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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ идарәсендә 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 граждан хезмәте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында 

 

 

"Коррупциягә каршы көрәш турында" 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 

номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Президентының "Коррупциягә 

каршы көрәш турында" Федераль законның аерым нигезләмәләрен тормышка 

ашыру чаралары хакында" 2010 елның 30 сентябрендәге ПУ-636 номерлы Указы, 

Татарстан Республикасы Президентының "Аларны биләгәндә дәүләт граждан 

хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары турында, милеге һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үзләренең хатынының 

(иренең) һәм балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары турында, милеге 

һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиеш 

булган Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген 

раслау турында" 2009 елның 30 декабрендәге ПУ-701 номерлы Указы, Татарстан 

Республикасы Президентының "Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнар тарафыннан керемнәре, 

чыгымнары турында, милеге һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
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белешмәләр тапшыру турында" 2009 елның 30 декабрендәге ПУ-702 номерлы Указы 

нигезендә б о е р ы к   б и р ә м: 

 

1. Кушымта булып килүче, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

ГХАТ идарәсендә 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 граждан хезмәте вазыйфалары 

исемлеген (алга таба – Исемлек) расларга. 

2. Хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлегенә: 

Исемлеккә кертелгән вазыйфаларны биләгән дәүләт граждан хезмәткәрләренә 

аларны эштән куганда "Коррупциягә каршы көрәш турында" 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 12 статьясында каралган 

чикләмәләре, бурычлары һәм җаваплылыклары турында аңлатырга; 

бу боерыкны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

идарәсендә Исемлеккә кертелгән дәүләт граждан хезмәткәрләре игътибарына 

җиткерергә; 

бу боерыкның күчермәсен, аны Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгында дәүләт теркәвенә алганнан соң өч эш көне эчендә, Татарстан 

Республикасы Президенты карамагындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар 

департаментына һәм Татарстан Республикасы Президентының Коррупциягә каршы 

сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсенә җибәрергә. 

3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсенең 

"Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсендә 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 граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау 

турында" 2016 елның 09 декабрендәге 78 номерлы боерыгын көчен югалтуын 

танырга. 

4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 

 

 

Идарә башлыгы                                                                                      А.Р.Шәвәлиева 
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Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

ГХАТ идарәсенең 2017 

елның 12.10.2017 № 65 

боерыгы белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсендә 

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 

граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 

 

1. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең төп вазыйфалар 

төркемендәге "җитәкчеләр" категориясе вазыйфалары: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсе башлыгы 

урынбасары. 

2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы 

вазыйфалар төркемендәге "җитәкчеләр" категориясе вазыйфалары: 

хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге башлыгы; 

документларны формалаштыру, исәпкә алу, саклау һәм тапшыру бүлеге 

башлыгы; 

бухгалтерлык исәбе һәм эшчәнлекне тәэмин итү секторы җитәкчесе. 

3. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы 

вазыйфалар төркемендәге "белгечләр" категориясе вазыйфалары: 

хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 

документларны формалаштыру, исәпкә алу, саклау һәм тапшыру бүлегенең 

әйдәп баручы киңәшчесе; 

мәгълүмати ресурслар секторының әйдәп баручы киңәшчесе; 

хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 

контрольлек һәм методик эш секторының әйдәп баручы консультанты; 

документларны формалаштыру, исәпкә алу, саклау һәм тапшыру бүлегенең 

әйдәп баручы консультанты. 

4. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы 

вазыйфалар төркемендәге "тәэмин итүче белгечләр" категориясе вазыйфалары: 

бухгалтерлык исәбе һәм эшчәнлекне тәэмин итү секторының әйдәп баручы 

белгече. 

5. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең кече вазыйфалар 

төркемендәге "тәэмин итүче белгечләр" категориясе вазыйфалары: 

документларны формалаштыру, исәпкә алу, саклау һәм тапшыру бүлегенең 

1 разрядлы белгече. 


