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Татарстан Республикасы Экология һәм 
табигать ресурслары министрлыгының 
аерым боерыкларын көчен югалткан дип 
тану турында 
 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының норматив хокукый актларын гамәлдәге законнарга туры китерү 
максатларында боерык бирәм: 

1. Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының түбәндәге боерыкларын көчен югалткан дип танырга:  

"Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының калдыклар барлыкка килү, аларны файдалану, 
йогышсызландыру һәм урнаштыру турында хисаплылык (статистика 
хисаплылыгыннан кала) турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында" 2012 елның 23 апрелендәге 148-п 
номерлы; 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының "Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү турында" 2013 
елның 7 маендагы 266-п номерлы боерыгының 5 пункты; 

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар 
министрлыгының "Татарстан Республикасы Экология һәм табигый ресурслар 
министрлыгының норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү турында" 2013 
елның 24 сентябрендәге 539-п номерлы боерыгының 2 пункты; 

"Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының 2012 елның 23 апрелендәге 148-п номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының калдыклар барлыкка килү, аларны файдалану, 
йогышсызландыру һәм урнаштыру турында хисаплылык (статистика 
хисаплылыгыннан кала) турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" 2015 елның 29 
декабрендәге 1126-п номерлы; 

"Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының 2012 елның 23 апрелендәге 148-п номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының калдыклар барлыкка килү, аларны файдалану, 
йогышсызландыру һәм урнаштыру турында хисаплылык (статистика 
хисаплылыгыннан кала) турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 11 
декабрендәге 1483-п номерлы; 



"Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының 2012 елның 23 апрелендәге 148-п номерлы боерыгы белән 
расланган Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары 
министрлыгының калдыклар барлыкка килү, аларны файдалану, 
йогышсызландыру һәм урнаштыру турында хисаплылык (статистика 
хисаплылыгыннан кала) турында бәяләмә бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына үзгәрешләр кертү турында" 2018 елның 8 маендагы 
443-п номерлы. 

2. Хокукый тәэминат бүлегенә (А.Е.Никулин) шушы боерыкның дәүләт 
теркәвенә алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына 
җибәрелүен тәэмин итәргә. 

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