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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетында Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә вазыйфаи бурычларын 

үтәү өчен кирәкле булган белгечлеккә 

һәм әзерлек юнәлешенә карата 

квалификация таләпләре раслау турында 

 

 

 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 

27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 12 статьясы, «Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы  

3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 10 статьясы нигезендә  

б о е р ы к  б и р ә м: 

1. Кушымтада бирелгән Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә вазыйфаи 

бурычларын үтәү өчен кирәкле булган белгечлеккә һәм әзерлек юнәлешенә карата 

квалификация таләпләрен (алга таба – Квалификация таләпләре, Дәүләт комитеты) 

расларга. 

2. Квалификация таләпләрен Дәүләт комитетында Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи регламентларына кертергә. 

3. Бу боерык аны рәсми бастырып чыгарган көненнән башлап 10 көн узгач үз 

көченә керә. 

 

 

Рәис в.б.           А.Л.Штром 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

25.09.2017   №  255  боерыгы белән 

расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетында 

 Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә вазыйфаи бурычларын үтәү өчен кирәкле булган  

белгечлеккә һәм әзерлек юнәлешенә карата квалификация таләпләре 

 

 
№ 

п/п 

Дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфасының аталышы  

Белгечлеккә (әзерлек юнәлешенә) карата  

таләпләр 

1 Эшләр белән идарә итүче 
Товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турындагы программа буенча һөнәри 

яктан яңадан әзерләү 

2 
Әйдәп баручы белгеч  

(матбугат сәркатибе) 

«Реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә», «Журналистика», «Телевидение», «Медиакоммуникацияләр», яисә 

Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 

юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка 

төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Финанс-икътисадый бүлек 

1 Бүлек башлыгы 

«Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Салымнар һәм салым салу», яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы белгеч 

«Икътисад һәм идарә», «Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Салымнар һәм салым салу», 

яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 

юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка 

төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Кадрлар бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», «Персонал белән идарә итү», «Юриспруденция», «Икътисад 

һәм идарә», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән 

төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 



шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», «Персонал белән идарә итү», «Юриспруденция», «Икътисад 

һәм идарә», «Документлар алып бару һәм идарәне документлар белән тәэмин итү», «Инженерлык эше, 

технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең «Таможня эше» эреләндерелгән төркеме буенча, 

яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 

юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка 

төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Юридик бүлек 

1 Бүлек башлыгы «Юриспруденция»  

2 Бүлек башлыгы урынбасары «Юриспруденция» 

3 Әйдәп баручы киңәшче «Юриспруденция» 

4 Әйдәп баручы консультант «Юриспруденция» 

Җыелма бүлек 

1 Бүлек башлыгы 

«Икътисад һәм идарә», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Финанслар һәм кредит», 

«Менеджмент», «Статистика», «Персонал белән идарә итү», «Документлар алып бару һәм идарәне 

документлар белән тәэмин итү», «Юриспруденция», «Инфокоммуникацион технологияләр һәм элемтә 

системалары», «Мәгълүмат системалары һәм технологияләре», «Математик тәэминат һәм мәгълүмат 

системаларына идарә итү», «Кулланма информатика», «Кулланма математика һәм информатика», «Кулланма 

математика», «Социология»,  яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад һәм идарә», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Финанслар һәм кредит», 

«Менеджмент», «Статистика», «Персонал белән идарә итү», «Документлар алып бару һәм идарәне 

документлар белән тәэмин итү», «Юриспруденция», «Инфокоммуникацион технологияләр һәм элемтә 

системалары», «Мәгълүмат системалары һәм технологияләре», «Математик тәэминат һәм мәгълүмат 

системаларына идарә итү», «Кулланма информатика», «Кулланма математика һәм информатика», «Кулланма 

математика», «Социология», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Катнаш эшләп чыгарудагы җылылык энергиясенә тарифларны җайга салу бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Менеджмент», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү (тармаклар буенча)», «Бухгалтерлык исәбе, анализ 

һәм аудит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Җылылык 

энергетикасы һәм җылылык техникасы», «Электр һәм җылылык энергетикасы», «Нефть-газ эше», «Икътисад», 



«Планлаштыру», «Финанслар һәм кредит», «Юриспруденция», яисә Россия Федерациясенең мәгариф 

турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән 

әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге 

белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Бүлек башлыгы урынбасары 

«Менеджмент», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү (тармаклар буенча)», «Бухгалтерлык исәбе, анализ 

һәм аудит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Җылылык 

энергетикасы һәм җылылык техникасы», «Электр һәм җылылык энергетикасы», «Нефть-газ эше», «Икътисад», 

