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Татарстан Республикасының Социаль – икътисадый мониторинг 

комитетында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турындагы нигезләмәне раслау 

хакында 

  
“Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында 2004 елның 27 июлен-

дәге 79-ФЗ  номерлы Федераль закон, “Россия Федерациясе дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс турында” Россия Федерациясе 

Президентының 01.02.2005 № 112 Указы нигезендә  Б О Е Р Ы К  Б И Р Ә М:  

 

1. Кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасының Социаль - 

икътисадый мониторинг комитетында (алга таба  – Комитет) дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы нигезләмәне расларга.    

2. Комитетта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру буенча конкурс комиссиясе 

эшчәнлеген тәэмин итүне Комитетның финанс һәм кадрлар белән тәэмин итү 

бүлегенең дәүләт хезмәте һәм  кадрлар секторына йөкләргә. 

3. Комитетның “Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 

мониторинг комитетында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын 

биләүгә конкурслар уздыру турында”  26.10.2007 № 210-к  һәм “Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә конкурслар уздыру турында”  

26.10.2007 № 210-к  боерыгына үзгәрешләр кертү хакында” от 25.06.2013 № 24-ОС 

боерыклары үз көчләрен югалткан дип танырга. 

4. Юридик сектор әлеге Боерыкның Татарстан Республикасы Юстиция 

министрлыгында дәүләт теркәвенә алынуын тәэмин итәргә тиеш.  

5. Әлеге Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.   

 

Рәис урынбасары                                                                                  О.Ю. Семенова  

  

 



 

 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС боерыгына  

кушымта 

 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг комитетында  

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә  

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турындагы 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге Нигезләмә белән Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 

мониторинг комитетында (алга таба  – Комитет) дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру буенча 

конкурс комиссиясе (алга таба  – конкурс комиссиясе) составы, эш сроклары һәм эш 

тәртибе, шулай ук Комитетта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру методикасы билгеләнә.    

1.2. Нигезләмә Комитеттта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру тәртибен һәм шартларын 

билгели. Комитетта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс (алга таба  – конкурс) Россия Федерациясе 

гражданнарының дәүләт хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә керә алуы буенча 

конституциячел хокукын, шулай ук дәүләт граждан хезмәткәрләренең (алга таба  – 

граждан хезмәткәрләре) конкурс нигезендә вазыйфаи үсү хокукын тәэмин итә.    

1.3. Комитетта конкурс  “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 

2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ  номерлы Федераль законның  (алга таба  – 

Федераль закон) 22 статьясы  һәм “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс турында” Россия Федерациясе 

Президентының 01.02.2005 № 112 Указы (алга таба  – Указ) нигезендә уздырыла.   

Конкурс граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә кандидатларның 

һөнәри дәрәҗәсен, аларның дәүләт граждан хезмәте вазыйфасына карата 

билгеләнгән  квалификацион таләпләргә туры килүен бәяләүдән гыйбарәт.   

1.4. Комитетта конкурс, Федераль закон нигезендә конкурс аша биләнергә 

мөмкин граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы булган очракта, Татарстан 

Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты рәисе (алга таба – 

Комитет рәисе) карары буенча игълан ителә.  

1.5. Конкурс уздыру турындагы карар структур бүлекчә җитәкчесе тарафыннан 

әзерләнгән язмача исбатланган гариза нигезендә Комитет рәисе тарафыннан кабул 

ителә. 

Гаризада, конкурс игълан итү турындагы тәкъдим белән бергә, дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфасының (алга таба  – граждан хезмәте вазыйфасы) атамасы һәм, 

вазыйфаи бурычларның үзенчәлеген исәпкә алып, шушы вазыйфаны биләүгә 



 

кандидатка карата таләпләр (әлеге Нигезләмәгә 1 нче кушымта) булырга тиеш.    

1.6. Комитетта конкурс түбәндәге очракларда уздырылмый: 

а) Комитетта “җитәкчеләр” һәм “ярдәмчеләр (киңәшчеләр)” категорияләренең 

граждан хезмәте вәкаләтләрен билгеле бер срокка биләнә торган вазыйфаларына 

билгеләп куйганда;  

б) сроклы хезмәт контракты төзегәндә;   

в) граждан хезмәткәрен Федераль законның 28 статьясындагы 2 өлешендә, 31 

статьясының 1 өлешендә һәм 60.1 статьясының 9 өлешендә каралган бүтән 

вазыйфага билгеләп куйганда; 

г) граждан хезмәтендә кадрлар резервына кертелгән граждан хезмәткәре  

(граждан) граждан хезмәте вазыйфасына билгеләп куелганда; 

1.7. Конкурс, граждан хезмәтенең кече вазыйфалары төркеменә кертелгәннәр 

граждан хезмәте вазыйфасына Комитет рәисе карары буенча билгеләп куелганда, 

уздырылмаска да мөмкин.     

