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Татарстан Республикасының Архив 
эше буенча дәүләт комитетының 
“Татарстан Республикасының Архив 
эше буенча дәүләт комитеты 
каршындагы Иҗтимагый совет 
турында” 2016 елның 
14 октябрендәге 091-од номерлы 
боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасының Архив эше буенча 
дәүләт комитеты каршындагы 
Иҗтимагый совет турында 
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “Татарстан Республикасы 
министрлыгы, дәүләт комитеты, ведомствосы каршындагы иҗтимагый совет 
турында” Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 
18 ноябрендәге 906 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы 
министрлыгы, дәүләт комитеты, ведомствосы каршындагы иҗтимагый совет турында 
үрнәк нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 2018 елның 24 августындагы 
708 номерлы һәм “Татарстан Республикасы министрлыгы, дәүләт комитеты, 
ведомствосы каршындагы иҗтимагый совет турында” Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2010 елның 18 ноябрендәге 906 номерлы карары белән 
расланган Татарстан Республикасы министрлыгы, дәүләт комитеты, ведомствосы 
каршындагы иҗтимагый совет турында үрнәк нигезләмәгә үзгәрешләр кертү 
хакында” 2019 елның 15 маендагы 395 номерлы карарлары нигезендә боерык 
бирәм: 

1. Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетының 
“Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты каршындагы 
Иҗтимагый совет турында” 2016 елның 14 октябрендәге 091-од номерлы боерыгы 
белән расланган Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты 
каршындагы Иҗтимагый совет турында нигезләмәгә (2017 елның 27 октябрендәге 
136-од номерлы боерык белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алган) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

2.1 пунктның дүртенче абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 
2.2 пунктның алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 



“үзеңне коррупциячел тотуга карата җәмгыятьтә түзеп тора алмаучанлык 
булдырырга.”; 

2.2 пунктның җиденче абзацын үз көчен югалткан дип танырга; 
2.4 пунктны үз көчен югалткан дип танырга; 
5.12 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
“5.12 Иҗтимагый совет утырышына Иҗтимагый совет карары белән 

Иҗтимагый совет тарафыннан карала торган мәсьәләләр буенча кирәкле белешмәләр 
һәм бәяләмәләр бирү өчен башкарма органнар, коммерциягә карамаган оешмалар, 
фәнни учреждениеләр вәкилләре, экспертлар, башка белгечләр һәм гражданнар 
чакырыла ала.”. 

2. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
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