
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫ£ 
ЭТИЛ СПИРТЫ, АЛКОГОЛЬЛЕ 

ПРОДУКЦИЯ ҖИТЕШТЕРY, ӘЙЛӘНЕШЕ 
ҺӘМ СЫЙФАТЫ ӨЛКӘСЕНДӘ ДӘYЛӘТ 

КОНТРОЛЕН ТӘЭМИН ИТY hӘМ 
КУЛЛАНУЧЫЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫН 

ЯКЛАУ БУЕНЧА ДӘYЛӘТ  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
 (Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 

инспекциясе) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ОБОРОТОМ И 
КАЧЕСТВОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(Госалкогольинспекция Республики Татарстан) 

                                                                                                                         
 
                                                             
 
 
 
  

      
 

                                                                
                                                          ПРИКАЗ 
 

 
             29.04.2019                                                                                              № 10-07/87 

                                                                         Казаньш. 
 
 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясенең 2017 елның 19 июлендәге             
12-07/109 номерлы боерыгы белән расланган 
Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәренә коммерциясез оешмалар белән 
идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма 
орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга 
яисә аларның коллегиаль идарә органнары 
составына керүгә рөхсәт бирү тәртибенә 
үзгәрешләр кертү хакында                 

 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыгын федераль 
законнарга туры китерү максатында боерык бирәм: 

 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең 2017 елның 19 

июлендәге 12-07/109 номерлы боерыгы белән расланган Эшкә алучының вәкиле 
тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә 
бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә 
аларның коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт бирү тәртибенә (алга   
таба – Тәртип) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Әлеге Тәртип эш бирүче тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт 

алкоголь инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә 
(алга таба – граждан хезмәткәре) иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативы, күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәте (алга таба – коммерциясез 
оешма) белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма орган сыйфатында 
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түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль органнары составына 
керүгә рөхсәт бирү процедурасын регламентлый.».  

Тәртипкә 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымтада бирелә). 
2. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең административ 

һәм суд практикасы бүлегенә әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгында теркәлүен тәэмин итәргә. 

3. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә коррупциячел һәм 
башка төр хокук бозуларны профилактикалау өчен җаваплы вазыйфаи затка әлеге 
боерыкны Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе рәсми сайтында 
урнаштырырга. 

4. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 
билгелим. 

 
 
 

Җитәкче                                                                                        Җ.Й.Әхмәтханов 
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Эшкә алучының вәкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясендә Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәткәренә коммерциясез 
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында 
түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның 
коллегиаль идарә органнары составына 
керүгә рөхсәт бирү тәртибенә (Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясенең 2019 елның 29 апрелендәге 
10-07/87 номерлы боерыгы редакциясендә) 
1 нче кушымта 
 
________________________________
________________________________ 
________________________________ 

(Ф.И.А., били торган вазыйфа һәм структур 
________________________________ 

бүлекчә, яшәгән урын адресы, 
________________________________ 

телефон номеры) 
 

Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы  
Дәүләт алкоголь инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәренә коммерцисез оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның коллегиаль 

идарә органнары составына керүгә рөхсәт бирү турында гариза 
 

Миңа (кирәклесенең астына сызарга)______________________________________ 
                                                                                                                          (иҗтимагый оешманың, 

________________________________________________________________________ 
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативының, 

 _______________________________________________________________________ белән түләүсез нигездә 
 күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтенең исеме) 

_________________________________________________________________________сыйфатында 
(бер кеше кулындагы башкарма органның яисә идарә коллегиаль органының аталышы) 

идарә итүдә катнашырга, аларның идарә коллегиаль органы составына керергә 
рөхсәт бирүне сорыйм 
 
 
_____________                       _______________              __________________________ 
           (дата)                                              (имза)                                        (фамилия, инициаллар) 
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Административ һәм суд практикасы бүлеге  
башлыгы                  __________________________________/Б.Г. Эйдинов/______________ 
 
Кадрлар сәясәте һәм коррупциягә каршы 
көрәш бүлеге башлыгы        ____________________________/Л.П. Василина/____________ 


