклҽрнең сакланышын тҽэмин итү
Россия Федерациясе халыкларының мҽдҽни мирас объектлары (тарих һҽм
мҽдҽният һҽйкҽллҽре) дип танылган хҽрби каберлеклҽрнең сакланышын тҽэмин итү
максатларында, мҽдҽни мирас объектларын саклау зоналары Россия Федерациясе
законнары белҽн билгелҽнҽ.
Җирдҽн файдалану һҽм төзелеш кагыйдҽлҽре хҽрби каберлеклҽрнең
сакланышын тҽэмин итү зарурлыгыннан чыгып эшлҽнҽ һҽм үзгҽртелҽ.

Хҽрби күмүлҽргҽ зарар китерергҽ мөмкин булган төзелеш, җир, юл һҽм башка
эшлҽр Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитеты белҽн килештерелгҽннҽн соң гына
башкарыла.
Гражданнар һҽм юридик затлар хокукка ия булган җир кишҽрлеклҽрендҽ булган
хҽрби каберлеклҽрне саклау өчен җаваплы
Җир кишҽрлеклҽрендҽ (җир кишҽрлеклҽре өлешендҽ) сөяк калдыклары һҽм
(яисҽ) кабер ташлары, һҽйкҽллҽр, стел, обелисклар, башка мемориаль корылмалар
һҽм объектлар, аларның өлешлҽрен (алга таба - иске күмү урыннары) ачыкланган
очракта, гражданнар һҽм (яисҽ) юридик затлар, аларның җир кишҽрлеклҽре (җир
кишҽрлеклҽре өлешлҽре) булган булсалар, якигражданнарга һҽм (яисҽ) юридик
затларга карамаган җир кишҽрлеклҽрендҽ иске күмү урыннарын ачыклаган затлар бу
хакта Вахитов авыл җирлегенең эчке эшлҽр органнары һҽм (яисҽ) Башкарма
комитеты ачыкланган көннҽн алып өч эш көне эчендҽ хҽбҽр итҽргҽ тиеш.
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның күмелмҽгҽн мҽетлҽренҽ тап булган яки
билгесез хҽрби күмүлҽр ачыкланган очракта, Вахитов авыл җирлеге Башкарма
комитеты Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органына
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның күмелмҽгҽн калдыкларын яисҽ билгесез
хҽрби күмүлҽрне шул расланган көннҽн алып өч эш көне эчендҽ ачыклау турында
хҽбҽр итҽ.
Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның җҽсҽдлҽрен табу турында хҽбҽр
алынганнан соң ун эш көненнҽн дҽ соңга калмыйча Татарстан Республикасы дҽүлҽт
хакимиятенең вҽкалҽтле органы аларны күмү турында карар кабул итҽ. Ҽгҽр Ватанны
саклаганда һҽлак булганнарның күмелмҽгҽн калдыклары гражданнар һҽм (яисҽ)
юридик затлар хокукка ия булган җир кишҽрлеклҽрендҽ (җир кишҽрлеклҽренең
өлешлҽре) табылган булса, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле
органы аларны күчерү һҽм алга таба күмү турында карар кабул итҽ.
Билгесез хҽрби күмүлҽр ачыклану турында хҽбҽрнамҽ алган көннҽн алып ун эш
көненнҽн дҽ соңга калмыйча, Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимияте вҽкалҽтле
органы билгесез хҽрби күмүлҽрне, шул исҽптҽн билгесез хҽрби күмүлҽрне
гражданнар һҽм (яисҽ) юридик затлар карамагындагы җир кишҽрлеклҽрендҽ (җир
кишҽрлеклҽренең өлешлҽре) барлыгы ачыкланган очракта, күчерү турында карар
кабул итҽ. Гражданнар һҽм (яки) юридик затларга карамаган җир кишҽрлеклҽрендҽ
(җир кишҽрлеклҽре өлешлҽрендҽ) билгесез сугышчылар күмелгҽн очракта, Татарстан
Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органы ачыкланган урында билгесез
хҽрби каберлеклҽрне саклап калу турында карар кабул итҽргҽ мөмкин. Югары Ослан
авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан мондый карар кабул иткҽндҽ
"Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның истҽлеген мҽңгелҽштерү турында" 1993
елның 14 гыйнварыннан 4292-1 РФ номерлы Законының 5 статьясында каралган
тиешле чаралар күрелҽ.
