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Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгының 15.02.2017 № 
67-пр боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре
министрлыгында 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 исемлегенә үзгәрешләр кертү 
турында 
 

 

 
 

Б о е р а м: 
 

1. Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
министрлыгының 15.02.2017 № 67-пр боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында 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 яңа редакциядә бәян итеп үзгәреш кертергә (беркетелә). 

2. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 
 

 

Министр                                                                                                            А.К.Хамаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Татарстан Республикасы Җир 
һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
министрлыгының 15.02.2017 
№ 67-пр боерыгы («21» 02 2018 
№ 73-пр боерыгы 
редакциясендә) белән расланган  
 

 
 

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында 
аларны биләү коррупция куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә 
дәүләт граждан хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, үзләренең 
хатынының (иренең) һәм балигь булмаган балаларының милеге һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиеш булган 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 

 
 

    
    
 Министрның беренче урынбасары    
 Министр урынбасары     
 Министр ярдәмчесе    
 Финанслар һәм дәүләт заказы бүлеге  
 бүлек мөдире    
 бүлек мөдире урынбасары   
 әйдәп баручы белгеч   
 1 разрядлы өлкән белгеч    
 Мөлкәт идарәсе  
 идарә башлыгы    

 
Аренда, дәүләт мөлкәтен реализацияләү һәм инвестиция 
проектларын тормышка ашыру бүлеге  
 бүлек мөдире   
 әйдәп баручы киңәшче   
 әйдәп баручы консультант   
 1 разрядлы өлкән белгеч   

 
Торак күчемсез мөлкәт, торак-коммуналь һәм юл хуҗалыклары 
бүлеге  
 бүлек мөдире   
 әйдәп баручы киңәшче   
 әйдәп баручы консультант   



 1 разрядлы өлкән белгеч   
Дәүләт мөлкәтеннән файдалану бүлеге 
бүлек мөдире  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Җир ресурслары идарәсе 
идарә башлыгы 
   
Җир ресурслары идарәсенең Дәүләт җирләреннән нәтиҗәле 
файдалану бүлеге 
бүлек мөдире    
бүлек мөдире урынбасары  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
1 разрядлы өлкән белгеч  
Җир ресурслары идарәсенең Җирләрнең категориясен үзгәртү һәм 
җир кишәрлекләрен торак пунктларның чикләренә кертү бүлеге 
бүлек мөдире    
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Әйдәп баручы белгеч-эксперт  
Җир ресурслары идарәсенең Җир мәсьәләләре буенча җирле үзидарә 
органнары белән арадашлыкны оештыру бүлеге  
бүлек мөдире    
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Исәпләү, мониторинг һәм мәгълүмати арадашлык идарәсе 
Идарә башлыгы   
Исәпләү, мониторинг һәм мәгълүмати арадашлык идарәсенең
Татарстан Республикасының дәүләт милке реестры бүлеге 
бүлек мөдире   
бүлек мөдире урынбасары  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
1 разрядлы өлкән белгеч  
Исәпләү, мониторинг һәм мәгълүмати арадашлык идарәсенең 
туплау-аналитика бүлеге 
бүлек мөдире  
Исәпләү, мониторинг һәм мәгълүмати арадашлык идарәсенең архив 



секторы 
әйдәп баручы белгеч  
Исәпләү, мониторинг һәм мәгълүмати арадашлык идарәсенең 
Мәгълүматлаштыру бүлеге 
бүлек мөдире  
әйдәп баручы белгеч  
1 разрядлы өлкән белгеч  
Кадастр мөнәсәбәтләре бүлеге 
бүлек мөдире    
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
1 разрядлы өлкән белгеч  
Кадастр мөнәсәбәтләрен хокукый тәэмин итү бүлеге 
бүлек мөдире    
әйдәп баручы киңәшче  
1 разрядлы өлкән белгеч  
1 разрядлы белгеч  
Хокук идарәсе 
идарә башлыгы 
   
Хокук идарәсенең Методология һәм муниципаль мөлкәт 
мөнәсәбәтләрен формалаштыру бүлеге 
бүлек мөдире    
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Хокук идарәсенең Дәүләтнең мөлкәти мәнфәгатьләрен яклау бүлеге 
бүлек мөдире    
әйдәп баручы консультант  
Хокук идарәсенең Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләрен хокукый тәэмин 
итү бүлеге 
бүлек мөдире    
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Яшерен режимлы хезмәт 
әйдәп баручы киңәшче 
Эшләр идарәсе 
 Эшләр белән идарә итүче  
Эшләр идарәсенең ММЧ белән арадашлык итү һәм чараларны 
тормышка ашыру бүлеге 



 бүлек мөдире    
Эшләр идарәсенең Канцелярия эшләрен алып бару һәм контрольдә 
тоту бүлеге 
бүлек мөдире    
1 разрядлы өлкән белгеч  
Кадрлар бүлеге 
бүлек мөдире    
ведущий консультант  
Икътисад бүлеге 
бүлек мөдире   
бүлек мөдире урынбасары  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Стратегик планлаштыру һәм хосусыйлаштыру бүлеге 
бүлек мөдире  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
Корпоратив идарә бүлеге 
бүлек мөдире  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы белгеч  
Бәяләү бүлеге 
бүлек мөдире  
әйдәп баручы киңәшче  
әйдәп баручы консультант  
1 разрядлы өлкән белгеч  

 
 
 

 


