
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

БОЕРЫК

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ТРАНСПОРТ ЬЭМ  ЮЛ 

ХУЖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

№ __^

Казан ш.

Татарстан Республикасы транспорт Ьэм юл 
хужалыгы министрлыгыньщ билэулэре коррупция 
куркынычлары белэн бэйле булган, аларны 
билэгэндэ дэулэт граждан хезмэткэрлэре 
узлэренен керемнэре, чыгымнары, милеге Ьэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэлэр, шулай ук хатыныныц (иренец) Ьэм 
балигь булмаган балаларыныц керемнэре, 
чыгымнары, милеге Ьэм мелкэти характердагы 
йеклэмэлэре турында белешмэлэр тапшырырга 
тиеш булган Татарстан Республикасы дэулэт 
граждан хезмэте вазыйфалары исемлеген раслау 
турында

«Коррупциягэ карты  тору турында» 2008 елныц 25 декабрендэге ФЗ-27Э 
номерлы Федераль законны, Россия Федерациясе Президентыныц «Керемнэр, 
чыгымнар, милек Ьэм мелкэти характердагы йоклэмэлэр турында белешмэлэр 
формасын раслау Ьэм Россия Федерациясе Президентыньщ кайбер актларына 
узгэрешлэр керту турында» 2014 елньщ 23 июнендэге 460 номерлы Указын, 
Татарстан Республикасы Президентыныц «Татарстан Республикасы дэулэт 
граждан хезмэтенец гражданнар вазыйфага билгелэнгэндэ Ьэм Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэре вазыйфа билэгэндэ уз керемнэре, 
мелкэте Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат, шулай ук уз 
хатыныныц (иренец) Ьэм балигь булмаган балаларыныц керемнэре, мелкэте Ьэм 
мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында мэгълумат бирергэ бурычлы булган 
вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2009 елныц 30 декабрендэге ПУ-701 
номерлы Указын, Татарстан Республикасы Президентыныц «Коррупциягэ каршы 
тору турында» Федераль законный аерым нигезлэмэлэрен гамэлгэ ашыру 
чаралары хакында» 2010 елньщ 30 сентябрендэге ПУ-636 номерлы Указын, 
Татарстан Республикасы Президентыныц “Татарстан Республикасы дэулэт 
граждан хезмэте вазыйфаларын билэуне дэгъвалаучы гражданнар Ьэм Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэре тарафыннан керемнэре турында,



мелкэтлэре Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре хакында белешмэлэр биру 
турында” 2009 елныц 30 декабрендэге ПУ-702 номерлы Указын утэу йезеннэн 
боерык бирэм:

1. Кушымта итеп бирелуче Татарстан Республикасы транспорт Ьэм юл 
хужалыгы министрлыгында билэулэре коррупция куркынычлары белэн бэйле 
булган, аларны билэгэндэ дэулэт граждан хезмэткэрлэре узлэренец керемнэре, 
чыгымнары, милеге Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэлэр, шулай ук хатыныныц (иренен) Ьэм балигь булмаган балаларыньщ 
керемнэре, чыгымнары, милеге Ьэм мелкэти характердагы йеклэмэлэре турында 
белешмэлэр тапшырырга тиеш булган Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэте вазыйфалары исемлеген (алга таба -  Вазыйфалар исемлеге) расларга.

2. Министрлыкнын дэулэт хезмэте Ьэм кадрлар булегенэ исемлеккэ кергэн 
вазыйфаларны билэгэндэ дэулэт хезмэткэрлэренэ, аларны азат иткэндэ, хезмэт 
яйсэ граждан-хокук килешуентезегэндэ дэулэт хезмэте вазыйфасын билэгэн 
гражданинга салынган «Коррупциягэ каршы тору турында» 2008 елньщ 25 
декабрендэге 03-273 номерлы Федераль законный 12 маддэсе белэн каралган 
чиклэмэлэрне ацлатырга.

3. «Татарстан Республикасы транспорт Ьэм юл хужалыгы министрлыгыньщ 
билэулэре коррупция куркынычлары белэн бэйле булган Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэте Вазыйфалары исемлеген раслау турында» 
Татарстан Республикасы Транспорт Ьэм юл хужалыгы министрлыгыньщ 2016 
елныц 12 гыйнварындагы 2 номерлы боерыгын уз кечен югалткан дип танырга.

4. Элеге боерыкныц утэлуен контрольдэ тотуны уз естемдэ калдырам.

Министр Л.Р. Сафин



Татарстан Республикасы 
транспорт Нэм юл хужалыгы 
министрлыгыньщ 2018 елнын 24 
декабрендэге 644 нче номерлы 
боерыгы белэн расланды

Татарстан Республикасы транспорт Ьэм юл хужалыгы министрлыгыньщ 
билэулэре коррупция куркынычлары белэн бэйле булган, аларны билэгэндэ 

дэулэт граждан хезмэткэрлэре узлэренец керемнэре, чыгымнары, милеге Ьэм 
молкэти характердагы йеклэмэлэре турында белешмэлэр, шулай ук хатыныньщ 
(иренен) Ьэм балигь булмаган балаларыныц керемнэре, чыгымнары, милеге Ьэм 

молкэти характердагы йеклэмэлэре турында белеш мэлэр тапш ырырга тиеш 
булган Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары

ИСЕМ ЛЕГЕ

1. Вазыйфаларньщ югары теркеменец «житэкчелэр» категориясе Татарстан 

Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары:

министр урынбасары.
2. Вазыйфаларньщ эйдэуче теркеменец «ярдэмчелэр (кицэшчелэр)» категориясе 

Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары:

министр ярдэмчесе.

