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Татарстан Республикасының 

хайваннар дҿньясы объектларын 

cаклау һҽм алардан файдалану 

Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽткҽренҽ түлҽүсез 

нигездҽ коммерциягҽ карамаган  

оешмалар белҽн, бер генҽ хуҗалы 

башкарма ҽгъза рҽвешендҽ идарҽ 

итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ 

итү ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, 

яллаучының вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү 

тҽртибе турында 

 

2004 елның 27 июленнҽн 79-ФЗ номерлы “Россия Федерациясенең дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽте турында” гы Федераль канунның 17 маддҽ 1нче бүлек 3 нче 

пункты белҽн тҽңгҽл килеп боерам: 

 

  1. Кушымтада бирелгҽн, Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы 

объектларын cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт гражданлык хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ коммерциягҽ 

карамаган  оешмалар белҽн, бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ идарҽ итүгҽ 

яки аларның коллегиаль идарҽ итү ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, яллаучының 

вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү тҽртибен расларга (алга таба – Тҽртип). 

2.  Бу боерыкның үтҽлүен тикшерүне үз артымнан калдырам. 

 

 

Идарҽ башлыгының вазифаларын үтҽүче                                        Ю.Б.Матвеев 
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Татарстан Республикасының 

хайваннар дҿньясы 

объектларын cаклау һҽм 

алардан файдалану Идарҽсе 

башлыгы вазифаларын 

үтҽүчесенең  24.07.2017 

елдан 102-од номерлы 

боерыгы белҽн расланган 

 

 

Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын cаклау 

һəм алардан файдалану Идарəсендəге Татарстан Республикасының  дəүлəт 

гражданлык хезмəткəренə түлəүсез нигездə коммерциягə карамаган  оешмалар 

белəн, бер генə хуҗалы башкарма əгъза рəвешендə идарə итүгə яки аларның 

коллегиаль идарə итү əгъзалары катнашмасына керүгə, яллаучының вəкиле 

белəн рөхсəт бирү тəртибе  

1. Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм 

алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ коммерциягҽ карамаган  оешмалар белҽн бер генҽ 

хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ итү 

ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ яллаучының вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү тҽртибе 

(алга таба – Тҽртип) 2004 елның 27 июленнҽн 79-ФЗ номерлы “Россия 

Федерациясенең дҽүлҽт гражданлык хезмҽте турында” гы Федераль канунның 17 

маддҽ 1нче бүлек 3 нче пункты белҽн тҽңгҽл килеп эшкҽртелде. 

Бу тҽртип Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын 

cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ иҗтимагый  оешмалар, торак, торак-

тҿзү, машина сарае күмҽк хуҗалыгы, бакча, яшелчҽ бакчасы, ял итү йорты 

кулланучылары күмҽк хуҗалыгы, күчемсез мҿлкҽт хуҗалары  ширкҽте белҽн, (алга 

таба - коммерциягҽ карамаган  оешма) бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ 

идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ итү ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, 

яллаучының вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү тҽртибе процедурасын регламентлаштыра. 

Бу тҽртип Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын 

cаклау һҽм алардан файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт 

гражданлык хезмҽткҽренҽ кагыла. Алар ҿчен яллаучының вҽкиле булып Татарстан 

Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан файдалану 

Идарҽсе башлыгы тора ( алга таба – башлык). 

2. Түлҽүсез нигездҽ коммерциягҽ карамаган  оешмалар белҽн бер генҽ хуҗалы 

башкарма ҽгъза рҽвешендҽ идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ итү ҽгъзалары 

катнашмасына керүгҽ рҿхсҽт итү турында гариза ( алга таба – Гариза), гражданлык 



 
 

хезмҽткҽре белҽн, язмача рҽвештҽ бу Тҽртипнең 1нче Кушымтасы белҽн тҽңгҽл 

килеп тҿзелҽ. 

 3. Гражданлык хезмҽткҽре Гаризаны, коррупцияне һҽм башка канун 

бозуларны булдырмау эше буенча җаваплы затка тапшыра (алга таба – Җаваплы 

зат). 

4. Җаваплы зат Гаризаны кергҽн кҿнендҽ, бу Тҽртипнең 2нче Кушымта 

формасы белҽн тҽңгҽл килеп, Журналда терки. 

5. Җаваплы зат Гаризаны алдан карый һҽм аның нҽтиҗҽлҽре буенча йомгак 

ясый. 

Гаризаны алдан карау барышында, Җаваплы зат, гариза биргҽн гражданлык 

хезмҽткҽреннҽн, коммерциягҽ карамаган оешма белҽн идарҽ итүдҽ 

планлаштырылган функциялҽрне билгелҽүче, язмача аңлатмалар һҽм кирҽкле 

документларны сорарга хокуклы. 

Йомгакта,  гражданлык хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ коммерциягҽ карамаган  

оешмалар белҽн, бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ идарҽ итүгҽ яки 

аларның коллегиаль идарҽ итү ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, рҿхсҽт итү яки  кире 

кагу тҽкъдиме турында мҽгълүмат булырга тиеш. 

