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Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Советы һәм Башкарма комитетының дәүләт  

серен белүгә рөхсәте булган вазыйфаи затларының 

Россия Федерациясеннән читкә чыгу тәртибе 

турындагы күрсәтмәне раслау хакында 

 

 

 

         “Дәүләт сере турында”гы 1993 елның 21 июлендәге 5485-1 номерлы 

Россия Федерациясе Законы, “Россия Федерациясеннән читкә чыгу һәм Россия 

Федерациясенә керү тәртибе турында”гы 1996 елның 15 августындагы 114-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2004 

елның 5 гыйнварындагы 3-1 номерлы карары белән расланган Россия 

Федерациясендә яшеренлек режимын тәэмин итү буенча күрсәтмәне үтәү 

йөзеннән, 

КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Дәүләт серен белүгә  рөхсәте булган Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитеты вазыйфаи затларының 

Россия Федерациясеннән читкә чыгу тәртибе турындагы күрсәтмәне кушымта 

нигезендә (алга таба - күрсәтмә) расларга. 

2. Саба муниципаль районы Башкарма комитетына күрсәтмә таләпләрен 

үтәү тәртибе саклануын контрольдә тотуны гамәлгә ашыру бурычын йөкләргә. 

3. Саба муниципаль районы Башкарма комитетына: 

3.1. Күрсәтмә таләпләрен үтәү тәртибе саклануын контрольдә тотуны 

гамәлгә ашыру өчен җаваплы вазыйфаи затны билгеләргә: 

3.1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советы һәм 

Башкарма комитетының дәүләт серен тәшкил итүче мәгълүматлар белән 

эшләргә рөхсәте булган  вазыйфаи затларына күрсәтмә таләпләрен җиткерергә; 

3.2. Икенче форма буенча дәүләт серен белүгә рөхсәт алган  вазыйфаи 

затлардан Россия Федерациясеннән читтә шәхесне таныклаучы гамәлдәге 

документларны кабул итүне, саклауны һәм бирүне тәэмин итәргә. 



4. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Советы һәм 

Башкарма комитетының вазыйфаи затларына Россия Федерациясеннән читкә 

чыкканда күрсәтмәгә таянып эш итәргә тәкъдим итәргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

                                                

 

 

 

                                              Р.Н.Минниханов 

 

 

 

 



Саба муниципаль районы 

Башлыгының 

______________________ 

 

карарына кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы Саба район Советы һәм Саба район Башкарма 

комитетының дәүләт серен белүгә рөхсәте булган вазыйфаи затларының 

Россия Федерациясеннән читкә чыгу тәртибе турында Күрсәтмә 
I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Күрсәтмә Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Советы һәм Башкарма комитетының дәүләт серен белүгә рөхсәте булган 

вазыйфаи затларының (алга таба-вазыйфаи затлар) Россия Федерациясеннән 

читкә чыгу тәртибен билгели. 

1.2. Дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләр белән эшләргә рөхсәт бирү 

Саба муниципаль районы Башлыгы һәм Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе тарафыннан расланган һәм 

дәүләт серенә кертелергә тиеш булган Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитеты хезмәткәрләре 

вазыйфаларының номенклатуралары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

          1.3. Әлеге күрсәтмәдә түбәндәге төп төшенчәләр кулланыла: 

            чит ил паспорты  – Россия Федерациясеннән читтә Россия Федерациясе 

гражданинының шәхесен таныклаучы төп документ; 

           вазыйфаи затлар-Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы 

Советы һәм Башкарма комитетының дәүләт серен белүгә рөхсәте булган 

вазыйфаи затлары; 

           вазыйфаи затларга дәүләт серен белүгә рөхсәт бирү формалары: 

           икенче форма-бик яшерен белешмәләр белән эшләргә рөхсәте булган 

вазыйфаи затлар өчен; 

            1.4. Әлеге күрсәтмәнең таләпләре вазыйфаи затларның Россия 

Федерациясеннән читкә  чыгуларының барлык очракларына да туры килә. 