3. Вазыйфаларньщ теп теркеменец «житэкчелэр» категориясе Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары:

эшлэр белэн идарэче;

стратегик устеру идарэсе башлыгы;

транспорт идарэсе башлыгы;

финанс булеге башлыгы;

юридик булек башлыгы;

дэулэт хезмэте Ьэм кадрлар булеге башлыгы;
режим, мобилизацион эзерлек, гражданлык оборонасы Ьэм гадэттэн тыш хэллэр 

булеге башлыгы;

концессион килешулэр булеге башлыгы; 

автомобиль юллар булеге башлыгы.

4. Вазыйфаларньщ эйдэуче Ьэм елкэн теркемнэренец «белгечлэр» категориясе 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары:



транспорт идарэсе автомобиль транспорты булеге башлыгы;

транспорт идарэсе тимер юл транспорты булеге башлыгы;

транспорт идарэсе Ьава Ьэм су транспорты булеге башлыгы;

стратегик устеру идарэсе бюджетны планлаштыру булеге башлыгы; 
стратегик устеру идарэсе инновацияне устеру Ьэм дэулэт заказы булеге 

башлыгы;

стратегик устеру идарэсе тармак аудиты Ьэм предприятие л эр эшчэнлеген 

анализлау булеге башлыгы;

оештыруны устеру булеге башлыгы; 

оештыруны устеру булеге башлыгы урынбасары; 

дэулэт хезмэте Ьэм кадрлар булеге эйдэп баручы кинэшчесе; 

юридик булек эйдэп баручы кинэшчесе;

транспорт идарэсе автомобиль транспорты булеге эйдэп баручы кинэшчесе; 

транспорт идарэсе тимер юл транспорты булеге эйдэп баручы кинэшчесе; 

транспорт идарэсе Ьава Ьэм су транспорты булеге эйдэп баручы кинэшчесе; 

автомобиль юллар булеге эйдэп баручы кинэшчесе; 

концессион килешулэр булеге эйдэп баручы кицэшчесе;
хезмэтне саклау Ьэм экологик куркынычсызлык булеге эйдэп баручы кинэшчесе; 

стратегик устеру идарэсе бюджетны планлаштыру булеге эйдэп баручы 
кицэшчесе;

стратегик устеру идарэсе инновацияне устеру Ьэм дэулэт заказы булеге эйдэп 
баручы кицэшчесе;

стратегик устеру идарэсе тармак аудиты Ьэм предприятиелэр эшчэнлеген 
анализлау булеге эйдэп баручы кицэшчесе;

мэгълуматлаштыру Ьэм мэгълумат секторы эйдэп баручы кицэшчесе; 

дэулэт хезмэте Ьэм кадрлар булеге эйдэп баручы консультанты; 

транспорт идарэсе автомобиль транспорты булеге эйдэп баручы консультанты; 

транспорт идарэсе тимер юл транспорты булеге эйдэп баручы консультанты; 

транспорт идарэсе Ьава Ьэм су транспорты булеге эйдэп баручы консультанты;



автомобиль юллар булеге эйдэп баручы консультанты;

концессион килешулэр булеге эйдэп баручы консультанты;

стратегик устеру идарэсе бюджетны планлаштыру булеге эйдэп баручы 
консультанты;

стратегик устеру идарэсе инновацияне устеру Ьэм дэулэт заказы булеге эйдэп 
баручы консультанты;

стратегик устеру идарэсе тармак аудиты Ьэм предприятиелэр эшчэнлеген 
анализлау булеге эйдэп баручы консультанты.

5. Вазыйфаларньщ эйдэуче теркеменец «тээмин итуче белгечлэр» категориясе 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары:

финанс булеге эйдэп баручы белгече;

дэулэт хезмэте Ьэм кадрлар булеге эйдэп баручы белгече;

юридик булек эйдэп баручы белгече;

транспорт идарэсе автомобиль транспорты булеге эйдэп баручы белгече;

транспорт идарэсе тимер юл транспорты булеге эйдэп баручы белгече;
стратегик устеру идарэсе бюджетны планлаштыру булеге эйдэп баручы белгече;

стратегик устеру идарэсе инновацияне устеру Ьэм дэулэт заказы булеге эйдэп 
баручы белгече;

6. Вазыйфаларньщ елкэн теркеменец «тээмин итуче белгечлэр» категориясе 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфалары:

финанс булеге 1 разрядлы елкэн белгече;

автомобиль юллар булеге 1 разрядлы елкэн белгече;

стратегик устеру идарэсе тармак аудиты Ьэм предприятиелэр эшчэнлеген 
анализлау булеге 1 разрядлы елкэн белгече.


