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Татарстан Республикасы дəүлəт граждан 

хезмəткəрлəренə класслы чиннар бирү 

турында 

 

 

«Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте турында» 2003 ел,                  

16 гыйнвар, ТРЗ-3 нче Татарстан Республикасы Законы нигезендə, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəткəрлəренə түбəндəге класслы 

чиннарны бирергə: 

 

 

Татарстан Республикасының Яшьлəр эшлəре һəм спорт министрлыгы буенча 

 

Татарстан Республикасының 2 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Яшьлəр эшлəре һəм спорт министрлыгының  

халыкара эшчəнлек, аналитика һəм мəгълүмат белəн тəэмин итү бүлеге башлыгы 

Марсель Ринад улы Мифтаховка; 

Татарстан Республикасы Яшьлəр эшлəре һəм спорт министрлыгының  балалар 

һəм яшьлəр оешмалары белəн эшлəү бүлеге башлыгы Владислав Викторович 

Усановка 

 

 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Яшьлəр эшлəре һəм спорт  министрлыгының  эшлəр 

идарəчесе Булат Рифгать улы Кадыйровка 
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Татарстан Республикасының Хезмəт, халыкны эш белəн тəэмин итү һəм 

социаль яклау министрлыгы буенча 

 

Татарстан Республикасының 2 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Хезмəт, халыкны эш белəн тəэмин итү һəм социаль 

яклау министрлыгының Татарстан Республикасы Спас муниципаль районындагы 

Социаль яклау бүлеге башлыгы Надежда Викторовна Шероновага 

 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Хезмəт, халыкны эш белəн тəэмин итү һəм социаль 

яклау министрлыгының Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районындагы 

Социаль яклау бүлеге башлыгы Элиза Наил кызы Мəрданшинага 

 

Республика «Татмедиа» матбугат һəм массакүлəм коммуникациялəр агентлыгы 

буенча 

 
Татарстан Республикасының 1 класслы дәүләт киңәшчесе 

 
 Республика «Татмедиа» матбугат һəм массакүлəм коммуникациялəр 

агентлыгы җитəкчесенең беренче урынбасары Эльвира Фəнис кызы Әхмəтовага 

 

Татарстан Республикасының Этиль спирты, алкогольле продукция җитештерүне, 

əйлəнештə йөртүне һəм аларның сыйфатын дəүлəт тикшерүендə тотуны тəэмин итү 

һəм кулланучылар хокукларын яклау буенча дəүлəт инспекциясе буенча 

 

Татарстан Республикасының 1 класслы дәүләт киңәшчесе 

 
Татарстан Республикасы Этиль спирты, алкогольле продукция җитештерүне, 

əйлəнештə йөртүне һəм аларның сыйфатын дəүлəт тикшерүендə тотуны тəэмин итү 
һəм кулланучылар хокукларын яклау буенча дəүлəт инспекциясенең Арча 
территориаль органы башлыгы Булат Илдар улы Кадыйровка; 

Татарстан Республикасы Этиль спирты, алкогольле продукция җитештерүне, 
əйлəнештə йөртүне һəм аларның сыйфатын дəүлəт тикшерүендə тотуны тəэмин итү 
һəм кулланучылар хокукларын яклау буенча дəүлəт инспекциясенең Чистай 
территориаль органы башлыгы Александр Геннадьевич Саунинга 

 

Татарстан Республикасының 2 класслы дәүләт киңәшчесе 

 
Татарстан Республикасы Этиль спирты, алкогольле продукция җитештерүне, 

əйлəнештə йөртүне һəм аларның сыйфатын дəүлəт тикшерүендə тотуны тəэмин итү 
һəм кулланучылар хокукларын яклау буенча дəүлəт инспекциясенең Яр Чаллы 
территориаль органы башлыгы Гөлшат Тавис кызы Вафинга; 
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Татарстан Республикасы Этиль спирты, алкогольле продукция җитештерүне, 
əйлəнештə йөртүне һəм аларның сыйфатын дəүлəт тикшерүендə тотуны тəэмин итү 
һəм кулланучылар хокукларын яклау буенча дəүлəт инспекциясенең Әлмəт 
территориаль органы башлыгы Милəүшə Индус кызы Михеевага 

 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Этиль спирты, алкогольле продукция җитештерүне, 

əйлəнештə йөртүне һəм аларның сыйфатын дəүлəт тикшерүендə тотуны тəэмин итү 

һəм кулланучылар хокукларын яклау буенча дəүлəт инспекциясенең Түбəн Кама 

территориаль органы башлыгы Ришат Фəргать улы Нəфыйковка 

 

Татарстан Республикасының Дəүлəт төзелеш күзəтчелеге инспекциясе буенча  

 

Татарстан Республикасының 1 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Дəүлəт төзелеш күзəтчелеге инспекциясенең 

Капиталь төзелеш объектларын төзүгə һəм реконструкциялəүгə күзəтчелек итү 

буенча төбəк органы җитəкчесе Эдуард Валерьевич Нигъмəтуллинга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                       А.В.Песошин 
 


