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Татарстан Республикасының Архив эше 
буенча дәүләт комитетының 2017 елның 
10 июлендәге 085-од номерлы боерыгы 
белән расланган Эш бирүче вәкиленең 
Татарстан Республикасының Архив эше 
буенча дәүләт комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә 
коммерциягә карамаган оешмалар белән 
идарә итүдә бердәнбер башкарма орган 
буларак түләүсез катнашырга яисә аларның 
коллегиаль идарә органнары составына 
керергә рөхсәт бирү тәртибенә үзгәрешләр 
кертү турында 
 

Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетының 
“Эш бирүче вәкиленең Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт 
комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә коммерциягә 
карамаган оешмалар белән идарә итүдә бердәнбер башкарма орган буларак түләүсез 
катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына керергә рөхсәт 
бирү тәртибе турында” 2017 елның 10 июлендәге 085-од номерлы боерыгы белән 
расланган Эш бирүче вәкиленең Татарстан Республикасының Архив эше буенча 
дәүләт комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә 
коммерциягә карамаган оешмалар белән идарә итүдә бердәнбер башкарма орган 
буларак түләүсез катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына 
керергә рөхсәт бирү тәртибенә (алга таба – Тәртип) түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1 пунктның икенче абзацында “бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар 
кооперативы,” сүзләрен төшереп калдырырга; 

Тәртипкә 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 
бирелә). 

 
 

Рәис                                                                                                        Г.З. Габдрахманова 
 
 
 



 
 
 
 

Эш бирүче вәкиленең Татарстан Республикасының 
Архив эше буенча дәүләт комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә 
коммерциягә карамаган оешмалар белән идарә 
итүдә бердәнбер башкарма орган буларак түләүсез 
катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә 
органнары составына керергә рөхсәт бирү 
тәртибенә 
1 нче кушымта 
(Татарстан Республикасының Архив эше буенча 
дәүләт комитетының 2019 елның «13» май  109-од 
номерлы боерыгы  редакциясендә) 
Татарстан Республикасының Архив эше буенча 
дәүләт комитеты рәисенә 
____________________________________ 
(Ф.И.А.и., биләгән вазыйфасы һәм структур 
бүлекчәсе, 
Яшәү урыны адресы, телефон 
номеры______________________________ 
 
 
 
 
 

Эш бирүче вәкиленнән Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт 
комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренең коммерциягә 
карамаган оешмалар белән идарә итүдә бердәнбер башкарма орган буларак түләүсез 

катнашырга яисә аларның коллегиаль идарә органнары составына керергә рөхсәт 
соравы турында гариза 

 
Миңа 

________________________________________________________________________  
(иҗтимагый оешманың, торак, торак-төзелеш, гараж 
_____________________________________________________________________________________ 
кооперативының, күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтенең исеме)  

 
белән идарә итүдә_________________________________________________________ 

                          (бердәнбер башкарма органның яисә коллегиаль идарә органының исеме) 
 

буларак түләүсез катнашырга, коллегиаль идарә органы составына керергә 
                               (тиешлесенең астына сызарга) 

рөхсәт бирүегезне сорыйм. 
 
_______                       _______________              _________________________            
  (дата)                                 (имза)                              (фамилия, инициаллар) 
 
 


