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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгының 31.07.2017 ел, № 11-73 

боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәренә эшкә яллаучы 

вәкиле тарафыннан түләүсез нигездә бердәнбер башкарма орган сыйфатында 

коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә катнашуга яки коллегиаль идарә 

органнары составына керүгә рөхсәт бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү хакында 

 

Б о е р ы к  б и р ә м: 

 “Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәренә эшкә яллаучы вәкиле 

тарафыннан түләүсез нигездә бердәнбер башкарма орган сыйфатында 

коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә катнашуга яки коллегиаль идарә 

органнары составына керүгә рөхсәт бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү 

хакында” 31.07.2017 ел, № 11-73 Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгы боерыгы белән расланган  Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәренә 

эшкә яллаучы вәкиле тарафыннан түләүсез нигездә бердәнбер башкарма орган 

сыйфатында коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә катнашуга яки 

коллегиаль идарә органнары составына керүгә рөхсәт бирү тәртибенә 

түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1 пунктның икенче абзацында “кооператив, бакчачылык, дача куллану” 

дигән сүзләрне төшереп калдырырга; 



2 
 

 

 

Әлеге Тәртипкә № 1 кушымтаны яңа редакциядә (кушымта итеп бирелә) 

бәян итәргә. 

 

 

Министр вазифаларын башкаручы             М.Д.Фәйзрахманов 

 

 
Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгында Татарстан Республикасы 

дәүләти гражданлык хезмәткәренә эшкә 

яллаучы вәкиле тарафыннан түләүсез нигездә 

бердәнбер башкарма орган сыйфатында 

коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә 

катнашуга яки коллегиаль идарә органнары 

составына керүгә рөхсәт бирү тәртибенә 

(Татарстан Республикасы Финанс 

министрлыгының  29.04.2019 ел, №11-49 

боерыгы редакциясендә үзгәрешләр кертү 

хакында) №1 кушымта 

 

 

 

Татарстан Республикасы финанс министрына 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О., били торган вазифасы һәм структур  

______________________________ 

подразделениесе, яшәү урыны адресы, 

______________________________ 

телефон номеры) 
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Татарстан Республикасы Финанс министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәренә эшкә яллаучы вәкиле 

тарафыннан түләүсез нигездә бердәнбер башкарма орган сыйфатында 

коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә катнашуга яки коллегиаль идарә 

органнары составына керүгә рөхсәт бирү турында 

                                          гариза 

 

Миңа идарәдә катнашуга, коллегиаль идарә органы составына керүгә 

рөхсәт бирүегезне сорыйм (кирәклесенең астына сызарга)  

___________________________________________________________________ 

(иҗтимагый оешма, 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

торак, торак-төзелеш, гараж  кооперативы, күчемсез милек милекчеләре ширкәте атамасы ) 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

түләүсез нигездә түбәндәге вазифада 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(бердәнбер башкарма орган яки коллегиаль идарә органы атамасы ) 

 

_________________ 

(дата) 

___________________ 

(имза) 

___________________ 

(фамилиясе, инициаллары) 

 


