
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

    

       Приказ                                                                                       Боерык  
 

  18.04.2019                                                       Г. Казань                                               № 105 - од 

  

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетында яллаучының вәкиле 

белән Татарстан Республикасының дәүләт 

граждан хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә  бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә 

катнашырга яки аларның коллегиаль идарә итү 

органнары составына керергә рөхсәт итү тәртибе 

турында 

 «Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясы 1 өлеше 3 пункты 

нигезендә боерам: 

  1. Кушылып бирелгән Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дәүләт комитетында яллаучының вәкиле белән Татарстан Республикасының 

дәүләт граждан хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә 

итүдә  бердәнбер башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашырга яки 

аларның коллегиаль идарә итү органнары составына керергә рөхсәт итү тәртибен 

расларга (алга таба – Тәртип). 

2. Татарстан республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм 

файдалану идарәсенең 2017 елның 24 июлендәге 102-од номерлы «Татарстан 

республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм алардан файдалану 

идарәсендә яллаучының вәкиле белән Татарстан Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә  бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашырга яки аларның коллегиаль 

идарә итү органнары составына керергә рөхсәт итү тәртибе турында»гы боерыгы 

көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан 

Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары 

Ю. Б. Матвеевка тапшырырга. 

Рәис                                                                                                    Ф.С.Батков 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

БИОЛОГИК РЕСУРСЛАР 

БУЕНЧА ДӘУЛӘТ 

КОМИТЕТЫ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ 
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18.04.2019 ел  105-од номерлы                                                                                 

Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча 

дәүләт комитеты боерыгы 

белән расланган 

 

 

Эшкә алучының(яллаучы) вәкиле белән Татарстан Республикасының 

Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетындагы Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә бушлай катнашырга яки аларның коллегиаль 

идарә итү органнары составына керергә рөхсәт итү тәртибе 

 

 

1. Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетында яллаучының вәкиле белән Татарстан Республикасының дәүләт 

граждан хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә  

бердәнбер башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашырга яки аларның 

коллегиаль идарә итү органнары составына керергә рөхсәт итү тәртибе (алга таба –

Тәртип) «Россия Федерациясенең дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясы 1 өлеше 3 пункты 

нигезендә эшләнде. 

Әлеге Тәртип Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетындагы Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәренә (алга 

таба – гражданлык хезмәткәрләре, Дәүләт комитеты) яллаучы вәкиле тарафыннан 

иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, күчемсез милек 

милекчеләре оешмасы (алга таба – коммерцияле булмаган оешма) белән идарә итүдә 

бердәнбер башкарма орган буларак бушлай катнашырга яки аларның коллегиаль 

идарә итү органнары составына керергә рөхсәт бирү процедурасын регламентлый.   

Әлеге тәртип Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетының рәисе (алга таба - Рәис) алар өчен яллаучы вәкиле булып торган 

граждан хезмәткәрләренә кагыла. 

2. Коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә бердәнбербашкарма 

орган буларак түләүсез нигездә катнашырга рөхсәт итү яки аларның коллегиаль 

идарә органнары составына  керү турында гариза (алга таба – гариза), әлеге 

Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә, граждан хезмәткәрләре тарафыннан язмача 

формада төзелә. 

3. Граждан хезмәткәре коррупция һәм башка хокук бозуларга профилактика 

алып бару эше өчен җаваплы затка Гаризаны тапшыра (алга таба – Җаваплы зат). 

4. Җаваплы зат Гаризаны кергән көнендә үк элеге Тәртипнец 2 нче 

кушымтасы нигезендәге форма буенча Журналда терки.  

5. Җаваплы зат Гаризаны  алдан карый hәм аның нәтиҗәләре буенча бәяләмә 

әзерли. 

Гаризаны алдан карау барышында Җаваплы зат Гариза бирүче граждан 

хезмәткәреннән коммерциячел булмаган оешма белән идарә итүдә кирәк булган 
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катнашу вазыйфаларын билгели торган язмача аңлатмалар һәм документлар 

соратып алырга хокуклы. 

Бәяләмәдә граждан хезмәткәренә комерциячел булмаган оешмалар белән 

идарә итүгә бердәнбер башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яки 

аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт бирү турында яки 

аннан баш тарту турында  тәкъдим булырга тиеш. 

6. Гаризаны теркәгән көннән, биш эш көненнән дә соңга калмыйча, Җаваплы 

зат, Бәяләмәне hәм башка материалларны (булган очракта) кушып, граждан 

хезмәткәренә коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яки аларның коллегиаль 

идара органнары составына керүгә рөхсәт бирү турында яки аннан баш тарту 

турында карар кабул итү өчен Дәүләт комитеты рәисенә (аның вазыйфаларын 

башкаручы затка) тапшыра.  

Дәүләт комитеты рәисе (аның вазыйфаларын башкаручы зат), Гаризаны алган 

көннән соң, ике эш көне эчендә карар кабул итә.  

7. Җаваплы зат Дәүләт комитеты рәисе ( аның вазыйфаларын башкаручы зат) 

карары кабул ителгәннән соң, ике эш көне эчендә граждан хезмәткәренә Гаризаны 

карау нәтиҗәләре турында хәбәр итә һәм аңа дәүләт хезмәте һәм Дәүләт комитеты 

рәисе резолюциясе белән бергә кадрлар секторы мөһере белән расланган гариза 

күчермәсен имза астына тапшыра. Дәүләт комитеты рәисе резолюциясе белән 

Гаризаның төп нөсхәсе  граждан хезмәткәренең шәхси эшенә теркәлә. 

                                     __________________________ 
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Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетында 

яллаучының вәкиле белән Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә  бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез 

нигездә катнашырга яки аларның 

коллегиаль идарә итү органнары составына 

керергә рөхсәт итү тәртибенә  

1нче кушымта 

 

Председателю Государственного 

комитета Республики Татарстан по 

биологическим ресурсам 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О., алмаштыручы вазыйфа һәм  структур  

_______________________________ 
бүлекчә, тору урынының адресы,   

_______________________________ 
телефон номеры) 

 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетында 

яллаучының вәкиле белән Татарстан Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә  бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашырга яки аларның коллегиаль 

идарә итү органнары составына керергә  

рөхсәт итү турында гариза 

 

 

Миңа ______________________________________________________________ 
(иҗтимагый оешма исеме,торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, милекчеләр оешмалары) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

түләүсез нигездә ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(бердәнбер башкарма орган яки коллегиаль идарә органы исеме) 

сыйфатында идарә итүдә катнашырга, коллегиаль идарә органы составына керергә 

рөхсәт бирүегезне үтенәм (кирәклесенең астына сызарга). 

 

 

_____________                       _______________              __________________________ 
           (дата)                                              (имза)                                        (фамилия, инициаллар) 
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Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дәүләт комитетында 

яллаучының вәкиле белән Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә  бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез 

нигездә катнашырга яки аларның 

коллегиаль идарә итү органнары 

составына керергә рөхсәт итү тәртибенә                

2 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетында 

яллаучының вәкиле белән Татарстан Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә коммерцияле булмаган оешмалар белән идарә итүдә  бердәнбер 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашырга яки аларның коллегиаль 

идарә итү органнары составына керергә рөхсәт итү турында гаризаларны  теркәү 

ЖУРНАЛЫ 

 

 

 

№ 

 

Дата Гариза бирүченең 

вазыйфасы  

Ф. И. О. 

Гариза 

бирүченең 

имзасы 

Теркәүченең 

Ф.И.О. 

Теркәүченең 

имзасы 

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


