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Вазыйфалар исемлеген 

 раслау турында 

 

 

 “Россия Федерациясендҽ дҽүлҽти гражданлык хезмҽте турында”  27 июль, 

2004 ел, №79-ФЗ Федераль законны, “Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында” 25 

декабрь, 2008 ел, № 273-ФЗ Федераль законны, “Коррупциягҽ каршы кҿрҽш 

турында” Федераль законның кайбер нигезлҽмҽлҽрен тормышка ашыру чаралары 

турында”  30 сентябрь, 2010 ел, № УП-636 Татарстан Республикасы Президенты 

Указын, “Татарстан Республикасы дҽүлҽти гражданлык хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан үзенең керемнҽре, милке һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары, 

шулай ук үзенең хатыны (ире) һҽм балигъ булмаган балаларының  керемнҽре, 

милке һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары турында мҽгълүматлар 

тапшыруны талҽп иткҽн Татарстан Республикасы дҽүлҽти гражданлык хезмҽте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында” 30 декабрь, 2009 ел, № УП-701 

Татарстан Республикасы Президенты Указын, “Татарстан Республикасы дҽүлҽти 

гражданлык хезмҽте вазыйфаларын билҽүгҽ дҽгъва кылучы гражданнар 

тарафыннан үзенең керемнҽре, милке һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары, 

шулай ук Татарстан Республикасы дҽүлҽти гражданлык хезмҽткҽрлҽре 

тарафыннан үзенең керемнҽре, чыгымнары, милке һҽм мҿлкҽт характерындагы 
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бурычлары турында мҽгълүматлар тапшыру хакында” 30 декабрь, 2009 ел  № 

УП-702 Татарстан Республикасы Президенты Указын үтҽү йҿзеннҽн һҽм 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт алкоголь инспекциясенең  26.08.2016 ел, №12-

07/73 боерыгы белҽн расланган Татарстан Республикасының Этил спирты һҽм 

алкогольле продукция җитештерүне, ҽйлҽнештҽ йҿртүне, сыйфатын дҽүлҽт 

тикшерүен тҽэмин итү һҽм кулланучылар хокукларын яклау буенча дҽүлҽт 

инспекциясенең (алга таба - Татарстан Республикасы Дҽүлҽт алкоголь 

инспекциясе) штат расписаниесен гамҽлгҽ кертүгҽ бҽйле рҽвештҽ, “Татарстан 

Республикасының Этил спирты һҽм алкогольле продукция җитештерүне, 

ҽйлҽнештҽ йҿртүне, сыйфатын дҽүлҽт тикшерүен тҽэмин итү һҽм кулланучылар 

хокукларын яклау буенча дҽүлҽт инспекциясе мҽсьҽлҽлҽре”  05.08.2005 ел, №391 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгҽрешлҽр кертү 

турында”  26.08.2016 ел, №593 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

карары нигезендҽ, боерык бирҽм: 

 1. Татарстан Республикасы Дҽүлҽт алкоголь инспекциясендҽ коррупция 

куркынычы белҽн бҽйле булган вазыйфаларны билҽүче  Татарстан Республикасы 

дҽүлҽти гражданлык хезмҽткҽрлҽре тарафыннан үзенең керемнҽре, чыгымнары, 

милке һҽм мҿлкҽт характерындагы бурычлары, шулай ук үзенең хатыны (ире) 

һҽм балигъ булмаган балаларының  керемнҽре, чыгымнары милке һҽм мҿлкҽт 

характерындагы бурычлары турында мҽгълүматлар тапшыруны талҽп иткҽн 

Татарстан Республикасы дҽүлҽти гражданлык хезмҽте вазыйфалары исемлеген 

(алга таба – Вазыйфалар исемлеге) (кушымта итеп бирелҽ) расларга. 

 2. Татарстан Республикасы Дҽүлҽт алкоголь инспекциясе аппаратының 

кадрлар сҽясҽте һҽм коррупциягҽ каршы кҿрҽш бүлегенҽ бу боерыкны дҽүлҽти 

гражданлык хезмҽткҽрлҽре игътибарына җиткерергҽ, шулай ук Вазыйфалар 

исемлегенҽ кертелгҽн, вазыйфалар билҽүче дҽүлҽти гражданлык 

хезмҽткҽрлҽренҽ “Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында”   25 декабрь, 2008 ел, № 

273-ФЗ Федераль законның 12 статьясында күздҽ тотылган чиклҽүлҽрне, 

бурычларны һҽм җаваплылыкны аңлатырга. 

 3. Административ һҽм суд практикасы бүлегенҽ (Эйдинов Б.Г.) бу 



 3 

боерыкны Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында дҽүлҽт 

теркҽвенҽ алуны хҽл итҽргҽ. 

4. “Вазыйфалар исемлеген раслау турында”  24 сентябрь, 2010 ел, № 176 

Татарстан Республикасы Дҽүлҽт алкоголь инспекциясе боерыгын үз кҿчен 

югалткан дип танырга. 

5. Бу боерыкның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз җаваплылыгымда 

калдырам. 

 

Җитәкче                                                                                          И.А.Марченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


