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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          КАРАР                                                      
 
«24» март 2020 ел                                                                         № 95 

 

Татарстан Республикасы "Азнакай муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегенең мәҗбүри 

экземплярына керүче төрле документларны бүлү һәм 

китерү тәртибе турында 

 

«Документларның мәҗбүри нөсхәсе турында» 29.12.1994 ел, № 77-ФЗ Федераль 
закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 
турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль закон нигезендә карар бирә: 

1. Татарстан Республикасы "Азнакай муниципаль районы" муниципаль 
берәмлегенең мәҗбүри экземплярына керүче төрле документларны бүлү һәм илтеп 
бирү тәртибен әлеге карарга кушымта нигезендә расларга. 

2. ТР "Азнакай муниципаль районы" муниципаль берәмлегенең 
Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы" муниципаль бюджет учреждениесенең 
мәҗбүри экземплярына керүче документларны алу, саклау һәм җәмәгать куллану 
хокукын йөкләргә. 

3. Әлеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 
порталында" түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет-телекоммуникация 
челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга мөмкин: 
http://aznakayevo.tatar.ru.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
Җитәкче вазыйфаларын башкаручы,  

инфраструктура буенча җитәкче урынбасары                           Р. Р. Ханнанов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына кушымта  
«___» __________ 2020 № ____ 

 
 

Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең 
мәҗбүри нөсхәсенә керүче төрле документларны бүлү һәм китерү тәртибе 

 

1. «Документларның мәҗбүри нөсхәсе турында» 1994 елның 29 декабрендәге 77 

- ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Татарстан Республикасы «Азнакай 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең мәҗбүри нөсхәсенә керүче төрле 

документларны бүлү һәм китерү тәртибе (алга таба-Тәртип) Татарстан Республикасы 

Азнакай муниципаль районының «Үзәкләштерелгән китапханәләр системасы» МБУ 

структурасына керүче муниципаль мәдәният учреждениеләре - китапханә бурычларын 

билгели. 

Нигезләмә документларга кагылмый: 
- үз эченә алган шәхси һәм (яки) гаилә серен; 
- Дәүләт, хезмәт һәм (яки) коммерция сере булган документлар; 
- берәм башкаруда барлыкка килгән документлар; 
- «Документларның мәҗбүри нөсхәсе турында " 1994 елның 29 декабрендәге 77-

ФЗ номерлы Федераль законның 12, 18 һәм 19 статьялары нигезендә архив 
учреждениеләренә саклауга тапшырыла торган документлардан тыш, архив 
документлары (материаллар); »; 

- мәгълүмат-телекоммуникация челтәрләреннән файдаланып гына таратыла 
торган электрон документлар; 

- идарә итү һәм техник документлар (эксплуатацияләү буенча формулярлар, 
инструкцияләр, бланклы продукция, хисап һәм хисап документациясе формалары 
альбомнары). 

2. Мәҗбүри нөсхә составына түбәндәге документлар керә:: 
- редакция - нәшрият эшкәртүен узган, полиграфик яктан мөстәкыйль 

рәсмиләштерелгән, ял көннәре булган басма басмалар (текст, нота, картография, 
нәшрият басмалары); 

- басма басманың электрон рәвештәге нөсхәсе-Төп нөсхә-макетның электрон 

күчермәсе, аның белән чыгарылган документта (басма басмада) булган мәгълүматны 

яңадан чыгаручы документ мөһере, шул исәптән аның тексты, иллюстрацияләре һәм 

рәсмиләштерүнең барлык элементлары бар.; 

- сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен басмалар-Брайль системасы буенча 

рельеф-нокталы шрифт белән җитештерелә торган басмалар, рельеф-график 

басмалар,» сөйләүче китаплар", начар күрүчеләр өчен зур шрифт басмалары, 

сукырлар өчен электрон басмалар, Брайль дисплейы һәм сөйләм синтезаторы 

ярдәмендә начар күрүчеләр өчен җайлаштырылган басмалар.); 

- Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең җирле үзидарә органнары тарафыннан мәҗбүри, тәкъдим итү яки 

мәгълүмати характерда кабул ителгән рәсми документлар - документлар; 

- аудиовизуаль продукция-кино, видео -, фоно -, фотопродукция һәм аның 

комбинацияләре, булдырылган һәм теләсә нинди төрдә дә төшерелгән; 

- электрон басмалар - мәгълүмат электрон-цифрлы формада тәкъдим ителгән 

һәм редакция-нәшрият эшкәртүен узган, ял көннәрендә мәгълүматлары булган, 

машина йөртүчеләрдә тиражлана һәм таратыла торган документлар; 



- фәнни - тикшеренү, тәҗрибә-конструкторлык һәм технологик эш 

(диссертацияләр) нәтиҗәләре, фәнни-тикшеренү, тәҗрибә-конструкторлык һәм 

технологик эшләр турында хисаплар, депонированные фәнни эшләр, алгоритмнар һәм 

программалар булган басылып чыкмаган документлар-документлар); 

- патент документлары - сәнәгать милке объектларына патентлар һәм гаризалар 

буенча тасвирламалар; 

 - электрон исәпләү машиналары һәм мәгълүмат базалары өчен программалар; 

-стандартлаштыруның милли системасында эшләнә һәм кулланыла торган 

документлар, техник-икътисадый һәм социаль мәгълүматның Гомумроссия 

классификаторлары, кагыйдәләр җыелмасы (алга таба-стандартлар); 

- катнаш документлар-төрле чыганакларда (басма, аудиовизуаль, электрон) 

башкарылган документлар җыелмасы. 

3. Җитештерүчеләр документлар тапшыралар мәҗбүри экземпляры алучыга 
Документлар бушлай. 

Документлар җитештерүчеләр мәҗбүри нөсхә составына керүче документларның 
үзкыйммәтенә мәҗбүри экземплярларны әзерләүгә, бастыруга (чыгаруга) һәм җибәрүгә 
(тапшыру, илтеп җиткерүгә) чыгымнарны кертә. 

Документларны җитештерүчеләр «Документларның мәҗбүри нөсхәсе 
турында»29.12.1994 ел, № 77-ФЗ Федераль закон таләпләренә туры китереп, мәҗбүри 
экземплярны алып килә. 

Документлар алучы запрослары буенча дефектлы мәҗбүри экземплярлар 
Документлар җитештерүчеләр тарафыннан бер ай эчендә алмаштырыла. 

4. Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 
берәмлегендә мәҗбүри экземпляр составына керүче документларны Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районының «Үзәкләштерелгән китапханәләр 
системасы» муниципаль бюджет учреждениесе (алга таба - Документлар алучы) ала. 

Документлар алучы: 
- мәҗбүри экземплярны ала, терки һәм исәпкә алып бара; 
- мәҗбүри нөсхә турында библиографик һәм статистик мәгълүмат әзерли; 
- Татарстан Республикасы «Азнакай муниципаль районы» муниципаль 

берәмлеге халкына мәҗбүри нөсхә турында хәбәр итә; 
- Россия Федерациясе законнары нигезендә мәҗбүри нөсхә составына керүче 

документлар фондының сакланышын тәэмин итү өчен җаваплылык тота; 
-Россия Федерациясе законнары нигезендә гражданнарга, предприятие һәм 

оешмаларга китапханә-мәгълүмати хезмәт күрсәтү максатларында мәҗбүри нөсхәне 
күчерүне һәм репродукцияләүне гамәлгә ашыра; 

- мәҗбүри экземплярны китерүнең тулылыгын һәм оперативлыгын контрольдә 
тота. 

5. Документлар җитештерүчеләрнең хокуклары һәм бурычлары Россия 
Федерациясе законнары нигезендә билгеләнә. 

Мәҗбүри нөсхәне тапшырмаган, вакытында һәм тулы булмаган илтеп 
тапшырмаган өчен документлар җитештерүчеләр административ хокук бозулар 
турында Россия Федерациясе законнары нигезендә җаваплы. 

 


