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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык

хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс турында

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең

вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурслар үткəрүнең нəтиҗəлелеген тəэмин

итү максатыннан чыгып, боерык бирəм:

1. Расларга (кушымта итеп бирелə):

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең

вакантлы вазыйфасын билəүгə кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен бəялəү

буенча Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының конкурс комиссиясе турында нигезлəмəне;

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында (алга таба – Министрлык) Татарстан Республикасы дəүлəти
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гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс үткəрү

методикасын.

2.Министрлыкның кадрлар секторына йөклəргə:

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең

вакантлы вазыйфасын билəүгə кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен бəялəү

буенча Министрлыкның конкурс комиссиясе эшен тəэмин итү;

“Интернет” мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə Министрлыкның

һəм дəүлəт хезмəте өлкəсендə дəүлəт мəгълүмат системасының рəсми

сайтларында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең

вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс үткəрү һəм аның нəтиҗəлəре турында

мəгълүматны урнаштыру.

3. Финанс һəм дəүлəт заказы бүлегенə Министрлыкта  Татарстан

Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын

билəүгə конкурслар үткəрү белəн бəйле чыгымнарны финанслауны, шул

исəптəн бəйсез экспертлар хезмəтенə түлəү чыгымнарын Министрлык

аппаратын тотуга күздə тотылган Татарстан Республикасы бюджет

средстволары чиклəрендə тəэмин итəргə.

4. Үз көчен югалткан дип танырга:

“Дəүлəти гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə

кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен бəялəү буенча Татарстан Республикасы Җир

һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгының конкурс комиссиясе турында

нигезлəмəне раслау хакында” 30.12.2006 ел, №469 Министрлык боерыгын;

“Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында дəүлəти гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын
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билəүгə конкурс үткəрү методикасын раслау турында” 30.12.2006, №470

Министрлык боерыгын;

“Дəүлəти гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə

кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен бəялəү буенча Татарстан Республикасы Җир

һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгының конкурс комиссиясе турында

нигезлəмəне раслау хакында” 30.12.2006, №469 боерыкка үзгəрешлəр кертү

турында” 09.06.2009, №213 Министрлык боерыгын;

“Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында дəүлəти гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын

билəүгə конкурс үткəрү методикасына үзгəрешлəр кертү турында” 20.07.2009,

№297 Министрлык боерыгын;

“Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 30.12.2006, №470 боерыгы белəн расланган Татарстан

Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгында дəүлəти

гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəүгə конкурс үткəрү

методикасына үзгəрешлəр кертү турында” 14.03.2011, №78 Министрлык

боерыгын;

“Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 30.12.2006, №470 боерыгы белəн расланган Татарстан

Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгында дəүлəти

гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəүгə конкурс үткəрү

методикасының 6 пунктына үзгəреш кертү турында” 17.05.2011, №188-пр

Министрлык боерыгын;

   “Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының 30.12.2006, №469 боерыгы белəн расланган дəүлəти
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гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə кандидатларның һөнəри

дəрəҗəсен бəялəү буенча Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министрлыгының конкурс комиссиясе турында нигезлəмəгə

үзгəреш кертү хакында” 09.08.2013, №397-пр Министрлык боерыгын.

5. Бу боерыкның үтəлешен контрольдə тотуны үз җаваплылыгымда

калдырам.

Министр                                                                                                  А.К.Хамаев
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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт
 мөнəсəбəтлəре министрлыгының
30.06.2014 ел, № 311-пр
боерыгы белəн расланды

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык

хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə кандидатларның һөнəри

дəрəҗəсен бəялəү буенча Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министрлыгының конкурс комиссиясе турында нигезлəмə

1. Бу Нигезлəмə Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында (алга таба – Министрлык) Татарстан Республикасы дəүлəти

гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс (алга таба –

Конкурс) үткəрелгəндə Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык

хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен

бəялəү буенча Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының конкурс комиссиясе (алга таба – Конкурс комиссиясе)

составын, эшчəнлеге срокларын һəм тəртибен билгели.

2. Министрлыкның конкурс комиссиясе Конкурс комиссиясе рəисеннəн,

рəисе урынбасары, секретаре һəм əгъзаларыннан тора.

Конкурс комиссиясенең персональ составы Татарстан Республикасы Җир

һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре министры (алга таба – Министр) боерыгы белəн

раслана.