II Вазыйфаи затның бурычлары 

          2.1. Икенче форма буенча дәүләт серен белүгә рөхсәт алган вазыйфаи зат 

Саба муниципаль районы Башкарма комитетының мобилизация органына (алга 

таба – мобилизация органына) биш көн эчендә чит ил паспортын тапшырырга 

тиеш): 

          – дәүләт серен белүгә рөхсәт бирүнең әлеге формасын күз алдында 

тотучы вазыйфага билгеләгәндә;  

          чит ил паспортын рәсмиләштергәннән (яңадан рәсмиләштергәннән) соң; 

           чит ил территориясенә керү хокукы  бирүче визаны рәсмиләштерү 

тәмамлангач;  

           Россия Федерациясенә кайтканнан соң (эшкә чыгу яисә вазыйфаи 

вазыйфаларны башкара башлау датасыннан);шулай ук, әлеге күрсәтмәнең 1 нче 

кушымтасы нигезендәге форма буенча анкета тапшырырга кирәк. 



2.2. Россия Федерациясеннән читкә чыгучы вазыйфаи зат чит илләрдә 

төрле конфиденциаль сөйләшүләрнең алып барылуы һәм элемтә каналлары 

(радио, телефон, факс, Интернет, интерактив системалар, дистанцион укыту 

Системалары һ. б.) буенча яшерен мәгълүматлар белән алмашуы тыелу 

турындагы таләпне үтәргә тиеш, шулай ук үз-үзең өчен уңайсыз ситуацияләр 

тудырырга мөмкин булган һәм дәүләт серләрен саклау буенча йөкләмәләрне 

бозуга алшартлар булып торган гамәлләргә юл куймаска кирәк. 

III. Вазыйфаи затлар тарафыннан Россия Федерациясеннән читкә чыгуны 

килештерү, белдерү 

3.1. Вазыйфаи затлар тарафыннан Россия Федерациясеннән читкә чыгуны 

килештерү, белдерү тәртибе: 

1) икенче форма буенча дәүләт серен белүгә рөхсәт алган вазыйфаи зат, 

Россия Федерациясеннән читкә чыгу вакытына кадәр бер ай алдан, әлеге 

күрсәтмәнең 2 нче кушымтасы нигезендәге форма буенча мобилизация 

органына гариза тапшыра. Гаризаны карау вакыты 10 көн ; 

2) Мобилизация органы район Башлыгына Россия Федерациясеннән 

читкә чыгу һәм чит ил паспортын бирү турында кабул ителгән карар турында 

хәбәр итә. 

Паспорт бирер алдыннан вазыйфаи зат мобилизация органында 

инструктаж үтә. 

3.2. Виза рәсмиләштерү максатларында чит ил паспортын бирүне 

килештерү тәртибе: 

1) икенче форма буенча дәүләт серен белүгә рөхсәт алган вазыйфаи зат 

чит дәүләт территориясенә керү хокукына виза рәсмиләштерү өчен әлеге 

күрсәтмәнең 2 нче кушымтасы нигезендәге форма буенча мобилизация 

органына гариза тапшыра. Гаризаны карау вакыты 10 көн ; 

2) мобилизация органы район Башлыгына Россия Федерациясеннән читкә 

чыгу һәм чит ил паспортын бирү турында кабул ителгән карар турында хәбәр 

итә; 

3) чит ил территориясенә керү хокукына виза рәсмиләштергәннән соң, 

әлеге күрсәтмәнең 2.1 пункты нигезендә чит ил паспорты мобилизация 

органына тапшырыла. 

