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Татарстан Республикасы Экология һәм 
табигать ресурслары министрлыгының 
2016 елның 17 августындагы 770-п 
номерлы боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Экология һәм 
табигать ресурслары министрлыгында 
биләнеше коррупция куркынычларына 
бәйле булган, аларны биләгәндә дәүләт 
граждан хезмәткәрләре үзләренең 
керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 
мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында 
белешмәләр, шулай ук үзләренең 
хатынының (иренең) һәм балигь 
булмаган балаларының керемнәре, 
чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
холыклы йөкләмәләре турында 
белешмәләр тапшырырга тиешле 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфалары исемлегенә 
үзгәреш кертү хакында 
 

б о е р ы к  б и р ә м: 
1. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 

министрлыгының 2016 елның 17 августындагы 770-п номерлы боерыгы 
(Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгының 
2016 елның 3 октябрендәге 1007-п номерлы, 2018 елның 20 мартындагы 233-п 
номерлы боерыклары нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) белән расланган 
Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгында 
биләнеше коррупция куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә дәүләт 
граждан хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 
холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үзләренең хатынының 
(иренең) һәм балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 
мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле 



Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлегенә, яңа 
редакциядә бәян итеп (кушымтада бирелә), үзгәреш кертергә. 

2. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының хокукый тәэминат бүлегенә (А.Е.Никулин) әлеге боерыкны 
дәүләт теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына 
җибәрергә. 

3. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча министрның беренче 
урынбасары Р.И.Камаловны җаваплы итеп билгеләргә.   
 
 
 
Министр                              А.В. Шадриков 
 



 
Татарстан Республикасы Экология һәм 
табигать ресурслары министрлыгының 
2016 елның 17 августындагы 770-п 
номерлы (2019 елның «04» февралендэ  
84-п номерлы боерыгы редакциясендә) 
боерыгы белән расланды 

 
 
 
 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгында 
биләнеше коррупция куркынычларына бәйле булган, аларны биләгәндә дәүләт 
граждан хезмәткәрләре үзләренең керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти 

холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр, шулай ук үзләренең хатынының 
(иренең) һәм балигь булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм 

мөлкәти холыклы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшырырга тиешле 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары исемлеге 

 
 

1. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең иң югары вазыйфалар 
төркемендә «җитәкчеләр» категориясе вазыйфалары: 

министрның беренче урынбасары; 
министр урынбасары. 

2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең төп вазыйфалар 
төркемендәге «җитәкчеләр» категориясе вазыйфалары: 

эшләр белән идарә итүче; 
финанс контроле, исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге башлыгы; 
дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлеге башлыгы; 
хокукый тәэминат бүлеге башлыгы; 
җыелма бүлек башлыгы; 
административ-хуҗалык бүлеге башлыгы; 
координацияләү һәм планлаштыру бүлеге башлыгы; 
документлар үтәлешен тикшереп тору бүлеге башлыгы; 
Мәгълүмат системалары һәм экологик агарту идарәсе башлыгы; 
Икътисад һәм инвестицион эшчәнлек идарәсе башлыгы; 
Дәүләт экология экспертизасы һәм әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормага 

салу идарәсе башлыгы; 
Әйләнә-тирә мохитне саклау идарәсе башлыгы; 
Минерал-чимал һәм су ресурслары идарәсе башлыгы; 
Җир асты байлыкларыннан файдалану мөнәсәбәтләрен җайга салу идарәсе 

башлыгы; 
Дәүләт экологик күзәтчелек инспекциясе идарәсе башлыгы; 
территориаль орган җитәкчесе. 

3. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы вазыйфалар 
төркемендә «җитәкчеләр» категориясе вазыйфалары: 



финанс контроле, исәпкә алу һәм хисаплылык бүлеге башлыгы урынбасары; 
территориаль орган җитәкчесе урынбасары. 

4. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы вазыйфалар 
төркемендә «ярдәмчеләр (киңәшчеләр)» категориясе вазыйфалары: 

министр ярдәмчесе; 
5. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы вазыйфалар 
төркемендә «белгечләр» категориясе вазыйфалары: 

экологик мәгърифәт һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара хезмәттәшлек 
бүлеге башлыгы; 

мәгълүмат системалары һәм мәгълүмати-техник тәэминат бүлеге башлыгы; 
экологик куркынычсызлык тәэмин итү өлкәсендә проектлар пропагандалау 

бүлеге башлыгы; 
әйләнә-тирә мохитне саклау икътисады бүлеге башлыгы; 
инвестиция программалары бүлеге башлыгы; 
дәүләт заказы һәм конкурс сатулары бүлеге башлыгы; 
дәүләт экология экспертизасы бүлеге башлыгы; 
әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормага салу бүлеге башлыгы; 
экологик мониторинг бүлеге башлыгы; 
атмосфера һавасын саклау бүлеге башлыгы; 
су объектларын саклау бүлеге башлыгы; 
җир ресурсларын саклау бүлеге башлыгы; 
углеводород чималы геологиясе бүлеге башлыгы; 
каты файдалы казылмалар геологиясе бүлеге башлыгы; 
гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлеге башлыгы; 
җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлеге башлыгы; 
мәгълүмати геологик ресурслар һәм геология тирәлеген мониторинглау бүлеге 

башлыгы; 
җир асты байлыкларыннан файдалануны үстерү бүлеге башлыгы; 
күзәтчелек эшчәнлеген мониторинглау бүлеге башлыгы; 
геологик күзәтчелек бүлеге башлыгы; 
экологик күзәтчелек бүлеге башлыгы; 
дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
хокукый тәэминат бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
атмосфера һавасын саклау бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
су объектларын саклау бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
җир ресурсларын саклау бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
дәүләт экология экспертизасы бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
экологик мониторинг бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
углеводород чималы геологиясе бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлегенең әйдәп баручы 

киңәшчесе; 
җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлегенең әйдәп баручы 

киңәшчесе; 



мәгълүмати геологик ресурслар һәм геология тирәлеген мониторинглау 
бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 

җир асты байлыкларыннан файдалануны үстерү бүлегенең әйдәп баручы 
киңәшчесе; 

әйләнә-тирә мохитне саклау икътисады бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
координацияләү һәм планлаштыру бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
инвестиция программалары бүлегенең әйдәп баручы киңәшчесе; 
күзәтчелек эшчәнлеген мониторинглау бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 
геологик күзәтчелек бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 
экологик күзәтчелек бүлегенең әйдәп баручы консультанты; 
территориаль органның әйдәп баручы консультанты. 

6. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең әйдәп баручы вазыйфалар 
төркемендә «тәэмин итүче белгечләр» категориясе вазыйфалары: 

дәүләт хезмәте һәм кадрлар бүлегенең әйдәп баручы белгече; 
җир ресурсларын саклау бүлегенең әйдәп баручы белгече; 
әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормага салу бүлегенең әйдәп баручы 

белгече; 
җир асты байлыкларыннан файдалануны лицензияләү бүлегенең әйдәп баручы 

белгече; 
гидрогеология һәм судан файдалануны җайга салу бүлегенең әйдәп баручы 

белгече; 
җир асты байлыкларыннан файдалануны үстерү бүлегенең әйдәп баручы 

белгече; 
административ-хуҗалык бүлегенең әйдәп баручы белгече.  

7. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең өлкән вазыйфалар 
төркемендәге «тәэмин итүче белгечләр» категориясе вазыйфалары: 

су объектларын саклау бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече; 
дәүләт экология экспертизасы бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече; 
әйләнә-тирә мохиткә йогынтыны нормага салу бүлегенең 1 разрядлы өлкән 

белгече; 
күзәтчелек эшчәнлеген мониторинглау бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече;  
геологик күзәтчелек бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече; 
экологик күзәтчелек бүлегенең 1 разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның 2 разрядлы өлкән белгече; 
территориаль органның 3 разрядлы өлкән белгече. 

8. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең кече вазыйфалар 
төркемендәге «тәэмин итүче белгечләр» категориясе вазыйфалары: 

территориаль органның 1 разрядлы белгече. 
 
 
 


