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Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгында биләүләре 
ришвәтчелек куркынычы белән бәйле 
булган, вазыйфаларын биләгәндә 
Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәткәрләре үз керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте 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 
исемлеген раслау турында 
 
«Ришвәтчелеккә каршы тору турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ 
номерлы Федераль канунын, Татарстан Республикасы Президентының 
«Вазыйфаларын биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте 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 исемлеген раслау турында» 
2009 елның 30 декабрендәге УП-701 номерлы Боерыгын, Татарстан Республикасы 
Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын 
биләүне дәгъвалаучы гражданнар тарафыннан керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү турында, шулай ук Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан керемнәре, чыгымнары, 
мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирү 
хакында» 2009 елның 30 декабрендәге УП-702 номерлы Татарстан Республикасы 
Президенты Боерыгын, «Ришвәтчелеккә каршы көрәш турында» Федераль 



законның аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында» Татарстан 
Республикасы Президентының 2010 елның 30 сентябрендәге УП-636 номерлы 
Боерыгын үтәү йөзеннән боерык бирәм: 

1. Кушымтада күрсәтелгән Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгында (алга таба – министрлык) биләүләре ришвәтчелек куркынычы 
белән бәйле, аларны биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләре үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 
йөкләмәләре турында мәгълүмат, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ 
булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәтләре һәм мөлкәти 
характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат бирергә тиеш булган, дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфалары исемлеген (алга таба – вазыйфалар исемлеге) расларга. 

2. Министрлыкның дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге бурычлары: 
2.1. Министрлыкның вазыйфалар исемлегенә кертелгән дәүләт граждан 

хезмәткәрләрен әлеге боерык белән таныштыру. 
2.2. Министрлыкның вазыйфалар исемлегенә кертелгән вазыйфаларны 

биләүче дәүләт граждан хезмәткәрләрен эштән чыгарганда  2008 елның 25 
декабрендәге 273-ФЗ номерлы «Ришвәтчелеккә каршы көрәш турында»  Федераль 
законының 12 маддәсе нигезләмәләрен аңлату. 

2.3. Әлеге боерыкны билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы 
Юстиция министрлыгына дәүләт теркәвенә алу өчен тапшыру. 

2.4. Әлеге боерыкның күчермәсен Татарстан Республикасы Президентының 
ришвәтчелеккә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсенә, Татарстан Республикасы 
Президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар Департаментына җибәрү. 

3. Министрлыкның дәүләт мәгълүмат ресурслары һәм массакүләм 
мәгълүмат чаралары белән үзара хезмәттәшлек итү бүлегенә әлеге боерыкны 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы рәсми порталының «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге «ришвәтчелеккә каршы тору»бүлегендә 
урнаштырырга. 

4. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының «Татарстан 
Республикасы икътисад Министрлыгында биләүләре ришвәтчелек куркынычы 
белән бәйле булган, вазыйфаларын биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәткәрләре үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте 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 исемлеген раслау турында» 
2018 елның 19 февралендәге 67 номерлы боерыгы үз көчен югалткан дип санарга. 

5. Әлеге боерык үтәлешен тикшереп торуны үземә калдырам. 
 
 

Министр                     Ф.С.Габделганиев 
  



Татарстан Республикасы 
Икьтисад министрлыгының 2019 
елның ____ номерлы боерыгы 
белән расланды. 

  
 

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында биләүләре ришвәтчелек 
куркынычы белән бәйле булган, Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләре үз керемнәре, чыгымнары, мөлкәте 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 

 
1. Югары төркем «җитәкчеләре» категориясендәге Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
Татарстан Республикасы Икътисад министрының беренче урынбасары-

Эшкуарлык һәм көндәшлек үстерү департаменты директоры – 1 берәмлек; 
Татарстан Республикасы Икътисад министры урынбасары – 4 берәмлек. 
2. Әйдәүче төркеменең «ярдәмчеләре (киңәшчеләре)» категориясендәге 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
Татарстан Республикасы Икътисад министры ярдәмчесе – 1 берәмлек. 
3. Төп төркем «җитәкчеләре» категориясендәге Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
эшләр идарәчесе – 1 берәмлек.; 
административ реформа мәсьәләләре идарәсе башлыгы-1 берәмлек; 
территориаль үсеш идарәсе башлыгы-1;; 
инвестицион һәм инновацион эшчәнлек идарәсе башлыгы-1 берәмлек; 
оештыру идарәсе башлыгы – 1 берәмлек; 
юридик бүлек башлыгы – 1 берәмлек; 
финанс исәбе һәм хисаплылык бүлеге башлыгы-1 берәмлек; 
дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге башлыгы-1 берәмлек; 
макроикътисадый фаразлау бүлеге башлыгы-1 берәмлек; 
стратегик үсеш бүлеге башлыгы-1 берәмлек; 
индикатив идарә башлыгы-1 берәмлек; 
икътисад һәм социаль өлкә тармакларын үстерү бүлеге башлыгы-1 берәмлек; 
дәүләт мәгълүмат ресурслары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары белән 
үзара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы-1 берәмлек. 
4. Әйдәүче төркеменең «җитәкчеләре» категориясендәге Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
эшкуарлыкны һәм көндәшлекне үстерү департаменты директоры урынбасары-
1 берәмлек; 
мобилизацион әзерлек һәм гражданнар оборонасы секторы мөдире – 1 
берәмлек; 



