
 

  

 

 

 
 

  

ПРИКАЗ                                                                      БОЕРЫК 

Казан шәһәре 

 

                от 10.06.2014    № 48 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

граждан хәле актларын теркәү Идарәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турындагы 

нигезләмәне раслау хакында 

 

“Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 2004 елның 27 

июлендәге № 79-ФЗ Федераль законы, “Россия Федерациясе дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы Вазыйфасын биләүгә конкурс турында” 2005 елның 1 

февралендәге № 112 Россия Федерациясе Президентының Указы, “Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында” 2003 елның 16 гыйнварындагы № 

3-ЗРТ Татарстан Республикасы законы нигезендә, шулай ук Россия Федерациясе 

гражданнарның Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә керә 

алуы буенча конституциячел хокукын, шулай ук дәүләт граждан хезмәткәрләренең 

конкурс нигезендә вазыйфаи үсү хокукын тәэмин итү күзлегеннән чыгып, боерык 

бирәм:  

1. Кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

граждан хәле актларын теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турындагы 

нигезләмәне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсенең:  

“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

конкурс уздыру турында” 26.10.2007 № 22;  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МИНИСТРЛАР  КАБИНЕТЫНЫҢ 

Г Х А Т  И Д А Р Ә С Е  
Әхтәмов ур. 14, Казан, 420021 

  

У П Р А В Л Е Н И Е З А Г С  

КАБИНЕТА МИНИСТРОВ   

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Ахтямова, 14, г. Казань, 420021 

 



 

“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

конкурс уздыру турындагы нигезләмәне раслау, конкурс комиссиясенең Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын теркәү Идарәсендә 

эшләү тәртибе һәм эшләү вакыты хакында” Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты граждан хәле актларын теркәү Идарәсенең 2007 елның 26 октябрендәге № 

22 боерыгына үзгәртмәләр кертү турында” 01.06.2010 № 25; 

“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә, 

конкурс комиссиясенең эшләү тәртибе һәм эшләү вакыты хакында” Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын теркәү Идарәсенең 

2007 елның 26 октябрендәге № 22 боерыгы белән расланган конкурс уздыру 

турындагы нигезләмәгә үзгәртмәләр кертү турында” 04.03.2011 № 11; 

“Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы Вазыйфасын биләүгә, 

конкурс комиссиясенең эшләү тәртибе һәм эшләү вакыты хакында” Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын теркәү Идарәсенең 

2007 елның 26 октябрендәге № 22 боерыгы белән расланган конкурс уздыру 

турындагы нигезләмәгә үзгәртмәләр кертү турында” 13.05.2011 № 19 

боерыкларын үз көчен югалткан дип танырга. 

3. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үземә йөклим. 

 

 

Идарә башлыгы          Э.Ә. Зарипова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

граждан хәле актларын теркәү 

Идарәсенең  

10.06.2014 № 48  

боерыгына кушымта 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

граждан хәле актларын теркәү Идарәсендә Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турындагы 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Әлеге Нигезләмә белән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

граждан хәле актларын теркәү Идарәсендә 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 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру методикасы билгеләнә. 

1.2. Нигезләмә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле 

актларын теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру тәртибен һәм шартларын 

билгели. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

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

гражданнарының Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенә (алга таба - 

граждан хезмәте) 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. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты граждан хәле актларын 

теркәү Идарәсендә (алга таба - Идарә) конкурс “Россия Федерациясе дәүләт 

граждан хезмәте турында” 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль 



 

законның 22 статьясы һәм “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс турында” 2005 елның 1 февралендәге № 112 

Россия Федерациясе Президентының Указы нигезендә уздырыла. 

Конкурс граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә дәгъвачыларның 

һөнәри дәрәҗәсен, аларның дәүләт граждан хезмәте вазыйфасына карата 

билгеләнгән квалификацион таләпләргә туры килүен бәяләүдән гыйбарәт. 

1.4. Идарәдә “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 2004 

елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон, “Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәте турында” 2003 елның 16 гыйнварындагы № 3-ЗРТ 

Татарстан Республикасы законы буенча конкурс нигезендә уздырыла торган 

граждан хезмәте вазыйфасы булганда, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты граждан хәле актларын теркәү Идарәсе башлыгы (алга таба - Идарә 

башлыгы) карары буенча конкурс игълан ителә. 

