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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

22 ноябрь, 910 нчы карары белән 

расланган «2014 – 2019 елларга Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтен 

һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт 

программасының 2 нче кушымтасына 

үзгәреш кертү хакында 

 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 
 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2019 елларга 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм Татарстан Республикасында 

муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасын раслау турында» 2013 ел, 22 

ноябрь, 910 нчы карары белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

2014 ел, 18 декабрь, 997 нче; 2015 ел, 17 апрель, 260 нчы; 2015 ел, 9 сентябрь, 659 нчы; 

2015 ел, 8 октябрь, 753 нче;  2016 ел, 14 март, 139 нчы; 2016 ел, 26 октябрь, 785 нче; 

2017 ел, 8 май, 264 нче; 2017 ел, 6 октябрь, 763 нче; 2017 ел, 20 октябрь, 799 нчы 

карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2019 

елларга Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен һәм Татарстан 

Республикасында муниципаль хезмәтне үстерү» дәүләт программасының  2 нче 

кушымтасына, 1.3.1 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итеп, үзгәреш кертергә: 

consultantplus://offline/ref=133191723F46B75603ED90B81B7A9FE285D2B7F5B0D243C78C233537B70C541326C28A940C5F428C43CE498BS3QAH
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«1.3.1. Дәүләт граждан 

хезмәткәрләренең, 

дәүләт органна-

рында дәүләт 

граждан хезмәте 

вазыйфалары 

булмаган 

вазыйфаларны 

биләп торучы 

хезмәткәрләрнең, 

шулай ук дәүләт 

учреждениеләре 

хезмәткәрләренең 

квалификациясен 

күтәрүне, һөнәри 

яңадан әзерләүне 

оештыру  

 

Татарстан 

Республикасы 

Мәгариф һәм 

фән министр-

лыгы, Татарстан 

Республикасы 

Президенты 

каршындагы 

Дәүләт хезмәте 

һәм кадрлар 

департаменты 

(килешү буен-

ча), дәүләт ор-

ганнары (киле-

шү буенча) 

 

2014 – 

2019 

еллар 

Тиешле елда 

квалификация 

күтәрү, һөнәри 

яңадан әзерләү 

үткән дәүләт 

граждан хезмәт-

кәрләре өлеше  

33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 14187,6 14187,6 14437,9 14450 14450 14450 

1.3.1.1. шул исәптән 

Татарстан Респуб-

ликасы җәмәгать 

судьялары аппарат-

лары хезмәткәрлә-

рен  

Татарстан 

Республикасы 

Юстиция 

министрлыгы 

- - - - 899,8 899,8». 

 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                         А.В.Песошин 


