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2008 елның 25нче декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Коррупциягә каршы көрәш
турында» дип исемләнгән Федераль законын, «Татарстан Республикасы дәүләт
граждан хезмәте турында» 2003 елның 16нчы гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законын, «Коррупциягә каршы көрәш турында «Федераль
законның аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында" Татарстан
Республикасы Президентының 2010 елның 30нчы сентябрендәге ПУ-636 номерлы
Указын үтәү максатында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2010», Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт
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граждан хезмәте вазыйфасын биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт граждан
хезмәткәрләре үз керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында мәгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган
балаларының керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
турында мәгълүмат бирергә тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан
хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында, “2009 елның 30нчы декабрендәге
ПУ-701 номерлы Указы», «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
вазыйфаларын биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәре, мөлкәте
һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр бирү, шулай ук
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан керемнәре,
чыгымнары,

мөлкәтләре

һәм

мөлкәти

характердагы

йөкләмәләре

турында

белешмәләр бирү турында», 2009 елның 30нчы декабрендәге ПУ-702 номерлы
Татарстан Республикасы Президенты Указын тормышка ашыру өчен боерам:
1. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында коррупцион
куркынычсызлык белән бәйле булган Татарстан Республикасы дәүләт хезмәте
вазыйфалары,

Татарстан

Республикасы

дәүләт

хезмәтендәге

гражданнардан

үзләренең керемнәре, чыгымнары, милекләре һәм үзләренең, тормыш иптәшләренең
һәм балаларының милеккә бәйле йөкләмәләре турындагы мәгълүмат тапшыруны
таләп итә торган вазыйфалар исемлеген расларга (моннан соң – Вазыйфалар
исемлеге).
2. Эш башкару һәм контрольләү секторына (С. Галиуллина) әлеге боерыкны
вазыйфалар исемлегенә кертелгән Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
Вазыйфаларын биләүче Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре
игътибарына җиткерергә.
3. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны эшләр белән идарә итүче
Э.М.Әхмәтгәрәевкә йөкләргә.

Министр

Д.И.Фәттахов

3
Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 7нче июнендәге
182нче санлы
боерыгы белән расланган

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында коррупцион
куркынычсызлык белән бәйле булган Татарстан Республикасы дәүләт хезмәте
вазыйфалары, Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтендәге гражданнардан
үзләренең керемнәре, чыгымнары, милекләре һәм үзләренең, тормыш
иптәшләренең һәм балаларының милеккә бәйле йөкләмәләре турындагы
мәгълүмат тапшыруны таләп итә торган вазыйфалар
исемлеге
№
п/п

Вазыйфа исеме

Вазыйфалар саны

1

Министрның беренче урынбасары

1

2

Министр урынбасары

2

4

Министр ярдәмчесе

1

5

Эшләр белән идарә итүче

1

Дәүләт хезмәте, кадрлар һәм юридик мәсьәләләр белән эшләү секторы
1

Сектор мөдире

1

2

Әйдәп баручы киңәшче

1

Бухгалтерлык исәбе һәм дәүләт заказы бүлеге
1

Бүлек башлыгы

1

2

Әйдәп баручы белгеч

1

3

1нче разрядлы өлкән белгеч

1

Стратегик үсеш, проектларга һәм инициативаларга ярдәм итү бүлеге
1

Бүлек башлыгы

1

2

Әйдәп баручы белгеч

2

3

Әйдәп баручы консультант

1

Мәгълүмати-аналитик эш бүлеге
1

Бүлек башлышы

1

Дәүләт программаларын гамәлгә ашыру һәм үстерү бүлеге
1

Бүлек башлышы

1

4

2

Әйдәп баручы киңәшчесе

2

Иҗтимагый проектлар һәм һөнәри камилләшү бүлеге
1

Бүлек башлыгы

1
Психологик тәэмин итү бүлеге

1

Бүлек башлыгы

1

2

Бүлек башлыгы урынбасары

1

Мәдәниятара коммуникацияләр секторы
1

Сектор рәисе

1

2

Әйдәп баручы консультант

1

Территорияләр белән эшләү секторы
1

Сектор рәисе

1

2

Әйдәп баручы консультант

1

Гражданлык патриотлыгын үстерү һәм профилактик эш секторы
1

Сектор рәисе

1

Мәгълүмати һәм медиакоммуникация секторы
1

Сектор рәисе

1
Эш башкару һәм контроль секторы

1

Сектор рәисе

1
Оештыру эшләре секторы

1

Сектор рәисе

1

2

1нче разрядлы өлкән белгеч

1

Яшьләр сәясәте инфраструктурасын үстерү секторы
1

Сектор рәисе

1

1

Әйдәп баручы консультант

1

Җәмгыс
е:

32

