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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» Татарстан 

Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг 

комитетының 09.04.2015 № 12-ос 

боерыгына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге № 

273-ФЗ Федераль законны, «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте 

турында» 2004 елның 27 июлендәге № 79-ФЗ Федераль законны, «Дәүләт 

вазыйфаларын биләүче затларның һәм бүтән затларның чыгымнарының 

керемнәренә туры килү-килмәүне тикшереп тору турында» 2012 елның 3 

декабрендәге № 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 2009 елның 30 декабрендәге № ПУ-701 Указын, 

«Коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы 

Президентының аерым указларына үзгәрешләр кертү турында» Татарстан 

Республикасы Президентының 2015 елның 22 мартындагы № ПУ-308 Указын 

үтәү йөзеннән, б о е р ы к  б и р ә м: 

 

1.«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» Татарстан Республикасының 

Социаль-икътисадый мониторинг комитетының 09.04.2015 № 12-ос 

боерыгының 2 пунктын (алга таба – Исемлек) түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә:    

«2. Комитетта Исемлеккә кертелгән вазыйфаларны биләүче Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә аларны эштән азат иткәндә 

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге № 273-

ФЗ Федераль законның 12 статьясы нигезләмәләрен аңлатып бирергә. 

2. Исемлеккә түбәндәге үзгәреш кертергә: 

«Финанс һәм кадрлар белән тәэмин итү бүлеге» дигән бүлеккә түбәндәге 

редакциядә 4 нче юл өстәргә:  

«4. Финанс-икътисадый секторының әйдәүче белгече». 

3. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторы (В.Т. Сарипова) Комитетның 

Исемлеккә кертелгән дәүләт граждан хезмәткәрләрен әлеге Боерык белән 

танышытырырга тиеш. 

4. Юридик секторның 2 нче категория белгече (Ю.Ф. Иксанова) 

Боерыкны Комитетның рәсми сайтындагы «Коррупциягә каршы көрәш» 

бүлегендә урнаштырырга тиеш. 

5. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.  
  

 

Рәис урынбасары                                                                             О.Ю. Семенова 

 

 

 

 

 


