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Эшкэ алучыныц вэкиле тарафыннан Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты Баш 
ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы 
дэулэт граждан хезмэткэренэ коммерциячел 
булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез 
нигездэ катнашуга яисэ аларньщ идарэ 
коллегиаль органнары составына керугэ рехсэт 
бирелу тэртибе турында

"Россия Федерациясе дэулэт граждан хезмэте турында" 2004 елныц 
27 июлендэге 79-ФЗ номерлы Федераль законньщ 17 статьясыныц 1 олешендэге 
3 пункты нигезендэ б о е р ы к  б и р э м :

1. Эшкэ алучыныц вэкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларньщ 
идарэ коллегиаль органнары составына керугэ рехсэт бирелунец кушымтада 
китерелгэн тэртибен (алга таба -  Тэртип) расларга.

2. Кадрлар Ьэм дэулэт хезмэте булеге башлыгына:
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 

идарэсендэге Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэрен шушы 
боерык белэн таныштырырга;

Тэртипне Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 
идарэсенец "Коррупция очен безнец Ьэркайсыбыз тули" мэгълумат стендында 
урнаштырырга.

3. Олеге боерык утэлешен контрольдэ тоту буенча уземне жаваплы итеп 
билгелим.

Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсе 
башлыгы -  Татарстан Республикасы 
Баш дэулэт ветеринария инспекторы д  р Хисаметдинов
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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсе 
башлыгыньщ <£0. С И ■'// № h. 
боерыгы белэн расланды

Эшкэ алучынын, вэкиле тарафыннан Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы 

дэулэт граждан хезмэткэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ 
бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ 

аларньщ идарэ коллегиаль органнары составына керугэ рохсэт бирелу тэртибе

1. Эшкэ алучынын вэкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларныц 
идарэ коллегиаль органнары составына керугэ рохсэт бирелу тэртибе (алга таба -  
Тэртип) "Россия Федерациясе дэулэт граждан хезмэте турында" 2004 елныц 
27 июлендэге 79-ФЗ номерлы Федерапь законный 17 статьясыныц 1 елешендэге 
3 пунктына нигезлэнеп эшлэнде.

Элеге Тэртип эш бирученец вэкиле тарафыннан Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты Баш Ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы 
дэулэт граждан хезмэткэренэ (алга таба -  граждан хезмэткэрлэре) ижтимагый 
оешма, торак, торак-тозелеш, гараж кооперативы, бакчачылык, яшелчэчелек, дача 
кулланучылар кооперативы, кучемсез мелкэт милекчелэре ширкэте (алга таба -  
коммерциячел булмаган оешма) белэн идарэ итудэ бер кеше кулындагы башкарма 
орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларныц идарэ коллегиаль 
органнары составына керугэ рохсэт бирелу процедурасын регламентлый.

Бу Тэртип Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Баш ветеринария 
идарэсендэ ал ар очен эшкэ алучыныц вэкиле булып Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарэсе башлыгы (алга таба -  Идарэ 
башлыгы) торган Татарстан Республикасы граждан хезмэткэрлэренэ кагыла.

2. Коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларныц идарэ 
коллегиаль органнары составына керугэ рохсэт бирелу турында гариза (алга таба -  
Гариза) граждан хезмэткэре тарафыннан язмача, шушы Тэртипкэ 1 нче кушымтада 
бирелгэн формада твзелэ.

3. Граждан хезмэткэре Гаризаны коррупциячел Ьэм бутэн хокук бозуларны 
профилактикалау эше очен жаваплы затка (алга таба -  Ж^аваплы зат) тапшыра.

4. Ждваплы зат Гаризаны кергэн кенендэ шушы Тэртипкэ 2 нче кушымтада 
бирелгэн форма буенча Журналда терки.
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5. Ж^аваплы зат Гаризаны алдан карау эшен гамэлгэ ашыра Ьэм аныц 
нэтижэлэре буенча бэялэмэ эзерли.

Гаризаны алдан карау барышында Жаваплы зат Гаризаны тапшырган граждан 
хезмэткэреннэн коммерциячел булмаган оешма белэн идарэ итудэ катнашуыныц 
планлаштырылган функциялэрен билгелэуче язмача анлатмаларны Ьэм 
документарны сорарга хокуклы.

