
ПРИКАЗ 
 

 

_________________ 

 
 

Казан ш. 

БОЕРЫК 
 

 

№________________ 

 

Татарстан Республикасы Икътисад 

министрлыгының алар буенча вазыйфаи 

бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил 

итүче белешмәләрдән файдалануга бәйле 

булган, аларга билгеләнгәндә конкурс 

уздырылмаска мөмкин булган Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында 

 

"Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында" 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы федераль законның 22 статьясының 3 өлеше һәм Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 6 февралендәге 63 номерлы карары белән 

расланган Вазыйфаи затларны һәм Россия Федерациясе гражданнарын дәүләт сере 

белән эш итүгә кертү тәртибе турында күрсәтмә нигезендә боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының алар буенча вазыйфаи 

бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрдән файдалануга бәйле 

булган, аларга билгеләнгәндә конкурс уздырылмаска мөмкин булган Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген (кушымтада бирелә) 

расларга. 

2. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенә (Л.П.Феофанова) әлеге боерыкны 

дәүләт теркәвенә алу өчен билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгына тапшырырга. 

3. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының "Татарстан 

Республикасы Икътисад министрлыгының алар буенча вазыйфаи бурычларны үтәү 

дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрдән файдалануга бәйле булган, аларга 

билгеләнгәндә конкурс уздырылмаска мөмкин булган дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфалары исемлеген раслау турында" 2018 елның 26 февралендәге 82 номерлы 

боерыгын көчен югалткан дип танырга. 

4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 
 

 

 

Министр                                                                                         Ф.С Габделганиев 

 

 

95 28.02.2019 



Татарстан Республикасы 

Икътисад министрының 2019 

елның 28 февралендәге 95 

номерлы боерыгы белән 

расланды 

 
 

 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының алар буенча вазыйфаи 

бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрдән файдалануга бәйле 

булган, аларга билгеләнгәндә конкурс уздырылмаска мөмкин булган Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 
 

 

Вазыйфаның атылышы Күләме (берәмлек) 

Җитәкчелек 

Министрның беренче урынбасары – Эшкуарлыкны һәм 

конкуренцияне үстерү департаменты директоры 
1 

Министр урынбасары 4 

Эшләр белән идарә итүче 1 

Министр ярдәмчесе 1 

Юридик бүлек 

Бүлек башлыгы 1 

Бүлек башлыгы урынбасары 1 

Әйдәп баручы киңәшче 1 

Финанс исәбе һәм хисаплылык бүлеге 

Бүлек башлыгы  1 

Бүлек башлыгы урынбасары 1 

Әйдәп баручы белгеч 2 

Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

Әйдәп баручы белгеч 2 

Мобилизацияле әзерлек һәм гражданлык оборонасы секторы 

Сектор җитәкчесе 1 

Әйдәп баручы киңәшче 1 

Әйдәп баручы белгеч  1 

Макроикътисадый фараз бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

Бүлек башлыгы урынбасары 1 

Әйдәп баручы киңәшче 2 

Икътисад тармакларын һәм социаль өлкәне үстерү бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

Бүлек башлыгы урынбасары 1 

Әйдәп баручы киңәшче 2 



Мәгълүмат ресурслары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән хезмәттәшлек 

бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

Әйдәп баручы киңәшче 1 

Территориаль үсеш идарәсе 

Идарә башлыгы 1 

Муниципаль берәмлекләрне үстерү бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

Бүлек башлыгы урынбасары 1 

Әйдәп баручы киңәшче 2 

Административ реформа мәсьәләләре идарәсе 

Идарә башлыгы 1 

Дәүләт идарәсен камилләштерү бүлеге 

Бүлек башлыгы  1 

Оештыру идарәсе 

Идарә башлыгы  1 

Эш башкару бүлеге 

Әйдәп баручы белгеч 1 

Мәгълүматлаштыру бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

Әйдәп баручы белгеч 3 

Оештыру эше бүлеге 

Бүлек башлыгы  1 

Әйдәп баручы белгеч 1 

Административ-хуҗалык бүлеге 

Бүлек башлыгы 1 

БАРЛЫГЫ: 46 
 

 


