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Татарстан Республикасы Дәүләт торак 

инспекциясендә вазыйфа биләү коррупция 

куркынычларына бәйле булган, вазыйфа биләгәндә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәткәрләре керемнәре, чыгымнары турында, 

милеге һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында 

белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм 

балигь булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары турында, милеге һәм мөлкәти холыклы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга 

тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында 

 

 

 «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы федераль закон, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 

2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы федераль закон, «Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы                      

3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Россия Федерациясе 

Президентының «Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләр турында белешмә формасын раслау һәм Россия Федерациясе 

Президентының кайбер актларына үзгәрешләр кертү хакында» 2004 елның 23 

июнендәге 460 номерлы указы, Татарстан Республикасы Президентының «Вазыйфа 

биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре керемнәре, милеге 

һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук хатынының 

(иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, милеге һәм мөлкәти холыклы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2009 елның 30 

декабрендәге ПУ-701 номерлы указы, Татарстан Республикасы Президентының 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва 

белдерә торган гражданнар тарафыннан керемнәре, милеге һәм мөлкәти холыклы 

йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында, шулай ук Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре тарафыннан керемнәре, чыгымнары, 

милеге һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру хакында» 

2009 елның 30 декабрендәге ПУ-702 номерлы указы нигезендә боерык бирәм: 
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1. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә (алга таба – ТР ДТИ) 

вазыйфа биләү коррупция куркынычларына бәйле булган, вазыйфа биләгәндә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре керемнәре, чыгымнары 

турында, милеге һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук 

хатынының (иренең) һәм балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары 

турында, милеге һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр 

тапшырырга тиешле Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары 

исемлеген (алга таба – Вазыйфалар исемлеге) расларга. 

2. Алар буенча вазыйфаи бурычларны үтәү түбәндәгеләрне күздә тоткан 

вазыйфалар Вазыйфалар исемлегенә кертелә дип билгеләргә: 

хакимият вәкиле функцияләрен яисә оештыру-боеру яисә административ-

хуҗалык функцияләрен даими рәвештә, вакытлыча яки махсус вәкаләтләр нигезендә 

гамәлгә ашыру; 

гражданнарга һәм оешмаларга дәүләт хезмәтләре күрсәтү; 

контроль чаралар уздыру; 

дәүләт мөлкәте белән идарә итү; 

дәүләт сатып алуларын гамәлгә ашыру; 

матди-техник ресурсларны саклау һәм бүлү. 

3. Кадрлар бүлеге башлыгына (И.Н. Никитина): 

Исемлеккә кертелгән вазыйфаларны биләгән дәүләт граждан хезмәткәрләренә 

алар эштән киткәндә «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 

декабрендәге 273-ФЗ номерлы федераль законның 12 статьясында каралган 

чикләүләр, бурычлар һәм җаваплылык турында аңлатырга;  

әлеге боерыкны ТР Дәүләт торак инспекциясенең Вазыйфалар исемлегенә 

кертелгән дәүләт граждан хезмәткәрләренә җиткерергә. 

4. «Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә вазыйфа биләү 

коррупция куркынычларына бәйле булган, вазыйфа биләгәндә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре керемнәре, чыгымнары турында, милеге 

һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук хатынының 

(иренең) һәм балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары турында, милеге 

һәм мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеген раслау 

турында» 2018 елның 17 сентябрендәге 354 номерлы боерыкны гамәлдән чыккан дип 

танырга. 

5. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп билгелим. 

 
 

Башлык      С.А. Крайнов 
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Татарстан Республикасы  

Дәүләт торак инспекциясенең  

2020 елның «_12_»_февралендә 

_30_ номерлы боерыгы белән 

расланды 

 

 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә вазыйфа биләү коррупция 

куркынычларына бәйле булган, вазыйфа биләгәндә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәткәрләре керемнәре, чыгымнары турында, милеге һәм мөлкәти 

холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм 

балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары турында, милеге һәм мөлкәти 

холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 

 
1. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгы – Татарстан 

Республикасының Баш дәүләт торак инспекторы; 

2. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгы урынбасары – 

Татарстан Республикасының баш дәүләт торак инспекторы урынбасары; 

3. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгы урынбасары – 

Татарстан Республикасы Баш дәүләт торак инспекторы урынбасары – хокук идарәсе 

башлыгы; 

4. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгы урынбасары – зона 

торак инспекциясе башлыгы; 

5. Үзәк инспекторлык бүлеге башлыгы; 

6. Үзәк инспекторлык бүлеге башлыгы урынбасары; 

7. Үзәк инспекторлык бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 

8. Үзәк инспекторлык бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 

9.  Үзәк инспекторлык бүлегенең әйдәп баручы белгеч-эксперты; 

