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Казан шәһәре 

 
Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт 
комитетында Татарстан Республикасы дәүләт 
хезмәтенә алучының вәкиле тарафыннан бер генә 
кеше идарә итүче башкарма орган сыйфатында 
коммерциягә кагылышы булмаган оешмалар белән 
бөтенләйгә идарә итүдә катнашу яисә аларның 
коллегиаль идарә органнары составына керергә 
дәүләт комитеты рәисенең 2017 елның 20 июлендә 
чыккан 04-14-96нчы номерлы боерыгы белән 
расланган рөхсәт бирү Тәртибенә үзгәрешләр кертү 
турында 
 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендә 
кабул ителгән 79нчы номерлы Федераль законның 17нче маддәсендәге 1нче 
кисәкнең 3нче пунктына ярашлы рәвештә боерык бирәм: 

 
Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасы дәүләт хезмәтенә алучының вәкиле тарафыннан бер генә кеше идарә 
итүче башкарма орган сыйфатында коммерциягә кагылышы булмаган оешмалар 
белән бөтенләйгә идарә итүдә катнашу яисә аларның коллегиаль идарә органнары 
составына керергә дәүләт комитеты рәисенең 2017 елның 20 июлендә чыккан 04-14-
96нчы номерлы боерыгы белән расланган рөхсәт бирү Тәртибенә (алга таба - 
Тәртип) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Тәртиптәге 1 пунктның икенче абзацындагы «җиләк-җимеш бакчасы, яшелчә 
бакчасы, дача кулланучылар кооперативы белән» дигән сүзләрне алып атырга; 

Тәртипкә 1нче кушымтаны яңа редакциядә чыгарырга (кушып бирелә). 
 
 
Рәис                                                                                                                      О.А.Редько 
 

 
 
 



 2

1нче кушымта 
Татарстан Республикасы сатып алулар 
буенча дәүләт комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт хезмәтенә алучының 
вәкиле тарафыннан бер генә кеше идарә 
итүче башкарма орган сыйфатында 
коммерциягә кагылышы булмаган 
оешмалар белән бөтенләйгә идарә итүдә 
катнашу яисә аларның коллегиаль идарә 
органнары составына керергә рөхсәт бирү 
Тәртибенә 1нче кушымта (Татарстан 
Республикасы сатып алулар буенча дәүләт 
комитеты рәисенең 2019 елның 30 
апрелендә 04-05-41нче номерлы боерыгы 
редакциясендә)  
 
______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., биләгән вазифасы һәм структура 
_______________________________ 

бүлекчәсе, яшәгән урынының адресы 

_______________________________ 
телефон номеры) 

 
Татарстан Республикасы сатып алулар буенча дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасы дәүләт хезмәтенә алучының вәкиле тарафыннан бер генә кеше идарә 
итүче башкарма орган сыйфатында коммерциягә кагылышы булмаган оешмалар 

белән бөтенләйгә идарә итүдә катнашу яисә аларның коллегиаль идарә органнары 
составына керергә рөхсәт бирү турында 

Гариза 
 

Идарә итүдә катнашырга, коллегиаль идарә органы составына керергә рөхсәт 
бирүегезне үтенәм (кирәклесенең астына сызарга)__________________________ 

                                                                                                                          (иҗтимагый оешманың, 
________________________________________________________________________ 
торак-төзелешенең, гараж кооперативының, күчемсез милек хуҗалары җәмгыятенең исеме) 
сыйфатында, бөтенләйгә ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 

(бер генә кеше идарә итә торган башкарма органның яисә коллегиаль идарә органының исеме) 
 
 
_____________                       _______________              __________________________ 
           (дата)                                               (имза)                                        (фамилия, инициаллар) 

 
 
 

 


