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«2015 елның 19 маенда кул куелган 
267 номерлы боерыгы тарафыннан 
расланган Татарстан Республикасы 
Яшләр эшләре һәм спорт 
министрлыгында дәүләт гражданлык 
хезмәткәрләренең дәүләт гражданлык 
хезмәте вазыйфаларын биләгән чакта 
үзләренең керемнәре, чыгымнары, 
милке һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында, шулай ук үз 
хатынының (иренең) һәм балигъ 
булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, милке һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында  
белешмәләр тапшырырга тиеш булган 
Татарстан Республикасы дәүләт 
гражданлык хезмәте вазыйфалары  
исемлегенә үзгәрешләр кертү 
турында»   
 

Вазыйфаи бурычларны яңадан бүлү белән бәйле рәвештә һәм Татарстан 

Республикасы Дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләр реестры нигезендә 

боерам: 

1. 2015 елның 19 маенда кул куелган 267 номерлы боерык тарафыннан 

расланган Татарстан Республикасы Яшләр эшләре һәм спорт 

министрлыгында дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең дәүләт гражданлык 

хезмәте вазыйфаларын биләгән чакта үзләренең керемнәре, чыгымнары, 

милке һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында, шулай ук үз 

 
 



хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, милке һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында  

белешмәләр тапшырырга тиеш булган Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданлык хезмәте вазыйфалары исемлегенә үзгәреш кертергә һәм аны 

түбәндәгечә итеп яңа редакциядә  расларга. 

  

        

Министр                                                                                                       В.А.Леонов 
 



 
 

Татарстан Республикасы Яшләр эшләре һәм спорт министрлыгында дәүләт 
гражданлык хезмәткәрләренең дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын биләгән 

чакта үзләренең керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында, шулай ук үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 

балаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында  белешмәләр тапшырырга тиеш булган Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданлык хезмәте вазыйфалары  
ИСЕМЛЕГЕ 

  
№№  Вазыйфа атамасы  Вазыйфалар саны  

1 Министрның беренче урынбасары 1 
2 Министр урынбасары 2 
3 Бүлек  башлыгы – баш бухгалтер  1 
4 Министр ярдәмчесе 1 

Юридик эш секторы 
1 Сектор мөдире 1 

Дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләләре буенча сектор 
1 Сектор мөдире 1 

Фаразлау, бюджет планлаштыру һәм тикшерү бүлеге  
 

1 Бүлек  башлыгы 1 
    2 Әйдәп баручы белгеч 3 

Программаларны үстерү һәм тормышка ашыру бүлеге 
1 Бүлек  башлыгы 1 
2 Бүлек  башлыгының урынбасары 1 
3 Әйдәп баручы киңәшче 2 
4 Әйдәп баручы  консультант 1 

Дәүләт заказы бүлеге 
1 Бүлек  башлыгы 1 
2 Әйдәп баручы белгеч 3 
Халыкара эшчәнлек һәм мәгълүмати-аналитика ягыннан тәэмин итү 

бүлеге 
1 Бүлек  башлыгы 1 

Спорт төрләрен үстерү бүлеге 
1 Бүлек  башлыгы 1 
2 Бүлек  башлыгының урынбасары 1 
3 Әйдәп баручы киңәшче 1 
4 Әйдәп баручы  консультант 1 

Массакүләм физик тәрбия һәм сәламәтләндерү эше бүлеге 
1 Бүлек  башлыгы 1 

Балалар һәм яшьләр оешмалары белән эшләү бүлеге 
1 Бүлек  башлыгы 1 

Өстәмә белем бирү һәм социаль программалар бүлеге 



1 Бүлек  башлыгы 1 
Эшләр белән идарә итүче 

1 Эшләр белән идарә итүче 1 
Оештыру эше, эш башкару һәм тикшерү бүлеге 

1 Бүлек  башлыгы 1 
Гомуми бүлек 

1 Бүлек  башлыгы 1 
2 1 разрядлы өлкән белгеч 1 

БАРЛЫГЫ: 32 
 

 
 
 


