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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
министрлыгы, дәүләт комитеты, ведомствосы каршындагы иҗтимагый совет 
турында» 2010 елның 18 ноябрендәге 906 номерлы карары нигезендә                                  
б о е р ы к  б и р ә м: 
 

 
1. Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле продукция 

җитештерү, әйләнеше һәм сыйфаты өлкәсендә дәүләт контролен тәэмин итү һәм 
кулланучыларның хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең «Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе каршындагы Иҗтимагый совет 
турында» 2018 елның 19 апрелендәге 12-07/57 номерлы боерыгына түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә:  
 боерыкның 1 пунктындагы өченче абзацны көчен югалткан дип танырга; 
 боерык белән расланган Татарстан Республикасының Этил спирты һәм 
алкогольле продукция җитештерү, әйләнеше һәм сыйфаты өлкәсендә дәүләт 
контролен тәэмин итү һәм кулланучыларның хокукларын яклау буенча дәүләт 
инспекциясе каршындагы Иҗтимагый совет турында нигезләмәдә: 

Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясенең «Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе каршындагы 
Иҗтимагый совет турында» 2018 
елның 19 апрелендәге 12-07/57 
номерлы боерыгына үзгәрешләр 
кертү хакында 
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 2.1 пунктта дүртенче абзацны көчен югалткан дип танырга; 
 2.2 пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«җәмгыятьтә коррупциячел торышка сабырсызлык формалаштыру». 
3.1 пунктта түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:  
«Иҗтимагый совет Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе 

тарафыннан Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы белән берлектә үз 
составында 14 кешенең ирекле катнашуы нигезендә төзелә. 

Иҗтимагый совет составына Россия Федерациясе гражданнары, шул исәптән 
иҗтимагый оешмаларның һәм башка төрле социаль юнәлешле коммерциясез 
оешмаларның вәкилләре керә ала.  Бу вакытта аларның профессиональ сыйфатлары, 
тиешле белемен дә кертеп, Иҗтимагый совет алдына куелган мәсьәләләр хакында 
сөйләшкәндә зарури булган әлеге өлкәдә эш тәҗрибәсе исәпкә алына.»; 

5.15 пунктның икенче җөмләсен төшереп калдырырга. 
2. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең 

административ һәм суд практикасы бүлегенә (Б.Г.Эйдинов) әлеге боерыкның 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында теркәлүен тәэмин итәргә. 

3. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 
билгелим. 

 
 
 
Җитәкче                                                                                                  Ж.Й.Әхмәтханов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