1.8. Конкурс түбәндәге максатларда уздырыла: 

Россия Федерациясе гражданнарының сәләтләре һәм һөнәри әзерлекләре 

нигезендә дәүләт граждан хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә керә алулары хокукларын, 

шулай ук дәүләт граждан хезмәткәрләренең конкурс нигезендә вазыйфаи үсүгә 

хокукын тәэмин итү; 

федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Россия 

Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килүче һәм конкурста катнашуга кертелгән 

кандидатларның гомуми саныннан граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү 

өчен иң туры килә торган кандидатларны сайлап алу; 

Комитетның кадрлар резервын булдыру.   

1.9. Конкурслар уздырганда хәл ителә торган бурычлар: 

барлык кандидатлар өчен алар конкурс биремнәрен һәм процедураларын  

үтәгәндә тигез шартлар тудыру; 

һөнәри әһәмиятле объектив критерийлар нигезендә кандидатларны бәяләү; 

конкурсларда катнашучылар арасыннан конкурслар процедуралары барышында 

объектив һәм нигезле күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфалары таләпләренә туры килүче затларны билгеләү.   

 

II.  Конкурс комиссиясен булдыру һәм аның эш тәртибе  

 

2.1. Комитетта конкурс уздыру өчен Комитет рәисе боерыгы белән  конкурс  

комиссиясе төзелә. 

2.2. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, рәисе урынбасарыннан,    

секретареннан һәм әгъзаларыннан тора.   

2.3. Комиссия рәисе конкурс комиссиясе эшчәнлегенә җитәкчелек итә, утырыш 

уздыру датасын билгели һәм аның көн тәртибен раслый, комиссия утырышларында 

рәислек итә һәм тиешле документларга имза сала. Комиссия рәисе булмаганда, аның 

хокукларын һәм бурычларын конкурс комиссиясе рәисе урынбасары үти. 

Конкурс  комиссиясе секретаре комиссия эшен тәэмин итә (гаризаларны теркәү, 

кабул итү, эшләрне формалаштыру, комиссия беркетмәләрен алып бару). 



 

2.4. Конкурс комиссиясе составына Комитет рәисе урынбасары, финанс һәм 

кадрлар белән тәэмин итү бүлеге башлыгы, юридик сектор мөдире, Комитетның 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 

конкурс уздырыла торган структур бүлекчәсе җитәкчесе яисә җитәкчесе 

урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм 

кадрлар департаменты вәкиле, Комитет каршындагы Иҗтимагый совет вәкиле, 

шулай ук Комитет гарызнамәсе буенча бәйсез экспертлар – экспертларның 

персональ белешмәләрен күрсәтмичә, граждан хезмәте мәсьәләләре белән бәйле 

белгечләр сыйфатында  Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт 

хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан чакырыла торган фәнни, мәгариф 

һәм башка оешмалар вәкилләре керә. Бу вәкилләрнең һәм бәйсез экспертларның 

гомуми саны конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми саныннан кимендә дүрттән 

берен тәшкил итәргә тиеш.    

2.5. Конкурс комиссиясе составы конкурс комиссиясе кабул итә торган карарга 

йогынты ясарга мөмкин булган мәнфәгатьләр конфликтлары булмаслык итеп 

формалаштырыла. 

2.6. Конкурс комиссиясе утырышы граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) барлык кирәкле документларны билгеләнгән 

срокта тапшырган кимендә ике кандидат булганда уздырыла. Утырышларны 

Комитетта дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләүче комиссия әгъзалары катнашында 

гына уздыру рөхсәт ителми.   

2.7. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя конкурсной комиссии. Любой член конкурсной комиссии при 

несогласии с принятым решением может заявить особое мнение, которое 

фиксируется в протоколе заседания комиссии и скрепляется подписью этого члена 

конкурсной комиссии. 

2.8. Конкурс комиссиясе карары кандидат булмаганда кабул ителә һәм аны 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына (кадрлар резервына кертүгә) билгеләп 

кую яисә кадрлар резервына кертү йә баш тарту өчен нигез була.  

2.9. Конкурс комиссиясе әгъзалары тарафыннан кабул ителә торган карарлар 

(комиссиянең тавыш бирү нәтиҗәләре) конкурс комиссиясе беркетмәсе рәвешендә 

(әлеге Нигезләмәгә 2 нче кушымта) рәсмиләштерелә, аңа комиссия рәисе, рәисе 

урынбасары, секретаре һәм утырышта катнашкан комиссия әгъзалары имза сала.   

