
 

 

 
Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле 

продукция җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт 
тикшерүен тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча 
дәүләт инспекциясе 

(Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе)  
   
                                     БОЕРЫК 
 
25.10.2013                      Казан ш.                          12-07/70 
 
Боерыкка үзгәрешләр кертү турында  
 
“Вазыйфалар исемлеген раслау турында” 24 сентябрь, 2010 ел, №176 

Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыгы 
нигезләмәләрен “Россия Федерациясенең дәүләти гражданлык хезмәте 
турында” 27 июль, 2004 ел, №79-ФЗ Федераль законга, “Коррупциягә 
каршы эшчәнлек турында” 25 декабрь, 2008 ел, №273-ФЗ Федераль 
законга туры китерү максатыннан чыгып,  боерык бирәм: 

 
1. “Вазыйфалар исемлеген раслау турында” 24 сентябрь, 2010 ел, 

№176 Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыгына 
(“Боерыкка үзгәрешләр кертү турында” 17.12.2010 ел, №233, “Вазыйфалар 
исемлегенә үзгәрешләр кертү турында” 25.02.2013 ел, №12-07/18 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыклары 
редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

 
2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
“2. Түбәндәгеләрне билгеләргә:      
– Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә дәүләт 

хезмәте вазыйфасын биләгән, Исемлеккә кертелгән гражданинның дәүләт 
хезмәтеннән киткәннән соң ике ел дәвамында оешмада хезмәт килешүе 
шартларында вазыйфалар биләүгә һәм (яки) бу оешмада гражданлык -
хокукый килешүе (гражданлык-хокукый килешүләр) шартларында бер ай 
эчендә йөз мең сумнан артыграк бәягә эшләр  башкаруга (бу оешмага 
хезмәтләр күрсәтүгә) хокуклы булуын, бу оешма белән дәүләти идарә 
итүнең аерым функцияләре дәүләт хезмәткәренең вазыйфаи (хезмәт) 
бурычларына кергән очракта, Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе дәүләти гражданлык хезмәткәрләренең хезмәт урынындагы 
тәртибенә карата таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр бәрелешен җайга салу 
буенча тиешле комиссия ризалыгы белән; 

– Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә дәүләти 
гражданлык хезмәте вазыйфасын биләгән, Исемлеккә кертелгән 
гражданинның дәүләт хезмәтеннән киткәннән соң ике ел дәвамында бу 
пунктның икенче абзацында күрсәтелгән эшләр башкаруга (хезмәтләр 



 

 

күрсәтү) хезмәт килешүләрен яки гражданлык-хокукый килешүләрне 
төзегәндә эш бирүчегә соңгы эш урыны турында мәгълүматлар тапшыруга 
бурычлы булуын; 

– Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә дәүләт 
хезмәте вазыйфасын биләгән, Исемлеккә кертелгән гражданинның дәүләт 
хезмәтеннән киткәннән соң бу боерыкның өченче абзацында күздә 
тотылган таләпләрне үтәмәвенең әлеге гражданин белән төзелгән, бу 
пунктның икенче абзацында күрсәтелгән эшләр башкаруга (хезмәтләр 
күрсәтүгә) хезмәт килешүен яки гражданлык-хокукы килешүен туктатуга 
китерүен.”; 

“Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә 
гражданнар дәүләти гражданлык хезмәте вазыйфасына билгеләнгәндә һәм 
Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләре дәүләти 
гражданлык хезмәте вазыйфасын биләгәндә  керемнәре, милке һәм мөлкәт 
характерындагы бурычлары, шулай ук иренең (хатыны) һәм балигъ 
булмаган балаларының керемнәре, милке һәм мөлкәт характерындагы 
бурычлары турында мәгълүматлар тапшыруны таләп итүче Татарстан 
Республикасы дәүләти гражданлык хезмәте вазыйфалары исемлеге” 
кушымтасын яңа редакциядә (кушымта итеп бирелә) бәян итәргә.  

2. “Боерыкка үзгәрешләр кертү турында” 17.12.2010 ел, №233, 
“Вазыйфалар исемлегенә үзгәрешләр кертү турында” 25.02.2013 ел, №12-
07/18  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе боерыкларын 
үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда 
калдырам.  