3. Конкурс комиссиясе составына Министр һəм аның тарафыннан вəкалəт

бирелгəн гражданлык хезмəткəрлəре, шул исəптəн Министрлыкның кадрлар

секторыннан,  хокук идарəсеннəн һəм Конкурс үткəрелə торган
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подразделениедəн), Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дəүлəт

хезмəте һəм кадрлар департаменты вəкиле, шулай ук Татарстан Республикасы

Президенты каршындагы Дəүлəт хезмəте һəм кадрлар департаменты

тарафыннан Министр запросы буенча Татарстан Республикасы Дəүлəти

гаржданлык хезмəтенə бəйле мəсьəлəлəр буенча бəйсез экспертлар, белгечлəр

сыйфатында чакырыла торган фəнни, мəгариф оешмалар һəм башка оешмалар

вəкиллəре, экспертларның персональ мəгълүматларын күрсəтмичə, керə. Бəйсез

экспертлар саны Конкурс комиссиясе саны əгъзаларының гомуми саныннан

кимендə дүрттəн бер өлешен тəшкил итəргə тиеш.

Конкурс комиссиясе составына, бу пунктның беренче абзацында

күрсəтелгəн затлар белəн беррəттəн, Министрлыкта оештырылган иҗтимагый

совет вəкиллəре кертелə.

Əлеге вəкиллəрнең һəм бəйсез экспертларның гомуми саны Конкурс

комиссиясе əгъзаларының гомуми саныннан кимендə дүрттəн бер өлешне

тəшкил итəргə тиеш.

Конкурс комиссиясе составына кертү өчен Министрлык каршындагы

иҗтимагый совет вəкиллəре кандидатуралары Министр запросы буенча əлеге

совет тарафыннан тəкъдим ителə.

4. Дəүлəт сере булып торган мəгълүматлардан файдалануга бəйле

вазыйфаи бурычларны үтəү буенча Конкурс үткəрү өчен Конкурс комиссиясе

составы дəүлəт сере турында Россия Федерациясе законы нигезлəмəлəреннəн

чыгып булдырыла.

5. Конкурс комиссиясе составы Конкурс комиссиясе тарафыннан кабул

ителə торган карарларга йогынты ясардай мəнфəгатьлəр бəрелеше ихтималын

булдырмаслык итеп формалаштырыла.
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6. Конкурс комиссиясе рəисе Конкурс комиссиясе эшчəнлегенə

җитəкчелек итə һəм аның эшен оештыра, утырыш үткəрү датасын билгели һəм

аның көн тəртибен раслый, Конкурс комиссиясе утырышларында рəислек итə,

Конкурс комиссиясе эшчəнлегенə бəйле башка вазыйфалар башкара.

Конкурс комиссиясе рəисе югында аның хокукларын һəм бурычларын

Конкурс комиссиясе рəисе урынбасары үти.

7. Конкурс комиссиясе секретаре Конкурс комиссиясе эшен тəэмин итə:

Конкурс комиссиясе утырышының көн тəртибе проектын  төзи, Конкурс

комиссиясе утырышларына материаллар əзерлəүне оештыра;

чираттагы утырышны уздыру турында Конкурс комиссиясе əгъзаларына

хəбəр итə;

Конкурс комиссиясе əгъзаларына Конкурс комиссиясе утырышын үткəрү

датасы, урыны, вакыты турында мəгълүмат җиткерə, аларны кирəкле

материаллар белəн тəэмин итə;

гаризалар, документларны кабул итə һəм терки;

Конкурс комиссиясе утырышлары беркетмəлəрен рəсмилəштерə;

карарлар проектларын əзерли;

делопроизводствоны  алып бара;

рəисе кушуы буенча Конкурс комиссиясе эшенə бəйле башка төрле

гамəллəр башкара.

Конкурс комиссиясе секретаре Конкурс комиссиясе утырышын оештыра

һəм аның əгъзаларына утырышны үткəрү датасы, урыны һəм вакыты турында

кимендə җиде көн кала җиткерə.

8. Конкурс комиссиясе утырышларында беркетмə тутырыла, беркетмəдə

кабул ителгəн карарлар, Конкурс җиңүчесен билгелəү буенча тавыш бирү
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нəтиҗəлəре теркəлə. Конкурс комиссиясе утырышы беркетмəсенə Конкурс

комиссиясе рəисе, рəис урынбасары, əгъзалары һəм Конкурс комиссиясе

секретаре кул куя.

9. Конкурс комиссиясе утырышы Татарстан Республикасы дəүлəти

гражданлык хезмəтенең (алга таба – гражданлык хезмəте) вакантлы

вазыйфасын билəүгə кимендə ике кандидат булганда үткəрелə.

Конкурс комиссиясе утырышында аның əгъзаларының гомуми саныннан

кимендə өчтəн ике өлеше катнашкан очракта, утырыш узды, дип санала.

Конкурс комиссиясе утырышын дəүлəти гражданлык хезмəте вазыйфаларын

билəүче əгъзалары катнашында гына үткəрү рөхсəт ителми.