2.10. Конкурсны турыдан-туры оештыруны һәм тәэмин итүне, конкурс 

комиссиясе эшен Комитетның кадрлар һәм дәүләт хезмәте секторы башкара.    

 

III. Конкурста катнашучылар 

 

3.1. Конкурста катнашуга Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын  

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) кандидатларга карата тиешле таләпләргә туры 

килә торган һәм барлык кирәкле документларны билгеләнгән срокта тапшырган 

гражданнар (алга таба - кандидатлар) кертелә. 

Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 



 

резервына кертүгә) кандидатларга карата таләпләр (әлеге Нигезләмәгә 3 нче 

кушымта) һәм Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын  биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) кандидатлар тапшыра торган документлар һәм 

материаллар  (әлеге Нигезләмәгә 4 нче кушымта) Россия Федерациясе һәм 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен регламентлаучы норматив 

хокукый актлары нигезендә билгеләнә.     

3.2. Конкурста катнашу өчен документлар кандидатлар тарафыннан Комитетка 

“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы 

Хөкүмәтенең рәсми порталында Комитетның рәсми сайтында (алга таба  – 

Комитетның рәсми сайты) конкурс уздыру турында мәгълүмати хәбәр 

урнаштырылган көннән 21 көн эчендә тапшырыла.   

3.3. Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы булмаган күләмдә 

яисә рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып  тапшыру аларны кабул итүдән гражданның 

бу гамәленә карата баш тарту өчен нигез була.    

 

IV. Конкурс уздыру методикасы   

 

4.1. Конкурс ике этапта уздырыла.  

4.1.1. Беренче этапта Комитет үзенең рәсми сайтында һәм “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә “Идарә кадрларының федераль 

порталы”нда конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында мәгълүмати 

хәбәр урнаштыра.   

Конкурс уздыру турында урнаштырылган мәгълүмати хәбәрдә граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасының (кадрлар резервы булдырыла торган 

вазыйфаның) атамасы, шушы вазыйфаны биләүгә кандидатка карата белдерелә 

торган таләпләр, граждан хезмәтен узу шартлары, Россия Федерациясе дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләгә конкурс турында Указ белән 

расланган Нигезләмәнең 7 пункты нигезендә тапшырылырга тиешле документларны 

кабул итү урыны һәм вакыты, әлеге документларны кабул итү вакытның узу срогы, 

конкурсны уздыру урыны һәм тәртибе, башка мәгълүмати материаллар күрсәтелә.      

Конкурсның беренче этабы конкурс уздыру турында Комитетның рәсми 

сайтында һәм “Идарә кадрларының федераль порталы”нда мәгълүмати хәбәр 

урнаштырылган көннән башлана һәм кимендә 21 көннән соң тәмамлана.   

 

4.1.2. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) кандидатлар тарафыннан тапшырылган документларны тикшергәннән, 

Комитетның кадрлар резервына керткәннән соң кадрлар һәм дәүләт хезмәте бүлеге 

документларны кабул итү тәмамланганнан көннән җиде көн эчендә Комитет рәисенә 

гражданнарны (граждан хезмәткәрләрен) конкурста катнашуга кертү турында карар 

кабул итү өчен йә конкурста катнаштырудан дәлилләнгән баш тарту өчен тәкъдим 

кертә. 

Кандидатларның тикшерелгән документлары һәм Комитетның дәүләт хезмәте 

һәм кадрлар секторы тәкъдиме конкурсның икенче этабын уздыру турында карар 

кабул итү өчен   Комитет рәисенә тапшырыла. 

4.1.3. Тикшерү барышында федераль законнар, Татарстан Республикасы 



 

законнары һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының бүтән 

норматив хокукый актлары нигезендә гражданның граждан хезмәтенә керүенә 

каршы булырлык хәлләр билгеләнгән очракта, аңа Комитетның дәүләт хезмәте һәм 

кадрлар секторы конкурста катнаштырудан баш тарту сәбәпләре турында язма 

рәвештә хәбәр итә (әлеге Нигезләмәгә 6 нчы кушымта). 

4.1.4. Вакантлы вазыйфа биләүгә конкурска кертелмәгән кандидат Россия 

Федерациясе законнары нигезендә бу карарга карата шикаять беледерергә хокуклы.   

4.1.5. Конкурсның беренче этабының тәмамлану шарты билгеләнгән таләпләргә 

туры килүче ике һәм аннан да күбрәк кандидат булудан гыйбарәт, бу киләчәктә 

кандидатларны сайлап алу мөмкинлеген тәэмин итә.   