«Планлаштыру», «Финанслар һәм кредит», «Кулланма математика һәм информатика» яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы киңәшче 

«Менеджмент», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү (тармаклар буенча)», «Бухгалтерлык исәбе, анализ 

һәм аудит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Җылылык 

энергетикасы һәм җылылык техникасы», «Электр һәм җылылык энергетикасы», «Нефть-газ эше», «Икътисад», 

«Планлаштыру», «Финанслар һәм кредит» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 

нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә 

(белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) 

буенча 

4 Әйдәп баручы консультант 

«Менеджмент», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү (тармаклар буенча)», «Бухгалтерлык исәбе, анализ 

һәм аудит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Җылылык 

энергетикасы һәм җылылык техникасы», «Электр һәм җылылык энергетикасы», «Нефть-газ эше», «Икътисад», 

«Планлаштыру», «Финанслар һәм кредит» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 

нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә 

(белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) 

буенча 

Отдел регулирования тарифов на электрическую энергию 

1 Бүлек башлыгы 

«Икътисад», «Икътисад һәм идарә», «Финанслар һәм кредит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Дәүләт 

аудиты», «Менеджмент», «Инженерлык эше һәм техник фәннәр», «Электр энергетикасы һәм электр 

техникасы», «Махсус техник системаларны һәм объектларны электр белән тәэмин итү» яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад», «Икътисад һәм идарә», «Финанслар һәм кредит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Дәүләт 

аудиты», «Менеджмент», «Инженерлык эше һәм техник фәннәр», «Электр энергетикасы һәм электр 

техникасы», «Махсус техник системаларны һәм объектларны электр белән тәэмин итү», яисә Россия 



Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы консультант 

«Икътисад», «Икътисад һәм идарә», «Финанслар һәм кредит», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Дәүләт 

аудиты», «Менеджмент», «Инженерлык эше һәм техник фәннәр», «Электр энергетикасы һәм электр 

техникасы», «Махсус техник системаларны һәм объектларны электр белән тәэмин итү», яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Техник тоташтырган өчен түләүне җайга салу һәм тикшереп тору бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Менеджмент», «Икътисад һәм идарә», «Икътисад», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Электр 

энергетикасы», «Электр белән тәэмин итү», «Җылылык-газ-вентиляция», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү», 

«Сәнәгый һәм гражданлык төзелеше», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) 

туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Менеджмент», «Икътисад һәм идарә», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Электр энергетикасы», «Электр 

белән тәэмин итү», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы киңәшче 

«Менеджмент», «Икътисад һәм идарә», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Җылылык-газ-вентиляция», «Су 

белән тәэмин итү һәм су бүлү», «Сәнәгый һәм гражданлык төзелеше», яисә Россия Федерациясенең мәгариф 

турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән 

әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге 

белгечлекләр (белгечлек) буенча 

4 Әйдәп баручы киңәшче 

«Менеджмент», «Икътисад һәм идарә», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Җылылык-газ-вентиляция», 

«Сәнәгый һәм гражданлык төзелеше», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) 

туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Техник аудит һәм инвестиция программалары бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе» (тармаклар буенча), «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү» (тармаклар 

буенча), «Финанслар һәм кредит», «Финанслар» (тармаклар буенча), «Икътисадый һәм социаль планлаштыру», 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», «Оешма менеджменты», «Менеджмент» (тармаклар 

буенча), «Җылылык энергетикасы», «Электр энергетикасы», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм 

вентиляция», «Сәнәгый җылылык энергетикасы», «Сәнәгый электроника», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү»; 



«Икътисад һәм идарә», «Җылылык энергетикасы», «Электр энергетикасы», «Инженерлык эше, технологияләр 

һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Бүлек башлыгы урынбасары 

«Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе» (тармаклар буенча), 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә итү» (тармаклар буенча), «Финанслар һәм кредит», «Финанслар» 

(тармаклар буенча), «Икътисадый һәм социаль планлаштыру», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», 

«Менеджмент», «Оешма менеджменты», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Җылылык энергетикасы», 

«Электр энергетикасы», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Сәнәгый җылылык 

энергетикасы», «Сәнәгый электроника», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү»; «Икътисад һәм идарә», 

«Җылылык энергетикасы», «Электр энергетикасы», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» 

әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 

законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек 

юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр 

(белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе» (тармаклар буенча), 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә итү» (тармаклар буенча), «Финанслар һәм кредит», «Финанслар» 

(тармаклар буенча), «Икътисадый һәм социаль планлаштыру», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», 