Конкурс үткəрү нəтиҗəлəре буенча Конкурс комиссиясе карары

утырышта катнашучы əгъзаларының күпчелек тавышы белəн, ачык тавыш юлы

нигезендə кабул ителə. Тавышлар бертигез булганда, утырышта рəислек

итүченең тавышы хəлиткеч булып тора.

10. Конкурс комиссиясе утырышы датасы Конкурс үткəрү турында карар

кабул ителгəннəн соң билгелəнə.

11. Конкурс комиссиясе беренче этапта Конкурс үткəрү тəртибен, шул

исəптəн конкурс процедураларын билгели, аларга кандидатлар дəгъва кыла

торган гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасы буенча вазыйфаи

бурычларны үтəү белəн бəйле рəвештə индивидуаль əңгəмə, анкета, төркемлəп

дискуссиялəр уздыру, реферат яздыру яки тест үткəрү кертелергə мөмкин.

12. Конкурс комиссиясе икенче этапта Конкурс уздыра, ул

кандидатларның Министрлыкта гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын

билəүгə, шулай ук кадрлар резервын булдыру максатыннан чыгып, һөнəри
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дəрəҗəсен, аларның гражданлык хезмəте вазыйфасына карата Министрлыкта

билгелəнгəн квалификация талəплəренə туры килүен бəялəүдəн гыйбарəт.

Конкурс үткəргəндə Конкурс комиссиясе белеме, гражданлык хезмəте яки

башка төрле дəүлəт хезмəте үтү, башка хезмəт эшчəнлеген башкару турында

кандидатлар тарафыннан тапшырылган документлар нигезендə, шулай ук

билгелəнгəн конкурс процедуралары нигезендə кандидатларны бəяли.

Конкурс комиссиясе кандидатларның һөнəри һəм шəхсəн сыйфатын

бəялəгəндə, Конкурс үткəрелə торган гражданлык хезмəтенең вакантлы

вазыйфасына карата тиешле квалификация талəплəреннəн чыгып,

Министрлыкта бу вазыйфа буенча вазыйфаи регламент, шулай ук дəүлəти

гражданлык хезмəте турында Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы

законнарында билгелəнгəн нигезлəмəлəрдəн чыгып эш итə.

13. Конкурс комиссиясе карары кандидат югында кабул ителə һəм аны

гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасына билəүгə яки мондый билəүдəн

баш тартуга нигез булып тора.

Конкурс комиссиясе гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын

билəүгə конкурста җиңмəгəн, əмма һөнəри һəм шəхсəн сыйфатлары югары

бəялəнгəн кандидатны Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында

тəкъдим итү характерында карар кабул итүгə хокуклы.

14. Конкурс комиссиясе хокуклы:

Конкурс комиссиясе эше өчен кирəкле булган мəгълүматлар һəм

материалларны министрлыкның структур подразделениелəре җитəкчелəреннəн

соратып алуга;
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Конкурста җиңүчене вакантлы вазыйфага билгелəгəндə һəм аның белəн

хезмəт контрактын төзегəндə сынау срогы һəм аның дəвамлылыгын билгелəү

буенча тəкъдимнəр бирүгə;

Конкурста җиңгəн кандидат вакантлы вазыйфага хезмəт контракты

төзүдəн баш тарткан очракта, үзен хуплап иң күп тавыш бирелгəн икенче

кандидатны вакантлы вазыйфага билəүгə тəкъдим итүгə;

Конкурста җиңмəгəн, əмма һөнəри һəм шəхсəн сыйфатлары ягыннан

югары бəялəнгəн кандидатны Министрлыкны кадрлар резервына кертү турында

тəкъдимнəр бирүгə.

15. Конкурс комиссиясе эшчəнлеген оештыру, техник яктан тəэмин итүне

Министрлыкның кадрлар секторы хəл итə.

16. Гражданлык хезмəте вазыйфасын билəүгə кандидат Конкурс

комиссиясе карарына Россия Федерациясе законы нигезендə шикаять белдерүгə

хокуклы.



11

Татарстан Республикасы Җир һəм
мөлкəт мөнəсəбəтлəре министрлыгының
30.06.2014 ел, № 311-пр боерыгы белəн расланды

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык

хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс үткəрү методикасы

1.Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең

вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс (алга таба – Конкурс) Татарстан

Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəте вазыйфасын билəүгə

кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен бəялəүдəн һəм Татарстан Республикасы

дəүлəти гражданлык хезмəте (алга таба – гражданлык хезмəте) вазыйфасына

карата билгелəнгəн квалификация талəплəренə туры килүен бəялəүдəн

гыйбарəт булып, ике этапта уздырыла.

