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Татарстан Республикасы Архив эше буенча 
дәүләт комитетының «Татарстан 
Республикасында архив эше турындагы 
законнарның үтәлешен тикшереп тору 
чараларын үткәрүгә Татарстан 
Республикасы Архив эше буенча дәүләт 
комитеты тарафыннан җәлеп ителә торган 
экспертларны аттестацияләү буенча 
Татарстан Республикасы Архив эше буенча 
дәүләт комитеты комиссиясе турында» 
2017 елның 14 мартындагы 024-од 
номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү 
хакында  
 

Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының норматив 
хокукый актын законнарга туры китерү максатыннан боерык бирәм: 

 
1. Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитетының 

«Татарстан Республикасында архив эше турындагы законнарның үтәлешен 
тикшереп тору чараларын үткәрүгә Татарстан Республикасы Архив эше буенча 
дәүләт комитеты тарафыннан җәлеп ителә торган экспертларны аттестацияләү 
буенча Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитеты комиссиясе 
турында» 2017 елның 14 мартындагы 024-од номерлы боерыгына (алга таба – 
Боерык) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

преамбулада «Татарстан Республикасы Архив фонды һәм архивлар турында 
«1996 елның 13 июнендәге 644 номерлы Татарстан Республикасы Законы белән» 
сүзләрен «Татарстан Республикасында архив эше турында» 2017 елның 
20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән» сүзләренә 
алмаштырырга; 

Боерык белән расланган Татарстан Республикасында архив эше турындагы 
законнарның үтәлешен тикшереп тору чараларын үткәрүгә Татарстан Республикасы 
Архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан җәлеп ителә торган экспертларны 



 
 
аттестацияләү буенча Татарстан Республикасы Архив эше буенча дәүләт комитеты 
комиссиясе турында нигезләмәгә (алга таба - Нигезләмә) түбәндәге эчтәлекле 
241 пункт өстәргә:  

«241. Мөрәҗәгать итүче аттестацияләү турында гаризаның билгеләнгән 
формасын сакламаган яки әлеге Нигезләмәнең 22 пунктында каралган 
документларның күчермәләрен тапшырмаган очракта, Дәүләт комитеты мөрәҗәгать 
итүчегә күрсәтелгән документлар кергән һәм гариза алынган көннән алып 5 эш көне 
эчендә аларны, карап тикшермичә, хатның тапшырылуы турында хәбәр ителә торган 
заказлы почта хаты белән йә гади электрон имза куелган электрон документ 
рәвешендә, «Интернет» челтәрен дә кертеп, һәркем өчен ачык мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрләре аша, шул исәптән Бердәм портал аша кире кайтара.»; 

Нигезләмәгә кушымтада «И.Х. Аюповага» сүзләрен «Г.З. Габдрахмановага»  
сүзләренә алмаштырырга; 

Боерык белән расланган Татарстан Республикасында архив эше турындагы 
законнарның үтәлешен тикшереп тору чараларын үткәрүгә Татарстан Республикасы 
Архив эше буенча дәүләт комитеты тарафыннан җәлеп ителә торган экспертларны 
аттестацияләү критериеләрендә: 

2 пунктта: 
«б» пунктчасында «5» санын «3» санына алмаштырырга; 
«в» пунктчасының дүртенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
« - «Татарстан Республикасында архив эше турында» 2017 елның 

20 июлендәге 63-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,». 
2. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
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