Комитетның дәүләт хезмәте һәм кадрлар секторы, конкурсның икенче этабы 

башланырга 15 көн кала, конкурс уздыру датасы, урыны һәм вакыты турында 

конкурста катнашуга кертелгән (әлеге Нигезләмәгә 6 нчы кушымта) гражданнарга 

хәбәр җибәрә. 

 4.1.6. Конкурсның икенче этабы федераль законнарга, Татарстан Республикасы 

законнарына һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының бүтән 

норматив хокукый актларына каршы килми торган кандидатларның һөнәри һәм 

шәхси сыйфатларын бәяләү методларын кулланып уздырыла.  

4.1.7. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә кандидатларның 

һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү өчен алымнар куллана: тест сынаулары, 

реферат язу, практик бирем эшләү, индивидуаль әңгәмә һәм башкалар.  

Бөтен санап кителгән алымнарны куллану зарури түгел. КОнкурсны 

уздырганда, аларны куллану зарурлыгы һәм чиратлылыгы конкурс комиссиясе 

тарафыннан билгеләнә.   

4.1.8. Кандидатларга тест сынаулары язма рәвештә уздырыла. Конкурс 

комиссиясе кандидатларның тест сынаулары  өчен сораулар исемлеген төзи. 

Дөрес җаваплар тигез булган очракта, катнашучыларга, җавапларга вакытны 

чикләп, өстәмә тестлар бирелә.   

Кандидатларга тестка язма җавап әзерләү өчен, бер төрле вакыт бирелә.  Тектны 

бәяләү дөрек җаваплар саны буенча алып барыла. Дөрес булмаган җавапларның иң 

чик саны гомуми санның 25 процентыннан артмаска тиеш. 

4.1.9. Вакантлы вазыйфага кандидатлар бертөрле практик биремнәр ала һәм, 

язма җавап әзерләү өчен, бертөрле вакытка ия булалар.  

Практик бирем нәтиҗәсе җавапның дөреслеге буенча бәяләнә.  

4.1.10. Рефератны язу өчен кандидат биләргә дәгъва кыла торган граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасы буенча бурычлар һәм вәкаләтләрне үтәү белән 

бәйле сораулар куллану киңәш ителә. Рефратлар темалары конкурс комиссиясе 

тарафыннан билгеләнә.  

Вакантлы вазыйфага кандидатлар бертөрле темага реферат язалар һәм аны 

әзерләүгә бертөрле вакыт бирелә.  

Конкурс комиссиясе рефератларны язылган мәгълүматларның сыйфаты һәм 

тирәнлеге, мәсьәләне тулырак ачу буенча бәяли.  Реферат нигезләмәләре яңа һәм 

фәнни яктан кыйммәтле булса, болар бар да исәпкә алына.  

4.1.11. Кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләгәндә  конкурс 

комиссиясе граждан хезмәте вазыйфасына карата тиешле квалификацион 



 

таләпләрдән һәм әлеге вазыйфа буенча вазыйфаи регламентның бүтән 

нигезләмәләреннән, шулай ук  әлеге Нигезеләмә белән билгеләнгән нигезләмәләрдән 

һәм дәүләт граждан хезмәте турында Россия Федерациясе законнарыннан һәм 

Татарстан Республикасы законнарыннан чыгып эш итә. 

4.2. Конкурска йомгак ясау һәм граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә кандидат турында карар кабул итү өчен түбәндәгеләр нигез була: 

кандидатлар тарафыннан барлык конкурс процедураларын узу нәтиҗәләре 

буенча алынган бәяләү критерийлары буенча баллар суммалары; 

кандидатлар белән әңгәмәләр йомгаклары буенча вазыйфасы үзенә караган 

структур бүлекчәләр җитәкчеләре фикере (Комитет җитәкчелеге фикере). 

Конкурс комиссиясе конкурста җиңүче турындагы карарны рслый. 

Конкурс комиссиясе карары кандидат булмаганда кабул ителә һәм аны граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләп кую яисә кадрлар резервына кертү йә 

баш тарту өчен нигез була. 

Конкурс комиссиясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

конкурста җиңмәгән, әмма һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәя алган 

кандидатны Комитетның кадрлар резервына кертү турында тәкъдим рәвешендәге 

карар кабул итәргә хокуклы.    

4.3. Әгәр конкурс уздыру нәтиҗәсендә биләү өчен конкурс игълан ителгән 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы буенча барлык кирәкле таләпләргә җавап 

бирерлек кандидатлар булмаса, конкурс комиссиясе өстәмә конкурс сынаулары 

уздыру турында карар кабул итәргә һәм яңа конкурс уздыру турында тәкъдим 

кертергә хокуклы.   

