
 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ                                                                 БОЕРЫК 

« 03 » 06. 2019 г.  № 36-п 

“Татмедиа” республика матбугат һәм 
массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгында дәүләт граждан 
хезмәткәренә түләүсез бердәнбер 
башкарма орган буларак коммерциячел 
булмаган оешмалар белән идарә итүдә 
катнашуга яисә аларның коллегиаль идарә 
органнарына керүгә яллаучы вәкиленең 
рөхсәт бирүе турында “Татмедиа” 
республика матбугат һәм массакүләм 
коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесенең 
2017 елның 10 июлендәге 33-п номерлы  
боерыгы белән расланган Тәртипкә 
үзгәрешләр кертү турында  
 
 

«Россия Федерациясе дәүлтә граждан хезмәте турында»2004 елның 27 
июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 17 статьясындагы 1 өлешенең 3 
пункты нигезендә боерык бирәм: 

 
“Татмедиа” республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр 

агентлыгында дәүләт граждан хезмәткәренә түләүсез бердәнбер башкарма орган 
буларак коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашуга яисә 
аларның коллегиаль идарә органнарына керүгә яллаучы вәкиленең рөхсәт бирүе 
турында “Татмедиа” республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгы җитәкчесенең 2017 елның 10 июлендәге 33-п номерлы  боерыгы белән 
расланган Тәртипкә (алга таба – Тәртип) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1 пунктның  икенче абзацында «бакчачылык, яшелчәчелек, дача кулланучылар 
кооперативы тарафыннан» сүзләрен төшереп калдырырга. 

Тәртипкә 1 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә  бәян итәргә (кушымта итеп 
бирелә)  
 
Җитәкче                                                                                                    А.Р.Зарипов 

  



“Татмедиа” республика матбугат һәм 
массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгында дәүләт граждан хезмәткәренә 
түләүсез бердәнбер башкарма орган 
буларак коммерциячел булмаган оешмалар 
белән идарә итүдә катнашуга яисә аларның 
коллегиаль идарә органнарына керүгә 
яллаучы вәкиленең рөхсәт бирүе турында 
Тәртипкә (“Татмедиа” республика матбугат 
һәм массакүләм коммуникацияләр 
агентлыгы җитәкчесенең 2017 елның 10 
июлендәге 33-п номерлы  боерыгы 
редакциясендә)  
1 нче кушымта 

 
“Татмедиа” республика матбугат һәм 
массакүләм коммуникацияләр агентлыгы 
җитәкчесенә  
____________________________________
____________________________________ 
(Ф.И.Ат.ис., били торган вазыйфа һәм  структур 
бүлекчә, яшәү адресы, телефрон номеры) 
____________________________________ 
 

 
“Татмедиа” республика матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгында 
дәүләт граждан хезмәткәренә түләүсез бердәнбер башкаручы орган буларак 
коммерциячел булмаган оешмалар белән идарә итүдә катнашуга яисә аларның 
коллегиаль идарә органнарына керүгә яллаучы вәкиленең рөхсәт бирүе турында       
гариза 
 

Идарәдә катнашырга, идарәнең коллегиаль органы составына керергә рөхсәт 
бирүегезне сорыйм (кирәклесенә сызык сызарга) 
_______________________________________________________________________ 
                                    (иҗтимагый оешма,  

_______________________________________________________________________ 
торак, торак-төзелеш, гараж кооперативы, 

_______________________________________________________________________ 
                                                                     күчемсез мөлкәт милекчеләре ширкәте исеме) 
түләүсез _______________________________________________ рәвешендә 
___________________________________________________________________________________ 

(идарәнең бердәнбер башкарма органы яисә коллегиаль органы исеме) 
 
_____________             _______________                      ______________________ 
           (дата)                           (имза)                                 (фамилия, инициаллар) 