«Менеджмент», «Оешма менеджменты», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Җылылык энергетикасы», 

«Электр энергетикасы», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Сәнәгый җылылык 

энергетикасы», «Сәнәгый электроника», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү»; «Икътисад һәм идарә», 

«Җылылык энергетикасы», «Электр энергетикасы», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» 

әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 

законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек 

юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр 

(белгечлек) буенча 

4 Әйдәп баручы консультант 

«Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе» (тармаклар буенча), 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә итү» (тармаклар буенча), «Финанслар һәм кредит», «Финанслар» 

(тармаклар буенча), «Икътисадый һәм социаль планлаштыру», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», 

«Менеджмент», «Оешма менеджменты», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Җылылык энергетикасы», 

«Электр энергетикасы», «Җылылык-газ белән тәэмин итү һәм вентиляция», «Сәнәгый җылылык 

энергетикасы», «Сәнәгый электроника», «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү»; «Икътисад һәм идарә», 

«Җылылык энергетикасы», «Электр энергетикасы», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» 

әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 



законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек 

юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр 

(белгечлек) буенча 

Мәгълүматлаштыру бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Мәгълүмат технологияләре», «Кулланма математика һәм информатика», «Физика», «Математик тэминат һәм 

мәгълүмат системаларына идарә итү», «Радиофизика», «Кулланма информатика», «Мәгълүмат эшкәртүнең һәм 

идарә итүнең автоматлаштырылган системалары», «Информатика һәм санап чыгару техникасы», «Мәгълүмат 

иминлеге», «Санап чыгару челтәрләре», «Мәгълүмат системалары һәм технологияләр», «Мәгълүмат 

системалары», «Компьютер һәм мәгълүмат фәннәре», «Автоматлаштырылган проектлау системалары», «Санап 

чыгару техникасын һәм автоматлаштырылган системаларны программа белән тәэмин итү», яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы белгеч 

«Математика. Компьютер фәннәре», «Математик тәэминат һәм мәгълүмат системаларына идарә итү», 

«Мәгълүмат технологияләре», «Кулланма математика һәм информатика», «Информатика һәм санап чыгару 

техникасы», «Санап чыгару машиналары, комплекслары, системалары һәм челтәрләре», «Мәгълүмат 

эшкәртүнең һәм идарә итүнең автоматлаштырылган системалары», «Автоматлаштырылган проектлау 

системалары», «Санап чыгару техникасын һәм автоматлаштырылган системаларны программа белән тәэмин 

итү», «Санап чыгару техникасы һәм компьютер челтәрләре чараларына техник хезмәт күрсәтү», «Мәгълүмат 

системалары», «Мәгълүмат системалары һәм технологияләре», «Мәгарифтә мәгълүмат технологияләре», 

«Оештыру-техник системалар», «Оештыру-техник системаларда операцияләрне модельләштерү һәм тикшерү», 

«Мәгълүмат иминлеге», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы консультант 

«Математика. Компьютер фәннәре», «Математик тәэминат һәм мәгълүмат системаларына идарә итү», 

«Мәгълүмат технологияләре», «Кулланма математика һәм информатика», «Информатика һәм санап чыгару 

техникасы», «Санап чыгару машиналары, комплекслары, системалары һәм челтәрләре», «Мәгълүмат 

эшкәртүнең һәм идарә итүнең автоматлаштырылган системалары», «Автоматлаштырылган проектлау 

системалары», «Санап чыгару техникасын һәм автоматлаштырылган системаларны программа белән тәэмин 

итү», «Санап чыгару техникасы һәм компьютер челтәрләре чараларына техник хезмәт күрсәтү», «Мәгълүмат 

системалары», «Мәгълүмат системалары һәм технологияләре», «Мәгарифтә мәгълүмат технологияләре», 

«Оештыру-техник системалар», «Оештыру-техник системаларда операцияләрне модельләштерү һәм тикшерү», 

«Мәгълүмат иминлеге», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 



Коммуналь өлкә оешмаларын җайга салу идарәсе 

1 Идарә башлыгы 

«Икътисад», «Икътисад теориясе», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык 

исәбе (тармаклар буенча)», «Менеджмент», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Маркетинг», «Икътисад һәм 

предприятиедә идарә итү» (тармаклар буенча), «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Оешма менеджменты», 

«Икътисадый һәм социаль планлаштыру», «Торак хуҗалыгы һәм коммуналь инфраструктура», 

«Юриспруденция»; әзерлек юнәлешләренең «Икътисад һәм идарә», «Инженерлык эше, технологияләр һәм 

техник фәннәр»  эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 

нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә 

(белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) 

