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Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 
эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 
09.01.2014 № 6 боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм 
гадәттән тыш хәлләр министрлыгында биләгәндә 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 
турында мәгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) 
һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиешле 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр кертү 
турында 
 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 21.03.2019 № 197 
«Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 30.12.2004 № 614 
«Татарстан Республикасының Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 
хәлләр министрлыгы мәсьәләләре» карарына үзгәрешләр кертү хакында»гы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карарын һәм Татарстан 
Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр 
министрлыгының 25.03.2019 № 109 «Татарстан Республикасы Гражданнар 
оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы аппаратының штат 
расписаниесенә үзгәрешләр кертү турында»гы боерыгын кабул итүе белән бәйле 
рәвештә, Татарстан Республикасы Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында дәүләт 
граждан хезмәте турындагы законнарны гамәлгә ашыру максатында һәм 
Министрлыкның структурасын һәм штат расписаниесен үзгәртүгә бәйле рәвештә 
б о е р ы к  б и р ә м :  

 
1. Яңа теркәлгән редакциядә бәян итеп (Татарстан Республикасы ГТХМ 

05.05.2014 № 205, 14.12.2015 № 572, 23.05.2016 № 215 боерыклары белән 
кертелгән үзгәрешләр белән) Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы 
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эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 09.01.2014 № 6 боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән 
тыш хәлләр министрлыгында биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) 
һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм 
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиешле Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә үзгәрешләр 
кертергә. 

2. Әлеге боерыкны министр урынбасарларына, эшләр белән идарә итүче, 
структур бүлекчәләр җитәкчеләренә һәм Татарстан Республикасы ГТХМ 
аппаратының дәүләт граждан хезмәткәрләренә җиткерергә. 

3. Биредәге Боерыкны үтәү контролен үземә калдырам. 
 
 
 
Министр вазыйфаларын  
вакытлыча башкаручы                                                                    Н.В. Суржко 
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09.01.2014 № 6  
Татарстан Республикасы ГТХМ 
боерыгы белән расланан  
(05.05.2014 № 205, 14.12.2015 
№ 572, 23.05.2016 № 215,  
 09.04.____2019 № 136_  боерыклар 
редакциясендә)  

 
Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән 

тыш хәлләр министрлыгында биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм 

мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат, шулай ук 
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 
мәгълүмат бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфалары 
ИСЕМЛЕГЕ 

 I. "Җитәкчеләр" һәм "ярдәмчеләр (киңәшчеләр)" категорияле 
дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары (Татарстан Республикасы 
Президентының 2006 елның 18 гыйнварындагы № ПУ – 9 Указы белән 
расланган дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары Реестры нигезендә) 

  
Министрның беренче урынбасары 

 Министр урынбасары 
 Эшләр идарәчесе 
 Финанс-икътисад идарәсе башлыгы 
 Табигать һәм техноген куркынычсызлык бүлеге башлыгы 
 Геомәгълүмат системалары бүлеге башлыгы 
 Территориаль хезмәттәшлек һәм реабилитация бүлеге башлыгы 
 Перспектив үсеш бүлеге башлыгы 
 Гражданлык оборонасы өлкәсендә вәкаләтләрне тормышка ашыру бүлеге 

башлыгы 
 Халыкны һәм территорияләрне гадәттән тыш хәлләрдән яклау өлкәсендә 

төбәк дәүләт күзәтчелеге бүлеге башлыгы 
 Эшчәнлекне планлаштыру бүлеге башлыгы 
 Мәгълүмат бүлеге башлыгы 
 Мәгълүмат коммуникацияләре технологияләре һәм мәгълүматны яклау 

бүлеге башлыгы 
 Хәбәр итү һәм элемтә башлыгы 
 Административ-хуҗалык бүлеге башлыгы 
 Хокукый тәэмин итү бүлеге башлыгы 
 Кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлеге башлыгы 
 Вазыйфаи затларны һәм халыкны әзерләү бүлеге башлыгы 
 Административ-хуҗалык бүлеге башлыгы 
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 Авария-коткару формированиеләрен булдыру, аттестацияләү һәм теркәү 
бүлеге башлыгы 

 Гадәттән тыш хәлләрне күзәтү һәм фаразлау секторы мөдире 
 Көндәлек һәм оператив идарә секторы мөдире 
 Мобилизация эше секторы мөдире 
 Эшчәнлекне планлаштыру бүлеге башлыгы урынбасары 

 
 II. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең коррупция 

куркынычы белән бәйле булган башка вазифалары 
  

Финанс-икътисад идарәсенең контракт хезмәте бүлеге башлыгы 
 Финанс-икътисад идарәсенең бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге 

башлыгы 
 Финанс-икътисад идарәсенең контракт хезмәте бүлегенең төп белгече 
 Территориаль хезмәттәшлек һәм реабилитация бүлегенең төп киңәшчесе 
 Гражданнар оборонасы өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең 

төп киңәшчеләре (муниципаль районнар буенча) 
 Гражданнар оборонасы өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең 

төп консультантлары (муниципаль районнар буенча) 
 Гражданнар оборонасы өлкәсендә вәкаләтләрне гамәлгә ашыру бүлегенең 

1 разрядлы өлкән белгечләре (муниципаль районнар буенча) 
 Кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлегенең төп киңәшчесе (коррупциягә каршы 

эшчәнлек буенча) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


