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Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең 

(хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында 

  
 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 25.12.2008 № 273-ФЗ Федераль 
законны, «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 27.07.2004 
№ 79-ФЗ Федераль законны, «Дәүләт вазыйфаларын биләүче затларның һәм 
бүтән затларның чыгымнарының керемнәренә туры килү-килмәүне тикшереп 
тору турында» 03.12.2012 № 230-ФЗ Федераль законны, «Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган 
балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» Татарстан 
Республикасы Президентының 30.12.2009 № ПУ-701 Указын, «Коррупциягә 
каршы көрәш мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президентының 
аерым указларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан Республикасы 
Президентының 22.03.2015 № ПУ-308 Указын үтәү йөзеннән, боерык бирәм: 
 

1. Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында (алга таба – Комитет) Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең 
(хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр 
бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
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вазыйфалары исемлеген (алга таба – Исемлек) расларга. 

2. Комитетта Исемлеккә кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләүче затларга «Коррупциягә каршы 
көрәш турында» 25.12.2008 № 273-ФЗ Федераль законының 12 статьясы 
нигезендә түбәндәгеләрне аңлатырга: 

Комитетның Дәүләт хезмәткәрләренең хезмәттәге тәртибенә карата 
таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу комиссиясе 
ризалыгы белән,  әгәр шушы оешманың дәүләт идарәсенең аерым 
функцияләре Комитетта Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәренең вазыйфаи бурычларына кергән булса, Комитетта Исемлеккә 
кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын 
биләүче граждан Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтеннән 
киткәннән соң ике ел буена хезмәт шартнамәсе шартларында оешмада 
вазыйфа биләргә һәм (яисә) шушы оешмада бер ай эчендә граждан-хокук 
шартнамәсе (граждан-хокук шартнамәләре) шартларында йөз мең сумнан 
артык эш башкарырга (шушы оешмага хезмәтләр күрсәтергә) хокуклы;  

Комитетта Исемлеккә кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләүче граждан Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәтеннән киткәннән соң ике ел буена әлеге пунктның 
икенче абзацында күрсәтелгән эшләр башкаруга (хезмәтләр күрсәтүгә) 
хезмәт яисә граждан-хокук шартнамәләре төзегәндә соңгы хезмәт урыны 
турында яллаучы вәкиленә (эш бирүчегә) хәбәр итәргә тиеш; 

Комитетта Исемлеккә кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләүче гражданның Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтеннән киткәннән соң әлеге пунктның 
өченче абзацында каралган таләпләрне үтмәве әлеге пунктның икенче 
абзацында күрсәтелгән эшләр башкаруга (хезмәтләр күрсәтүгә) шушы 
граждан белән төзелгән хезмәт яисә граждан-хокук шартнамәсен өзүгә 
китерә. 

3. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторы (В.Т. Сарипова) боерыкны 
Комитетта Исемлеккә кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләренә җиткерергә һәм боерык Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгында дәүләт теркәве узганнан соң өч көн эчендә боерык 
күчермәсен Коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре буенча Татарстан 
Республикасы Президенты идарәсенә, Татарстан Республикасы Президенты 
каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаментына җибәрергә тиеш.  

4. Комитетның түбәндәге боерыкларының үз көчләрен югалтуын 
танырга: 

«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында билгеләп куелганда гражданнар керемнәре, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең 
(хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирергә тиешле, 
шулай ук  биләгәндә керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ 
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булмаган балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 24.06.2013 
№ 21-ос ; 

 «Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетының 24.06.2013 № 21-ос боерыгына үзгәрешләр кертү турында» 
03.02.2014 № 8-ос . 

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.  
 
 

Рәис вазыйфаларын  
башкаручы                                                                                      О.Ю. Семенова                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый мониторинг 
комитеты боерыгына кушымта  
 «     » _________  2015 ел  № _____                                                            

           
Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең 

(хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфалары исемлеге 
 
 

 N   
т/с  

Вазыйфа исеме 

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                                               

Белешмәләрнең региональ базалары һәм мәгълүмат ресурслары 
бүлеге 

1. Бүлек башлыгы                                                     
Финанс һәм кадрлар белән тәэмин итү бүлеге 

1. Бүлек башлыгы                                                     
2. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторының әйдәүче киңәшчесе   
3. Финанс-икътисадый секторның 1 разрядлы өлкән белгече (контракт 

идарәчесе) 
Юридик сектор 

1. Сектор мөдире                                                 
 
 

 