Бэялэмэдэ граждан хезмэткэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн 
идарэ итудэ бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ 
катнашуга яисэ аларныц идарэ коллегиаль органнары составына керугэ рохсэт биру 
яисэ рохсэт бирудэн баш тарту турында тэкъдим булырга тиеш.

6. Гариза теркэлгэн кеннэн соцгы биш эш кененнэн дэ соцга калмыйча 
Жаваплы зат Гаризаны, Бэялэмэне Ьэм башка материалларны (булган очракта) 
теркэп, коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларныц идарэ 
коллегиаль органнары составына керугэ рохсэт биру яисэ рохсэт бирудэн баш тарту 
турында карар кабул иту очен башлыкка (аныц вазыйфаларын башкаручы затка) 
карау очен тапшыра.

Идарэ башлыгы (аныц вазыйфаларын башкаручы зат) Гаризаны алган кеннэн 
соцгы ике эш коне эчендэ карар кабул итэ.

7. Жаваплы зат Идарэ башлыгы (аныц вазыйфаларын башкаручы зат) 
тарафыннан карар кабул ителгэн кеннэн соцгы ике эш кене эчендэ граждан 
хезмэткэренэ Гаризаны карау нэтиж;элэре турында хэбэр итэ Ьэм аца Гаризаныц 
кадрлар Ьэм дэулэт хезмэте булеге меЬере белэн таныкланган, Идарэ башлыгыныц 
резолюциясе куелган кучермэсен кул куйдыртып тапшыра. Идарэ башлыгыныц 
резолюциясе куелган Гаризаныц теп несхэсе граждан хезмэткэренец шэхси эшенэ 
теркэлэ.
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Эшкэ алучыныц вэкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэренэ коммерциячел булмаган 
оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында 
тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларньщ 
идарэ коллегиаль органнары составына 
керугэ рехсэт бирелу тэртибенэ
1 нче кушымта

(Ф .И.А., били торган вазыйфа Ьэм структур 

булекчэ, яшэгэн урын адресы, 

телефон номеры)

Эшкэ алучыныц вэкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы дэулэт граждан 

хезмэткэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларньщ 

идарэ коллегиаль органнары составына керугэ рехсэт бирелугэ
ГАРИЗА

Мица (кирэклесенец астына сызарга)__________________________________________
(ижтимагый оешманын,

торак, торак-тезелеш, гараж кооперативынын, яшелчэчелек, бакчачылык,
1____ ____ ________________________________________________________________________________________

дача кулланучылар кооперативынын, кучемсез мелкэт милекчелэре ширкэтенен аталышы)

________________________________________________сыйфатында тулэусез нигездэ
______________________________________________________________________ белэн

(бер кеше кулындагы башкарма органнын яисэ идарэ коллегиаль органынын аталышы)

идарэ итудэ катнашырга, аныц идарэ коллегиаль органы составына керергэ рехсэт 
бируне сорыйм.

(дата) (имза) (фамилия, инициаллар)
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Эшкэ алучыньщ взкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэренэ коммерциячел булмаган 
оешмалар белэн идарэ итудэ бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында 
тулэусез нигездэ катнашуга яисэ аларныц 
идарэ коллегиаль органнары составына 
керугэ рохсэт бирелу тэртибенэ
2 нче кушымта

Эшкэ алучыньщ вэкиле тарафыннан Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты Баш ветеринария идарэсендэ Татарстан Республикасы 
дэулэт граждан хезмэткэренэ коммерциячел булмаган оешмалар белэн идарэ 

итудэ бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында тулэусез нигездэ 
катнашуга яисэ аларныц идарэ коллегиаль органнары составына 

керугэ рохсэт бирелу турындагы гаризаларны теркэу
ЖУРНАЛЫ

№
п/п

Дата Утенеч язуын 
бирученец 

Ф.И.А., 
вазыйфасы

Утенеч
язуын

бирученец
имзасы

Теркэученец
Ф.И.А.

Теркэученец
имзасы


