
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
                    29.04.2016                      г. Казань                             № _под-840/16_____ 
  

 
Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгында дәүләт граждан 

хезмәткәрләре коррупция куркынычы белән бәйле булган вазыйфаларны биләгәндә 
үзләренең керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы бурычлары, 

шулай ук иренең (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы бурычлары турында 

мәгълүматлар тапшыруны таләп итүче татарстан республикасы дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында 

 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы структурасында үзгәрешләр 

белән бәйле рәвештә һәм «Коррупциягә каршы көрәш турында»  2008 елның 25 декабрендәге 
273-ФЗ санлы федераль закон, «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль законның 
аерым нигезләмәләрен тормышка ашыру чаралары турында» 2010 елның 30 сентябрендәге 
УП-636 санлы Татарстан Республикасы Президенты Указын, «Татарстан Республикасы 
гражданнары дәүләт граждан вазыйфасына билгеләнгәндә һәм Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәткәрләре үзләренең 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 дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2009 елның 30 декабрендәге УП-701 санлы 
Татарстан Республикасы Президенты Указын, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфасына дәгъва кылучы гражданнар тарафыннан үзләренең керемнәре, милке 
һәм мөлкәт характерындагы бурычлары, шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре тарафыннан үзләренең керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәт 
характерындагы бурычлары турында мәгълүматлар тапшыру хакында» 2009 елның 30 
декабрендәге УП-702 санлы Татарстан Республикасы Президенты Указын үтәү максатыннан 
чыгып боерык бирәм: 
 

1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре коррупция куркынычы белән бәйле булган вазыйфаларны биләгәндә 
үзләренең керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы бурычлары, шулай ук 
иренең (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм 
мөлкәт характерындагы бурычлары турында мәгълүматлар тапшыруны таләп итүче 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген (алга таба – 
Вазыйфалар исемлеге) (кушымта итеп бирелә) расларга. 

2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Кадрлар бүлегенә 
(Т.А.Иванова, Р.Ф.Гайфетдинова):  

Вазыйфалар исемлегенә кертелгән вазыйфа биләгән затларга, дәүләт граждан 
хезмәтеннән киткәндә, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 
273-ФЗ санлы Федераль законның 12 статьясында күздә тотылган чикләүләрне, бурычларны 
һәм җаваплылыкны аңлатырга; 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



бу боерыкны Вазыйфалар исемлегенә кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләүче Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре игътибарына җиткерергә.  

3. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәгълүмати 
технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлегенә (А.А.Кравцов) бу Боерыкны 
«Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең 
Рәсми порталындагы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының рәсми 
сайтында «Коррупциягә каршы көрәш» бүлегендә урнаштырырга. 

4. «Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында дәүләт граждан 
хезмәткәрләре коррупция куркынычы белән бәйле булган вазыйфаларга билгеләгәндә 
гражданнар үзләренең керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы 
бурычлары, шулай ук иренең (хатыны) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы бурычлары турында мәгълүматлар 
тапшыруны таләп итүче, шулай ук аларны биләгәндә гражданнар үзләренең керемнәре, 
чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы бурычлары, шулай ук иренең (хатыны) һәм 
балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәт характерындагы 
бурычлары турында мәгълүматлар тапшыруны таләп итүче, Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2014 елның 24 мартындагы 
1571/14 санлы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгын үз көчен 
югалткан дип танырга. 

5. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам. 
 

Татарстан Республикасы  
Премьер-министры урынбасары – 

                                                                                                          министр Э.Н.ФӘТТАХОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 2016 елның 29 апрелендәге 
под-840/16 номерлы боерыгы белән расланды  

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫНДА 
ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕ КОРРУПЦИЯ КУРКЫНЫЧЫ БЕЛӘН 
БӘЙЛЕ БУЛГАН ВАЗЫЙФАЛАРНЫ БИЛӘГӘНДӘ ҮЗЛӘРЕНЕҢ КЕРЕМНӘРЕ, 
ЧЫГЫМНАРЫ, МИЛКЕ ҺӘМ МӨЛКӘТ ХАРАКТЕРЫНДАГЫ БУРЫЧЛАРЫ, 

ШУЛАЙ УК ИРЕНЕҢ (ХАТЫНЫ) ҺӘМ БАЛИГЪ БУЛМАГАН БАЛАЛАРЫНЫҢ 
КЕРЕМНӘРЕ, ЧЫГЫМНАРЫ, МИЛКЕ ҺӘМ МӨЛКӘТ ХАРАКТЕРЫНДАГЫ 
БУРЫЧЛАРЫ ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТЛАР ТАПШЫРУНЫ ТАЛӘП ИТҮЧЕ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН ХЕЗМӘТЕ 
ВАЗЫЙФАЛАРЫ ИСЕМЛЕГЕ 

 
NN 
п/п 

Вазыйфа атамасы 

1 Министрның беренче урынбасары 

2 Министр урынбасары 

3 Министр урынбасары 

4 Министр урынбасары 

5 Министр ярдәмчесе 

6 Эшләр идарәчесе 

Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты 

7 Министр урынбасары - мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль 
департаменты җитәкчесе 