3.3. Вазыйфаи затларның Россия Федерациясеннән читкә хезмәт 

командировкаларына чыгулары: 

1) вазыйфаи затларның Россия Федерациясеннән читкә хезмәт 

командировкаларына чыгулары Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

районы җирле үзидарә органнары актлары нигезендә гамәлгә ашырыла; 

2) Россия Федерациясе читендәге сәфәрләрне оештыручы Татарстан 

Республикасы Саба муниципаль районының җирле үзидарә органы яисә 

муниципаль берәмлеге мобилизация органына төркем составы, максатлар, 

сроклар, ил турында язма рәвештә хәбәр итә һәм кабул итүче якның 

реквизитларын күрсәтә; 

3) Россия Федерациясеннән читкә хезмәт командировкасына җибәрелә 

торган вазыйфаи затлар, әлеге күрсәтмәнең 3.1 пункты нигезендә, хәбәрнамәне 

(3 нче кушымта), Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекнең җирле 

үзидарә органы акты кабул ителгәннән соң биш көннән дә соңга калмыйча 

мобилизация органына тапшырырга тиеш. 



Чит ил паспорты бирер алдыннан вазыйфаи затлар мобилизация 

органында инструктаж үтә. 

4) Вазыйфаи зат яисә вазыйфаи затлар төркеме  Россия Федерациясеннән 

читкә хезмәт командировкасына чыкканда, мобилизация органы, билгеләнгән 

тәртиптә, чыгарга унбиш көннән дә соңга калмыйча, хәбәрнамәне Россия 

Федерациясенең Тышкы разведка хезмәтенә җибәрә. 

 

IV. Чикләмәләр 

4.1. Икенче форма буенча дәүләт серен белүгә рөхсәт алган вазыйфаи 

затның Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукы, “Россия Федерациясеннән 

читкә чыгу һәм Россия Федерациясенә керү тәртибе турында”гы 1996 елның 15 

августындагы 114-ФЗ номерлы Федераль законның 15, 16 статьяларында, 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Россия Федерациясендә яшеренлек 

режимын тәэмин итү буенча күрсәтмәне раслау турында”гы 2004 елның 5 

гыйнварындагы 3-1 номерлы карарында каралган очракларда һәм тәртиптә 

вакытлыча чикләнергә мөмкин. 

Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын чикләү турындагы карарга 

“Россия Федерациясеннән читкә чыгу һәм Россия Федерациясенә керү тәртибе 

турында”гы 1996 елның 15 августындагы 114-ФЗ номерлы Федераль законның 

17 статьясында билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелергә мөмкин. 

4.2. Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын вакытлыча чикләү яки 

чит ил паспортын бирү һәм Россия Федерациясеннән читкә чыгу мөмкинлеге 

турында карар Саба муниципаль районы Башлыгы тарафыннан, ул вакытлыча 

булмаган очракта-вәкаләтле зат тарафыннан кабул ителә. 

4.3. Вазыйфаи зат белән дәүләт серен тәшкил итүче бик яшерен 

мәгълүмат белән эшләргә рөхсәт биргәндә хезмәт контракты (хезмәт килешүе) 

төзелгән булса, Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын вакытлыча 

чикләү турында карар кабул ителергә мөмкин. Бу хезмәт контракты Россия 

Федерациясеннән чыгу хокукын вакытлыча чикләүне күз алдында тота. Шул ук 

вакытта чикләү срогы вазыйфаи затның бик әһәмиятле яки бик яшерен 

мәгълүмат белән соңгы танышу  көненнән исәпләнә. 

4.4. Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын вакытлыча чикләү өчен 

нигезләр булган очракта, чикләү срогы вазыйфаи затның яшерен мәгълүматлар 

белән соңгы танышканнан көненнән соң биш елдан да артмаска тиеш.   