җайлау йогынтысын бәяләү һәм икътисад өчен кадрлар әзерләү секторы 
мөдире – 1 берәмлек; 
юридик бүлек башлыгы урынбасары – 1 берәмлек; 
финанс исәбе һәм хисаплылык бүлеге башлыгы урынбасары-1 берәмлек; 
макроикътисадый фаразлау бүлеге башлыгы урынбасары-1 берәмлек; 
стратегик үсеш бүлеге җитәкчесе урынбасары-1 берәмлек; 
икътисад һәм социаль өлкә тармакларын үстерү бүлеге башлыгы урынбасары-
1 берәмлек. 
5. Әйдәүче төркеменең «белгечләре» категориясендәге Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
инвестиция эшчәнлеге бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
икътисад анализы һәм проект идарәсе бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
инновацион эшчәнлек бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
муниципаль берәмлекләрнең үсеш бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
максатчан программалар бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
инфраструктура үсеше бүлеге башлыгы – 1 берәмлек;  
лицензияләү бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
дәүләт идарәсен камилләштерү бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
конкуренция һәм эшкуарлык үсешен анализлау бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү институтларын үстерү 
бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
эш башкару бүлеге башлыгы –1 берәмлек; 
оештыру эшләре бүлеге җитәкчесе – 1 берәмлек; 
мәгълүматлаштыру бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
административ-хуҗалык бүлеге башлыгы – 1 берәмлек; 
инновацион эшчәнлек бүлеге башлыгы урынбасары – 1берәмлек; 
муниципаль берәмлекләрне үстерү бүлеге җитәкчесе урынбасары – 2 
берәмлек; 
максатчан программалар бүлеге башлыгы урынбасары – 1 берәмлек; 
дәүләт идарәсен камилләштерү бүлеге башлыгы урынбасары – 1 берәмлек; 
конкуренция һәм эшкуарлык үсешен анализлау бүлеге башлыгы урынбасары – 
2 берәмлек; 
кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү институтларын үстерү 
бүлеге башлыгы урынбасары – 1 берәмлек; 
юридик бүлекнең әйдәп баручы киңәшчесе – 1 берәмлек берәмлек; 
юридик бүлекнең әйдәп баручы консультанты – 2 берәмлек; 
икътисад һәм социаль өлкә тармакларын үстерү бүлегенең әйдәп баручы 
киңәшчесе – 1 берәмлек. 
икътисадый анализ һәм проект идарәсе бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе – 2 
берәмлек; 
икътисад анализы һәм проект идарәсе бүлегенең әйдәп баручы консультанты – 
1 берәмлек; 
лицензияләү бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе – 1 берәмлек; 
лицензияләү бүлегенең әйдәп баручы консультанты – 2 берәмлек; 



көндәшлекне һәм эшкуарлыкны үстерү анализ бүлегенең әйдәп баручы 
киңәшчесе – 2 берәмлек; 
көндәшлекне һәм эшкуарлыкны үстерү анализ бүлегенең әйдәп баручы 
консультанты – 2 берәмлек; 
кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү буенча әйдәп баручы киңәшче – 1 
берәмлек; 
кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү институтларын үстерү 
бүлегенең әйдәп баручы консультанты – 1 берәмлек; 
6. Әйдәүче төркеменең «тәэмин итүче белгечләре» категориясендәге 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенең әйдәп баручы белгече – 2 берәмлек; 
финанс исәбе һәм хисаплылык бүлегенең әйдәп баручы белгече – 4 берәмлек; 
оештыру эшләре бүлегенең әйдәп баручы белгече – 1 берәмлек; 
кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча әйдәп баручы белгеч – 2 берәмлек; 
көндәшлекне һәм эшкуарлыкны үстерү анализы бүлегенең әйдәп баручы 
белгече – 1 берәмлек; 
кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына ярдәм итү институтларын үстерү 
бүлегенең әйдәп баручы белгече – 1 берәмлек. 
7. Өлкән төркемнең «тәэмин итүче белгечләре» категориясендәге 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары: 
кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү институтларын үстерү 
бүлегенең 1нче разрядлы өлкән белгече – 1 берәмлек; 
административ-хуҗалык бүлегенең 1нче разрядлы өлкән белгече – 1 берәмлек. 