8 Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе 
урынбасары 

Мәгариф өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге бүлеге 

9 Бүлек башлыгы 

10 Әйдәп баручы киңәшче 

11 Әйдәп баручы киңәшче 

12 Әйдәп баручы консультант 

13 Әйдәп баручы консультант 

14 Әйдәп баручы консультант 

15 Әйдәп баручы белгеч 



16 Әйдәп баручы белгеч 

17 Әйдәп баручы белгеч 

Мәгариф сыйфатына дәүләт контроле бүлеге 

18 Бүлек башлыгы 

19 Әйдәп баручы киңәшче 

20 Әйдәп баручы консультант 

21 Әйдәп баручы консультант 

22 Әйдәп баручы белгеч 

Мәгариф эшчәнлеген дәүләти аккредитацияләү бүлеге 

23 Бүлек башлыгы 

24 Әйдәп баручы киңәшче 

25 Әйдәп баручы киңәшче 

26 Әйдәп баручы консультант 

27 Әйдәп баручы консультант 

28 Әйдәп баручы белгеч 

29 Бүлек башлыгы 

30 Әйдәп баручы киңәшче 

31 Әйдәп баручы консультант 

32 Әйдәп баручы консультант 

33 Әйдәп баручы белгеч 

34 Әйдәп баручы белгеч 

Мәгариф оешмалары контролен лицензияләү бүлеге 

35  Идарә башлыгы 

36 Әйдәп баручы киңәшче 

37 Әйдәп баручы консультант 

38 Әйдәп баручы белгеч 

39 Әйдәп баручы белгеч 

Белем һәм (яки) квалификация турында документларны раслау бүлеге 

40 Бүлек башлыгы 



41 Әйдәп баручы киңәшче 

42 Әйдәп баручы консультант 

43 Әйдәп баручы белгеч 

Аналитик, мәгълүмати һәм оештыру ягыннан тәэмин итү бүлеге 

44 Бүлек башлыгы 

45 Әйдәп баручы киңәшче 

46 Әйдәп баручы консультант 

47 Әйдәп баручы белгеч 

Хокукый җайга салу бүлеге 

48 Бүлек башлыгы 

49 Әйдәп баручы киңәшче 

50 Әйдәп баручы консультант 

51 Әйдәп баручы консультант 

Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге 

52 Бүлек башлыгы 

53 Әйдәп баручы киңәшче 

54 Әйдәп баручы консультант 

55 Әйдәп баручы белгеч 

56 Әйдәп баручы белгеч 

Гомуми белем бирү идарәсе 

57  Идарә башлыгы 

Гомуми белем бирү һәм укучыларның йомгаклау аттестацияләве бүлеге 

58 Бүлек башлыгы 

59 Бүлек башлыгы урынбасары 

60 Әйдәп баручы киңәшче 

Мәктәпкәчә белем бирү бүлеге 

61 Бүлек башлыгы 

62 Әйдәп баручы киңәшче 

Мәгълүмати технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлеге 



63 Бүлек башлыгы 

Милли мәгариф идарәсе 

64  Идарә башлыгы 

Милли мәгариф бүлеге 

65 Бүлек башлыгы 

Төбәкара хезмәттәшлек секторы 

66 Әйдәп баручы киңәшче 

Мәгариф процессын укыту-методик яктан озата бару секторы 

67 Әйдәп баручы киңәшче 

Дәүләт программаларын һәм проектларын гамәлгә ашыру бүлеге 

68 Бүлек башлыгы 

69 Әйдәп баручы киңәшче 

Фәнни-техник сәясәт бүлеге 

70 Бүлек башлыгы 

Фәнни оешмалар эшчәнлеген җайга салу секторы 

71 Әйдәп баручы киңәшче 

Халыкара мәгариф программалары һәм проектлары бүлеге 

72 Бүлек башлыгы 

Һөнәри мәгариф идарәсе 

73  Идарә башлыгы 

Югары белем бирү бүлеге 

74 Бүлек башлыгы 

Өстәмә белем бирүне үстерү бүлеге 

75 Бүлек башлыгы 

Урта һөнәри белем бирүне үстерү бүлеге 

76 Бүлек башлыгы 

Опека, попечительлек һәм педагогик ярдәм бүлеге 

77 Бүлек башлыгы 

78 Әйдәп баручы консультант 



Балаларга өстәмә белем бирү бүлеге 

79 Бүлек башлыгы 

Дәрестән тыш һәм сәламәтлекне саклау эшчәнлеге программаларын гамәлгә ашыру 
секторы 

80 Әйдәп баручы киңәшче 

Уку-укыту процессын матди тәэмин итү һәм хезмәтне саклау бүлеге 

81 Бүлек башлыгы 

Планлаштыру һәм хезмәт өчен түләү бүлеге 

82 Бүлек башлыгы 

83 Бүлек башлыгы 

Гомуми бүлек 

84 Бүлек башлыгы 

Кадрлар сәясәте бүлеге 

85 Бүлек башлыгы 

Юридик бүлек 

86 Бүлек башлыгы 
 
 
 
 
 


