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Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен 
цифрлы үстерү, мәгълүмат 
технологияләре һәм элемтә 
министрлыгында вазыйфаи бурычларны 
үтәү дәүләт серен тәшкил итә торган 
белешмәләрдән файдалануга бәйле 
булган, вазыйфага билгеләнгәндә конкурс 
уздырылмаска мөмкин булган дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген 
раслау турында 

 

 
«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 22 статьясындагы 3 өлеше нигезендә 
БОЕРЫК БИРӘМ: 

 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, 

мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгында вазыйфаи бурычларны үтәү 
дәүләт серен тәшкил итә торган белешмәләрдән файдалануга бәйле булган, 
вазыйфага билгеләнгәндә конкурс уздырылмаска мөмкин булган дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфалары исемлеген (кушымтада бирелә) расларга.  

2. Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының 
«Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында 
вазыйфаи бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил итә торган белешмәләрдән 
файдалануга бәйле булган, вазыйфага билгеләнгәндә конкурс уздырылмаска мөмкин 
булган дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2013 
елның 21 августындагы ПК-19 номерлы боерыгын көчен югалткан дип танырга. 

                 ПРИКАЗ                                                            



3. Әлеге боерык рәсми рәвештә басылып чыккан көненнән үз көченә керә. 
4. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 
билгелим. 

 
 
 
Министр в.б. 

 
 
 

Б.И.Исмәгыйлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Татарстан Республикасы 
Дәүләт идарәсен цифрлы 
нигездә үстерү, мәгълүмат 
технологияләре һәм элемтә 
министрлыгының 2019 елның 7 
ноябрендәге К-149 номерлы 
боерыгы белән расланды  

 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү,  
мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгында вазыйфаи бурычларны  
үтәү дәүләт серен тәшкил итә торган белешмәләрдән файдалануга бәйле булган, 

вазыйфага билгеләнгәндә конкурс уздырылмаска мөмкин булган дәүләт  
граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 

 
1. Эшләр белән идарә итүче;  
2. Тармакны планлаштыру һәм программалаштыру бүлеге башлыгы; 
3. Мәгълүмати куркынычсызлыкны координацияләү бүлеге башлыгы; 
4. Элемтә хезмәтләрен үстерү бүлеге башлыгы; 
5. Кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлеге башлыгы; 
6. Хокукый тәэмин итү бүлеге башлыгы;         
7. Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге башлыгы – баш бухгалтер; 
8. Вәзгыятьләр үзәге эшчәнлеген тәэмин итү секторы мөдире; 
9. Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм махсус эшләр секторы 

мөдире; 
10. Режимлы эше һәм махсус элемтә секторы мөдире; 
11. Мәгълүмати куркынычсызлыкны координацияләү бүлегенең әйдәп 

баручы киңәшчесе;  
12.  Мәгълүмати куркынычсызлыкны координацияләү бүлегенең әйдәп 

баручы консультанты; 
13. Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр һәм махсус эшләр 

секторының 1 разрядлы өлкән белгече; 
14. Режимлы эш һәм махсус элемтә секторының 1 разрядлы өлкән белгече. 
__________________________________ 

 