Дәүләт серен саклау буенча ведомствоара комиссиясенең, вазыйфаи зат 

хәбәрдар булган яшерен мәгълүматлар, аның Россия Федерациясеннән читкә 

чыгу турында гариза биргән көненә  тиешле яшеренлек дәрәҗәсен саклап 

калулары турындагы бәяләмәсе булган очракта, хезмәт килешүендә (хезмәт 

килешүендә) күрсәтелгән Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын чикләү 

срогы, дәүләт серен саклау буенча ведомствоара комиссиясе тарафыннан 

озайтылырга мөмкин. Шул ук вакытта читкә чыгуга хокукны чикләү срогы, 

вазыйфаи зат тарафыннан бик яшерен мәгълүмат белән соңгы танышканнан 

көненнән һәм хезмәт килешүендә (хезмәт килешүендә) билгеләнгән чикләүне 

дә кертеп, ун елдан да артмаска тиеш.  

4.5. Мобилизация органы вазыйфаи затка һәм Россия Федерациясенең 

Татарстан Республикасы буенча Федераль куркынычсызлык хезмәте идарәсенә 



Россия Федерациясеннән читкә чыгу хокукын вакытлыча чикләү карары 

турында  язмача хәбәр итә. 

4.6. Россия Федерациясеннән читкә чыгуны чикләү турында Карар кабул 

ителгән вазыйфаи зат, мобилизация органына ,карар белән танышканнан соң 

биш көн эчендә,  вакытлыча чикләү срогы чыкканчы,чит ил паспортын саклауга 

тапшырырга тиеш. 

V. Җаваплылык 

5.1. Дәүләт сере турында Россия Федерациясе законнарын бозуда гаепле 

вазыйфаи затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә җинаять, 

административ, гражданлык-хокукый яисә дисциплинар җаваплылыкка 

тартылалар. 

VI. Чит ил паспортларын исәпкә алу һәм саклау 

6.1. Чит ил паспортларын җаваплы саклауны оештыру өчен оешма 

җитәкчесе боерыгы белән аларны саклау һәм бирү өчен җаваплы хезмәткәр 

билгеләнә. 

6.2. Мобилизация органы хезмәткәре “Татарстан Республикасы Саба 

муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының  икенче форма буенча 

дәүләт серен белүгә рөхсәте булган хезмәткәрләренең  чит ил паспортларын 

исәпкә алу журналы”нда җаваплы саклауга тапшырылган чит ил 

паспортларының булу-булмавын исәпкә алып бара. 

6.3. Элегрәк рәсмиләштерелгән һәм мобилизация органында җаваплы 

сакланышта булган чит ил паспорты әлеге күрсәтмәнең III бүлегендә каралган 

тәртиптә вазыйфаи затка Россия Федерациясеннән читкә чыгу өчен бирелә. 

6.4.  Вазыйфаи затны эштән чыгарганда чит ил паспорты турыдан-туры 

вазыйфаи затка бирелә. 

6.5. Вәкаләтле органда карарлар, гаризалар, хәбәрнамәләр кул куелганнан  

соң биш ел саклана. 

6.6. Чит ил паспортларын саклау янгын-саклык сигнализациясе белән 

җиһазландырылган мобилизация органының печатьләнә торган сейфында 

гамәлгә ашырыла. 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

Районы Советы һәм Башкарма  

комитетының дәүләт серенә рөхсәте 

булган вазыйфаи затларының Россия 

Федерациясеннән читкә чыгу тәртибе 

турында күрсәтмәгә 1 нче кушымта 

 

1 кушымта. АНКЕТА 

 

АНКЕТАНЫҢ ФОРМАСЫ 

(хезмәттә файдалану  һәм  

мобилизация органына  

тапшыру өчен тутырыла) 

АНКЕТА 

1 өлеш 

 

1. Фамилиягез,исемегез,әтиегезнең исеме_________________________________ 

 

2. Туган вакытыгыз һәм урыныгыз ______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Теркәлү урыныгыз (яшәү урыны буенча, тору урыны буенча, фактта яшәү 

урыны буенча)________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Оешманың исеме,адресы__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5.Вазыйфагыз,телефоныгыз_____________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Рөхсәт (Тикшерү чараларының формасы, номеры һәм датасы яки рөхсәтне 

