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Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгында коррупцион 

рисклар белән бәйле дәүләт гражданнар хезмәтен биләгәндә, дәүләт хезмәтен 

биләүче гражданнар хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәт 

һәм милек вазыйфалары, шулай ук үзләренең тормыш иптәше һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм милек 

вазыйфалары турында мәгълүматлар бирергә тиеш булган вазыйфалар 

исемлеген раслау турында  

2008 ел 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы гамәлләр 

турында»гы  Федераль законны, Татарстан Республикасы Президентының 2009 ел 

30 декбарендәге УП-701 номерлы «Дәүләт гражданнар хезмәтен биләгәндә, дәүләт 

хезмәтен биләүче гражданнар хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәт һәм милек вазыйфалары, шулай ук үзләренең тормыш иптәше һәм балигъ 

булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм милек вазыйфалары 

турында мәгълүматлар бирергә тиеш булган вазыйфалар исемлеген раслау 

турында»гы Указын, шулай ук Татарстан Республикасы Президентының 2009 ел 30 

декабрендәге УП-702 номерлы «Татарстан Республикасының дәүләт гражданнар 

хезмәтен биләргә дәгъва итүче гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм милек 

вазыйфалары турында мәгълүматлар, шулай ук Татарстан Республикасының дәүләт 

гражданнар хезмәткәрләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм милек 

вазыйфалары турында мәгълүматлар бирүе турында»гы Указын гамәлгә ашыру 

максатыннан  

 

 

БОЕРАМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгында коррупцион 

рисклар белән бәйле дәүләт гражданнар хезмәтен биләгәндә, дәүләт хезмәтен 

биләүче гражданнар хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәт һәм 

милек вазыйфалары, шулай ук үзләренең тормыш иптәше һәм балигъ булмаган 

балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм милек вазыйфалары турында 

мәгълүматлар бирергә тиеш булган вазыйфаларның кушымта итеп китерелгән  

исемлеген расларга (алга таба – Исемлек). 

  

2. Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгының юридик бүлегенә: 

2.1. 2008 ел 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы гамәлләр 

турында»гы Федераль законның 12 маддәсендә каралган чикләүләр, хезмәт 
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вазыйфалары һәм җаваплылыкны Исемлеккә кергән дәүләт хезмәтен биләүче 

хезмәткәрләргә алар эштән азат ителгәндә аңлатырга.  

2.2. Бу боерыкны Исемлеккә кергән дәүләт гражданнар хезмәткәрләре 

игътибарына җиткерергә.  

3. Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгының боерыклары 

көчен югалткан дип танырга:  

10.02.2012 ел 12 номерлы «Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш 

агентлыгының дәүләт гражданнар хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау 

турында»гы; 

01.08.2013 ел 116/2лс номерлы «10.02.2012 ел 12 номерлы «Татарстан 

Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгының дәүләт гражданнар хезмәте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында»гы боерыкка үзгәрешләр кертү 

турында»гы;  

28.08.2014 ел 126/2лс номерлы «2012 ел 10 февралендәге 12 номерлы 

«Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгының дәүләт гражданнар 

хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» боерыкка үзгәрешләр кертү 

трында»гы; 

28.11.2014 ел 181/2лс номерлы «Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш 

агентлыгының коррупцион рисклар белән бәйле дәүләт гражданнар хезмәте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында»гы. 

4. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.  

 

 

 

 

 

 

 

Җитәкче            Т.И.Миңнуллина 

 



 

Татарстан Республикасы 

Инвестицион үсеш агентлыгының    

2016 ел «18» марта  номерлы 

боерыгы белән расланган  

  

 

 

 

 

Татарстан Республикасы Инвестицион үсеш агентлыгында коррупцион рисклар 

белән бәйле дәүләт гражданнар хезмәтен биләгәндә, дәүләт хезмәтен биләүче 

гражданнар хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәт һәм милек 

вазыйфалары, шулай ук үзләренең тормыш иптәше һәм балигъ булмаган 

балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм милек вазыйфалары 

турында мәгълүматлар бирергә тиеш булган вазыйфалар исемлеге 
№№ 

т/б 

Вазыйфа исеме Вазыйфа 

биләүчеләр 

саны  

 

 Җитәкчелек  

1 Җитәкченең беренче урынбасары 1 

2 Җитәкче урынбасары 1 

 Инвестицион проектларның экспертлар бүлеге  

1 Бүлек начальнигы 1 

2 Әйдәп баручы киңәшче 2 

 Инвестицион проектларга булышлык итү һәм озатып бару бүлеге  

1 Бүлек начальнигы 1 

2 Әйдәп баручы киңәшче 2 

3 Әйдәп баручы консультант 1 

 Мәгълүмат-аналитика бүлеге   

1 Бүлек начальнигы 1 

 Дәүләт-шәхси пртнерлык үсеше бүлеге   

1 Бүлек начальнигы 1 

 Юридик бүлек   

1 Бүлек начальнигы 1 

 Финансларны исәпләү һәм дәүләт сатып алулар бүлеге   

1 Бүлек начальнигы 1 

2 Әйдәп баручы белгеч 1 

 Гаммәви мәгълүмат чаралары белән эшләү секторы  

1 Сектор мөдире 1 

 Матди-техник яктан тәэмин итү секторы  

1 Сектор мөдире 1 

  

Барлыгы: 

 

16 

 
 


