
                                                                                      

 

      ПРИКАЗ                                                                                                     БОЕРЫК 
 
      13.12.2017                                             г. Казань                                            №  50-ос 
 
  

Татарстан Республикасының Социаль-
икътисадый мониторинг комитетында 
биләүләре коррупция  куркынычларына 
бәйле Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) 
һәм балигъ булмаган балаларының 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфалары исемлеген раслау турында  

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 
структурасындагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә  һәм «Коррупциягә каршы көрәш 
турында» 2008 елның 25 декабрендәге № 273-ФЗ Федераль законны һәм Татарстан 
Республикасы Президентының «Коррупциягә каршы көрәш турында» Федераль 
законның  аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында» 2010 елның 30 
сентябрендәге № ПУ-636, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм 
балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирергә тиешле Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 
2009 елның 30 декабрендәге № ПУ-701, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр 
бирүләре турында, шулай ук, Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында белешмәләр бирүләре турында» 2009 елның 30 декабрендәге 
№ ПУ-702 Указларын үтәү йөзеннән, б о е р ы к б и р ә м:   
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1. Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
(алга таба – Комитет) биләүләре коррупция куркынычларына бәйле Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр, 
шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр 
бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары 
исемлеген (алга таба – Вазыйфалар исемлеге) расларга. 

2. Комитетта Вазыйфалар исемлегенә кертелгән вазыйфаларны биләүче 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә, алар эштән киткәндә, 
«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге № 273-ФЗ 
Федераль законның 12 статьясы нигезләмәләрен аңлатып бирергә.  

3. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторы әлеге боерык белән Комитетның 
Вазыйфалар исемлегенә кертелгән дәүләт граждан хезмәткәрләрен таныштырырга 
һәм боерык күчермәсен, ул Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 
дәүләт теркәве узган көннән өч көнлек срокта,  Коррупциягә каршы сәясәт 
мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы Президенты идарәсенә, Татарстан 
Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар 
департаментына җибәрергә тиеш. 

4. Комитетның түбәндәге боерыкларының үз көчен югалтуын танырга: 
«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 

биләүләре коррупция куркынычларына бәйле Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр кертү турында» 30.01.2015 № 
4-ос; 

«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфалары исемлеген раслау турында» 09.04.2015 № 12-ос; 

«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
биләүләре коррупция куркынычларына бәйле Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр кертү турында»18.12.2015 № 
40-ос; 

«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфалары исемлеген раслау турында» Татарстан Республикасының Социаль-
икътисадый мониторинг комитетының 09.04.2015 № 12-ос боерыгына үзгәрешләр 
кертү хакында» 18.12.2015 № 41-ос; 

«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 



белешмәләр, шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр кертү турында» 23.12.2016 № 32-ос; 

«Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
биләүләре коррупция куркынычларына бәйле Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр кертү турында» 23.12.2016 № 
33-ос. 

5. Юридик сектор әлеге боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгында дәүләт теркәве узуын тәэмин итәргә тиеш.   

6. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны рәис урынбасары  
О.Ю.Семеновага йөкләргә. 
 

Рәис                                                                                                                 В.П.Кандилов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетының 
13.12.2017 № 50-ос боерыгы белән 
расланды 

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 
биләүләре коррупция  куркынычларына бәйле Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләгәндә керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр,  
шулай ук иренең (хатынының) һәм балигъ булмаган балаларының  

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
белешмәләр бирергә тиешле  

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары  
исемлеге    

 

1. Вазыйфаларның төп төркеменең «җитәкчеләр» категориясенең 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 

рәис урынбасары. 
2. Вазыйфаларның әйдәүче төркеменең «җитәкчеләр» категориясенең 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятиеләрнең социаль-икътисадый 

хәлен мониторинглау бүлеге башлыгы; 
мәгълүмат-аналитика бүлеге башлыгы; 
мәгълүмат ресурслары һәм технологияләре бүлеге башлыгы; 
финанс бүлеге башлыгы; 
муниципаль берәмлекләрнең һәм предприятиеләрнең социаль-икътисадый 

хәлен мониторинглау бүлеге башлыгы урынбасары; 
мәгълүмат-аналитика бүлеге башлыгы урынбасары; 
юридик сектор мөдире. 

3. Вазыйфаларның әйдәүче төркеменең «белгечләр» категориясенең 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 

дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторының әйдәүче киңәшчесе. 
4. Вазыйфаларның әйдәүче төркеменең «тәэмин итүче белгечләр» 

категориясенең Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
финанс бүлегенең әйдәүче белгече. 

5. Вазыйфаларның өлкән төркеменең «тәэмин итүче белгечләр» 
категориясенең Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 

финанс бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече (контракт хезмәте әгъзасы). 
 


