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Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетында 

вазыйфаи бурычларны башкарганда 

дәүләт серен тәшкил иткән 

мәгълүматлар файдаланыла торган 

һәм вазыйфага билгеләгәндә конкурс 

үткәрелмәскә мөмкин Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфалары исемлеген 

раслау турында 

 

 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27  

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 22 статьясындагы 3 өлеше, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 6 февралендәге 63 номерлы карары белән 

расланган Россия Федерациясе вазыйфаи затларына һәм гражданнарына дәүләт 

серенә рөхсәт бирү тәртибе турында кулланма нигезендә 

боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетында вазыйфаи 

бурычларны башкарганда дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматлар файдаланыла 

торган һәм вазыйфага билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә мөмкин Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген расларга. 

2. Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

түбәндәге боерыкларын үз көчләрен югалткан дип танырга: 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетында вазыйфаи 

бурычларны башкарганда дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматлар файдаланыла 

торган һәм вазыйфага билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә мөмкин Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 

2010 елның 24 августындагы 216 номерлы; 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының 

«Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетында вазыйфаи 

бурычларны башкарганда дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматлар файдаланыла 



торган һәм вазыйфага билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә мөмкин Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 

2010 елның 24 августындагы 216 номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында» 

2011 елның 16 февралендәге 36 номерлы. 

3. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны рәис урынбасары Д.А. 

Симкачевка йөкләргә. 

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз 

көченә керә. 

 

 

Рәис М.Р. Зарипов 
 



Татарстан Республикасы Тарифлар 

буенча дәүләт комитетының 

19.12.2017  №  438 номерлы 

боерыгы белән расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетында вазыйфаи 

бурычларны башкарганда дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматлар файдаланыла 

торган һәм вазыйфага билгеләгәндә конкурс үткәрелмәскә мөмкин Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 

 

 

1. Кадрлар бүлеге башлыгы. 

2. Кадрлар бүлегенең әйдәүче киңәшчесе. 

 

 