1.5. Конкурс уздыру турындагы карар Идарәнең кадрлар хезмәте тарафыннан 

әзерләнгән язмача исбатланган гариза нигезендә Идарә башлыгы 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 

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

1.6. Идарәдә конкурс түбәндәге очракларда уздырылмый: 

Идарәдә “җитәкчеләр” һәм “ярдәмчеләр (киңәшчеләр)” категорияләренең 

граждан хезмәте вәкаләтләрен билгеле бер срокка биләнә торган вазыйфаларына 

билгеләп куйганда; 

“җитәкчеләр” категорияләренең граждан хезмәте вазыйфасына Татарстан 

Респуликасы Президенты яки Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 

тарафыннан билгеләп куйганда һәм әлеге граждан хезмәте вазыйфасыннан азат 

иткәндә; 

сроклы хезмәт контракты төзегәндә; 



 

граждан хезмәткәрен “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 

2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясындагы 2 

өлешендә, 31 статьясының 1 өлешендә һәм 60.1 статьясының 9 өлешендә каралган 

бүтән вазыйфага билгеләп куйганда; 

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 Идарә башлыгы карары белән; 

вазыйфаи бурычларны башкарулары дәүләт серен тәшкил итүче 

белешмәләрне куллануга бәйле граждан хезмәтенең аерым вазыйфалары буенча 

Идарә боерыгы белән расланган вазыйфалар исемлеге буенча  

билгеләп куелганда уздырылмаска мөмкин. 

1.8. Конкурс түбәндәге максатларда уздырыла: 

Россия Федерациясе гражданнарының сәләтләре һәм һөнәри әзерлекләре 

нигезендә дәүләт граждан хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә керә алуы хокукларын, 

шулай ук дәүләт граждан хезмәткәрләренең конкурс нигезендә вазыйфаи үсүгә 

хокукын тәэмин итү; 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары 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; 

Идарәнең 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 конкурс процедуралары барышында 

объектив һәм нигезле күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфалары таләпләренә туры килүче затларны билгеләү. 



 

 

2. Конкурс комиссиясен булдыру һәм аның эш тәртибе 

 

2.1. Идарәдә конкурс уздыру өчен Идарә башлыгы боерыгы белән даими 

эшләүче конкурс комиссиясе төзелә. 

2.2. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, рәис урынбасарыннан, 

секретареннан һәм әгъзаларыннан тора. 

2.2.1. Идарәдә “җитәкчеләр” категориясе граждан хезмәте вакантлы 

вазыйфасын биләүгә конкурс уздыру өчен конкурс комиссиясен вәкаләтләре срогы 

билгеләнмичә Идарә башлыгы җитәкли. 

2.2.2. Граждан хезмәтенең бүтән вакантлы вазыйфаларын биләүгә конкурслар 

уздыру өчен Идарә башлыгы боерыгы белән граждан хезмәтенең төрле 

категорияләре һәм төркемнәре өчен берничә конкурс комиссиясе төзелергә мөмкин. 

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 кабул 

итү, теркәү, эшләрне формалаштыру, конкурс комиссиясе карарларын 

рәсмиләштерү). 

2.4. Конкурс комиссиясе составына Идарә башлыгы урынбасары, Идарәнең 

кадрлар һәм хокук хезмәте бүлеге җитәкчесе, Идарәнең граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс уздырыла торган структур бүлекчә 

җитәкчесе, Идарә башлыгының вәкаләтле Идарә граждан хезмәткәрләре, Татарстан 

Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты 

вәкиле, Идарә каршындагы иҗтимагый совет рәисе, Идарә башлыгы гарызнамәсе 

буенча бәйсез экспертлар сыйфатында Татарстан Республикасы Президенты 

каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан чакырыла 

торган фәнни, мәгариф һәм башка оешмалар вәкилләре - экспертларның персональ 



 

белешмәләрен күрсәтмичә, граждан хезмәте мәсьәләләре белән бәйле белгечләр 

керә. Бәйсез экспертларның саны конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми 

саныннан кимендә дүрттән берен тәшкил итәргә тиеш. 