6. Гаризаны теркҽгҽннҽн соң 5 кҿннҽн дҽ соңга калмыйча, Җаваплы зат, 

Йомгак һҽм башка материаллар (булган очракта) кушылган Гаризаны, түлҽүсез 

нигездҽ коммерциягҽ карамаган  оешмалар белҽн, бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза 

рҽвешендҽ идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ итү ҽгъзалары катнашмасына 

керүгҽ, гражданлык хезмҽткҽренҽ рҿхсҽт итү яки  кире кагу турында карар кабул итү 

ҿчен, Идарҽ башлыгына (аның вазифаларын башкаручы затка) тикшерүгҽ тапшыра.   

Идарҽ башлыгы (аның вазифаларын башкаручы зат), Гаризаны алганнан соң, 

ике эш кҿне эчендҽ  карар кабул итҽ. 

7. Җаваплы зат, Идарҽ башлыгы (аның вазифаларын башкаручы зат) белҽн 

карар кабул ителгҽннҽн соң, ике эш кҿне эчендҽ,  Гаризаны карау нҽтиҗҽлҽре 

турында гражданлык хезмҽткҽренҽ хҽбҽр итҽ һҽм  Идарҽ башлыгының резолюциясе 

белҽн Гаризаның күчермҽсен хайваннар дҿньясы объектларын һҽм аларның яшҽү 

тирҽлеклҽрен куллануны тикшерү бүлеге мҿһере белҽн раслап, имза астына 

тапшыра. Идарҽ башлыгының резолюциясе белҽн Гаризаның тҿп нҿсхҽсе 

гражданлык хезмҽткҽренең шҽхси эшенҽ кушыла. 

 

                                     __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Татарстан Республикасының хайваннар 

дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан 

файдалану Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ 

коммерциягҽ карамаган  оешмалар белҽн, 

бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ 

идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ 

итү ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, 

яллаучының вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү 

Тҽртибенҽ 1 нче кушымта 

 

 

Татарстан Республикасының 

хайваннар дҿньясы объектларын 

cаклау һҽм алардан файдалану 

Идарҽсе башлыгына  

_______________________________ 

_______________________________ 
(Исем, фамилия, атасының исеме, 

_______________________________ 

вазифа, структур бүлек, яшҽү адресы, 
_______________________________ 

телефон номеры) 
 

Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын cаклау 

һəм алардан файдалану Идарəсендəге Татарстан Республикасының  дəүлəт 

гражданлык хезмəткəренə түлəүсез нигездə коммерциягə карамаган  оешмалар 

белəн, бер генə хуҗалы башкарма əгъза рəвешендə идарə итүгə яки аларның 

коллегиаль идарə итү əгъзалары катнашмасына керүгə, яллаучының вəкиле 

белəн рөхсəт бирү тəртибе турында гариза 
 

 
  

_______________________________________________________________________ 
                        (иҗтимагый оешманың исеме, торак, торак-тҿзү, машина сарае күмҽк хуҗалыгы, бакча, яшелчҽ бакчасы, ял итү  

  

_____________________________________________________________________________________________________ 
йорты кулланучылары күмҽк хуҗалыгы,күчемсез мҿлкҽт хуҗалары  ширкҽте исеме 

бушлай __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________сыйфатында 
(бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза яки коллегиаль идарҽ итү ҽгъзасы исеме) 

идарҽ итүдҽ катнашырга, идарҽ итүче ҽгъзаның коллегиаль  катнашмасына керергҽ 

рҿхсҽт итүегезне сорыйм (кирҽклесенең астына сызарга). 

 

_____________                       _______________              __________________________ 
           (дата)                                              (имза)                                        (фамилия, инициаллар) 

Яллаучы вҽкиле белҽн, Татарстан 



 
 

Татарстан Республикасының хайваннар 

дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан 

файдалану Идарҽсендҽге Татарстан 

Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ 

коммерциягҽ карамаган  оешмалар белҽн, 

бер генҽ хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ 

идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ 

итү ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, 

яллаучының вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү 

Тҽртибенҽ 2 нче кушымта 

 

 

 

 

 

 
 

Татарстан Республикасының хайваннар дҿньясы объектларын cаклау һҽм алардан 

файдалану Идарҽсендҽге Татарстан Республикасының  дҽүлҽт гражданлык 

хезмҽткҽренҽ түлҽүсез нигездҽ коммерциягҽ карамаган  оешмалар белҽн, бер генҽ 

хуҗалы башкарма ҽгъза рҽвешендҽ идарҽ итүгҽ яки аларның коллегиаль идарҽ итү 

ҽгъзалары катнашмасына керүгҽ, яллаучының вҽкиле белҽн рҿхсҽт бирү турындагы 

гаризаларны теркҽү ЖУРНАЛЫ 

 

№ 

 

Дата Гариза бирүченең 

исеме, 

фамилиясе, 

атасының исеме, 

вазифасы 

 

Гариза 

бирүченең 

имзасы 

 

Теркҽүченең 

исеме, 

фамилиясе, 

атасының 

исеме 

Теркҽүченең 

имзасы 

      
      



 
 

 


