
 

                                                                                      

 
 
 
      ПРИКАЗ                                                                                             БОЕРЫК 
 
 
23.04.2019                                                     Казан ш.                                         N 11-ос 
 
Эшкә яллаучы вәкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый комитетында 
дәүләт граждан хезмәткәренә үзе 
генә башкарма орган сыйфатында 
коммерциячел булмаган оешмаларга 
идарә итүдә түләүсез нигездә 
катнашырга яисә коллегиаль идарә 
органнары составына керергә рөхсәт 
бирү турында Татарстан 
Республикасының Социаль-
икътисадый комитетының  
19.07.2017 № 23-ос боерыгы белән 
расланган тәртибенә үзгәрешләр 
кертү хакында  
 

 «Эшкә яллаучы вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый комитетында дәүләт граждан хезмәткәренә үзе генә 
башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмаларга идарә 
итүдә түләүсез нигездә катнашырга яисә коллегиаль идарә органнары 
составына керергә рөхсәт бирү турында» (алга таба – Тәртип ) Татарстан 
Республикасының Социаль-икътисадый комитетының 19.07.2017 № 23-ос 
боерыгы белән расланган Эшкә яллаучы вәкиле тарафыннан Татарстан 
Республикасының Социаль-икътисадый комитетында дәүләт граждан 
хезмәткәренә үзе генә башкарма орган сыйфатында коммерциячел булмаган 
оешмаларга идарә итүдә түләүсез нигездә катнашырга яисә коллегиаль идарә 
органнары составына керергә рөхсәт бирү тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1 пунктның икенче абзацында «бакчачылык, яшелчәчелек, дача  
кулланучылар кооперативы,» сүзләрен төшереп калдырырга; 

КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО СОЦИАЛЬНО-             
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

МОНИТОРИНГУ 
 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ 
МОНИТОРИНГ 

КОМИТЕТЫ 
 

 



Тәртипкә 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 
бирелә). 
 

Рәис вазыйфаларын  
башкаручы                                                                              О.Ю.Семенова    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 нче кушымта 
Эшкә яллаучы вәкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасының Социаль-
икътисадый комитетында дәүләт граждан 
хезмәткәренә үзе генә башкарма орган 
сыйфатында коммерциячел булмаган 
оешмаларга идарә итүдә түләүсез нигездә 
катнашырга яисә коллегиаль идарә 
органнары составына керергә рөхсәт бирү 
тәртибенә  
(Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый комитетының  
«23»04.2019  № 11-ос) боерыгы 

редакциясендә) 
 
Татарстан Республикасының Социаль-
икътисадый комитеты Рәисенә   
_____________________________________
________________________________ 
(Ф.Ис.Ат. ис.., биләүче вазыйфасы һәм 
структур бүлекчә, 
_____________________________________
________________________________ 
яшәү урыны адресы, телефон номеры) 
 

Эшкә яллаучы вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасының Социаль-
икътисадый комитетында дәүләт граждан хезмәткәренә үзе генә башкарма 

орган сыйфатында коммерциячел булмаган оешмаларга идарә итүдә түләүсез 
нигездә катнашырга яисә коллегиаль идарә органнары составына керергә 

рөхсәт бирү турында 

Гариза  

Миңа идарәдә түләүсез нигездә түбәндәге сыйфатта 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(үзе генә башкарма орган яисә коллегиаль идарә органы атамасы) 

 
катнашырга, коллегиаль идарә органы составына керергә рөхсәт бирүегезне 
үтенәм (кирәгенең астына сызарга) 
_______________________________________________________________________ 
(иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
____________________________________________________________________________ 
кооперативы, күчемсез мөлкәт ширкәте атамасы) 
 
 
__________           ____________________________________________________            

(дата)                                   (имзасы)                 (фамилиясе, инициаллары) 