4.4. Комитет рәисе яңа конкурс уздыру турында яисә вакантлы вазыйфа биләү 

өчен белдерелә торган таләпләргә иң туры килүче һәм иң күп балл җыйган 

конкурста катнашучыны граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләп кую 

(кадрлар резервына кертү) турында карар кабул итә. 

4.5. Ике яисә аннан да күбрәк конкурста катнашучы тигез балл җыйганда    

конкурс комиссиясе рәисе фикере хәлиткеч була. 

4.6. Конкурс уздыру нәтиҗәләре буенча биш көн эчендә конкурс комиссиясе 

тарафыннан карар кабул ителә, ул беркетмә рәвешендә рәсмиләштерелә һәм аңа 

конкурс комиссиясендә рәислек итүче, конкурс комиссиясе секретаре һәм конкурс 

комиссиясе утырышында катнашкан әгъзалары имза сала.   

4.7. Конкурс нәтиҗәләре буенча конкурста җиңүчене граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасына билгеләп кую турында Комитет боерыгы бастырып 

чыгарыла һәм аның белән хезмәт контракты төзелә. 

Дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста җиңмәгән 

кандидатны Комитетның кадрлар резервына кертү турында конкурс комиссиясе 

карар кабул итсә, әлеге зат ризалыгы белән аны дәүләт граждан хезмәтенең шул ук 

төркемдәге  вакантлы вазыйфаларының граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 

караган вазыйфасын биләүгә шушы органның кадрлар резервына кертү турында 

Комитет карары кабул ителә. 

4.8. Конкурста катнашучы кандидатларга Комитетның дәүләт хезмәте һәм 

кадрлар секторы конкурс тәмамланганнан соң җиде көн эчендә конкурс нәтиҗәләре 

турында язма рәвештә хәбәр ителә (әлеге Нигезләмәгә 7 нче кушымта).   



 

Конкурс  нәтиҗәләре турындагы мәгълүмат ул тәмамланганнан соң җиде көн 

эчендә Комитетның рәсми сайтында һәм “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә “Идарәче кадрларының федераль порталы”нда урнаштырыла (әлеге 

Нигезләмәгә 8 нче кушымта).   

4.9. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына дәгъвачы Россия Федерациясе 

законнары нигезендә конкурс комиссиясе карарына шикаять белдерергә хокуклы.   

4.10. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста катнашуга 

кертелмәгән дәгъвачыларның һәм конкурста катнашучы кандидатларның 

документлары конкурс тәмамланганнан соң өч ел дәвамында аларның язма гаризасы 

нигезендә кире кайтарылырга мөмкин. Шушы срок узганчы документлар Комитет 

архивында саклана, аннары алар юк ителергә тиеш.   

4.11. Конкурста катнашуга бәйле чыгымнар (конкурс уздыру урынына бару һәм 

аннан кайту, торак яллау, яшәү өчен чыгымнар, элемтә чараларыннан файдалану 

һәм башкалар) кандидатларның үз акчалары исәбеннән гамәлгә ашырыла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС 

боерыгы белән расланган Нигезләмәгә 

1 нче кушымта                                                                                     

 

Социаль-икътисадый  

мониторинг комитеты рәисе  

  

                                                ___________________________ 

                                                    (инициаллары, фамилиясе) 

 

ГАРИЗА 

 

«__»   ___________ 201_ ел 

 

    Дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурс игълан итүегезне үтенәм   

_________________________________________________________________ 

(вазыйфа атамасы) 

__________________________________________________________   

(бүлек атамасы) 

 

Әлеге вазыйфаны биләүгә дәгъвачыга түбәндәге таләпләр белдерелә: 

_____________________________________________________________ 

(таләпләрне санап чыгарга) 

 

Кушымта:  Вазыйфаи регламент күчермәсе. 

 

____________________     ________________    __________________________ 

(биләгән вазыйфа)                          (имзасы)       (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

          

 

КИЛЕШТЕРЕЛДЕ 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг комитеты  

рәисе  урынбасары 

_________________  _________________________ 

    (имзасы, датасы)             (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

  
 

 

 



 

 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС 

боерыгы белән расланган Нигезләмәгә 

2 нче кушымта                                                                                     

 

Конкурсной комиссиясе беркетмәсе №  _________ 

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында  

конкурс комиссиясе утырышында  биләнә торган вакантлы вазыйфага (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурс сайлап алуы буенча  тавыш бирү уздырылды           

__________________________________________________________________ 
(вазыйфа, структур бүлекчә атамасы) 

 

Конкурс комиссиясе әгъзаларыннан утырышта катнаштылар ______. 