 
Җитәкче                                                               И.А.Марченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясенең 25.10.2013 ел, №12-07/70 
боерыгына кушымта 

 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясендә 

гражданнар дәүләти гражданлык хезмәте вазыйфасына билгеләнгәндә 
һәм Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләре 
дәүләти гражданлык хезмәте вазыйфасын биләгәндә  керемнәре, 
милке һәм мөлкәт характерындагы бурычлары, шулай ук иренең 
(хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, милке һәм 
мөлкәт характерындагы бурычлары турында мәгълүматлар 
тапшыруны таләп итүче Татарстан Республикасы дәүләти 
гражданлык хезмәте вазыйфалары  

 
                           ИСЕМЛЕГЕ  
 
1. “Җитәкчеләр” категориясендәге вазыйфалар: 
 
 Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе; 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе 

урынбасары; 
территориаль орган начальнигы; 
территориаль орган начальнигы урынбасары; 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе аппаратының 

бүлек начальнигы; 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе аппаратының 

бүлек начальнигы урынбасары; 
территориаль орган бүлеге начальнигы 
 
2. “Белгечләр” категориясендәге вазыйфалар: 
 
2.1. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе 

аппаратында:  
контрольлек –инспекция бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
лицензияләү бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
халык куллану товарлары сыйфатын контрольдә тоту бүлегенең 

әйдәп баручы киңәшчесе; 
хокук бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
ваклап сатуга алына торган алкогольле продукциягә контрольлек итү 

бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
эчке базарны үстерү һәм координацияләү бүлегенең әйдәп баручы 

киңәшчесе; 
контрольлек-инспекция бүленең әйдәп баручы консультанты; 
лицензияләү бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 
хокук бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 



 

 

ваклап сатуга алына торган алкогольле продукцияне контрольдә тоту 
бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 

эчке базарны үстерү һәм координацияләү бүлегенең әйдәп баручы 
консультанты; 

халык куллану товарлары сыйфатын контрольдә тоту бүлегенең 
әйдәп баручы консультанты; 

 
2.2. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең 

территориаль органнарында: 
 
консультант (лицензияләү буенча); 
әйдәп баручы белгеч-эксперт (лицензияләү буенча); 
контрольлек-инспекция бүлеге консультанты; 
 эчке базарны үстерү һәм координацияләү бүлеге консультанты; 
алкогольле продукцияне кертүгә контрольлек итү бүлеге 

консультанты; 
контрольлек-инспекция бүлегенең әйдәп баручы белгеч-эксперты; 
эчке базарны үстерү һәм координацияләү бүлегенең әйдәп баручы 

белгеч-эксперты; 
алкогольле продукцияне кертүгә контрольлек итү бүлегенең әйдәп 

баручы белгеч-эксперты; 
контрольлек-инспекция бүлегенең белгеч-эксперты; 
эчке базарны үстерү һәм координацияләү бүлегенең белгеч-

эксперты; 
алкогольле продукцияне кертүгә контрольлек итү бүлегенең белгеч-

эксперты. 
 
3. “Тәэмин итүче белгечләр” категориясендәге вазыйфалар: 
 
дәүләт сатып алулары һәм эшчәнлекне тәэмин итү бүлегенең әйдәп 

баручы белгече;  
халык куллану товарлары сыйфатына контрольлек бүлегенең әйдәп 

баручы белгече; 
халык куллану товарлары сыйфатына контрольлек бүлегенең 1 

разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның контрольлек-инспекция бүлегенең 2 

разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның эчке базарны үстерү һәм координацияләү 

бүлегенең 2 разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның алкогольле продукцияне кертүгә 

контрольлек бүлегенең 3 разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның эчке базарны үстерү һәм координацияләү 

бүлегенең 3 разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның контрольлек-инспекция бүлегенең 1 

разрядлы белгече; 



 

 

территориаль органның алкогольле продукцияне кертүгә 
контрольлек бүлегенең 1 разрядлы белгече; 

территориаль органның эчке базарны үстерү һәм координацияләү 
бүлегенең 1 разрядлы белгече. 

 
 
 