2. Конкурс, Конкурс буенча билгелəнелə торган вакантлы вазыйфага ия

булган Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгының (алга таба – Министрлык) структур подразделениесе

начальнигының яисə Министрлыкның кадрлар секторы мөдиренең нигезле

язмача мөрəҗəгате буенча, Татарстан Республикасы җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министры боерыгы белəн игълан ителə.

Язмача нигезеле мөрəҗəгатьлəрдə Конкурс игълан итү турында үтенечтəн

тыш, гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасы атамасы, шулай ук

кандидатны вакантлы вазыйфага билəүгə тест үткəрү өчен кирəкле теоретик

сораулар һəм тормыштан алынган конкрет бурычлар исемлеге урын алырга

тиеш.
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3.Конкурс үткəрелми:

гражданлык хезмəтенең кече вазыйфалар төркеменə керүче гражданлык

хезмəте вазыйфасына билгелəгəндə.

вакытлы хезмəт контракты төзегəндə;

“җитəкчелəр” һəм “ярдəмчелəр (киңəшчелəр)” категориялəрендə

гражданлык хезмəте вазыйфасына билгеле бер вəкалəтлəр срогына

билгелəгəндə;

Дəүлəти гражданлык хезмəткəрен (алга таба – Гражданлык хезмəткəре)

“Россия Федерациясендə дəүлəти гражданлык хезмəте турында” 27 июль, 2004

ел, №79-ФЗ Федераль законның 28 статьясындагы 2 өлешендə, 31

статьясындагы 1 өлешендə, 60.1 статьясындагы 9 өлешендə күздə тотылган

очракларда, башка гражданлык хезмəте вазыйфасына билгелəгəндə;

Министрлыкта гражданлык хезмəтенең кадрлар резервына кертелгəн

Гражданлык хезмəткəрен (гражданин) гражданлык хезмəте вазыйфасына

билгелəгəндə.

4. Вазыйфаи бурычларын үтəү Татарстан Республикасы җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министры (алга таба – Министр) боерыгы белəн расланыла

торган вазыйфалар исемлеге буенча дəүлəт сере булып торучы

мəгълүматлардан файдалануга бəйле булган гражданлык хезмəтенең аерым

вазыйфаларына билгелəгəндə, Министрлыкта конкурс үткəрелмəскə мөмкин.

5. Унсигез яшькə җитеп, Россия Федерациясе дəүлəт телен белүче һəм

дəүлəти гражданлык хезмəте турында Россия Федерациясе һəм Татарстан

Республикасы законнарында билгелəнгəн гражданлык хезмəтенең вакантлы

вазыйфасына карата квалификация талəплəренə туры килүче Россия

Федерациясе гражданнары конкурста катнашуга хокуклы.



13

Гражданлык хезмəткəре, Конкурс үткəрү чорында нинди вазыйфа

билəвенə карамастан, Конкурста гомуми нигезлəрдə катнашуга хокуклы.

6. Конкурс ике этапта уздырыла.  Беренче этабында “Интернет-мəгълүмат

телекоммуникация челтəрендə Министрлыкның  һəм  дəүлəт хезмəте өлкəсендə

дəүлəт мəгълүмат системасының рəсми сайтларында Конкурста катнашу өчен

документлар кабул итү турында белдерү, шулай ук Конкурс үткəрү турында

түбəндəге мəгълүмат: гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасы атамасы;

əлеге вазыйфаны билəүгə дəгъва кылучыга карата куела торган талəплəр;

гражданлык хезмəтен үтү шартлары; бу Методиканың 7-9 пунктлары нигезендə

тапшырылырга тиешле документларны кабу итү урыны һəм вакыты; əлеге

документларны кабул итү срогы; конкурс үткəрүнең күздə тотылган датасы;

аны үткəрү урыны һəм тəртибе; башка мəгълүмати материаллар урнаштырыла.

7. Конкурста катнашуга телəк белдергəн гражданин Министрның

Кадрлар секторына (алга таба – Кадрлар секторы) тапшыра:

үзе дəгъва кыла торган гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасы

атамасын, шулай ук яшəү урынын (вакытлыча булу урыны), элемтəгə керү өчен

телефоннарын күрсəтеп, Конкурста катнашуга кертүгə шəхсəн гариза;

Россия Федерациясе Хөкүмəтенең 26 май, 2005 ел, №667-р боерыгы

белəн расланган форма буенча үз кулы белəн тутырылган һəм имза салган

анкета;

паспорт яки аны алыштыручы документ (хəрби билет, шəхесне раслаучы

документ) күчермəсе;

кирəкле һөнəри белемен, квалификациясен һəм эш стажын раслаучы

докментлар;
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хезмəт кенəгəсе күчермəсе (хезмəт (хезмəт итү) эшчəнлегенə тəүге тапкыр

