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Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләренә класслы чиннар бирү 

турында 

 

 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның             

16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы нигезендә 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:  

 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә түбәндәге класслы 

чиннар бирергә: 
 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү 

һәм социаль яклау министрлыгы буенча 
 

Татарстан Республикасының 1 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Теләче муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Фәридә Мәүлетхан кызы Галимовага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Әлмәт муниципаль районындагы Социаль яклау идарәсе 

башлыгы Кадрия Әсләхетдин кызы Гыйматдиновага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Вахитов, Идел буенча 

районнарындагы Социаль яклау бүлеге башлыгы Галия Рәшит кызы 

Мөхәммәтшинага; 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Ютазы муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Зәрия Әхмәдулла кызы Рәшитовага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Лениногорск муниципаль районындагы Социаль яклау 

бүлеге башлыгы Миләүшә Сәлим кызы Саримовага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Питрәч муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Рәшидә Рәшит кызы Сәхәбиевага 

 

Татарстан Республикасының 2 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Сарман муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Лилия Мирзаһит кызы Гыйльметдиновага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Аксубай муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Елена Сергеевна Зайцевага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Әгерҗе муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Альмира Таһир кызы Зариповага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Совет районындагы 

Социаль яклау бүлеге башлыгы Наталия Николаевна Китанинага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Тәтеш муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Ольга Алексеевна Колсановага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Мөслим муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Гөлнара Расих кызы Фәтхуллинага 

 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Мамадыш муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Айрат Газинур улы Әскәровка; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Кайбыч муниципаль районындагы Социаль яклау бүлеге 

башлыгы Наталья Анатольевна Баһавиевага; 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының Зеленодольск муниципаль районындагы Социаль яклау 

бүлеге башлыгы Лариса Витальевна Билалиевага 
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Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы буенча 
 

Татарстан Республикасының 2 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының фәнни тикшеренүләр, 

инновацияләр һәм һөнәри компетенцияләрне үстерү бүлеге башлыгы Фәния Фәис 

кызы Козыревага 
 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының ресурслар белән тәэмин 

итү бүлеге башлыгы Айсылу Мансур кызы Зыятдиновага; 

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының проект идарәсе бүлеге 

башлыгы Нияз Илдус улы Мусинга; 

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының финанс-икътисад бүлеге 

башлыгы Рауза Әдһәм кызы Мөхәммәтшинага 

 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы буенча 
 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының аналитика бүлеге 

башлыгы Әлфия Таһир кызы Араслановага 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы буенча 
 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык департаментының 

Зәй районы һәм Зәй шәһәре территориаль бүлеге җитәкчесе Эльмира Мөдәррис кызы 

Габдрахмановага; 

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы Казначылык департаментының 

Мамадыш районы территориаль бүлеге җитәкчесе Лилия Хәлим кызы Шәфыйковага 

 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм 

гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буенча 
 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгының һәлакәттән коткару формированиеләрен булдыру, 

аттестацияләү һәм теркәү бүлеге башлыгы Рөстәм Рабхат улы Хөсәеновка 
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Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы буенча 
 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының түләүсез юридик ярдәм 

күрсәтүне оештыру һәм планлаштыру бүлеге башлыгы Илфат Марат улы 

Мингалимовка 

 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты буенча 
 

Татарстан Республикасының 3 класслы дәүләт киңәшчесе 

 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының хай-

ваннар һәм үсемлекләр дөньясы идарәсенә караган хайваннар дөньясын мониторинг-

лау бүлеге башлыгы Илфат Рифкать улы Вәлиевкә; 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының су 

биологик ресурслары бүлеге башлыгы Ирина Викторовна Мөстәкыймовага; 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының 

хайваннар, үсемлекләр дөньясы һәм махсус саклана торган табигать территорияләре 

өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге идарәсе башлыгы Радик Мансур улы Мотаһһаровка; 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты финанс 

исәбе һәм дәүләт сатып алулары бүлеге башлыгы Гөлназ Фидәрис кызы Сабировага; 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты гомуми 

бүлеге башлыгы Андрей Николаевич Ушатовка; 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетының 

хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы идарәсе башлыгы Ринат Электронович 

Чиспияковка; 

Татарстан Республикасы Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты 

хайваннар, үсемлекләр дөньясы һәм махсус саклана торган табигать территорияләре 

өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге идарәсенә караган административ һәм суд практикасы 

бүлеге башлыгы Динар Фәрит улы Шакировка. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин  
 