2.5. Граждан хезмәтенең вазыйфаи бурычларын үтәве дәүләт серен тәшкил 

итүче белешмәләрне куллануга бәйле граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру өчен конкурс комиссиясе 

составы дәүләт сере турындагы Россия Федерациясе законнары нигезләмәләрен 

исәпкә алып булдырыла. 

2.6. Конкурс комиссиясе составы конкурс комиссиясе кабул итә торган 

карарга йогынты ясарга мөмкин булган мәнфәгатьләр конфликтлары булмаслык 

итеп формалаштырыла. 

2.7. Конкурс комиссиясе утырышы граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) кимендә ике кандидат булганда уздырыла һәм 

утырышта комиссия әгъзаларының гомуми санының кимендә өчтән ике өлеше 

булганда хокуклы санала. Утырышларны Идарәдә дәүләт хезмәте вазыйфаларын 

биләүче комиссия әгъзалары катнашында гына уздыру рөхсәт ителми. 

2.8. Конкурс комиссиясе түбәндәге карарларны кабул итә: 

методик һәм конкурс уздыру өчен кирәкле башка материалларны раслау 

турында; 

конкурс уздыру план-графигын раслау турында; 

конкурсның икенче этабына узган кандидатлар исемлеген раслау турында; 

конкурс процедураларын уздыру нәтиҗәләре буенча төзелгән рейтингта 

беренче урынны алган кандидатларны конкурста җиңүчеләр дип тану турында; 

Татарстан Республикасы граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләү 

өчен Идарәдә кадрлар резервына тәкъдим ителгән кандидатлар исемлекләрен 

формалаштыру турында. 

2.9. Конкурс уздыру нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе карары ачык 

тавыш бирү юлы белән утырышта катнашучы комиссия әгъзаларының гади 

күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавышлар тигез булганда, конкурс комиссиясе 

рәисе тавышы хәлиткеч була. Конкурс комиссиясенең теләсә кайсы әгъзасы, кабул 



 

ителгән карар белән риза булмаганда аерым фикерен белдерә ала, бу фикер 

комиссия карарында билгеләп куела һәм конкурс комиссиясе әгъзасы имзасы белән 

беркетелә. 

2.10.  Конкурста катнашучылар тарафында конкурс комиссиясе түбәндәге 

карарлар кабул итә: 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына карата билгеләнгән 

квалификацион таләпләргә аеруча туры килә, граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасына билгеләү өчен тәкъдим ителә; 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына карата билгеләнгән 

квалификацион таләпләргә туры килә, Идарәдәге тиешле кадрлар резервына 

кертергә тәкъдим ителә; 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына карата билгеләнгән 

квалификацион таләпләргә туры килми. 

2.11. Конкурс комиссиясе карары кандидат булмаганда кабул ителә һәм аны 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләп кую яисә баш тарту өчен нигез 

була. 

Конкурс комиссиясе граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

конкурс җиңүчесе булмаган, ләкин һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәяләнгән 

кандидатны Идарәдәге кадрлар резервына кертү турындагы рекомендация 

характерындагы карарны кабул итәргә хокуклы. 

2.12. Конкурс 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. 

2.13. Конкурс процедурасын эшләү һәм әзерләү буенча эш документларының 

эчтәлеге, конкурс комиссиясенең утырыш карарлары, сораулар исемлеге һәм 

конкурс биремнәре темалары конкурс тәмамланганчы хезмәттә файдалану 

мәгълүматы булып тора. 

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

комиссиясе эшен Идарәнең кадрлар хезмәте башкара. 



 

 

3. Конкурста катнашучылар 

 

3.1. Конкурста катнашуга граждан хезмәтенең Идарәдәге вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) кандидатларга карата тиешле 

таләпләргә туры килә торган һәм билгеләнгән вакытта барлык кирәкле 

документларны тапшырган гражданнар (алга таба - кандидатлар) кертелә. 

3.2. Конкурста 18 яшькә җиткән, Россия Федерациясе дәүләт телен белүче, 

Россия Федерациясенең дәүләт граждан хезмәте турындагы законнары белән 

билгеләнгән граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасының квалификация 

таләпләренә туры килүче Россия Федерациясе гражданнары катнашырга хокуклы. 

