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Эшкә алучының вәкиле тарафыннан 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәренә Татарстан Республикасы 
сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында 
коммерциячел булмаган оешмалар белән 
идарә итүдә бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында түләүсез 
нигездә катнашуга яисә аларның идарә 
коллегиаль органнары составына керүгә 
рөхсәт бирүнең 2017 елның 07 
июлендәге  153-ОД номерлы боерыгы 
белән расланган тәртибенә үзгәрешләр 
кертү турында  
 
 
 

Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәренә Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында 
коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә 
коллегиаль органнары составына керүгә рөхсәт бирүнең Татарстан Республикасы 
сәнәгать һәм сәүдә министрының 2017 елның 07 июлендәге  153-ОД номерлы 
боерыгы белән расланган тәртибенә  (алга таба-Тәртип), түбәндәге үзгәрешләрне 
кертергә: 

1 пунктның икенче абзацында «яшелчәчелек, бакчачылык, дача кулланучылар 
кооперативының,» сүзләрен алып ташларга; 

Тәртипкә 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә (өстәп бирелә) бәян итәргә. 
 
 

           Татарстан Республикасы Премьер-министр 
           урынбасары – министр                                                                           А.Ә. Кәримов                    

 
 
 



  
               

 
Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә 
Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 
министрлыгында коммерциячел булмаган 
оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 
башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә 
катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль 
органнары составына керүгә рөхсәт бирү 
тәртибенә 1 нче кушымта 
(Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә 
министрлыгы  
 _____   _______номерлы боерыгы редакциясендә) 
 
 
 
__________________________________ 
    (Ф.И.Ә.и., __________________________ биләнә 
торган вазыйфа һәм структур 
__________________________ бүлекчә,  
___________________________________________ 
                яшәгән урын адресы, 
__________________________________________ 
                              телефон номеры) 

 
 

Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәренә Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында 
коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә 
коллегиаль органнары составына керүгә рөхсәт бирелү турында 

 гариза  
 
 
Миңа (кирәклесенең астына сызарга)_______________________________ (иҗтимагый оешманың, 
__________________________________________________________________ торак, торак-төзелеш, гараж 
кооперативыны, күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәтенең аталышы) 
______________________________________________сыйфатында түләүсез нигездә 
________________________________________________________________________ 
(бер кеше кулындагы башкарма органның яисә идарә коллегиаль органының аталышы) белән идарә 
итүдә катнашырга, аның идарә коллегиаль органы составына керергә рөхсәт 
бирүегезне сорыйм.  
_____________ _______________ ____________________ 
           (дата)                            (имза)                    (фамилия, инициаллар) 

 


