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ПРИКАЗ
«21» июль 2021 ел.
Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясендə вазыйфа билəү коррупция куркынычларына бəйле булган, вазыйфа билəгəндə
Татарстан
Республикасы
дəүлəт
граждан
хезмəткəрлəре үзлəренең керемнəре, чыгымнары,
милеге һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəре
турында белеш-мəлəр, шулай ук хатынының
(иренең) һəм балигь булмаган балаларының
керемнəре, чыгымнары, милеге һəм мөлкəти
холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр
тапшырырга тиешле Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары исемлеген
раслау турында

«Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəте турында» 2004 елның 27 июлендəге 79-ФЗ номерлы Федераль закон, «Коррупциягə каршы көрəш турында» 2008 елның 25 декабрендəге 273-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе
Президентының «Керемнəр, чыгымнар, мөлкəт һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəр
турында белешмə формасын раслау һəм Россия Федерациясе Президентының
кайбер актларына үзгəрешлəр кертү турында» 2014 елның 23 июнендəге 460
номерлы Указы, «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте турында» 2003
елның 16 гыйнва-рындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəткəрлəре вазыйфа билəгəндə үзлəренең керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти
холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр, шулай ук хатынының (иренең) һəм
балигъ булмаган балаларының керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти холыклы
йөклəмəлəре турында белешмəлəр тапшырырга тиешле Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары исемлеген раслау турында» 2009 елның 30
декабрендəге ПУ-701 номерлы Указы, Татарстан Республикасы Президентының
«Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфаларын билəүгə дəгъва
белдерүче гражданнар тарафыннан керемнəре, мөлкəте һəм мөлкəти холыклы
йөклəмəлəре турында белешмəлəр тапшыру турында, шулай ук Татарстан
Республикасы дəүлəт граждан хезмəткəрлəре тарафыннан керемнəре, чыгымнары,
мөлкəте һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр тапшыру
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турында» 2009 елның 30 декабрендəге ПУ-702 номерлы Указы нигезендə боерык
бирəм:
1. Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясендə (алга таба – ТР
Дəүлəт торак инспекциясе) вазыйфа билəү коррупция куркынычларына бəйле
булган, вазыйфа билəгəндə Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəткəрлəре
үзлəренең керемнəре, чыгымнары, милеге һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəре
турында белеш-мəлəр, шулай ук хатынының (иренең) һəм балигь булмаган
балаларының керемнəре, чыгымнары, милеге һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəре
турында белешмəлəр тапшырырга тиешле Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəтенең кушымтада бирелгəн вазыйфалары исемлеген (алга таба – Вазыйфалар
исемлеге) расларга.
2. Вазыйфалар исемлегенə алар буенча вазыйфаи бурычларны үтəү
түбəндəгелəрне күздə тоткан вазыйфалар кертелүен билгелəргə:
даими, вакытлыча яки махсус вəкалəтлəр нигезендə хакимият вəкиле
функциялəрен яисə оештыру-боеру яисə административ-хуҗалык функциялəрен
гамəлгə ашыру;
гражданнарга һəм оешмаларга дəүлəт хезмəтлəре күрсəтү;
тикшерү чараларын гамəлгə ашыру;
дəүлəт милке белəн идарə итү;
дəүлəткə сатып алуларны гамəлгə ашыру;
матди-техник ресурсларны саклау һəм бүлү.
3. Кадрлар бүлеге җитəкчесенə (И.Н.Никитина):
Исемлеккə кертелгəн вазыйфаларны билəгəн дəүлəт граждан хезмəткəрлəренə
эштəн киткəндə «Коррупциягə каршы көрəш турында» 2008 елның 25 декабрендəге
273-ФЗ номерлы федераль законның 12 статьясында каралган чиклəмəлəре,
бурычлары һəм җаваплылыклары турында аңлатырга;
əлеге Боерыкны Вазыйфалар исемлегенə кертелгəн ТР Дəүлəт торак
инспекциясе дəүлəт граждан хезмəткəрлəренə җиткерергə.
