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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 

күзәтчелеге инспекциясендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре 

тарафыннан коммерциясез оешма белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен рөхсәт 

алу тәртибе турында  

 

 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы федераль законның 17 статьясының 1 өлешендәге 3 

пунктының «б» пунктчасы нигезендә  

 

  Б О Е Р Ы К  Б И Р Ә М: 

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан 

коммерциясез оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен рөхсәт 

алуның кушымтада бирелгән тәртибен (алга таба – Тәртип) расларга. 

2. Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясенең түбәндәге боерыкларын гамәлдән чыккан дип танырга: 

«Эшкә алучының вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт 

төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәренә коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы 

башкарма орган сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә 

коллегиаль органнары составына керүгә рөхсәт бирелү тәртибе турында» 2017 

елның 21 июлендәге 54 номерлы; 

«Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең 

2017 елның 21 июлендәге 54 номерлы боерыгы белән расланган Эшкә алучының 

вәкиле тарафыннан Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренә 

коммерциясез оешмалар белән идарә итүдә бер кеше кулындагы башкарма орган 

сыйфатында түләүсез нигездә катнашуга яисә аларның идарә коллегиаль 

органнары составына керүгә рөхсәт бирелү тәртибенә үзгәрешләр кертү 

хакында» 2019 елның 26 апрелендәге 53 номерлы. 
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3. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим.  

 

 

Башлык                                 В.А. Кудряшов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ТР ДТК инспекциясенең 2020 

елның 25 февралендәге 12 

номерлы  боерыгы белән 

расланды 

 
 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан 

коммерциясез оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу 

 өчен рөхсәт алу тәртибе 

 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасының Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре (алга 

таба – граждан хезмәткәрләре, Инспекция) тарафыннан коммерциясез оешма 

белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен рөхсәт алу процедурасын 

билгели. 

2. Әлеге Тәртип үзләренә карата эшкә алучы вәкиле булып Татарстан 

Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе башлыгы (алга таба – 

Инспекция башлыгы) торган граждан хезмәткәрләренә кагыла.  

Әлеге Тәртип сәяси партия, һөнәри берлек органы, шул исәптән 

Инспекциянең беренчел һөнәри берлек оешмасының сайлап алу органы белән 

идарә итүдә граждан хезмәткәрләренең башка иҗтимагый оешманың, торак, 

торак-төзелеш, гараж кооперативларының, күчемсез мөлкәт милекчеләре 

ширкәтенең гомуми җыелышында (конференция) катнашу очракларына 

кагылмый. 

3. Граждан хезмәткәренең коммерциясез оешма белән идарә итүдә 

катнашуы мәнфәгатьләр каршылыгына яки вазыйфаи бурычларны үтәгәндә 

мәнфәгатьләр каршылыгы барлыкка килү ихтималына китермәскә тиеш. 

4. Коммерциясез оешма белән идарә итүдә катнашу өчен рөхсәт алу 

граждан хезмәткәре тарафыннан әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә 

язма рәвештә гариза тапшыру юлы белән гамәлгә ашырыла. 

5.  Граждан хезмәткәре Инспекциянең коррупциячел һәм башка төр хокук 

бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затына (алга таба – Җаваплы зат) 

коммерциясез оешма белән идарә итә башлаганчы гариза бирә. 

6.  Җаваплы зат гаризаны кергән көнендә әлеге Тәртипнең 2 нче 

кушымтасына ярашлы форма буенча Журналда терки. 

7. Теркәлгәннән соң биш эш көне эчендә Җаваплы зат гаризаны карый 

һәм аның нәтиҗәләре буенча бәяләмә әзерли. 

Гаризаны барышында Җаваплы зат гариза тапшырган граждан 

хезмәткәреннән коммерциясез оешма белән идарә итүдә катнашуының 

планлаштырылган функцияләрен билгеләүче язмача аңлатмаларны һәм 

документларны сорарга хокуклы.  
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Бәяләмәдә граждан хезмәткәренә коммерциясез оешма белән идарә итүдә 

түләүсез нигездә катнашырга рөхсәт итү яки рөхсәт бирмәү турында тәкъдим 

булырга тиеш. 

8.  Җаваплы зат, граждан хезмәткәренә коммерциясез оешма белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен рөхсәт бирү яки рөхсәт бирүдән баш тарту 

турында карар кабул итү өчен, бәяләмәне һәм башка материалларны (булган 

очракта) теркәп, гаризаны Инспекция башлыгына (аның вазыйфаларын 

башкаручы затка) тапшыра. 

Инспекция башлыгы (аның вазыйфаларын башкаручы зат) Җаваплы заттан 

гариза алган көннән ике эш көне эчендә карар кабул итә. 

Карар гаризага тиешле резолюция теркәү юлы белән рәсмиләштерелә. 

9. Җаваплы зат Инспекция башлыгы (аның вазыйфаларын башкаручы зат) 

карар кабул иткән көннән соңгы ике эш көне эчендә граждан хезмәткәренә 

гаризаны карау нәтиҗәләре турында хәбәр итә һәм аңа гаризаның дәүләт хезмәте 

мәсьәләләре һәм кадрлар бүлеге мөһере белән таныкланган, Инспекция 

башлыгының (аның вазыйфаларын башкаручы затның) резолюциясе куелган 

күчермәсен кул куйдыртып тапшыра. Инспекция башлыгының (аның 

вазыйфаларын башкаручы затның) резолюциясе куелган гаризаның төп нөсхәсе 

граждан хезмәткәренең шәхси эшенә теркәлә. 
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Татарстан Республикасы  

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләре тарафыннан 

коммерциясез оешма белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу 

өчен рөхсәт алу тәртибенә 1 нче 

кушымта  

 

 

Татарстан Республикасының 

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясе башлыгына 

______________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.А., биләнә торган вазыйфа 

______________________________ 

 һәм структур бүлекчә, 

______________________________ 

яшәгән урын адресы, 

______________________________ 

телефон номеры) 
 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә 

 Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәре тарафыннан коммерциясез 

оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен рөхсәт алу  

турында гариза 

  

____________________________________________________________________ 

(оешу-хокук формасы, атамасы, ИНН, адресы) 

коммерциясез оешмасы белән түләүсез нигездә идарә итүдә катнашырга рөхсәт 

итүегез турында үтенәм. 

 

 

 

_____________                     _______________              ____________________ 

        (дата)                                   (имза)                             (фамилия, инициаллар) 
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Татарстан Республикасы  

Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 

инспекциясендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләре тарафыннан 

коммерциясез оешма белән идарә 

итүдә түләүсез нигездә катнашу 

өчен рөхсәт алу тәртибенә 2 нче 

кушымта  

 
 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясендә  

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәре тарафыннан коммерциясез 

оешма белән идарә итүдә түләүсез нигездә катнашу өчен рөхсәт алу  

турында гаризаларны теркәү  

ЖУРНАЛЫ 

  

Тәртип 

саны 

Теркәү 

көне 

Үтенеч язуын 

бирүченең 

фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме, 

вазыйфасы 

Гариза 

бирүченең 

имзасы 

Җаваплы 

затның 

фамилиясе, 

исеме, 

атасының 

исеме 

Җаваплы 

затның 

имзасы 

      

      
 

 

       


