
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
                  11.05.2017                       Казан шәһәре                        № под-828/17 
 
Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән 
министрлыгының 2016 елның 9 ноябрендәге 
№ под-2201/16 номерлы боерыгы белән 
расланган,Татарстан Республикасы Мәгариф 
һәм фән министрлыгында вазыйфаи 
бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил 
итүче белешмәләрне файдалануга бәйле, 
билгеләп куйганда конкурс игълан 
ителмәскә мөмкин булган,      Татарстан 
Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте 
вазыйфалары исемлегенә үзгәреш кертү 
турында  

 

 «Россия Федерациясе дәүләт гражданлык хезмәте» турында 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 3 бүлек  22 статьясы  нигезендә   

б о е р а м: 

 
1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2016 елның 9 

октябрендәге под-2201/16 номерлы боерыгы белән расланган, Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында вазыйфаи бурычларны үтәү 

дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне файдалануга бәйле, билгеләп куйганда 

конкурс игълан ителмәскә мөмкин булган,      Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданлык хезмәте вазыйфалары исемлегенә үзгәреш кертергә. (Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының 2017 елның 24 гыйнварындагы 

под-103/17 номерлы, 2017 елның 5 апрелендәге 560/17 номерлы боерыклары белән 

кертелгән үзгәрешләр белән).   

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



2. Кадрлар сәясәте бүлеге ( Н.Б.Алексеева)  боерык кабул ителгәннән соң, 

эш көннәре белән исәпләнгән 3 көнлек срокта, аны Татарстан Республикасы 

юстиция Министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрергә. 

3. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 

 

Татарстан Республикасы Премьер- 

министры урынбасары - министр                                                           Э.Н.Фаттахов 

 
 



Расланган 
Татарстан Республикасы  
Мәгариф һәм фән министрлыгы  
боерыгы белән 
«_____ » ____________2017 № _______ 

 

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында вазыйфаи бурычларны 
үтәү дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне файдалануга бәйле, билгеләп 

куйганда конкурс игълан ителмәскә мөмкин булган, Татарстан Республикасы дәүләт 
гражданлык хезмәте вазыйфалары исемлеге 

  

№ 
п/п 

Вазыйфаның исеме 

1 2 
1 Эшләр идарәчесе 
2 Махсус һәм мобилизацион эш буенча әйдәп баручы белгеч 
3 Бухгалтерлык хисабы һәм хисаплылык бүлеге җитәкчесе 
4 Гомуми белем бирү һәм укучыларның йомгаклау аттестациясе бүлеге 

җитәкчесе 
5 Мәгълүмати технологияләрне үстерү һәм куркынычсызлык бүлеге 

җитәкчесе 
6 Мәгълүмати технологияләр һәм куркынычсызлык бүлеге әйдәп баручы 

киңәшчесе 
7 Мәгълүмати технологияләр һәм куркынычсызлык бүлеге әйдәп баручы 

белгече 
8 Балаларга өстәмә белем бирү бүлеге җитәкчесе 
9 Кадрлар сәясәте бүлеге җитәкчесе 

10 Кадрлар сәясәте бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе 
11 Юридик бүлек җитәкчесе 
12 Юридик бүлекнең әйдәп баручы консультанты 
13 Оештыру бүлеге җитәкчесе 
14 Гомуми бүлек башлыгы 
15 Мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе 

урынбасары 
16 Аналитик, мәгълүмати һәм оештыруны  тәэмин итү бүлеге   әйдәп баручы 

киңәшчесе 
17 Аналитик, мәгълүмати һәм оештыруны  тәэмин итү бүлеге   әйдәп баручы 

белгече 
18 Белем һәм (яки) квалификация документларын раслау бүлегенең әйдәп 

баручы белгече 
 


