
 

 

 

 

 

 

23.04.2019 Казан шәһәре № 44 

 

«Татарстан Республикасының туристлык 

буенча дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрен эшкә алучының вәкиле 

тарафыннан коммерциячел булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә түләүсез 

нигездә катнашырга яисә аларның 

коллегиаль идарә итү органнары 

составына керергә рөхсәт тәртибен раслау 

турында» Татарстан Республикасының 

туристлык буенча дәүләт комитетының 

2017 елның 20 июленнән 106 номерлы 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасының туристлык буенча 

дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрен эшкә алучының вәкиле 

тарафыннан коммерциячел булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә түләүсез 

нигездә катнашырга яисә аларның 

коллегиаль идарә итү органнары 

составына керергә рөхсәт итү тәртибенә 

түбәндәге үзгәрешләр кертү турында. 

 

 

 

«Гражданнарның үз ихтыяҗлары өчен бакчачылык һәм яшелчәчелек алып бару 

һәм Рәсәй Федерациясенең аерым канун актларына үзгәрешләр кертү турында» 2017 

елның 29 июленнән 217-ФЗ номерлы Федераль канун белән «Рәсәй Федерациясе 

дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июленнән 79-ФЗ номерлы Федераль 

канунының 17 маддәсендәге 1 өлешенең 3 пунктына үзгәрешләр кертүгә бәйле  

б о е р ы к б и р ә м: 

 

Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитетының 2017 елның 

20 июленнән 106 номерлы «Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт 
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комитетында Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрен эшкә 

алучының вәкиле тарафыннан коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары 

составына керергә рөхсәт итү тәртибенә раслау турында» боерыгы белән расланган 

Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрен эшкә алучының вәкиле тарафыннан 

коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашырга 

яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары составына керергә рөхсәт тәртибенә 

түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 

Тәртипнең 1 пунктының икенче абзацында «бакчачылык, яшелчәчелек, дача 

кулланучылар кооперативы» сүзләрен төшереп калдырырга; 

Тәртипнең 1 нче кушымтасын яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә). 

 

 

Рәис             С. Е. Иванов 
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Татарстан Республикасының туристлык 

буенча дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасының дәүләт граждан 

хезмәткәрен эшкә алучының вәкиле 

тарафыннан коммерциячел булмаган 

оешмалар белән идарә итүдә түләүсез нигездә 

катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә 

итү органнары составына керергә рөхсәт 

тәртибенә 1 нче кушымта 

 

(2019 елның 23-нче апреленнән  44-нче 

номерлы боерык редакциясендә) 

 

 

Татарстан Республикасының туристлык 

буенча дәүләт комитеты рәисенә 

_______________________________________

_______________________________________ 
(исеме, вазифасы һәм бүлекчәсе, 

___________________________________________ 
яшәү адресы, 

__________________________________________ 
телефон номеры) 

 

 

Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәткәрен  

эшкә алучының вәкиле тарафыннан коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә итү органнары 

составына керергә рөхсәт алуга 

гариза 

 

Түләүсез нигездә______________________________________________буларак 
(бердәм башкарма орган яки коллегиаль идарә органы атамасы) 

________________________________________________________________________ 
(иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, милекчеләр ширкәтләре атамасы) 

идарә итүендә катнашырга, коллегиаль идарә органы составына керергә рөхсәт 

итеүгезне сорыйм (кирәклесен билгеләргә). 

 

___________   ___________   ______________________ 
(дата)     (имза)     (фамилиясе, инициаллар) 

 


