
 
  

 
 
 
 
 

                                                                
 
 
    
       Приказ                                                                                       Боерык  
 
    22.03.2017                                            Г. Казань                                                      № 33-од 

Татарстан республикасының хайваннар 
дөньясы  объектларын саклау һәм файдалану 
Идарәсендә  булган, аларны алмаштыру 
ришвәтчелек куркынычы белән бәйле,  һәм 
аларны алмаштыручы   гражданнар үзенең, ә 
шулай ук ире (хатыны) һәм яше җитмәгән 
балаларының керемнәре, мөлкәте һәм милки 
характердагы йөкләмәләре турында  мәгълүмат 
бирергә тиешле, Татарстан Республикасының 
дәүләт гражданлык вазифалар исемлеген раслау 
турында. 
 

 

2008 елның 25 декабреннән 273-ФЗ номерлы “Коррупциягә каршылык күрсәтү 
турында”гы  Федераль канун белән, 2009 елның 30 декабреннән  УП-701 номерлы 
“Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтендәге урынга билгеләнгән  
гражданнар үзенең, ә шулай ук ире (хатыны) һәм яше җитмәгән балаларының 
керемнәре, мөлкәте һәм милки характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат 
бирергә тиешле, вазифалар исемлеген раслау турында”гы Татарстан Республикасы 
Президентының  Боерыгы белән, 2009 елның 30 декабреннән  УП-702 
номерлы“Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтендәге  урынны 
алмаштырырга теләүче гражданнар белән үзләренең керемнәре, мөлкәте һәм милки 
характердагы йөкләмәләре турында  мәгълүмат, ә шулай ук Татарстан 
Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләре белән   үзләренең керемнәре, 
мөлкәте һәм милки характердагы йөкләмәләре турында  мәгълүмат бирү 
турында”гы  Татарстан Республикасы Президентының  Боерыгы белән, 2013 елның 
22 апреленнән  УП-329 номерлы “Аларны алмаштыручы Татарстан 
Республикасының дәүләт гражданлык хезмәткәрләре, үзләренең, ә шулай ук ире 
(хатыны) һәм яше җитмәгән балаларының чыгымнары турында мәгълүмат бирергә 
тиешле, Татарстан Республикасының дәүләт гражданлык вазифалар исемлеген 
раслау турында”гы Татарстан Республикасы Президентының  Боерыгы белән тәңгәл 
килеп  б о е р а м : 
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1. Татарстан республикасының хайваннар дөньясы  объектларын саклау һәм 
файдалану Идарәсендә (алга таба –Идарә)  булган, аларны алмаштыру ришвәтчелек 
куркынычы белән бәйле,  һәм аларны алмаштыручы   гражданнар үзенең, ә шулай ук 
ире (хатыны) һәм яше җитмәгән балаларының керемнәре, мөлкәте һәм милки 
характердагы йөкләмәләре турында  мәгълүмат бирергә тиешле, Татарстан 
Республикасының дәүләт гражданлык вазифалар исемлеген расларга  (алга таба – 
Исемлек). 

2. Вазифалар Исемлегенә, урындагы вазифаларын үтәү түбәндәгеләрне күздә 
тотучы, вазифалар кертелгәнне билгеләргә: 

даими рәвештә, вакытлыча яки хакимият вәкиле функцияләренең махсус 
вәкаләтләре яки оештырма-боеру функцияләре яки административ- хуҗалык 
функцияләре белән тәңгәл килеп үтәү; 

гражданнарга һәм оешмаларга дәүләт хезмәтләрен күрсәтү; 
бюджет ассигнованияләрен бүлү турында карарны әзерләү һәм кабул итү; 
дәүләт милке белән идарә итү; 
дәүләт сатып алуларын алып бару яки рөхсәтнамәләрне бирү; 
матди-техник байлыкларны  саклау һәм бүлү.  
3. Хайваннар дөньясы  объектларын һәм аларның яшәү тирәлекләрен 

куллануны тикшерү бүлегенең әйдәп баручы консультанты О.А.Филипповага  “ 
2008 елның 25 декабреннән 273-ФЗ номерлы “ Ришвәтчелеккә каршылык күрсәтү 
турында”гы  Федераль канунның 12 маддәсе белән каралган чикләүләрне, 
бурычларны  һәм җаваплылыкны,  вазифалар Исемлегенә кертелгән, вазифаларны 
алмаштырган дәүләт гражданлык хезмәткәрләренә, эштән азат иткәндә,  аңлатырга.  

