
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
                   22.03.2018                       Казан шәһәре                         № под-519/18 
 
Татарстан Республикасы мәгариф һәм 
фән Министрлыгы 11.03.2016 № под-
431/16 боерыгы белән расланган 
«Татарстан Республикасы мәгариф һәм 
фән Министрлыгының дәүләт граждан 
(хәрби булмаган) хезмәткәрләренең 
хезмәт  тәртибенә таләпләрне саклау 
һәм  мәнфәгать конфликтын хәл итү 
комиссиясе» турындагы Положениегә 
Татарстан Республикасы мәгариф һәм 
фән Министрлыгының дәүләт граждан 
(хәрби булмаган) хезмәткәрләренең 
хезмәт тәртибенә таләпләрне саклау 
һәм мәнфәгать конфликтын хәл итү 
комиссиясенә үзгәреш кертү   
                                                           

Россия Федерациясе Президенты Указы 2017 елның 19 октябреннән №431  

«Коррупциягә каршы көрәшү турында закончалыкны үтәүне контрольдә тотуны 

көчәйтү максатыннан Россия Федерациясе Президентының кайбер актларына 

үзгәрешләр кертү» һәм Татарстан Республикасы Презиленты Указы 2017 елның 11 

декабреннән № УП- 1092 «Татарстан Республикасы Президентының коррупциягә 

каршы көрәшү мәсьәләләре  буенча аерым актларына үзгәрешләр кертү» бастырылу 

уңае белән б о е р а м:  

 
   1. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән Министрлыгының  дәүләт 

граждан (хәрби булмаган) хезмәткәрләренең хезмәт тәртибенә таләпләрне саклау 

һәм мәнфәгать конфликтын хәл итү комиссиясе Татарстан Республикасы мәгариф 

һәм фән Министрлыгының 11.03.2016 № под-431/16 боерыгы белән расланган 

«Татарстан  Республикасы мәгариф һәм фән Министрлыгының дәүләт граждан 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



(хәрби булмаган)  хезмәткәрләренең хезмәт   тәртибенә таләпләрне саклау һәм 

мәнфәгать конфликтын хәл итү комиссиясе турында»гы  Положениегә, аны 

түбәндәге эчтәлекле 3.4.3. пункты белән тулыландырып, үзгәреш кертү:   

  «3.4.3. Бу Положениенең  3.4, 3.4.1, 3.4.2 пунктларында күздә тотылган 

дәлилләнгән йомгак өлешләрдә булырга тиеш: 

   а)  Бу Положениенең  «б»  пункт астының икенче, өченче абзацларында 

күрсәтелгән һәм бишенче пункт асты «д» 3.1. пунктының чакыру (мөрәҗәгать) һәм 

белдерү кәгазьләрендә язып бирелгән мәгълүмат; 

   б) дәүләт органнарыннан, җирле үзидарә органнарыннан һәм кызыксынучы 

оешмалардан соратып алу нигезендә алынган мәгълүмат; 

   в) Бу Положениенең  «б»  пункт астының икенче, өченче абзацларында  һәм 

бишенче пункт асты «д» 3.1. пунктында күрсәтелгән чакыру (мөрәҗәгать) һәм 

белдерү кәгазьләрен башта карап чыгу нәтиҗәләре буенча дәлилләнгән йомгак, 

шулай ук  карарларның берсен кабул итү өчен 3.13, 3.15.тәкъдимнәр». 

  2. Кадрлар сәясәте бүлегенә (Н.Б.Алексеева) боерыкны кабул итү көненнән                                                    

эш көннәре исәбе белән 3 көн эчендә аны Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгына дәүләт регистрацисенә җибәрергә. 

  3. Бу боерыкның үтәләшен тикшерүне үз өстемә алам. 

   

Татарстан Республикасы  

Премьер-министр урынбасары- министр                                                  Р.Т.Борһанов 

 
 

 


