
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 
 

 
 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ 

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ 
 
 
 
 

                ПРИКАЗ                                     г. Казань                                    БОЕРЫК 
 
 
 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар 
министрлыгының 2014 елның 3 октябрендәге “Татарстан Республикасы 

Экология һәм табигый ресурслар министрлыгының аларны биләү 
коррупция куркынычлары белән бәйле булган Татарстан Республикасы 

дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары исемлеген раслау турында” 
 686-п номерлы боерыгына үзгәрешләр кертү хакында 

 
Татарстан Республикасы Президентының “Татарстан Республикасында 

җитештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү өлкәсендә дәүләт идарәсе 
мәсьәләләре” хакында 28.11.2014 ел, №ПУ-1091 Указы,  Татарстан 
Республикасы Экология һәм табигый ресурслар министрлыгының (алга таба 
– Министрлык) “Штат расписаниесенә үзгәрешләр кертү турында” 
15.12.2014 ел, №906-п боерыгы белән туры китерү максатларында 

 
 

БОЕРАМ: 
 

1. Исемлекне яңа редакциядә бәян итеп, Татарстан Республикасы 
Экология һәм табигый ресурслар министрлыгының 2014 елның 3 
октябрендәге “Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар 
министрлыгының аларны биләү коррупция куркынычлары белән бәйле 
булган Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары 
исемлеген раслау турында” (алга таба – Исемлек) 686-п номерлы боерыгына 
үзгәрешләр кертергә (Кушымта). 

2. Документлар үтәлешен контрольдә тоту бүлегенә (Г.Р.Хәннанова) 
боерыкны Министрлыкның Исемлеккә кертелгән дәүләт гражданлык 
хезмәткәрләре игътибарына җиткерергә. 

3. Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенә (Ш.К.Сәлимгәрәев) боерыкның 
күчермәсен, Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында дәүләт 
теркәвенә алынганнан соң өч көнлек срокта, Татарстан Республикасы 
Президентының коррупция каршы сәясәт мәсьәләләре буенча идарәсенә 
җибәрергә. 

4. Әлеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда 
калдырам.  
 
Министр                                                                                              А.Г.Сидоров 



Татарстан Республикасы Экология 
һәм табигый ресурслар 
министрлыгының 2015 елның 
 “__” ______________ №____  
боерыгына кушымта 
 
“Татарстан Республикасы 
Экология һәм табигый ресурслар 
министрлыгының 2014 елның 3 
октябрендәге №686-п боерыгы 
белән расланды. 

           
                           

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар 
министрлыгының аларны биләү коррупция куркынычлары белән 
 бәйле булган Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте 

вазифалары исемлеге 
 
Дәүләт гражданлык хезмәте вазифаларының иң югары төркеме: 
министрның беренче урынбасары, 
министр урынбасары. 
 
Дәүләт гражданлык хезмәте вазифаларының төп 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, 
Минерал-чимал һәм су ресурслары идарәсе башлыгы, 
Җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен җайга салу идарәсе 
башлыгы, 
финанс контрольлеге, исәпкә алу һәм хисапнамә бүлеге башлыгы,  
хокукый тәэминат бүлеге башлыгы, 
Дәүләт экология күзәтчелеге инспекциясе башлыгы, 
территориаль идарә башлыгы. 
 
Дәүләт гражданлык хезмәте вазифаларының әйдәп баручы төркеме: 
министр ярдәмчесе,  
финанс контрольлеге, исәпкә алу һәм хисапнамә бүлеге башлыгы 
урынбасары,  
әйләнә-тирә мохит икътисады бүлеге башлыгы, 
инвестиция программаларын үтәү бүлеге башлыгы, 
дәүләт заказы, 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, 
углеводород чималы геологиясе бүлеге башлыгы, 
каты казылма байлыклар геологиясе бүлеге башлыгы, 
гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлеге башлыгы, 
җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлеге башлыгы, 
мәгълүмати геологик ресурслар һәм геологик тирәлек мониторингы бүлеге 
башлыгы, 
җир асты байлыгыннан файдалануны үстерү бүлеге башлыгы, 
административ бүлек башлыгы, 
территориаль идарә башлыгы урынбасары, 
Дәүләт экология күзәтчелеге инспекциясе башлыгы урынбасары.  
 
Дәүләт гражданлык хезмәте вазифаларының өлкән 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 хезмәте вазифаларының кече төркеме: 
территориаль идарәнең 1 разрядлы белгече.”. 


