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Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар  

министрлыгында аларны биләү коррупция куркынычларына бәйле булган 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары  

исемлеген раслау турында 

 

“Коррупциягә каршы көрәш турында” 25.12.2008 ел, №273-ФЗ Федераль закон, 

Татарстан Республикасы Президентының “Коррупциягә каршы көрәш турында” 

Федераль законның аерым нигезләмәләрен гамәлгә ашыру чаралары хакында” 

30.09.2010 ел, №ПУ-636 Указы нигезендә, 

 

Б О Е Р Ы К   Б И Р Ә М: 

 

1. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгында 

аларны биләү коррупция куркынычларына бәйле булган Татарстан Республикасы 

дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары  исемлеген (алга таба – Исемлек) расларга, 

алар буенча вазифаи бурычларны үтәү түбәндәгеләрне күздә тота: 

даими, вакытлыча яки махсус вәкаләтләр нигезендә хакимият вәкиле 

функцияләрен яисә оештыру-боеру яки административ-хуҗалык функцияләрен  

башкару; 

гражданнарга һәм оешмаларга дәүләт хезмәтләре күрсәтү; 

контрольлек һәм күзәтчелек чаралары башкару; 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 
 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ 

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ 
 
 
 



бюджет ассигнованиеләре, субсидияләр, бюджетара трансфертлар бүлү турында 

карарлар әзерләү һәм кабул итү, шулай ук чикләнгән ресурсларны (квоталар, 

ешлыклар, җир асты кишәрлекләре һ.б.) бүлү; 

дәүләт мөлкәте белән идарә итү; 

дәүләт сатып алуларын гамәлгә ашыру яки лицензияләр һәм рөхсәтләр бирү; 

матди-техник ресурсларны саклау һәм бүлү. 

2. Документлар башкаруны контрольдә тоту бүлегенә боерыкны Татарстан 

Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгында Исемлеккә кертелгән 

дәүләт гражданлык хезмәткәрләренә җиткерергә. 

3. Дәүләт хезмәт һәм кадрлар бүлегенә Исемлек кертүне оештырырга. 

4. Әлеге боерыкның үтәлешен үз җаваплылыгымда калдырам.  

 

 

Министр                                                                                                                А.Г. Сидоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Экология һәм 

табигый ресурслар министрлыгының  

2014 елның 03.10. № 686-п 

боерыгына кушымта                                                                  

           

                           

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар  

министрлыгында аларны биләү коррупция куркынычларына бәйле булган 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары  

исемлеге 

 

Дәүләт гражданлык хезмәтенең иң югары вазифалар төркеме: 

министрның беренче урынбасары, 

министр урынбасары. 

 

Дәүләт гражданлык хезмәтенең төп вазифалар төркеме: 

эшләр белән идарә итүче,  

Икътисад һәм инвестиция эшчәнлеге идарәсе башлыгы, 

Дәүләт экология экспертизасы һәм әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормалаштыру 

идарәсе башлыгы, 

Әйләнә-тирә мохитне саклау идарәсе башлыгы, 

Минераль-чимал һәм су ресурслары идарәсе башлыгы, 

Җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен җайга салу идарәсе башлыгы, 

финанс контрольлеге, исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге башлыгы,  

хокукый тәэминат бүлеге башлыгы, 

Дәүләт экология күзәтчелеге инспекциясе башлыгы, 

территориаль идарә башлыгы. 

 

Дәүләт гражданлык хезмәтенең әйдәп баручы вазифалар төркеме: 

министр ярдәмчесе,  



финанс контрольлеге, исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге башлыгы урынбасары,  

әйләнә-тирә мохит икътисады бүлеге башлыгы, 

инвестиция программаларын үтәү бүлеге башлыгы, 

дәүләт заказлары, конкурс торглары бүлеге башлыгы, 

дәүләт экология экспертизасы бүлеге башлыгы, 

әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормалаштыру бүлеге башлыгы, 

атмосфера һавасын саклау бүлеге башлыгы, 

су объектларын саклау бүлеге башлыгы, 

җир ресурсларын саклау бүлеге башлыгы, 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү бүлеге башлыгы, 

углеводород чималы геологиясе бүлеге башлыгы, 

каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы, 

гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлеге башлыгы, 

гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлеге башлыгы урынбасары, 

җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлеге башлыгы, 

мәгълүмати геологик ресурслар һәм геологик тирәлекне мониторинглау бүлеге 

башлыгы, 

административ бүлек башлыгы, 

җир астыннан файдалануны үстерү секторы җитәкчесе, 

территориаль идарә башлыгы урынбасары, 

Дәүләт экология күзәтчелеге инспекциясе башлыгы урынбасары.  

 

Дәүләт гражданлык хезмәтенең өлкән вазифалар төркеме: 

Дәүләт экология күзәтчелеге инспекциясенең 2 разрядлы өлкән белгече, 

Дәүләт экология күзәтчелеге инспекциясенең 3 разрядлы өлкән белгече,  

территориаль идарәнең 2 разрядлы өлкән белгече, 

территориаль идарәнең 3 разрядлы өлкән белгече. 

 

Дәүләт гражданлык хезмәтенең кече вазифалар төркеме: 

территориаль идарәнең 1 разрядлы белгече. 