рәсмиләштерү номеры һәм датасы)______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Чит ил паспортыгыз  (номеры, сериясе, кем тарафыннан  һәм кайчан 

бирелгән) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8. Сез икенче дәүләттә яшәү теләге белән чит илгә чыгу  (кайчан һәм кайсы 

вакытта)турындагы үтенеч белән мөрәҗәгать иттегезме? 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. <1>.  Сезнең чит илдә булганыгыз бармы (кайда, кайчан һәм нинди максат 

белән)?______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
<1> Әгәр беренче тапкыр тутырыла икән, барлык барулар дә күрсәтелә; кабаттан-алдагы ел өчен. 

 

10. Нинди чит телләрне беләсез? 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. Фәнни дәрәҗәгез яки фәнни исемегез бармы?__________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Сезнең чит илдә яшәүче якын туганнарыгыз бармы (шул исәптән эш яки уку 

белән бәйле)? Аның фамилиясен, исемен, әтисенең исемен, туганлык 

дәрәҗәгезне, чит илләрдә яшәү вакытын күрсәтегез. _______________________       

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

13.Өстәмә мәгълүмат: дәүләт бүләкләре, сайланулы вәкиллекле органнарда 

катнашу, шулай ук үзегез турында хәбәр итәргә теләгән башка 

мәгълүмат___________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2 өлеш 

 

1.Чит ил исеме (Сез барган чит ил дәүләте)_________________________  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Баруыгызның максаты (шәхси максатлар, туризм, командировка) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Чит илдә булу дәвере________ ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Нинди маршрут һәм транспорт төре белән бардыгыз? 

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Кем белән бардыгыз (индивидуаль, төркем белән, туганнарыгыз белән, 

аларның фамилияләре,исемнәре,әтиләренең исемнәре һәм туганлык дәрәҗәсе)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

5.Сез булган шәһәрләр, шул исәптән транзит юл йөрү (булу вакыты ) 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Төгәл адреслары белән яшәү урыннарыгыз (шәхси йорт, отель)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Сез Россия Федерациясенең чит ил учреждениеләрендә теркәлдегезме? 

____________________________________________________________________ 

 

3 өлеш 

 

1.Сез дәүләт хакимияте вәкилләре белән очраштыгызмы (әгәр әйе икән, 

нинди шартларда, әңгәмәнең асылы)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.Чит дәүләт вәкилләре тарафыннан истәлекле бүләкләр яки сувенирлар 

алу яки тапшыру фактлары булдымы? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3.Чит илдә булу дәверендә сезгә карата чит дәүләт хакимияте вәкилләре 

яки башка затлар (шул исәптән туристлар һәм җирле халык) кызыксыну 

белдерделәрме? ______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



4.Чит илдә булу дәверендә административ, җинаять, гражданлык-хокукый 

яки башка төрле җаваплылыкка тартылганыгыз булдымы? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Чит дәүләт вәкилләреннән  кемгә дә булса барырга чакыру алганыгыз 

булдымы (әгәр әйе булса,  нинди шартларда , чакырган кешенең 

фамилиясен,исемен,әтисенең исемен һәм  адресын күрсәтергә кирәк)? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Сез чит ил вәкилләреннән  чит илдә даими яшәргә яки чит илдә 

эшләргә чакыру алдыгызмы? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Тәкъдим ителгән мәгълүматларның дөреслеген раслыйм 

______________________ Фамилиягез,исемегез,этиегезнең исеме 

 

Дата ________________ 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

Районы Советы һәм Башкарма  

комитетының дәүләт серенә рөхсәте 

булган вазыйфаи затларының Россия 

Федерациясеннән читкә чыгу тәртибе 

турында күрсәтмәгә 2 нче кушымта 

 

 

2 кушымта. ГАРИЗА 

ГАРИЗА ФОРМАСЫ 

 

Мобилизация органы җитәкчесенә 

____________________________ 

        Инструктаж үткәрелде 

____________________________ 

                                                                     ___________________________ 

                      

                                        ГАРИЗА 

 

Сорыйм Сездән миңа, __________________________________________, 

шәхси эшләр буенча  Россия Федерациясеннән читкә чыгарга 

һәм_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

барырга рөхсәт бирүегезне. 