10.  Торак фондын капиталь ремонтлауны тикшереп тору бүлеге башлыгы; 

11.  Торак фондын капиталь ремонтлауны тикшереп тору бүлегенең әйдәп баручы 

киңәшчесе; 

12.  Торак фондын капиталь ремонтлауны тикшереп тору бүлегенең әйдәп баручы 

консультанты; 

13.  Торак фондын капиталь ремонтлауны тикшереп тору бүлегенең әйдәп баручы 

белгеч-эксперты; 

14.  Хокук идарәсенең юридик бүлек башлыгы; 

15.  Хокук идарәсенең юридик бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 

16.  Хокук идарәсенең юридик бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 

17.  Хокук идарәсе юридик бүлегенең әйдәп баручы белгеч-эксперты; 

18.  Хокук идарәсенең административ практика бүлеге башлыгы; 

19.  Хокук идарәсенең административ эш тәҗрибәсе бүлегенең әйдәп баручы 

киңәшчесе; 

20.  Хокук идарәсенең административ практика бүлегенең әйдәп баручы 

консультанты; 
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21.  Хокук идарәсенең административ практика бүлегенең әйдәп баручы белгеч-

эксперты; 

22.  Торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлеге башлыгы; 

23.  Торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 

24.  Торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле бүлегенең әйдәп баручы белгеч-

эксперты; 

25.  ТКХ өчен түләүләрнең нигезле булу-булмавын тикшерү бүлеге башлыгы; 

26.  ТКХ өчен түләүләрнең нигезле булу-булмавын тикшерү бүлегенең әйдәп баручы 

киңәшчесе; 

27.  ТКХ өчен түләүләрнең нигезле булу-булмавын тикшерү бүлегенең әйдәп баручы 

консультанты; 

28.  ТКХ өчен түләүләрнең нигезле булу-булмавын тикшерү бүлегенең әйдәп баручы 

белгеч-эксперты; 

29.  Кадрлар бүлеге башлыгы; 

30.  Кадрлар бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 

31.  Кадрлар бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 

32.  Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлеге башлыгы; 

33.  Бухгалтерлык исәбе һәм хисаплылык бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече; 

34.  Аналитика һәм контрольлек секторы мөдире; 

35.  Аналитика һәм контрольлек секторының 1 разрядлы өлкән белгече; 

36.  Гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлеге башлыгы; 

37.  Гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлегенең әйдәп 

баручы консультанты; 

38.  Гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлегенең әйдәп 

баручы белгеч-эксперты; 

39.  Гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән эшләү һәм эш башкару бүлегенең 1 

разрядлы белгече; 

40.  Дәүләткә сатып алу, килешүләр һәм оештыру чаралары бүлеге башлыгы; 

41.  Дәүләткә сатып алу, килешүләр һәм оештыру чаралары бүлегенең 1 разрядлы 

өлкән белгече;   

42.  Дәүләткә сатып алу, килешүләр һәм оештыру чаралары бүлегенең 2 разрядлы 

белгече; 

43.  Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгы урынбасары – Казан 

шәһәре торак инспекциясе башлыгы; 

44.  Казан шәһәре торак инспекциясе башлыгы урынбасары; 

45.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле 

бүлеге башлыгы; 

46.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле 

бүлеге консультанты; 

47.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле 

бүлегенең әйдәп баручы белгеч-эксперты; 

48.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак күзәтчелеге һәм лицензия контроле 

бүлегенең 1 разрядлы белгече; 

49.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак фондын капиталь ремонтлауны 

тикшереп тору бүлеге башлыгы; 

50.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак фондын капиталь ремонтлауны 

тикшереп тору бүлеге консультанты; 
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51.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак фондын капиталь ремонтлауны 

тикшереп тору бүлегенең әйдәп баручы белгеч-эксперты; 

52.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү 

бүлеге башлыгы; 

53.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү 

бүлеге консультанты; 

54.  Казан шәһәре торак инспекциясенең торак-коммуналь хезмәтләр өчен түләү 

буенча әйдәп баручы белгеч-эксперты; 

55.  Казан шәһәре торак инспекциясенең административ практика һәм хокукый 

тәэмин итү бүлеге башлыгы; 

56.  Казан шәһәре торак инспекциясенең административ практика һәм хокукый 

тәэмин итү бүлеге белгеч-эксперты; 

57.  Казан шәһәре торак инспекциясенең административ практика һәм хокукый 

тәэмин итү бүлегенең контрольлек һәм эш башкару секторы консультанты; 

58.  Зона торак инспекциясе консультанты; 

59.  Зона торак инспекциясенең әйдәп баручы белгеч-эксперты; 

60. Зона торак инспекциясенең 1 разрядлы белгече. 

      

 


