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Татарстан Республикасы Дәүләт торак 

инспекциясендә аларны биләү коррупция 

куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә 

дәүләт граждан хезмәткәрләре үзләренең 

керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, 

шулай ук үзләренең хатынының (иренең) һәм 

балигь булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга 

тиеш булган, Татарстан Республикасы Дәүләт 

торак инспекциясенең 2015 елның 20 июлендәге 426 

номерлы боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр кертү 

хакында 

  

 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә аларны биләү 

коррупция куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә дәүләт граждан 

хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үзләренең хатынының (иренең) һәм 

балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиеш булган, 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең 2015 елның 20 июлендәге 

426 номерлы боерыгы (2016 елның 10 июнендәге 168 номерлы, 2016 елның 19 

декабрендәге 408 номерлы Боерыклар нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) 

белән расланган Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары 

исемлегенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

 

34. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "34. Кадрлар бүлегенең әйдәүче 

консультанты;"; 
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35. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "35. Гражданнарның 

мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлеге башлыгы;"; 

36. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "36. Гражданнарның 

мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлегенең әйдәүче киңәшчесе;"; 

37. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "37. Әйдәүче белгеч - 

гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлеге эксперты;"; 

38. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "38. Гражданнарның 

мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлегенең 1 разрядлы белгече;"; 

39. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "39. Административ-хуҗалык 

эшчәнлеге һәм дәүләт сатып алулары бүлеге башлыгы;"; 

40. пунктны шушы редакциядә бәян итәргә "40. Административ-хуҗалык 

эшчәнлеге һәм дәүләт сатып алулары бүлегенең өлкән белгече;"; 

2. Кадрлар бүлеге башлыгына (И.Н.Никитина) кызыксынган барлык затларны 

шушы боерык белән таныштырырга. 

3. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 

 

 

Башлык С.А. Крайнов 

 

 


