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                                                                                    Казан шәһ. 

Вазыйфа бурычларын башкару дәүләт серен                                                                                                 
тәшкил иткән мәгълүматларны куллану белән                                                                                         
бәйле булучы, аларга билгеләнгәндә                                                                                                           
конкурсны  уздырмаска мөмкин булучы                                                                                                      
Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау                                                                                        
министрлыгында Татарстан Республикасының                                                                                          
дәүләт граждан  хезмәте вазыйфаларының                                                                                                         
Исемлеген раслау турында 

 

2014 елның 27 июленнән № 79-ФЗ «Россия Федерациясе дәүләт  граждан хезмәте 
турында» Федераль законы 22 статьясының 3 һәм 4 бүлекләренә һәм 2005 елның 1 
февраленнән №112 Россия Федерациясе Президентының Указы белән расланган Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы урынына калуга конкурс 
турында Кагыйдәнамәнең  4 пунктына туры китереп, б о е р ы к  б и р ә м: 

1. Вазыйфа бурычларын башкару дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматларны 
куллану белән бәйле булучы, аларга билгеләнгәндә конкурсны уздырмаска мөмкин 
булучы Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан 
Республикасының дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларының теркәлгән Исемлеген 
расларга. 

2. Әлеге боерык үтәлеше артыннан тикшерүне үземә калдырам. 

елның 27 июленнән № 79-ФЗ «Россия Федерациясе дәүләт  граждан хезмәте 
Министр                                                                                                                    А.Ю.Вафин 

 

 

 

 

 

 



2017 елның 26 декабреннән                                                                     
№2780 ТР Сәламәтлек саклау                                                                                    
министрлыгы боерыгы белән                                                                                     

расланган 

Вазыйфа бурычларын башкару дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматларны куллану 
белән бәйле булучы, аларга билгеләнгәндә конкурсны уздырмаска мөмкин булучы 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан 
Республикасының дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларының Исемлеге 

1. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрының беренче 
урынбасары 

2. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министр урынбасары 

3. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министр ярдәмчесе 

4. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының кадрлар бүлеге 
башлыгы 

5. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы кадрлар бүлегенең 
әйдәүче киңәшчесе 

6. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы кадрлар бүлегенең 
әйдәүче консультанты 

7. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының икенче 
бүлегенең башлыгы 

8. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының икенче 
бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече 

9. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының икенче 
бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече 

10. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының юридик бүлеге 
башлыгы 

11. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының юридик 
бүлегенең әйдәүче киңәшчесе 

12. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Эшләр 
идарәчесе 



13. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының гомуми бүлеге 
башлыгы 

14. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының мәгълүматый 
һәм инновацион технологияләр бүлеге башлыгы 

15. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының мәгълүматый 
һәм инновацион технологияләр бүлегенең мәгълүматны саклау секторының 
әйдәүче белгече  

16. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының мәгълүматый 
һәм инновацион технологияләр бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече 

17. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Икътисадый 
анализ һәм прогнозлау идарәсе башлыгы 

18. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының бюджет 
акчалары буенча икътисадый анализ бүлеге башлыгы 

19. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Дәвалау һәм 
профилактика ярдәме идарәсе башлыгы 

20. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының дәвалау ярдәме 
бүлеге башлыгы 

21. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Дәвалау һәм 
профилактика ярдәме идарәсенең профилактик ярдәм һәм сәламәтлек саклау 
төзелешенең бүлеге әйдәүче консультанты 

22. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Фармация 
буенча идарәсе башлыгы 

23. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының территориаль 
органы җитәкчесе 

24. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының территориаль 
органы җитәкчесенең урынбасары 

25. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Медицина 
эшчәнлегенең стандартларын һәм сыйфатын тикшерү идарәсенең медицина белем 
бирү һәм аттестацияләү бүлеге башлыгы 

26. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының Медицина 
эшчәнлегенең стандартларын һәм сыйфатын тикшерү идарәсе медицина белем бирү 



һәм аттестацияләү бүлегенең әйдәүче киңәшчесе 

 

 
 
 


