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Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитетының 

 24.06.2013 № 21-ОС боерыгына үзгәрешләр кертү турында    

«Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 

мәсьәләләре турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

03.08.2005 № 383 карары белән расланган Татарстан Республикасы Социаль-

икътисадый мониторинг комитеты турындагы нигезләмәгә, Татарстан Республикасы 

Социаль-икътисадый мониторинг комитетының (алга таба  – Комитет) «Штат 

расписаниесе турында» 21.10.2013 № 35-ОС боерыгына, Комитетның «Структур 

бүлекчәләрнең исемнәрен үзгәртү турында» 09.01.2014 № 2-ОС боерыгына туры 

китерү максатында,  БОЕРЫК БИРӘМ:   

1. «Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 

билгеләп куйганда гражданнар үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм 

балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле, шулай ук биләгәндә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, 

мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук 

иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле 

дәүләт граждан хезмәткәрләре исемлеген раслау хакында»  Комитетның 24.06.2013 

№ 21-ОС боерыгына (алга таба – Исемлек), Исемлекне яңа редакциядә бәян итеп, 

 үзгәрешләр кертергә (Кушымта). 

2. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторы (В.Т. Сарипова) боерык күчермәсен 

боерык Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында дәүләт теркәве узганнан 

соң өч көн эчендә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте 

һәм кадрлар департаментына һәм Коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча 

Татарстан Республикасы Президенты каршындагы идарәгә җибәрергә тиеш.   

3. Әлеге Боерыкны тикшереп торуны үземдә калдырам.   

 Рәис урынбасары                                                                                        О.Ю. Семенова 

               



 

Татарстан Республикасы  

Социаль-икътисадый  

мониторинг комитетының  

03.02.2014  №  8-ОС 

Боерыгына кушымта 

 

«Татарстан Республикасы  

Социаль-икътисадый  

мониторинг комитетының  

24.06.2013  №  21-ОС 

Боерыгы белән расланды     

 

Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 

билгеләп куйганда гражданнар үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең 

(хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга 

тиешле, шулай ук биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле дәүләт граждан 

хезмәткәрләре ИСЕМЛЕГЕ 

  

 N   

т/с 

Вазыйфалар исемнәре 

Җитәкчелек 

1. Рәис урынбасары                                             

Муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятиеләрнең социаль-икътисадый 

хәлен мониторинглау бүлеге  

1. Бүлек башлыгы                                                     

2. Бүлек башлыгы   урынбасары                                                                                  

Мәгълүмат-аналитика бүлеге 

1. Бүлек башлыгы                                                     

2. Бүлек башлыгы   урынбасары                                                                                  

 Региональ белешмәләр базалары һәм мәгълүмат ресурслары бүлеге 

1. Бүлек башлыгы                                                     

Финанс һәм кадрлар белән тәэмин итү бүлеге 

1. Бүлек башлыгы                                                     

Юридик сектор 

1. Сектор мөдире».                                                  

 