керешү очракларыннан тыш) яки гражданинның хезмəт (хезмəт итү)

эшчəнлеген раслаучы башка документлар күчермəсе (нотариуста яки эш

(хезмəт итү) урыны буенча кадрлар хезмəтендə расланган);

белеме һəм квалификациясе турында документлар күчермəлəре, шулай ук

гражданинның телəгенə карап – өстəмə һөнəри белем алу нəтиҗəлəре буенча

квалификациясен күтəрүне яки квалификация бирүне раслаган документлар,

гыйльми дəрəҗə, гыйльми исем бирелү турында документлар күчермəлəре

(нотариуста яки эш (хезмəт итү) урыны буенча кадрлар хезмəтендə расланган);

4х6 см үлчəмендəге ике фотосурəт;

Россия Федерациясе Сəламəтлек саклау һəм социаль үсеш

министрлыгының 14.12.2009 ел, №984-н боерыгы белəн расланган форма

нигезендə, Россия Федерациясе дəүлəти гражданлык хезмəтенə һəм муниципаль

хезмəткə керүгə һəм аны үтүгə комачаулардай авырудан интегүе (интекмəве)

турында медицина оешмасы белешмəсе;

запастагы  гражданнар һəм хəрби хезмəткə чакырылырга тиешле затлар

өчен – хəрби учет документлары;

Россия Федерациясе законы нигезендə, кереме, милке һəм мөлкəт

характерындагы бурычлары, шулай ук хатынының (ире) һəм балигъ булмаган

балаларының керемнəре, милке һəм мөлкəт характерындагы бурычлары

турында мəгълүматлар (“Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт

мөнəсəбəтлəре министрлыгында гражданнар Татарстан Республикасы дəүлəти

гражданлык хезмəте вазыйфасына билгелəнгəндə һəм Татарстан Республикасы

дəүлəти гражданлык хезмəткəрлəре үзлəренең вазыйфасын билəгəндə

керемнəре, милке һəм мөлкəт характерындагы бурычлары, шулай ук
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хатынының (ире) һəм балигъ булмаган балаларының керемнəре, милке һəм

мөлкəт характерындагы бурычлары турында мəгълүматлар тапшыруны талəп

итүче Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəте вазыйфалары

исемлеген раслау турында” 25.01.2010 ел, №19 Министрлык боерыгында

күрсəтелгəн гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəүгə

Конкурста катнашучы гражданнар тарафыннан тапшырыла);

Федераль законда һəм Татарстан Республикасы законында күздə

тотылган башка документлар.

8. Министрлыкта конкурста катнашуга телəк белдергəн Министрлыкның

гражданлык хезмəткəре Министр исеменə гариза тапшыра.

Башка дəүлəт органында Конкурста катнашуга телəк белдергəн

Министрлыкның гражданлык хезмəткəре бу дəүлəт органына эшкə яллаучы

вəкиле исеменə гариза һəм үз кулы белəн тутырылган, имза салынган һəм

Кадрлар секторы раслаган анкета (фотосурəтлəре белəн) тапшыра. Анкета

формасы Россия Федерациясе Хөкүмəте тарафыннан раслана.

9. Башка дəүлəт органында хезмəт итеп, Министрлыкта Конкурста

катнашуга телəк белдергəн гражданлык хезмəткəре Министр исеменə гариза

һəм үз кулы белəн тутырылган, имза салынган һəм Гражданлык хезмəткəре үзе

дəүлəти гражданлык хезмəте вазыйфасын били торган дəүлəт органының

кадрлар хезмəте раслаган анкета (фотосурəтлəре белəн) тапшыра.

10. Гражданин (гражданлык хезмəткəре)  гражданлык хезмəтенең

вакантлы вазыйфасына карата квалификация талəплəренə туры килмəве

сəбəпле, шулай ук дəүлəти гражданлык хезмəте турында Россия Федерациясе

законында билгелəнгəн дəүлəти гражданлык хезмəтенə керү һəм аны үтү өчен

чиклəүлəргə бəйле сəбəпле Конкурста катнашуга кертелми.
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Гражданин түбəндəге очракларда Конкурста катнашуга кертелми:

законлы көченə кергəн суд карары нигезендə эшкə сəлəтсез яки  эшкə

сəлəтлелеге чиклəнгəн дип танылганда;

закон көченə кергəн суд карары нигезендə дəүлəт хезмəте вазыйфасы

буенча вазыйфаи бурычларны үтəү мөмкинлеге бирмəгəн җəзага хөкем

ителгəндə, шулай ук федераль закон нигезендə билгелəнгəн тəртиптə хөкем

җəзасы үзеннəн алынмаганда яки үтəлмəгəндə;