 

Тавыш бирү нәтиҗәләре: 

1. ____________________________________ "яклап" ______, "каршы" __ . 
     (кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

2. __________________________________"яклап" ______, "каршы" _____. 
     (кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча  

__________________________________________________________________ 
(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 Конкурс комиссиясе әгъзаларының иң күп тавышын җыйды, бу тавыш бирүдә 

катнашкан комиссия әгъзаларының ______ процентын тәшкил итә. 

 

Конкурс  

комиссиясе рәисе  ___________    ___________________________ 
        (имзасы)             (фамилиясе һәм инициаллары)                   

      

Конкурс  

комиссиясе рәисе урынбасары        ___________     _______________________ 
                         (имзасы)              (фамилиясе һәм  инициаллары) 

Конкурс  

комиссиясе секретаре              ___________    _______________________ 
                    (имзасы)             (фамилиясе һәм инициаллары)         

Конкурс  

комиссиясе әгъзалары :         ___________     ________________________                       
                                                   (имзасы)               (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

Конкур уздыру датасы   "__" ____________ 201_ ел. 

 

 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы № 24-ОС боерыгы 

белән расланган Нигезләмәгә  

3 нче кушымта                                                                                     

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә  (кадрлар резервына кертүгә) 

кандидатларга карата таләпләр 

 

I. Гомуми таләпләр 

 

1.1. Конкурста катнашу хокукына 18 яшькә җиткән, Россия Федерациясе 

дәүләт телен белгән, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Россия 

Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының бүтән норматив хокукый актлары 

белән билгеләнгән, дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү 

(кадрлар резервына керү) өчен кирәкле булган таләпләргә туры килә торган Россия 

Федерациясе гражданнары ия була.   

1.2. Граждан түбәндәге очракта конкурста катнашуга кертелми: 

1) закон көченә кергән суд карары белән хокукка сәләтсез яисә хокукка сәләте 

чикләнгән дип танылган; 

2) дәүләт хезмәте (граждан хезмәте) вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларын 

үтәү мөмкинлеген закон көченә кергән суд карары белән юкка чыгара торган җәзага 

хөкем ителгән, шулай ук федераль закон белән билгеләнгән тәртиптә хөкем ителеше 

юкка чыгарылмаган яисә алынмаган очракта; 

3) дәүләт сере һәм федераль закон белән саклана торган бүтән серне тәшкил 

итүче  белешмәләрне белү мөмкинлеген рәсмиләштерү процедурасын узудан баш 

тарткан, граждан биләүгә дәгъва кыла торган граждан хезмәте вазыйфасы буенча 

вазыйфаи бурычларын үтәү мондый белешмәләрне куллануга бәйле булса; 

4) медицина оешмасы бәяләмәсе белән расланган граждан хезмәтенә керү өчен 

каршылык сыйфатындагы авыруы булган.; 

5) граждан хезмәткәренең якын туганы яисә туган-тумачасы булган (ата-

анасы, ире яисә хатыны, балалары, абый-энеләре, апа-сеңелләре шулай ук ир яисә 

хатынының абый-энеләре, апа-сеңелләре, ата-анасы, ир яисә хатынының балалары 

һәм балаларының ирләре яисә хатыннары), граждан хезмәте вазыйфасын биләү 

берсенең икенчесенә турыдан-туры буйсынуында яисә контролендә булуга бәйле 

булса; 

6) Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан яисә башка дәүләт 

гражданлыгын алгын; 

7) Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә бүтәне каралмаган булса, 

башка дәүләт гражданлыгы булган; 

8) граждан хезмәтенә кергәндә ялган документлар яисә күрәләтә ялган 

белешмәләр биргән; 

9) граждан хезмәтенә кергәндә “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте 

турында” 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ  номерлы Федераль законы белән 



 

билгеләнгән белешмәләрне бирмәгән яисә керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында күрәләтә ялган белешмәләр биргән; 

10) законлы нигезе булмый торып, чакырылыш комиссиясе бәяләмәсе 

нигезендә чакырылыш буенча хәрби хезмәт узмаган дип танылган (контракт буенча 

хәрби хезмәт узган гражданнардан тыш). 

