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Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясе 
башлыгының 2017 елның 21 июле, 
54-нче номерлы боерыгы 
тарафыннан расланган Эшкә 
алучының вәкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясендә 
Татарстан Республикасы дәүләт 
гражданлык хезмәткәренә 
коммерциячел булмаган оешмалар 
белән идарә итүдә бер кеше 
кулындагы башкарма орган 
сыйфатында түләүсез нигездә 
катнашуга яисә аларның идарә 
коллегиаль органнары составына 
керүгә рөхсәт бирелү Тәртибенә 
үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясенең 
норматив-хокукый актларын Федераль кануният белән тәңгәлләштерү 
максатыннан, 

 
БОЕРАМ: 
 
Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясе 

башлыгының 2017 елның 21 июле, 54-нче номерлы боерыгы тарафыннан 
расланган Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык 
хезмәткәренә коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше 
кулындагы башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә 
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аларның идарә коллегиаль органнары составына керүгә рөхсәт бирелү Тәртибенә 
(алга таба – Тәртип) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1-нче пунктның икенче юлында “бакчачылык, яшелчәчелек, дача 
кулланучылар кооперативы” сүзләрен төшереп калдырырга; 

Тәртипкә 1-нче Кушымтаны яңа редакциядә бәян итергә (кушып бирелә). 
2. Дәүләт хезмәте мәсьәләләре һәм кадрлар бүлегенә (Н.А. Гапсәләмова) 

әлеге боерыкны Вазыйфалар исемлегенә кертелгән  гражданлык хезмәткәрләре 
игътибарына  җиткерергә. 

 
Башлык                                                                                     В.А. Кудряшов 
 
 

Эшкә алучының вәкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясендә 
Татарстан Республикасы дәүләт 
гражданлык хезмәткәренә 
коммерциячел булмаган оешмалар 
белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында түләүсез 
нигездә катнашуга яисә аларның идарә 
коллегиаль органнары составына 
керүгә рөхсәт бирелү Тәртибенә 
(Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясенең 2019 
елның 26 апреле 53-нче номерлы 
боерыгы редакциясендә) 1-нче 
Кушымта 
Татарстан Республикасы Дәүләт 
төзелешен күзәтү инспекциясе 
башлыгы В.А. Кудряшовка 
________________________________ 

(Ф.И.О., 
_______________________________ 
башкарылучы вазыйфа һәм структур 

_________________________________  
бүлекчә, яшәгән урын адресы, 

__________________________________ 
телефон номеры) 

 
Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен 
күзәтү инспекциясендә Татарстан Республикасыдәүләт гражданлык хезмәткәренә 

коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 
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башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә 
коллегиаль органнары составына керүгә рөхсәт бирелү турында 

Гариза 
 

_______________________________________________________________ 
(иҗтимагый оешма, торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, 

_________________________________________________________________ 
күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәте аталышы 

__________________________________________________________________ 
(бер кеше кулындагы башкарма органның яисә идарә коллегиаль 

органының аталышы) 
___________________________________________________________сыйфатында 
түләүсез нигездә идарә итүдә катнашырга, коллегиаль идарә органы составына 
керергә  (тиешлесенең астына сызырга) рөхсәт бирүне сорыйм. 
 

Күрсәтелгән эшчәнлек хезмәттән тыш вакытта башкарылачак һәм вазыйфаи 
бурычларны башкаруда мәнфәгатьләр каршылыгы тууга китермәячәк. 

 
 

 (дата)                                        (имза)                     (фамилия, инициаллар). 
 
 
 
 