гражданин дəгъва кыла торган дəүлəт хезмəте вазыйфасы буенча

вазыйфаи бурычларны үтəү дəүлəт сере һəм федераль закон нигезендə

сакланыла торган сер булып торганда, яисə Гражданлык хезмəткəре били

торган гражданлык хезмəте вазыйфасы мондый мəгълүматлар файдалануга

бəйле булганда, мондый мəгълүматлар белəн эш итүгə рөхсəт бирүне

рəсмилəштерү процедурасын үтүдəн баш тартканда;

гражданлык хезмəтенə керүгə яки аны үтүгə комачаулардай авырудан

(медицина оешмасы белешмəсе белəн расланган) интеккəндə; Гражданлык

хезмəткəре белəн якын туган яки якын мөнəсəбəттə булганда (ата-аналар, ир

белəн хатын, балалар, абый-энелəр, апа-сеңеллəр, шулай ук иренең (хатыны),

абый-энелəре, апа-сеңеллəре, ата-аналары, балалары һəм балаларының ирлəре

(хатыннары), гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү берсенең

икенчесенə турыдан-туры буйсынуына яки контрольлегенə бəйле булганда;

Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыгу яки башка дəүлəт

гражданлыгын алу;

башка дəүлəт (башка дəүлəтлəр) гражданлыгына ия булу, Россия

Федерациясе халыкара килешүендə башкача күздə тотылмаганда;
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гражданлык хезмəтенə кергəндə ялган документлар яки белə торып ялган

мəгълүматлар тапшыру;

гражданлык хезмəтенə кергəндə керемнəре, милке һəм мөлкəт

характерындагы бурычлары турында Россия Федерациясе һəм Татарстан

Республикасы законнарында билгелəнгəн мəгълүматларны тапшырмау яки белə

торып ялган мəгълүматлар тапшыру;

“Россия Федерациясендə дəүлəти гражданлык хезмəте турында” 27 июль,

2004 ел, №79-ФЗ Федераль закон, “Коррупциягə каршы көрəш турында” 25

декабрь, 2008 ел, №273-ФЗ Федераль закон һəм башка федераль законнар

нигезендə коррупциягə каршы көрəш максатында билгелəнгəн бурычларны

үтəмəү, мəнфəгатьлəр бəрелешен кисəтү яки  җайга салу турында талəплəрне,

чиклəүлəр һəм тыюларны үтəмəү очракларда Министрның (эшкə яллаучы

вəкиле) Гражданлык хезмəткəренə карата ышанычын югалтуы;

чакырылыш комиссиясе белешмəсе нигезендə законлы нигезлəргə ия

булмаган килеш чакырылыш буенча хəрби хезмəт үтмəгəн дип танылуы

(контракт буенча хəрби хезмəт үткəрү гражданнардан тыш).

11. 7-9 пунктларда күрсəтелгəн документлар Министрлыкка, “Интернет”

мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə Министрлыкның  рəсми сайтында

документларны кабул итү турында белдерү урнаштырылганнан соң 21 көн

эчендə, тапшырыла.

Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы күлəмендə

тапшырмау яки нигезле сəбəпсез рəсмилəштерү кагыйдəлəрен бозып тапшыру

гражданинга документларын кабул итүдəн баш тартуга нигез булып тора.

12. Кадрлар секторы кандидатлар тарафыннан тапшырылган

документларны кабул итеп, махсус журналда терки, аларны рəсмилəштерүнең
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тулылыгын һəм дөреслеген тикшерə, гражданлык хезмəтенең вакантлы

вазыйфасын билəүгə кандидатлар тапшырган мəгълүматларның дөреслеген

билгелəнгəн тəртиптə тикшерə.

13. Министр Кадрлар секторы тарафыннан үткəрелгəн тикшерү

нəтиҗəлəре буенча кандидатларны Конкурска катнашуга кертү яки Конкурста

катнашуга кертүдəн баш тарту турында карар кабул итə, шулай ук Конкурсның

икенче этабын үткəрү датасын, урынын һəм вакытын билгели.

Кадрлар секторы Россия Федерациясе законы нигезендə гражданинның

гражданлык хезмəтенə керүенə комачаулардай хəллəр билгелəгəн очракта

Министр тарафыннан карар кабул ителгəннəн соң биш көннəн дə соңга

калмыйча Конкурста катнашуга кертелмəгəн кандидатларга Конкурста

катнашуга кертүдəн баш тарту сəбəплəре турында язмача хəбəр итə.

14. Конкурста катнашуга кертелмəгəн гражданлык хезмəтенең вакантлы

вазыйфасын билəүгə дəгъвачы бу карарга Россия Федерациясе законы

нигезендə шикаять белдерүгə хокуклы.