 

II. Квалификация таләпләре  

 

2.1. Белеменә һәм дәүләт хезмәте стажына яисә эш стажына (тәҗрибәсенә) 

карата квалификация таләпләре: 

дәүләт хезмәтенең баш вазыйфалары – югары һөнәри белеме, әйдәүче яисә 

өлкән дәүләт вазыйфаларында кимендә ике ел дәүләт хезмәте стажы яисә белгечлеге 

буенча кимендә өч ел эш стажы булу;  

дәүләт хезмәтенең әйдәүче вазыйфалары – югары һөнәри белеме, өлкән яисә 

кече дәүләт вазыйфаларында кимендә бер ел дәүләт хезмәте стажы яисә белгечлеге 

буенча кимендә ике ел эш стажы булу; 

 “белгечләр” категориясе дәүләт хезмәтенең өлкән вазыйфалары – стажына 

таләпләр беледермичә генә, югары һөнәри белеме булу;  

“тәэмин итүче белгечләр” категориясе дәүләт хезмәтенең өлкән вазыйфалары – 

стажына таләпләр беледермичә генә, эшчәнлеге юнәлеше буенча урта һөнәри белеме 

булу;  

дәүләт хезмәтенең кече вазыйфалары – стажына таләпләр беледермичә генә, 

эшчәнлеге юнәлеше буенча  урта һөнәри белеме булу. 

2.2. Вазыйфаи бурычларны башкару өчен кирәкле һөнәри белемнәренә һәм 

күнекмәләренә карата квалификация таләпләре дәүләт хезмәткәренең вазыйфаи 

регламенты белән билгеләнгән.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС 

боерыгы белән расланган Нигезләмәгә  

4 нче кушымта                                                                                     

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә (кадрлар резервына керүгә) 

кандидатлар тарафыннан тапшырыла торган документлар һәм материаллар 

ИСЕМЛЕГЕ 

1. Конкурста катнашуга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданы 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетына (алга 

таба  – Комитет) түбәндәгеләрне тапшыра: 

а) шәхси гаризасын (әлеге Исемлеккә кушымта); 

б) үз кулы белән тутырган һәм имзаланган анкетасын, аның формасы Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең  26.05.2005 № 667-р күрсәтмәсе белән расланган, 

фотографияләрен; 

в) паспортының яисә аны алыштыручы документның күчермәсен (тиешле  

документ конкурска килүгә шәхсән тапшырыла); 

г) кирәкле һөнәри белемен, эш стажын һәм квалификациясен раслаучы 

документлар: 

хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (хезмәт эшчәнлеге беренче мәртәбә башкарыла 

торган очраклардан гайре) яисә гражданның хезмәт эшчәнлеген раслаучы бүтән 

документлар; 

һөнәри белеме турындагы документларның күчермәләре, шулай ук граждан 

теләге буенча – өстәмә һөнәри белеме турында, гыйльми дәрәҗә, гыйльми исем  

бирелү турында,   алар нотариаль яисә эш (хезмәт) урыны буенча кадрлар хезмәте 

тарафыннан таныкланган булырга тиеш; 

д) граждан хезмәтенә керергә яисә аны узарга каршы килерлек авыруы булмавы 

турында документ, аның формасы  Россия Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш 

министрлыгының 14.12.2009 № 984н боерыгы белән расланган; 

е) “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон, башка федераль законнар, Россия 

Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары  

белән каралган бүтән документлар. 

2. Комитетта вазыйфа биләүче, Комитетта вакантлы вазыйфа биләүгә (кадрлар 

резервына керүгә) конкурста катнашырга теләк белдергән граждан хезмәткәре 

Комитет рәисе исеменә гариза яза. 

3. Бүтән дәүләт органында вазыйфа биләүче, Комитетта граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына керүгә) конкурста катнашуга 

теләк белдергән граждан хезмәткәре               Комитет рәисе  исеменә гариза яза һәм 

үз кулы белән тутырган һәм имзаланган, граждан хезмәткәре хезмәт итә торган 

дәүләт органының кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган анкетасын, 

фотографияләрен тапшыра.      
 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг комитетының 

 дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә 

 (кадрлар резервына кертүгә) кандидатлар 

тарафыннан  

тапшырыла торган документлар һәм материаллар 

исемлегенә кушымта 

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 

мониторинг комитеты рәисе 

___________________________________ 
       (инициаллары, фамилиясе) 

_________________________________ 
(фамилиясе) 

___________________________________ 
(исеме, атасының исеме) 

____________________________________  

_________________________________яшим. 

Тел. __________________________________ 
(эш, мобиль, E-mail) 

Гариза 

Мине Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфасын биләү 

өчен Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) конкурста катнашуга кертүегезне сорыйм:   

______________________________________________________________   (вазыйфа 

атамасы) 

__________________________________________________________________  
(бүлек атамасы) 

“Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 2004  елны 27 

июлендәге  79-ФЗ  номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәте турында” 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә конкурс турында” Россия Федерациясе Президентының 

01.02.2005 № 112 Указы, Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 

конкурс уздыру турындагы нигезләмә, шул исәптән вакантлы вазыйфага карата 

белдерелә торган квалификацион таләпләр белән таныштым.   

