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     “Татарстан Республикасы юстиция Министрлыгында биләүләре коррупция 

куркынычы белән бәйле булган Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфалары исемлеге” 20.01.2010 № К-3/03-03 Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгы боерыгына үзгәрешләр кертү турында 

   

 

Оештыру-штат чараларына бәйле рәвештә, б о е р ы к  б и р ә м: 

 

        1. Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 20.01.2010 № К-3/03-

03  боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы юстиция Министрлыгында 

биләүләре коррупция куркынычы белән бәйле булган Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә (30.09.2010 № К-141/03-03, 

05.02.2010 № К-14/03-03, 07.06.2012 № К-79/03-03, 16.05.2013 № К-63/03-03, 

29.08.2013 № К-110/03-03 Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы 

боерыклары белән кертелгән үзгәрешләре белән), яңа кушымта итеп бирелүче 

редакциясендә бәян итеп, үзгәрешләр кертергә.   

        2. Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының бердәм банкы 

бүлеге (Аверьянова Э.М.) әлеге Боерыкны дәүләт теркәвенә алырга тиеш.   

        3. Хокукый мәгълүматлаштыру һәм компьютер системалары бүлеге (Сафин 

А.Г.) әлеге Боерыкны «Интернет» телекоммуникация челтәрендәге Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте рәсми порталындагы Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгы сайтының “Коррупциягә каршы тору” бүлегендә урнаштырырга 

тиеш.   

        4. Кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлеге (Хәсәнов М.Х.) әлеге Боерыкны 

исемлеккә кертелгән дәүләт граждан хезмәткәрләренә җиткерергә тиеш.  

        5. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.   

 

 

Министр                                                                                                        Л.Ю. Глухова  
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ        

 ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛЫГЫ  

 

         ПРИКАЗ 

 

  17 февраля 2014 года 

    БОЕРЫК 
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Татарстан Республикасы 

Юстиция министрлыгының   

10.02.2014 № К-28/03-03 

боерыгына кушымта 

 

«Татарстан Республикасы 

Юстиция министрлыгының 

20.01.2010 № К-3/03-03 

боерыгына кушымта 

 

 

    

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында биләүләре  

коррупциягә куркынычы белән бәйле булган Татарстан Республикасы  

дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары  

ИСЕМЛЕГЕ 

 

1. Вазыйфаларның югары төркеменең “җитәкчеләр” категориясе 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 

юстиция министрының беренче урынбасары; 

юстиция министры урынбасары. 

2. Вазыйфаларның әйдәүче төркеменең “ярдәмчеләр (киңәшчеләр)” 

категориясе Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары:  

министр ярдәмчесе. 

3. Вазыйфаларның төп төркеменең “җитәкчеләр” категориясе Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары:  

эшләр белән идарәче; 

кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлеге башлыгы; 

финанс бүлеге башлыгы; 

закон проекты эше бүлеге башлыгы; 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының бердәм банкы бүлеге 

башлыгы; 

хокукый мәгълүматлаштыру һәм компьютер системалары бүлеге башлыгы; 

җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итү бүлеге башлыгы; 

җәмәгать судьялары эшчәнлеген оештыру-хокукый тәэмин итү бүлеге 

башлыгы; 

мәгълүмат-аналитик эш, координация һәм планлаштыру бүлеге башлыгы; 

җирле үзидарә өлкәсендә норматив хокукый эш бүлеге башлыгы; 

җирле үзидарә органнарына хокукый консультацион-методик ярдәм бүлеге 

башлыгы; 

җирле үзидарә өлкәсендә территориаль оештыру һәм  тикшереп тору 

мәсьәләләре бүлеге башлыгы; 

гомуми бүлек башлыгы. 

4. Вазыйфаларның әйдәүче төркеменең “җитәкчеләр” категориясе 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары:  
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финанс бүлеге башлыгы урынбасары; 

кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлеге башлыгы урынбасары; 

закон проекты эше бүлеге башлыгы урынбасары; 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының бердәм банкы бүлеге 

башлыгы урынбасары; 

хокукый мәгълүматлаштыру һәм компьютер системалары бүлеге башлыгы 

урынбасары; 

җәмәгать судьялары эшчәнлеген тәэмин итү бүлеге башлыгы урынбасары; 

мәгълүмат-аналитик эш, координация һәм планлаштыру бүлеге башлыгы 

урынбасары; 

Балигъ булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча 

республика комиссиясе эшчәнлеген тәэмин итү секторы мөдире.». 
 

 

 

_____________________________________________________ 