15. Кадрлар секторы Конкурсның икенче этабы башланырга кимендə 15

көн кала Конкурста катнашуга кертелгəн гражданнарга (Гражаданлык

хезмəткəрлəргə) (алга таба – кандидатлар) аны үткəрү датасы, урыны һəм

вакыты турында хəбəр җиткерə.

16. Конкурсның икенче этабы бер үк көнне уздырыла торган ике

статьядан тора.

Министрлыкның гражданлык хезмəте вакантлы вазыйфасын билəүгə

кандидатларның һөнəри дəрəҗəсен бəялəү буенча конкурс комиссиясе (алга

таба – Конкурс комиссиясе) беренче стадиядə кандидатлар тарафыннан

тапшырылган белем, гражданлык хезмəтен яки башка дəүлəт хезмəтен үтү,
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башка хезмəт эшчəнлеген хəл итү турында документлары нигезендə

кандидатларны бəяли, бу Методиканың 7-9 пунктларына туры китереп,

вакантлы вазыйфаны билəүгə кандидатлар тарафыннан тəкъдим ителгəн

документларга чагыштырма анализ ясый, кандидатларның гражданлык хезмəте

вакантлы вазыйфасына карата билгелəнгəн квалификация талəплəренə туры

килүен билгели, һəр вакантлы вазыйфа буенча Конкурс үткəрү ысулларын

билгели.

17. Конкурсның икенче стадиясе, тест уздыру; төркемлəп дискуссиялəр

үткəрү, реферат яздыру, индивидуаль əңгəмə һ.б. кертеп, Россия Федерациясе

һəм Татарстан Республикасы законнарына каршы килмəгəн кандидатларның

һөнəри һəм шəхсəн сыйфатларын бəялəү ысулларын кулланып үткəрелə.

Кандидатларга Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан

Республикасы Конституциясе, Федераль законнар, Татарстан Республикасы

законнары нигезендə, хокукларының бертигез булуы гарантиялəнə.

Югарыда санап үтелгəн барлык ысулларны да куллану мəҗбүри түгел.

Шул ысулларның берсе (мəсəлəн, тест) нигезендə вакантлы вазыйфага

Конкурста җиңүче ачыкланган очракта, Конкурс төгəллəнгəн булып санала.

18. Кандидатлар арасында конкрет вакантлы вазыйфага тест үткəрү

вакантлы вазыйфага ия булган структур подразделение тарафыннан алдан

əзерлəп куелган бердəм теоретик сораулар исемлеге буенча хəл ителə. Тест

Министр тарафыннан расланган Министрлыкның Гражданлык

хезмəткəрлəренең вазыйфаи бурычларын үтəү өчен кирəкле һөнəри белемнəр

һəм күнекмəлəргə карата квалификация талəплəре базасында төзелə.

Вакантлы вазыйфага кандидатларга тест буенча язмача җавап əзерлəү

өчен бер үк вакыт бирелə.
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Тестны бəялəү дөрес җаваплар саны буенча хəл ителə. Тестларда хаталы

җаваплар саны 25 проценттан артыграк булмаска тиеш. Тест кимендə 10 һəм

күп дигəндə 30 сораудан торырга тиеш.

19. Дискуссиялəрне үткəрү вакантлы вазыйфага ия булган структур

подразделение тарафыннан алдан ук əзерлəп куелган сорауларга конкрет

очракларга нигезлəнеп хəл ителə.

Вакантлы вазыйфага кандидатлар бер үк биремнəр ала һəм аларга телдəн

җавап əзерлəү өчен бер үк вакыт бирелə.

Конкурс комиссиясе, телдəн җавап нəтиҗəлəреннəн һəм дискуссиядə

катнашудан чыгып вакантлы вазыйфага кандидатны бəяли һəм сайлап ала.

20. Реферат язу өчен кандидатлар дəгъва кыла торган гражданлык

хезмəте вазыйфасы буенча  вазыйфаи бурычларны һəм вəкалəтлəрне үтəүгə

бəйле сораулар кулланыла. Рефератлар темасын вакантлы вазыйфага ия булган

структур подразделение билгели.

Вакантлы вазыйфага кандидатлар бер үк темага реферат яза һəм аларга

аны əзерлəү өчен бер үк вакыт бирелə. Кандидатлар тарафыннан рефератлар

əзерлəү Конкурс комиссиясе тарафыннан билгелəнгəн бүлмəдə, Конкурс

комиссиясе əгъзаларының күз алдында хəл ителə.

Рефератлар кандидатлар тарафыннан Конкурс комиссиясенə язмача

рəвештə тапшырыла.

Конкурс комиссиясе рефератларына материалны бəян итү сыйфаты һəм

тирəнлеге, сорауны  мəсьəлəне ачуның тулылыгы буенча бəяли.

