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турында һәм үз хатынының (иренең) һәм 
балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, милеге һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр тапшырырга тиеш булган 
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“Коррупциягә каршы көрәш турында” 2008 елның  25 декабрендәге 273-ФЗ 
номерлы Федераль законны, Татарстан Республикасы президентының “Коррупциягә 
каршы көрәш турында” Федераль законның аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру буенча 
чаралар хакында”  2010 елның 30 сентябрендәге УП-636 номерлы Указын, Татарстан 
Республикасы президентының “Аларны биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләти 
гражданлык хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында һәм үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларының керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында белешмәләр тапшырырга тиеш булган Татарстан Республикасы дәүләт 
гражданлык хезмәте вазифалары исемлеген раслау хакында” 2009 елның 30 декабрендәге 
ПУ – 701 номерлы Указын, Татарстан Республикасы президентының “Татарстан 
Республикасы дәүләти гражданлык хезмәте вазифаларын биләүгә дәгъва белдерүче 
гражданнар тарафыннан керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру һәм шулай ук Татарстан Республикасы 
дәүләти гражданлык хезмәткәрләре керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында” 2009 елның 30 
декабрендәге ПУ – 702 номерлы Указын, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының “Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитеты 



мәсьәләләре” 2014 елның 8 маендагы 307 нче карарына үзгәрешләр кертү турындагы” 
2017 елның 13 гыйнварындагы 5 нче карарын үтәү максатында боерык бирәм: 

1. Кушымтада бирелгән Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт 
комитетында аларны биләү коррупция куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә 
Татарстан Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, 
чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында һәм үз хатынының 
(иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиеш булган Татарстан 
Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары исемлеген (алга таба – Исемлек) 
расларга. 

2. Кадрлар эш бүлеген оештыру һәм алып бару өчен җаваплы хезмәткәргә: 

2.1 Исемлеккә кертелгән вазифаларны биләүче Татарстан Республикасы дәүләти 
гражданлык хезмәткәрләренә эштән куылганда 2008 елның 25 декабрендәге “Коррупциягә 
каршы көрәш турында” 2008 елның  25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 
12 маддәсендә каралган чикләмәләр, бурычлар һәм җаваплылык хакында аңлатырга. 

2.2 Бу боерыкны Исемлеккә кергән дәүләти гражданлык хезмәткәрләре 
игътибарына җиткерергә. 

3. Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитетының “Татарстан 
Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитетында аларны биләгәндә Татарстан 
Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, 
милеге һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында һәм үз хатынының (иренең) һәм 
балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиеш булган Татарстан Республикасы 
дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары исемлеген раслау хакында” 2015 елның 10 
мартындагы 09-16-33 номерлы боерыгы көчен югалткан дип танырга. 

2. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту  җаваплылыгын Ротарь М.С. рәис 
урынбасарына йөкләргә. 

 
 

Рәис Имза О.А. Редько 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Татарстан Республикасы сатып алулар 
буенча Дәүләт комитетының  
05.06.2017 елның 04-14-76 номерлы 
боерыгы белән расланган 

 

Татарстан Республикасы сатып алулар буенча Дәүләт комитетында аларны биләү 
коррупция куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә Татарстан 
Республикасы дәүләти гражданлык хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, 

чыгымнары, милеге һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында һәм үз 
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, 
милеге һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга 

тиеш булган Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары 
исемлеге 

№ Вазифа исеме 
1 Җитәкче урынбасары 
  

Үзәкләштерелгән сатып алулар бүлеге 
1 Бүлек башлыгы 
2 Башлык урынбасары 
3 Әйдәп баручы киңәшче 
4 Әйдәп баручы консультант 
5 1 нче дәрәҗә белгече 
  

Анализ һәм үзәкләштерелгән сатып алуларны тәэмин итү бүлеге 
1 Бүлек башлыгы 
2 Башлык урынбасары 
3 Әйдәп баручы киңәшче 
4 1 нче дәрәҗәдәге әйдәп баручы белгеч 
5 Баш белгеч-эксперт 
  

Дәүләт контрактларын үтәү бүлеге 
1 Бүлек башлыгы 
2 Башлык урынбасары 
3 Әйдәп баручы киңәшче 
4 1 нче дәрәҗә белгече 
  

Сатып алуларга методик күзәтү бүлеге 
1 Бүлек башлыгы 
2 Башлык урынбасары 
3 Әйдәп баручы киңәшче 

 
1 Әйдәп баручы киңәшче 
2 Әйдәп баручы белгеч 

 