буенча 

Су белән тәэмин итү, су бүлү һәм каты көнкүреш калдыкларын утильләштерү өлкәсендә тарифларны җайга салу бүлеге 

1 Бүлек башлыгы урынбасары 

«Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү», «Менеджмент», «Дәүләти 

һәм муниципаль идарә», «Каты коммуналь калдыклар белән эш итү» «Су белән тәэмин итү һәм су бүлү», 

«Җылылык энергетикасы», әзерлек юнәлешләренең «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» 

эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) 

туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү», «Менеджмент», «Дәүләти 

һәм муниципаль идарә», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы консультант 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Менеджмент», 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе (тармаклар буенча)», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү», «Су белән 

тәэмин итү һәм су бүлү», «Нефть-газ эше», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек 

юнәлешләренең «Җылы белән тәэмин итү һәм вентиляция» эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Коммуналь өлкә оешмаларын мониторинглау һәм күзәтү бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Икътисад», «Икътисад теориясе», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык 

исәбе (тармаклар буенча)», «Менеджмент», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Маркетинг», «Икътисад һәм 

предприятиедә идарә итү» (тармаклар буенча), «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Оешма менеджменты», 

«Икътисадый һәм социаль планлаштыру», «Торак хуҗалыгы һәм коммуналь инфраструктура», 

«Юриспруденция»; әзерлек юнәлешләренең «Икътисад һәм идарә», «Инженерлык эше, технологияләр һәм 



техник фәннәр»  эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 

нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә 

(белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) 

буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад», «Икътисад теориясе», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык 

исәбе (тармаклар буенча)», «Менеджмент», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Икътисад һәм предприятиедә 

идарә итү» (тармаклар буенча), «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Оешма менеджменты», «Икътисадый һәм 

социаль планлаштыру», «Торак хуҗалыгы һәм коммуналь инфраструктура», «Юриспруденция»; әзерлек 

юнәлешләренең «Икътисад һәм идарә», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр»  

эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) 

туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы консультант 

«Икътисад», «Икътисад теориясе», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм бухгалтерлык 

исәбе (тармаклар буенча)», «Менеджмент», «Менеджмент» (тармаклар буенча), «Икътисад һәм предприятиедә 

идарә итү» (тармаклар буенча), «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Оешма менеджменты», «Икътисадый һәм 

социаль планлаштыру», «Торак хуҗалыгы һәм коммуналь инфраструктура», «Юриспруденция»; әзерлек 

юнәлешләренең «Икътисад һәм идарә», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр»  

эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) 

туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Җылы белән тәэмин итү оешмалары тарифларын җайга салу бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Икътисад», «Менеджмент», «Икътисад һәм предприятиедә идарә» (тармаклар буенча), «Бухгалтерлык исәбе, 

анализ һәм аудит», «Сәнәгый җылылык энергетикасы», «Җылылык буенча электр станцияләре», 

«Юриспруденция», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Бүлек башлыгы урынбасары 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә» (тармаклар буенча), «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, 

анализ һәм аудит», «Сәнәгый җылылык энергетикасы», «Җылылык буенча электр станцияләре», 

«Юриспруденция» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә» (тармаклар буенча), «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, 

анализ һәм аудит», «Сәнәгый җылылык энергетикасы», «Җылылык буенча электр станцияләре», 

«Юриспруденция» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 



шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

4 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә» (тармаклар буенча), «Икътисад», «Менеджмент», «Физика-математика 

фәннәре», «Химия технологияләре», «Сәнәгый җылылык энергетикасы», «Җылылык буенча электр 

станцияләре», «Юриспруденция», яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) 

туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

5 Әйдәп баручы консультант 

«Икътисад һәм предприятиедә идарә» (тармаклар буенча), «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, 

анализ һәм аудит», «Сәнәгый җылылык энергетикасы», «Җылылык буенча электр станцияләре», 

«Юриспруденция» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 

шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Кулланучылар базарында бәя хасил итүне җайга салу һәм тикшереп тору бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм 

предприятиедә идарә», «Менеджмент», «Финанслар һәм кредит», «Юриспруденция», «Инженерлык эше, 

технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

2 Әйдәп баручы киңәшче 

«Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү», 

«Менеджмент», Икътисадчы-менеджер», «Финанслар һәм кредит», «Инженерлык эше, технологияләр һәм 

техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең «Юриспруденция» эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

3 Әйдәп баручы консультант 

«Икътисад», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», «Икътисад һәм предприятиедә идарә итү», 