21. Кандидатларны бəялəү максатыннан чыгып, Конкурс комиссиясе

əгъзалары, №1 кушымта нигезендə, гражданлык хезмəтенең вакантлы
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вазыйфасын билəүгə һəр кандидат буенча Министрлыкның Конкурс

комиссиясе əгъзасының тавыш бирү кəгазен тутыра.

 Тавыш бирү кəгазендəге мəгълүматлар, № 2 кушымта нигезендə,

Конкурс комиссиясе əгъзаларының тавыш бирү йомгаклары буенча

рəсмилəштерелə торган   Конкурс бюллетененə кертелə.

22. Конкурс комиссиясе, Конкурста катнашучы барча кешене бəялəп,

алар туплаган тавышларны исəплəгəннəн соң Конкурс җиңүчесен билгели.

“Əйе” тавышын иң күп җыйган кандидат Конкурста җиңгəн дип санала.

Тавышлар бертигез булганда, утырышта рəислек итүченең тавышы

хəлиткеч була.

23. Конкурс нəтиҗəлəре Конкурс комиссиясе беркетмəсе белəн

рəсмилəштерелə, аңа конкурсны үткəрү көнендə Комиссия рəисе, Конкурс

комиссиясе рəисе урынбасары, секретаре һəм əгъзалары имза сала.

Кадрлар секторы Конкурс нəтиҗəлəре турында хəбəрне конкурс

тəмамланганнан соң җиде көн эчендə кандидатларга язмача җибəрə.

Шулай ук конкурс нəтиҗəлəре турында мəгълүмат күрсəтелгəн срокта

“Интернет” мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə Министрлыкның һəм

дəүлəт хезмəте өлкəсендə дəүлəт мəгълүмат системасының рəсми сайтларында

урнаштырыла.

24. Конкурста катнашкан кандидатларның берсен җиңүче дип тану

турында Конкурс комиссиясе карары нигезендə, Конкурста җиңүчене

гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасына билгелəү турында Министр

боерыгы басылып чыга һəм Конкурс җиңүчесе белəн хезмəт контракты төзелə.

25. Конкурс комиссиясе тарафыннан Конкурста җиңмəгəн кандидатны

Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында карар кабул ителгəн
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очракта, əлеге зат ризалыгы белəн, гражданлык хезмəтенең вакантлы

вазыйфасы нинди төркемгə керсə, шул төркемдəге гражданлык хезмəте

вазыйфаларын билəү өчен Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында

Министр боерыгы басылып чыга.

26. Конкурста катнашуга кертелмəгəн гражданлык хезмəтенең вакантлы

вазыйфасын билəүгə дəгъва кылучыларның һəм Конкурста катнашкан

кандидатларның документлары Конкурс тəмамланганнан соң өч ел эчендə

язмача гариза нигезендə кире кайтарып бирелə. Бу срок чыкканнан соң

документлар Министрлык архивында саклана, шуннан соң юкка чыгарыла.

27. Конкурста катнашуга бəйле чыгымнар Конкурс үткəрү урынына

барып кайту, торак наемы, яшəү, элемтə чаралары хезмəтеннəн файдалану һ.б.

чыгымнары) кандидатлар тарафыннан үз средстволары хисабына хəл ителə.

28. Гражданлык хезмəте вазыйфасын билəүгə кандидат Конкурс

комиссиясе карарына Россия Федерациясе законы нигезендə шикаять белдерүгə

хокуклы.
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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти
гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
конкурс үткəрү методикасына № 1 кушымта

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгы Конкурс комиссиясе əгъзасының тавыш бирү

                                   КƏГАЗЕ

№
п
/
п

Кандидатның Ф.И.О. Тавыш бирү
нəтиҗəлəре

Искəрмə

Əйе яки Юк
1
2
3

 Конкурс комиссиясе əгъзасы  __________       ______________

                                                     (имза)                  (тулы имза)
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Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре
министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык
хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс үткəрү
методикасына № 2 кушымта

Татарстан Республикасы Җир һəм мөлкəт мөнəсəбəтлəре

министрлыгы Конкурс комиссиясе əгъзасының тавыш бирү

                            конкурс бюллетене

_______________________________________________________

 (Татарстан Республикасы дəүлəти гражданлык хезмəтенең вакантлы вазыйфасы

атамасы)

№

п
/
п

Конкурс комиссиясе
əгъзасының ФИО

                     Тавыш бирү нəтиҗəлəре

(Кандидатның ФИО) (Кандидатның ФИО)
Əйе Юк Əйе Юк

1
2
3
Барлык тавышлар

Конкурс комиссиясе рəисе            ________________
                                                              (имза)
Конкурс комиссиясе секретаре     ___________
                                                               (имза)