Конкурс уздыру датасы һәм урыны турында E-mail аша яисә шушы мобиль 

телефон номерына СМС-хәбәр  җибәреп хәбәр итү белән килешәм. 

Гаризага кушып бирәм:  
(кушып бирелә торган документлапны күрсәтергә) 

 

______________         _______________  __________________________ 
(датасы)                   (имзасы)               (имзаны расшифровкалау) 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС 

боерыгы белән расланган Нигезләмәгә  

5 нче кушымта                                                                                     

 

                                              _____________________________ 

                                                       (инициалы и фамилия) 

                                              Адресы: ______________________ 

                                              _____________________________ 

 

Хөрмәтле  ______________________! 

(исеме, атасының исеме) 

               

Сезнең: 

а) граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына карата  квалификацион 

таләпләренә туры килмәвегезгә; 

б) граждан хезмәтенә керү һәм аны узу өчен дәүләт граждан хезмәте 

турындагы Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән чикләүләргә; 

в)  документларны вакытында тапшырмавыгызга (аларны тулы күләмдә яисә 

мәгълүмат сәбәпсез аларны рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшыруыгызга);     

г) тикшерү барышында федераль законнар, Татарстан Республикасы 

законнары һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының бүтән 

норматив хокукый актлары нигезендә гражданның дәүләт граждан хезмәтенә 

керүенә каршы килерлек хәлләр ачыклануга бәйле рәвештә дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг комитетының кадрлар резервына керүгә) конкурста 

катнашуга кертелмәвегез турында хәбәр итәм  

_________________________________________________________________ 

(вазыйфа, структур бүлекчә атамасы) 

Документлар язма гариза нигезендә түбәндәге адрес буенча кире 

кайтарылырга мөмкин:   

 

 

_________________                                    __________________________ 

      (имзасы)                           (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  
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                       Хөрмәтле  ______________________! 

(исеме, атасының исеме) 

 

Сезгә Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурста катнашуга кертелүгезне хәбәр итәм.  

  

__________________________________________________________________                               

(вазыйфа, структур бүлекчә атамасы) 

__________________________________________________________________ 

     

Конкурс   201_ елның "__" ________   ___ сәгатьтә    түбәндәге адрес буенча 

уздырыла: ________________________________________________________ 

 

         

___________________                                 _____________________________ 

        (имзасы)                                                          (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС 

боерыгы белән расланган Нигезләмәгә  

7 нче кушымта                                                                                     

 

Хөрмәтле  ______________________! 

(исеме, атасының исеме) 

 

Сезгә Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурста җиңүче итеп танылуыгызны хәбәр итәм   

________________________________________________ 

(вазыйфа, структур бүлекчә атамасы) 

 

Сезне дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләп кую 

(кадрлар резервына кертү) мәсьәләсен хәл итү һәм Татарстан Республикасының 

Социаль-икътисадый мониторинг комитетында дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) хезмәт контракты төзү 

өчен   ______________________________________________________________ 

(вазыйфа, структур бүлекчә атамасы) 

201__ елның  "__" ________  ____сәгатьтә түбәндәге адрес буенча килүегезне 

үтенәм:  

__________________________________________________________________   

 

 

 

_________________                                       __________________________ 

      (имзасы)                                                           (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Татарстан Республикасының  

Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетының  

2014 елның 7 маендагы  №  24-ОС 

боерыгы белән расланган Нигезләмәгә  

8 нче кушымта                                                                                     

 

Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат  

 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты 

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 

конкурс уздырды: 

__________________________________________________________________ 

                  (вазыйфа, структур бүлекчә атамасы) 

 

 

Кандидатларны бәяләү нәтиҗәсендә  

______________________________________ конкурста җиңүче дип танылды   

(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

Конкурс нәтиҗәләре буенча  Татарстан Республикасының Социаль-

икътисадый мониторинг комитетының  

________________________________________________________________  

(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) билгеләп кую турында боерыгы чыгарылды.   

Калган дәгъвачыларны Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 

мониторинг комитетының  дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) билгеләп куюдан баш тартылды. Дәгвачыларга 

документлар түбәндәге адрес буенча җибәрелгән язма гариза буенча кире 

кайтарылырга мөмкин: __________________ 

     

_________________                                       __________________________ 

      (имза)                                                           (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

 


