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Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш 
күзәтчелеге инспекциясендә аларны 
биләгәндә дәүләт граждан хезмәткәрләре 
үзләренең керемнәре, чыгымнары, 
милекләре һәм милек характерындагы 
йөкләмәләре турында, шулай ук 
хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 
балаларының керемнәре, чыгымнары, 
милекләре һәм милек характерындагы 
йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә 
тиешле коррупция куркынычы белән бәйле 
булган Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә 
үзгәрешләр кертү турында, Татарстан 
Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясенең 2016 елның 24 
августындагы 59 номерлы боерыгы белән 
расланган 
 
 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 10 
декабрендәге 1100 номерлы «Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2007 елның 12 ноябрендәге 622 нче  номерлы карары белән 
расланган «Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясе мәсьәләләре» карарына үзгәрешләр кертү турында»  карары 
белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясе структурасындагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә, 

 
БОЕРАМ: 

1. Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен күзәтү инспекциясендә 
аларны биләгәндә дәүләт граждан хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, 
чыгымнары, милекләре һәм милек характерындагы йөкләмәләре турында, 
шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, милекләре һәм милек характерындагы йөкләмәләре турында 
мәгълүмат бирергә тиешле коррупция куркынычы белән бәйле булган 



Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә 
үзгәрешләр кертү турында, Татарстан Республикасы Дәүләт төзелешен 
күзәтү инспекциясенең 2016 елның 24 августындагы 59 номерлы боерыгы 
белән расланган Татарстан Республикасы Дәүләт төзелеш күзәтчелеге 
инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт гражданнар хезмәте 
исемлегенә (алга таба – Вазифалар исемлеге, Инспекция) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

Исемлекнең 3 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
 
 «3. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларының әйдәп 
баручы төркеме «җитәкчеләре» категориясе: 

Инспекция Аппараты идарәсе башлыгы; 
Инспекция аппараты бүлеге башлыгы; 
Инспекция аппараты бүлеге башлыгы урынбасары;  
инспекциянең территориаль органы җитәкчесе урынбасары;  
инспекциянең территориаль органы бүлеге башлыгы; 

          бүлек мөдире». 
2. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенә (Н. А. Габсәләмова) әлеге боерыкны 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре исемлегенә 
кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре 
игътибарына җиткерергә. 
3. Хокук идарәсенең юридик бүлегенә әлеге боерыкны Татарстан 
Республикасы Юстиция министрлыгына дәүләт теркәвенә җибәрергә. 
4. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
 
 
Башлык:                                                                В.А. Кудряшов  


