
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
                   09.11.2016                        г. Казань                       № _ под-2201/16 
 

 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының «Татарстан 
Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында вазыйфаи бурычларны 
үтәү дәүләт серен тәшкил иткән белешмәләрне куллану белән бәйле булган, 
аларга билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә мөмкин булган дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2016 елның 9 ноябрендәге 
под-2201/16 номерлы боерыгы 

 
«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге 79-

ФЗ санлы федераль законның 22 статьясындагы 3 өлеше нигезендә боерык бирәм: 
1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында вазыйфаи бурычларны 

үтәү дәүләт серен тәшкил иткән белешмәләрне куллану белән бәйле булган, аларга 
билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә мөмкин булган дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары 
исемлеген расларга (кушымта итеп бирелә). 

2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Мәгълүмати 
технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлегенә (А.А.Кравцов) бу боерык Татарстан 
Республикасы Юстиция министрлыгында дәүләт теркәвенә алынганнан соң ун эш көне 
дәвамында  «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә  Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министрлыгының рәсми сайтында  урнаштырырга. 

3. Бу Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз җаваплылыгымда калдырам. 
 
                               
  Татарстан Республикасы 
  Премьер-министры урынбасары –                                        министр Э.Н.Фәттахов 

 

 
ТР Юстиция министрлыгында 2016 елның 23 ноябрендә теркәлде 
 
Теркәү N 3580 
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Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында 

вазыйфаи бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил иткән белешмәләрне 
куллану белән бәйле булган, аларга билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә 
мөмкин булган дәүләт граждан хезмәте                  вазыйфалары исемлеге  

(2016 елның 9 ноябрендәге под-2201/16 номерлы Татарстан Республикасы 
Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы белән расланды) 

 
N 

п/п 
Вазыйфа атамасы 

1 2 
1. Эшләр идарәчесе 
2. Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге башлыгы 
3. Балаларга өстәмә белем бирү бүлеге башлыгы 
4. Кадрлар сәясәте бүлеге башлыгы 
5. Юридик бүлек башлыгы 
6. Оештыру бүлеге башлыгы 
7. Гомуми бүлек башлыгы 
8. Милли мәгариф идарәсе башлыгы 
9. Гомуми белем бирү һәм укучыларның йомгаклау аттестацияләве бүлеге башлыгы 

10. Мәгълүмати технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлеге башлыгы 
11. Мәгълүмати технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлеге әйдәп баручы 

киңәшчесе 
12. Кадрлар сәясәте бүлеге әйдәп баручы киңәшчесе 
13. Юридик бүлек әйдәп баручы консультанты 
15. Махсус һәм мобилизация эше секторы әйдәп баручы белгече 
15. Мәгълүмати технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлеге әйдәп баручы белгече 
16. Милли мәгариф бүлеге башлыгы 
17. Гомуми белем бирү һәм укучыларның йомгаклау аттестацияләве бүлеге әйдәп баручы 

консультанты 
 
 