4. Идарәнең түбәндәге боерыкларын көчен югалткан дип танырга: 
2014 елның 03 апреленнән №52-од  «Татарстан Республикасының дәүләт 
гражданлык хезмәтендәге, аларны алыштыру  ришвәятчелек  куркынычы белән 
бәйле, вазифалар Исемлеге турында»; 

2014 елның 21 октябреннән “165-од «Татарстан республикасының хайваннар 
дөньясы  объектларын саклау һәм файдалану Идарәсендә  булган, Татарстан 
Республикасының дәүләт гражданлык хезмәтендәге   урынга билгеләнгән  
гражданнар үзенең, ә шулай ук ире (хатыны) һәм яше җитмәгән балаларының 
керемнәре, мөлкәте һәм милки характердагы йөкләмәләре турында  мәгълүмат 
бирергә тиешле, вазифалар исемлеген раслау турында». 

5. Хайваннар дөньясы  объектларын һәм аларның яшәү тирәлекләрен 
куллануны тикшерү бүлегенең әйдәп баручы консультанты О.А.Филипповага 
гамәлдәге боерыкны Татарстан Республикасының, Исемлеккә кертелгән 
вазифаларны алмаштыручы, дәүләт гражданлык хезмәткәрләренә хәбәр итәргә.  

6. Бу боерыкның үтәлүен тикшерүне Идарә башлыгы урынбасары 
Ю.Б.Матвеевка тапшырырга.  
 
 
 

Идарә башлыгы                                                                                    Ф.С.Батков 
 
  

 



22.03.2017  елдан № 33-од 
Татарстан республикасының 
хайваннар дөньясы объектларын 
саклау һәм файдалану Идарәсе 
боерыгы белән РАСЛАНГАН 

 
 

Татарстан республикасының хайваннар дөньясы  объектларын саклау һәм 
файдалану Идарәсендә  булган, аларны алмаштыру ришвәтчелек куркынычы 
белән бәйле,  һәм аларны алмаштыручы   гражданнар үзенең, ә шулай ук ире 

(хатыны) һәм яше җитмәгән балаларының керемнәре, мөлкәте һәм милки 
характердагы йөкләмәләре турында  мәгълүмат бирергә тиешле, Татарстан 

Республикасының дәүләт гражданлык вазифалар исемлеге. 
 

Җитәкчеләр 
1. Идарә башлыгы урынбасары (04-1-2-07) 
 
Административ - финанс булеге.  
2. Бүлек җитәкчесе (04-1-3-20) 
3. Əйдәп баручы киңәшче (04-3-3-35) 
4. I разрядлы өлкән белгеч (04-4-4-42) 
 
Хайваннар дөньясы объектларын файдалануны лицензияләү, исәпкә алу, тәртипкә, 
рәткә салу, кадастр бүлеге. 
5. Бүлек җитәкчесе (04-1-3-20) 
6. Əйдәп баручы киңәшче (04-3-3-35) 
7. Əйдәп баручы консультант (04-3-3-37) 
 
Хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген файдалануны күзәтү 
бүлеге. 
8.  Бүлек җитәкчесе (04-1-3-20) 
9. Əйдәп баручы киңәшче (04-3-3-35) 
10. Əйдәп баручы консультант (04-3-3-37) 

 
Хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген  
федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район( районара)бүлеге 
 
11. Чистай районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
12. Балык Бистәсе районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның 
яшәү тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 



13.Əлмәт районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
14. Əгерҗе районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
15. Түбән Кама районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
16. Буа районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
17. Кайбыч районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
18. Минзәлә районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
19. Арча районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
20. Зәй районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
21. Тәтеш районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
22. Яшел Үзән районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
23. Чиремшән районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
24. Норлат районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
25. Теләче районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
26. Аксубай районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
27. Лаеш районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
 



28. Бөгелмә районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
29. Мамадыш районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
30. Азнакай районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
31. Спасс районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
32. Тукай районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
33. Саба районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
34. Лениногорск районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
35. Биектау районы буенча хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                     
( районара) бүлеге башлыгы (10-1-3-03) 
36.  Кама арты зонасының хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү 
тирәлеген федераль дәүләт күзәтүе, саклавы һәм тәртипкә салу буенча  район                      
( районара) бүлеге җитәкчесе (10-1-2-03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