 

 __________дән (нән) _____________кадәр. 

                  Минем белән _________________________________________________           

__________________________________________________________барачак. 

Баруның максаты _____________________________________________ 

Булачак урыннар______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Маршрут ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Транспорт төре_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

белән очрашулар планлаштырыла. 

          Туристик фирма реквизитлары(чакыручы зат турында мәгълүматлар) 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Җаваплы саклануда булган паспортны бирүегезне сорыйм 

________________________ __________       ___________________ 
(вазыйфа,бүлекчә)(имза)(фамилия, инициаллар) 

______________ 20___ ел 

 

 

 



 

Икенче ягы 
 

 

Чит ил паспорты сериясе  ________  №  ____________ җаваплы саклануга 

тапшырылган. 

______________ 20___ ел 

 

______________________ _____________ _____________________ 
(паспортны җаваплы саклануга кабул итүче затның(имзасы)(фамилиясе,инициаллары)) 

______________ 20___ ел 

 

Россия гражданнары белән төрле элемтә каналлары(радио, телефон, 

факс, Интернет, интерактив системалар, дистанцион укыту Системалары һ.б.) 

буенча төрле конфиденциаль сөйләшүләр алып бару һәм яшерен мәгълүматлар 

белән алмашу тыела. 

Вазыйфаи затлар тискәре вәзгыять тудырырлык һәм дәүләт серләрен 

саклау буенча йөкләмәләрне бозуга алшартлар булырга мөмкин булган 

гамәлләрдән тыелырга тиеш. 

Инструктаж белән таныштым ____________________________ 

 

 



Татарстан Республикасы Саба муниципаль 

Районы Советы һәм Башкарма  

комитетының дәүләт серенә рөхсәте 

булган вазыйфаи затларының Россия 

Федерациясеннән читкә чыгу тәртибе 

турында күрсәтмәгә 3 нче кушымта 

 

3 кушымта. БЕЛДЕРҮ 

 

БЕЛДЕРҮ ФОРМАСЫ 

 

Мобилизация органы җитәкчесенә 

____________________________ 

        Инструктаж үткәрелде 

____________________________ 

                                                                     ___________________________ 

 

БЕЛДЕРҮ 

Мин,__________________________________________________________,

Сезгә,______________________дән (нән)______________________кадәр Россия 

Федерациясеннән читкә чыгуым һәм___________________________________  

баруым турында хәбәр итәм. 

 

Минем белән _________________________________________барачак.         

Баруның максаты _____________________________________________ 

Булачак урыннар______________________________________________ 

Маршрут ____________________________________________________ 

Транспорт төре______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

белән очрашулар планлаштырыла. 

          Туристик фирма реквизитлары(чакыручы зат турында 

мәгълүматлар) 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                     (вазыйфа,бүлекчә) (имза) (фамилия, инициаллар) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Икенче ягы 

 
 

Россия гражданнары белән төрле элемтә каналлары(радио, телефон, 

факс, Интернет, интерактив системалар, дистанцион укыту Системалары һ.б.) 

буенча төрле конфиденциаль сөйләшүләр алып бару һәм яшерен мәгълүматлар 

белән алмашу тыела. 

Вазыйфаи затлар тискәре вәзгыять тудырырлык һәм дәүләт серләрен 

саклау буенча йөкләмәләрне бозуга алшартлар булырга мөмкин булган 

гамәлләрдән тыелырга тиеш. 

Инструктаж белән таныштым ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


