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Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәткәрләренә класслы 

чиннар бирү турында 

 

 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 ел, 16 

гыйнвар, 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә түбәндәге класслы 

чиннар бирергә: 

 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы буенча 
 

1 класслы Татарстан Республикасы  дәүләт киңәшчесе 

 

Заһидуллина Гүзәл 

Әхмәт кызына 

Татарстан Республикасы Тɵзелеш, архитектура һәм 

торак-коммуналь хуҗалык министрлыгының 

архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе башлыгына 
 

 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгы буенча 

 

1 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе 

 

Артеева Елена  

Александровнага 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының эшләр 

идарәчесенә 
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3 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе 
 

Хисмәтуллина Ралинә 

Рүзәл кызына 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән 

тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының җир, 

мөлкәт мөнәсәбәтләре һәм матди-техник тәэмин итү 

бүлеге башлыгына 

 

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы буенча 
 

1 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе  

 

Нуриева Фәридә 

Камил кызына 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының 

оештыру эшләре һәм документлар әйләнеше бүлеге 

башлыгына 

 

 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы буенча 

  

2 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе  

 

Садыйков Ирек 

Әнвәр улына  

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү  

бүлеге башлыгына  

  

3 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе  

 

Ибраһимов Ренат 

Рәшит улына 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының аудит һәм коррупциягә каршы 

эш бүлеге башлыгына 

 

Садовникова Ольга  

Владимировна 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-

төлек министрлыгының җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 

бүлеге башлыгына 

 

 

Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы  буенча 

 

2 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе 

 

Сәхапов Рамил 

Ринад улына 

Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать 

министрлыгының ягулык инфраструктурасы һәм газ 

белән тәэмин итү бүлеге башлыгына 
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3 класслы Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе  

 

Никитина Наталья  

Ильиничнага 

Татарстан Республикасы Сәүдә һәм сәнәгать 

министрлыгының төбәкара элемтәләрне үстерү бүлеге 

башлыгына.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


