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Татарстан Республикасы Экология һәм 

табигый байлыклар министрлыгында 

вазыйфаи йөкләмәләрен үтәү дәүләт серен 

тәшкил иткән мәгълүматларны 

файдалануга бәйле булган, аларга билгеләп 

куйганда конкурс үткәрелмәскә мөмкин 

булган дәүләт гражданлык хезмәте 

вазыйфалары Исемлеген раслау турында  
  

“Россия Федерациясендә дәүләт гражданлык хезмәте турында” 2004 елның 27 

июлендәге № 79-ФЗ Федераль законның 22 маддәсенең 3 өлеше, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 6 февралендәге 63 номерлы карары белән 

расланган Россия Федерациясенең вазыйфаи затларына һәм гражданнарына 

дәүләт серенә рөхсәт тәртибе турында Инструкция нигезендә боерык бирәм:  
 

1. Кушымта итеп бирелә торган Татарстан Республикасы Экология һәм 

табигый байлыклар министрлыгында вазыйфаи йөкләмәләрен үтәүләре дәүләт 

серен тәшкил иткән мәгълүматларны файдалану белән бәйле булган, аларга 

билгеләп куйганда конкурс үткәрелмәскә мөмкин булган дәүләт гражданлык 

хезмәте вазыйфалары Исемлеген расларга.  

2. Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар 

министрлыгының 2013 елның 23 декабрендәге № 758-п “Татарстан Республикасы 

Экология һәм табигый байлыклар министрлыгында вазыйфаи йөкләмәләрен үтәү 

дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматларны файдалану белән бәйле булган, 

аларга билгеләп куйганда конкурс үткәрелмәскә мөмкин булган дәүләт 

гражданлык хезмәте вазыйфалары Исемлеген раслау турында” боерыгын үз көчен 

югалткан дип танырга.  

3. Хокукый тәэминат бүлегенә (Галиәкбәров М.Р.) әлеге Боерыкны дәүләт 

теркәвенә җибәрергә.  

4. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.  
 
 
 

Министр вазыйфаларын башкаручы                      

Р.И. Камалов 
 



 

Татарстан Республикасы 
Экология һәм табигый 

байлыклар министрлыгының 

2017 елның 14 августындагы № 

952-п боерыгы белән расланды  
 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгында 

вазыйфаи йөкләмәләрен үтәү дәүләт серен тәшкил иткән мәгълүматларны 

файдалану белән бәйле булган, аларга билгеләп куйганда конкурс үткәрелмәскә 

мөмкин булган дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфалары                                             

Исемлеге  
 

1.  Эшләр идарәчесе  

2.  Министр ярдәмчесе  

3.  Финанс контроле, исәп һәм хисаплылык бүлеге башлыгы  

4.  Финанс контроле, исәп һәм хисаплылык бүлеге башлыгы урынбасары  

5.  
Финанс контроле, исәп һәм хисаплылык бүлегенең әйдәп баручы 

белгече  

6.  Хокукый тәэминат бүлеге башлыгы  

7.  Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге башлыгы  

8.  Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе  

9.  Дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенең әйдәп баручы белгече  

10.  Координацияләү һәм планлаштыру бүлеге башлыгы  

11.  Документлар үтәлешен контрольдә тоту бүлеге башлыгы  

12.  Административ-хуҗалык бүлеге башлыгы  

13.  Мәгълүмати системалар һәм экологик мәгърифәт идарәсе башлыгы  

14.  Җыелма бүлек башлыгы  

15.  
Мәгълүмат системалары һәм мәгълүмати-техник тәэминат бүлеге 

башлыгы  

16.  

Мәгълүмат системалары һәм мәгълүмати-техник тәэминат бүлегенең 

әйдәп баручы киңәшчесе (мәгълүмати куркынычсызлык буенча 

җаваплы)   

17.  
Экологик мәгърифәт һәм җәмәгать оешмалары белән үзара эш итү 

бүлеге башлыгы  

18.  
Экологик иминлекне тәэмин итү өлкәсендә проектларны пропагандалу 

бүлеге башлыгы  

19.  Икътисад һәм инвестиция эшчәнлеге идарәсе башлыгы  

20.  Әйләнә-тирә мохитне саклау икътисады  бүлеге башлыгы  

21.  Инвестиция программалары бүлеге башлыгы  

22.  Дәүләт заказы һәм конкурслы торглар бүлеге башлыгы  

23.  Әйләнә-тирә мохитне саклау идарәсе башлыгы  

24.  Атмосфера һавасын саклау бүлеге башлыгы  

25.  Су объектларын саклау бүлеге башлыгы  

26.  Җир ресурсларын саклау бүлеге башлыгы  

27.  Дәүләт экологик экспертизасы һәм әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны 



нормалаштыру идарәсе башлыгы  

28.  Дәүләт экологик экспертизасы бүлеге башлыгы  

29.  Әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормалаштыру бүлеге башлыгы  

30.  Экологик мониторинг бүлеге башлыгы  

31.  Минерал-чимал һәм су ресурслары идарәсе башлыгы  

32.  Углеводород чималы геологиясе бүлеге башлыгы   

33.  Файдалы каты казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы 

34.  Гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлеге башлыгы  

35.  
Җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен җайга салу 

идарәсе башлыгы  

36.  Җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлеге башлыгы  

37.  
Мәгълүмати геологик ресурслар һәм геологик мохитне мониторинглау 

бүлеге башлыгы  

38.  Җир асты байлыкларыннан файдалануны үстерү бүлеге башлыгы  

39.  
Мобилизация эше, гражданнар оборонасы  һәм гадәттән тыш хәлләр 

буенча әйдәп баручы белгеч 

40.  Экологик күзәтчелек буенча дәүләт инспекциясе идарәсе башлыгы  

41.  Күзәтчелек эшчәнлеген мониторинглау бүлеге башлыгы  

42.  Геологик күзәтчелек бүлеге башлыгы  

43.  Экологик күзәтчелек бүлеге башлыгы  

44.  Үзәк территориаль идарә башлыгы  

45.  Үзәк территориаль идарә башлыгы урынбасары  

46.  Кама буе территориаль идарәсе башлыгы  

47.  Кама буе территориаль идарәсе башлыгы урынбасары  

48.  Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарә башлыгы  

49.  Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарә башлыгы урынбасары  

50.  Кама аръягы территориаль идарәсе башлыгы  

51.  Ык буе территориаль идарәсе башлыгы  

52.  Идел аръягы территориаль идарәсе башлыгы  

53.  Идел-Кама территориаль идарәсе башлыгы  

54.  Төньяк территориаль идарә башлыгы  
 
 

 