«Менеджмент», Икътисадчы-менеджер», «Финанслар һәм кредит», «Инженерлык эше, технологияләр һәм 

техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең «Юриспруденция» эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 

исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Административ тәҗрибә бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Юриспруденция», «Икътисад һәм идарә», «Фармация» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме 

буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга карата һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм әзерлек 



юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

2 Бүлек башлыгы урынбасары 

«Юриспруденция», «Икътисад һәм идарә» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә 

Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга карата һөнәрләр, белгечлекләр һәм 

әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә ярашлы булу 

билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

3 Әйдәп баручы киңәшче 

«Юриспруденция», «Икътисад һәм идарә» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 

нигезендә аларга карата һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән 

белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек 

юнәлешләре буенча 

4 Әйдәп баручы киңәшче 

«Юриспруденция», «Икътисад һәм идарә», «Фармация» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме 

буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга карата һөнәрләр, 

белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм әзерлек 

юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

5 Әйдәп баручы консультант 

«Юриспруденция», «Икътисад һәм идарә» яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 

нигезендә аларга карата һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән 

белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек 

юнәлешләре буенча 

Транспорт хезмәтләренә һәм элемтә хезмәтләренә тарифларны җайга салу бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Менеджмент», Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе (тармаклар буенча)», «Икътисад һәм предприятиедә идарә», «Инженерлык 

эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга карата һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 

юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә ярашлы булу 

билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

2 Бүлек башлыгы урынбасары 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе (тармаклар буенча)», «Икътисад һәм предприятиедә идарә», 

«Менеджмент», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең 

эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга 

карата һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм 

әзерлек юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

3 Әйдәп баручы киңәшче 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе (тармаклар буенча)», «Икътисад һәм предприятиедә идарә», 

«Менеджмент», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең 

эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга 



карата һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм 

әзерлек юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

4 Әйдәп баручы киңәшче 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе (тармаклар буенча)», «Икътисад һәм предприятиедә идарә», «Икътисадчы-

менеджер», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән 

төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга карата 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм әзерлек 

юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

5 Әйдәп баручы консультант 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Икътисад», «Менеджмент», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», 

«Икътисад һәм бухгалтерлык исәбе (тармаклар буенча)», «Икътисад һәм предприятиедә идарә», «Икътисадчы-

менеджер», «Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән 

төркеме буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә аларга карата 

һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән бүтән белгечлекләргә һәм әзерлек 

юнәлешләренә ярашлы булу билгеләнгән башка белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча 

Гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Документлар алып бару һәм идарәне документ белән тәэмин итү», 

«Юриспруденция», «Персонал белән идарә итү», «Менеджмент», «Икътисад», «Конфликтология», 

«Инженерлык эше, технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме 

буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм 

әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән 

башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Тариф чишелешләре кабул итүне оештыру, тикшерү һәм теркәү бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Финанслар һәм кредит», «Персонал белән идарә итү», «Менеджмент», 

«Финанс менеджменты», «Икътисад һәм идарә», «Юриспруденция», «Рус теле һәм әдәбият», «Документлар 

алып бару һәм идарәне документ белән тәэмин итү», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Юриспруденция», 

«Мәгариф һәм педагогика», «Гуманитар һәм социаль фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме 

буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм 

әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән 

башка төрле әзерлек юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Эш башкару бүлеге 

1 Бүлек башлыгы 

«Документлар алып бару һәм идарәне документ белән тәэмин итү», «Дәүләти һәм муниципаль идарә», 

«Персонал белән идарә итү», «Менеджмент»; «Юриспруденция», «Менеджмент», «Инженерлык эше, 

технологияләр һәм техник фәннәр» әзерлек юнәлешләренең эреләндерелгән төркеме буенча, яисә Россия 

Федерациясенең мәгариф турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 



исемлегендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек 

юнәлешендәге белгечлекләр (белгечлек) буенча 

Гомуми бүлек 

1 Бүлек башлыгы 

«Дәүләти һәм муниципаль идарә», «Персонал белән идарә итү», «Бухгалтерлык исәбе, анализ һәм аудит», 

«Менеджмент», «Финанслар һәм кредит», «Юриспруденция», шулай ук товарлар, эшләр һәм хезмәтләр сатып 

алу өлкәсендә контракт системасы турында программа буенча, яисә Россия Федерациясенең мәгариф 

турындагы законнары нигезендә һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлегендә күрсәтелгән 

әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү шарты билгеләнгән башка төрле әзерлек юнәлешендәге 

белгечлекләр (белгечлек) буенча 

 