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның җҽсҽдлҽрен күмү буенча чаралар,
аларны күчерү буенча чараларны да кертеп, ҽлеге статьяның җиденче һҽм сигезенче
өлешлҽрендҽ каралган билгесез хҽрби каберлеклҽрне күчерү буенча чаралар Россия
Федерациясе субъектының вҽкалҽтле органы тарафыннан Ватанны саклаганда яисҽ
билгесез хҽрби күмелгҽн урыннарда һҽлак булучыларның җҽсҽдлҽрен табу турында
хҽбҽр алынганнан соң өч айдан да артмаган вакыт эчендҽ үткҽрелҽ.
Табылган корал, документлар һҽм һҽлак булганнарның башка мөлкҽте акт
буенча аларны өйрҽнү, экспертиза һҽм исҽпкҽ алу өчен хҽрби идарҽ органнарына
тапшырыла. Шул ук вакытта һҽлак булучыларның документлары, шҽхси ҽйберлҽре
һҽм бүлҽклҽре аларның туганнарына яки музейларга тапшырыла, ату коралы эчке
эшлҽр органнарына тапшырыла. Атыш коралы һҽм кораллануның башка чаралары,

аларны сугышчан куллануны булдырмый торган хҽлгҽ китергҽннҽн соң, музейларга
экспонациялҽү өчен тапшырыла ала.
Шартлаткыч ҽйберлҽр табылу турында кичекмҽстҽн хҽрби идарҽ органнарына
хҽбҽр ителҽ, билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аларны зарарсызландыру яки юк итү буенча
чаралар күрҽ. Шартлау куркынычы булган предметларның үз инициативасы буенча
аларны табу һҽм аларны транспортировкалау тыела.
Ватанны саклаганда һҽлак булган кешелҽрнең җҽсҽдлҽрен экскумациялҽү
чаралары Татарстан Республикасы дҽүлҽт хакимиятенең вҽкалҽтле органы
тарафыннан тҽэмин ителҽ.
Хҽрби күмүлҽрнең сакланышын Вахитов авыл җирлегенең Башкарма комитеты
тҽэмин итҽ
Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның җҽсҽдлҽренең сакланышын тҽэмин итү
«Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү турында» 1993
елның 14 гыйнварыннан 4292-1 РФ номерлы Закон белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ
гамҽлгҽ ашырыла.
7. Хҽрби каберлеклҽрне торгызу
Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитеты Бөек Ватан сугышында һҽлак булган
сугышчыларның каберлеклҽрен, мемориаль корылмаларны һҽм һҽлак булганнарның
истҽлеген мҽңгелҽштерүче объектларны төзеклҽндерергҽ тиеш.
Хҽрби каберлеклҽргҽ зыян китерүдҽ гаепле гражданнар яки юридик затлар
аларны торгызырга тиеш.
8. Эзлҽү эшен оештыру
Билгесез сугышчылар каберлеклҽрен һҽм җирсез калган җҽсҽдлҽрне ачыклау,
һҽлак булучыларның яки хҽбҽрсез югалганнарның исемнҽрен билгелҽү максатыннан
эзлҽү эшлҽре алып барыла. Ул мондый эш башкаруга вҽкалҽтле иҗтимагый
берлҽшмҽлҽр тарафыннан оештырыла һҽм үткҽрелҽ.
Хҽрби гамҽллҽр барган урыннарда эзлҽү эшлҽре алып бару, шулай ук хҽрби
каберлеклҽрне үз инициативалары белҽн ачу тыела.
Һҽлак булучыларны күмү өлешендҽ эзлҽү эшлҽрен үткҽрү тҽртибе гамҽлдҽге
законнар нигезендҽ Башкарма комитет тарафыннан үз компетенциясе чиклҽрендҽ
билгелҽнҽ.
9. Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү
эшен гамҽлгҽ ашыручы дҽүлҽт хакимияте органнары һҽм
җирле үзидарҽ органнары вҽкалҽтлҽре
Югары Ослан районы Хҽрби комиссариаты:
- Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда Ватанны саклаганда
һҽлак булган кешелҽрнең мҽетлҽрен күмү (кабат күмү) эшендҽ катнаша;
- иҗтимагый берлҽшмҽлҽргҽ эзлҽнү эшлҽре алып баруда, һҽлак булган
сугышчыларның мҽетлҽрен күмүдҽ (кабат күмүдҽ) һҽм хҽрби каберлеклҽрне
төзеклҽндерүдҽ гамҽли ярдҽм күрсҽтҽ;
- эзлҽү эшлҽре барышында табылган корал, хҽрби техника һҽм башка матди
чараларны документлар белҽн кабул итүне гамҽлгҽ ашыра, аларны өйрҽнү, исҽпкҽ
алу һҽм алга таба файдалану предметына экспертиза үткҽрҽ;

- һҽлак булучылар һҽм хҽбҽрсез югалганнар турында мҽгълүматларны билгелҽү
буенча эш алып бара;
- Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлегенең Хҽтер китапларын
бастыру өчен материаллар ҽзерлҽүдҽ ярдҽм күрсҽтҽ.
Югары Ослан муниципаль районы Эчке эшлҽр бүлеге
- эзлҽү эшлҽрен башкарганда җҽмҽгать тҽртибен тҽэмин итҽ;
- эзлҽнү эше барышында табылган ату коралын кабул итү һҽм саклау эшлҽрен
башкара;
- эчке гаскҽрлҽрдҽ һҽлак булган хҽрби хезмҽткҽрлҽрнең, эчке эшлҽр
органнарының рядовой һҽм җитҽкче составының затларының исҽбен алып бара;
- хҽбҽрсез югалганнар турында мҽгълүмат урнаштыруда катнаша;
Хҽтер китабын бастыру тҽртибен билгели.
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- Вахитов авыл җирлегенең Хҽтер китабын бастыру өчен полиграфик базаны
тҽэмин итҽ;
- массакүлҽм мҽгълүмат чараларында һҽлак булган, хҽбҽрсез югалган
кешелҽрне эзлҽү, Ватанны саклаучылар турында материаллар бастыруны тҽэмин
итҽ.
Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитеты:
- Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның истҽлеген мҽңгелҽштерүче хҽрби
каберлеклҽрне, мемориаль корылмаларны һҽм объектларны тҽртиптҽ тоту һҽм
төзеклҽндерү чараларын, шулай ук Россия Федерациясе территориясендҽ чит ил
хҽрбилҽренең каберлеклҽрен карау буенча хөкүмҽтара килешүлҽрне гамҽлгҽ ашыру
эшлҽрен башкара;
- яңа хҽрби каберлеклҽр өчен мҽйданнар резервын булдыралар;
- Хҽрби күмүлҽрдҽн тыш урнашкан һҽм Мҽңгелек ут яисҽ Хҽтер уты булган
мемориаль корылмаларны үзҽклҽштерелгҽн исҽпкҽ алуны оештыру максатларында
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның хҽтерен мҽңгелҽштерү буенча башкарма
хакимиятнең вҽкалҽтле федераль органы белҽн үзара хезмҽттҽшлекне гамҽлгҽ
ашыралар.
11. Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның истҽлеген мҽңгелҽштерү буенча
чараларны финанс һҽм матди-техник яктан тҽэмин итү
Ватанны саклаганда һҽлак булганнарның истҽлеген мҽңгелҽштерү, шул исҽптҽн
Ватанны саклаучыларның батырлыкларына тарихи яктан бҽйле аерым
территориялҽрне һҽм объектларны урнаштыру, шулай ук күргҽзмҽлҽр һҽм башка
чаралар оештыру чыгымнары Вахитов авыл җирлеге Башкарма комитеты
компетенциясе, шулай ук юридик һҽм физик затларның ирекле взнослары һҽм
иганҽлҽре нигезендҽ җирле бюджет акчалары хисабына башкарыла ала.
Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл җирлеге Советы карары белҽн
Ватанны саклаганда һҽлак булучыларның истҽлеген мҽңгелҽштерү буенча
чараларны матди-техник тҽэмин итү тҽртибе билгелҽнҽ.
12. Ҽлеге Нигезлҽмҽне бозган өчен җаваплылык
Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан Вахитов
авыл җирлеге Башкарма комитеты тарафыннан Ватанны саклаганда һҽлак
булучыларның истҽлеген мҽңгелҽштерүче һҽйкҽллҽр һҽм башка мемориаль
корылмалар саклана.

Ҽлеге Нигезлҽмҽне бозуда гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендҽ җаваплы.