4. ТР Дəүлəт торак инспекциясенең «Татарстан Республикасы Дəүлəт торак
инспекциясендə вазыйфа билəү коррупция куркынычларына бəйле булган, вазыйфа
билəгəндə Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəткəрлəре үзлəренең керемнəре, чыгымнары, милеге һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр,
шулай ук хатынының (иренең) һəм балигь булмаган балаларының керемнəре,
чыгымнары, милеге һəм мөлкəти холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр
тапшырырга тиешле Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары
исемлеген раслау турында» 2020 елның 12 февралендəге 30 номерлы боерыгын
гамəлдəн чыккан дип танырга.
5. Бу боерык үтəлешен контрольдə тоту буенча үземне җаваплы итеп
билгелим.
Җитəкче

С.А. Крайнов
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Татарстан Республикасы Дəүлəт
торак инспекциясенең 2021 елның
«21» июлендəге 122 номерлы
боерыгы белəн расланды
Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясендə вазыйфа билəү коррупция
куркынычларына бəйле булган, вазыйфа билəгəндə Татарстан Республикасы дəүлəт
граждан хезмəткəрлəре үзлəренең керемнəре, чыгымнары, милеге һəм мөлкəти
холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр, шулай ук хатынының (иренең) һəм
балигь булмаган балаларының керемнəре, чыгымнары, милеге һəм мөлкəти
холыклы йөклəмəлəре турында белешмəлəр тапшырырга тиешле Татарстан
Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфалары исемлеге
1. Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясе җитəкчесе – Татарстан
Республикасының Баш дəүлəт торак инспекторы;
2. Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясе җитəкчесе урынбасары –
Татарстан Республикасының Баш дəүлəт торак инспекторы урынбасары;
3. Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясе җитəкчесе урынбасары –
Татарстан Республикасының Баш дəүлəт торак инспекторы урынбасары – Хокук
идарəсе җитəкчесе;
4. Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясеҗитəкчесе урынбасары –
районара торак инспекциясе җитəкчесе;
5. Үзəк инспекторлык бүлеге җитəкчесе;
6. Үзəк инспекторлык бүлеге җитəкчесе урынбасары;
7. Үзəк инспекторлык бүлегенең əйдəп баручы киңəшчесе;
8. Үзəк инспекторлык бүлегенең əйдəп баручы консультанты;
9. Үзəк инспекторлык бүлегенең əйдəп баручы белгеч-эксперты;
10. Торак фондына капиталь ремонтны тикшереп тору бүлеге җитəкчесе;
11. Торак фондына капиталь ремонтны тикшереп тору бүлегенең əйдəп баручы
киңəшчесе;
12. Торак фондына капиталь ремонтны тикшереп тору бүлегенең əйдəп баручы
консультанты;
13. Торак фондына капиталь ремонтны тикшереп тору бүлегенең əйдəп баручы
белгеч-эксперты;
14. Хокук идарəсенең юридик бүлеге җитəкчесе;
15. Хокук идарəсенең юридик бүлегендə əйдəп баручы киңəшче;
16. Хокук идарəсенең юридик бүлегендə əйдəп баручы консультант;
17. Хокук идарəсенең юридик бүлегендə əйдəп баручы белгеч-эксперт;
18. Хокук идарəсе юридик бүлегенең лицензия комиссиясе эшчəнлеген лицензиялəү
һəм тəэмин итү буенча районара торак инспекциялəренең хокукый эшчəнлеген тəэмин
итү секторында əйдəп баручы киңəшче;
19. Хокук идарəсе юридик бүлегенең лицензия комиссиясе эшчəнлеген
лицензиялəү һəм тəэмин итү буенча районара торак инспекциялəренең хокукый
эшчəнлеген тəэмин итү секторында əйдəп баручы белгеч-эксперт;
20. Хокук идарəсенең административ практика бүлеге җитəкчесе;
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21. Хокук идарəсенең административ практика бүлегендə əйдəп баручы
консультант;
22. Хокук идарəсенең административ практика бүлегендə əйдəп баручы белгечэксперт;
23. Торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле бүлеге җитəкчесе;
24. Торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле бүлегенең əйдəп баручы киңəшчесе;
25. Торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле бүлегенең əйдəп баручы белгечэксперты;
26. ТКХ түлəүлəренең нигезлелеген тикшерү бүлеге җитəкчесе;
27. ТКХ түлəүлəренең нигезлелеген тикшерү бүлегенең əйдəп баручы киңəшчесе;
28. ТКХ түлəүлəренең нигезлелеген тикшерү бүлегенең əйдəп баручы
консультанты;
29. ТКХ түлəүлəренең нигезлелеген тикшерү бүлегенең əйдəп баручы белгечэксперты;
30. Кадрлар сəясəте һəм коррупциягə каршы тору бүлеге җитəкчесе;
31. Кадрлар сəясəте һəм коррупциягə каршы тору бүлегенең əйдəп баручы
киңəшчесе;
32. Кадрлар сəясəте һəм коррупциягə каршы тору бүлегенең əйдəп баручы
консультанты;
33. Финанс исəбе һəм хисаплылык бүлеге җитəкчесе;
34. Финанс исəбе һəм хисаплылык бүлегенең 1 разрядлы өлкəн белгече;
35. Аналитика һəм контрольлек секторы мөдире;
36. Аналитика һəм контроль секторының 1 разрядлы өлкəн белгече;
37. Гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү һəм эшчəнлек башкару бүлеге
җитəкчесе;
38. Гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү һəм эшчəнлек башкару бүлегенең
əйдəп баручы консультанты;
39. Гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү һəм эшчəнлек башкару бүлегенең
əйдəп баручы белгеч-эксперты;
40. Гражданнар мөрəҗəгатьлəре белəн эшлəү һəм эшчəнлек башкару бүлегенең
1 разрядлы белгече;
41. Дəүлəткə сатып алу, килешүлəр һəм оештыру чаралары бүлеге җитəкчесе;
42. Дəүлəткə сатып алу, килешүлəр һəм оештыру чаралары бүлегенең 1 разрядлы
өлкəн белгече;
43. Дəүлəткə сатып алу, килешүлəр һəм оештыру чаралары бүлегенең 2 разрядлы
белгече;
44. Татарстан Республикасы Дəүлəт торак инспекциясе җитəкчесе урынбасары –
Казан шəһəре торак инспекциясе җитəкчесе;
45. Казан шəһəре торак инспекциясе җитəкчесе урынбасары;
46. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле
бүлеге җитəкчесе;
47. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле
бүлеге консультанты;
48. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле
бүлегенең əйдəп баручы белгеч-эксперты;
49. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак күзəтчелеге һəм лицензия контроле
бүлегенең 1 разрядлы белгече;
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50. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак фондына капиталь ремонтны
тикшереп тору бүлеге җитəкчесе;
51. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак фондына капиталь ремонтны
тикшереп тору бүлеге консультанты;
52. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак фондына капиталь ремонтны
тикшереп тору бүлегенең əйдəп баручы белгеч-эксперты;
53. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак-коммуналь хезмəтлəре күрсəтүгə
исəплəнгəн түлəүлəр бүлеге җитəкчесе;
54. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак-коммуналь хезмəтлəре күрсəтүгə
исəплəнгəн түлəүлəр бүлеге консультанты;
55. Казан шəһəре торак инспекциясенең торак-коммуналь хезмəтлəре күрсəтүгə
исəплəнгəн түлəүлəр бүлегенең əйдəп баручы белгеч-эксперты;
56. Казан шəһəре торак инспекциясенең административ практика һəм хокукый
тəэмин итү бүлеге җитəкчесе;
57. Казан шəһəре торак инспекциясенең административ практика һəм хокукый
тəэмин итү бүлеге белгеч-эксперты;
58. Казан шəһəре торак инспекциясенең административ практика һəм хокукый
тəэмин итү бүлегенең контроль һəм эшчəнлек башкару секторы консультанты;
59. Районара торак инспекциясе консультанты;
60. Районара торак инспекциясенең əйдəп баручы белгеч-эксперты;
61. Районара торак инспекциясенең 1 разрядлы белгече.