Конкурс үткәрү вакытында, нинди вазыйфа биләвенә карамастан, граждан 

хезмәткәре гомуми нигезләмәләр буенча конкурста катнашырга хокуклы. 

3.3. Граждан конкурста катнашуга түбәндәге очракларда кертелми: 

законлы көченә кергән суд карары белән хокукка сәләтсез яисә хокукка сәләте 

чикләнгән дип танылган; 

дәүләт 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; 

вазыйфаи бурычларын үтәү дәүләт серен яки закон белән сакланучы башка 

серне тәшкил итүче белешмәләрне куллануга бәйле граждан хезмәтенең 

вазыйфасын биләүгә дәгъва белдерүченең яки вазыйфаны биләүченең әлеге серне 

тәшкил итүче белешмәләрне белү мөмкинлеген рәсмиләштерү процедурасын узудан 

баш тарткан; 

медицина оешмасы бәяләмәсе белән расланган граждан хезмәтенә керү, яисә 

граждан хезмәтен үтү өчен каршылык сыйфатындагы авыруы булган; 

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; 

Россия Федерациясе гражданлыгыннан чыккан яисә башка дәүләт 

гражданлыгын алган; 

Россия Федерациясе халыкара шартнамәсендә каралмаган дәүләт (дәүләтләр) 

гражданлыгы булган; 

граждан хезмәтенә кергәндә ялган документлар яисә күрәләтә ялган 

белешмәләр биргән; 

граждан хезмәтенә кергәндә "Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте 

турында" 2004 елнын 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законы белән 

билгеләнгән белешмәләрне бирмәгән яисә керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти 

характердагы йөкләмәләре турында күрәләтә ялган белешмәләр биргән; 

 “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон, “Коррупциягә каршылык күрсәтү 

турында” 2008 елның 25 декабреннән 273-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка 

федераль законнар белән билгеләнгән коррупциягә каршылык күрсәтү 

максатыннан, чикләү һәм тыюларны, конфликтларны булдырмау һәм аларны 

җайлау буенча таләпләрне, вазыйфаларны башкармау нәтиҗәсендә гражданлык 

хезмәткәрен яллаучы вәкилнең ышанычын югалткан; 

законлы нигезе булмый торып, чакырылыш комиссиясе бәяләмәсе нигезендә 

чакырылыш буенча хәрби хезмәт узмаган дип танылган (контракт буенча хәрби 

хезмәт узган гражданнардан тыш). 

3.4. Вазыйфаи бурычларны башкару өчен кирәкле һөнәри белемнәренә һәм 

күнекмәләренә карата квалификация таләпләре граждан хезмәткәренең вазыйфаи 

регламенты белән билгеләнә. 

Белеменә һәм граждан хезмәте стажына яисә эш стажына (тәҗрибәсенә) карата 

квалификация таләпләре. 

Граждан хезмәтенең “җитәкчеләр”, “ярдәмчеләр (киңәшчеләр)” категорияләре, 

“белгечләр” категориясенең барлык группалары, шулай ук “тәэмин итүче 



 

белгечләр” категориясенең баш һәм әйдәүче группалары вазыйфаларына карата 

квалификация таләпләре санына югары белем барлыгы керә. 

Граждан хезмәтенең “тәэмин итүче белгечләр” категориясенең өлкән һәм кече 

группалары вазыйфаларына карата квалификация таләпләре санына эшчәнлеге 

юнәлеше буенча урта һөнәри белеме барлыгы керә. 

Граждан хезмәте стажына яисә белгечлеге буенча эш стажына (тәҗрибәсенә), 

граждан хезмәткәрләрен әзерләү юнәлешенә киләсе квалификация таләпләре куела: 

граждан хезмәтенең барлык категорияләренең баш группа вазыйфаларын 

биләүгә – әйдәүче яисә өлкән группа вазыйфаларында кимендә ике ел граждан 

хезмәте стажы, яисә белгечлеге, әзерләү юнәлеше буенча кимендә өч ел эш стажы 

булу; 

граждан хезмәтенең барлык категорияләренең әйдәүче вазыйфаларын биләүгә 

- граждан хезмәтенең өлкән яисә кече группа вазыйфаларында кимендә бер ел 

граждан хезмәте стажы яисә белгечлеге, әзерләү юнәлеше буенча кимендә ике ел эш 

стажы булу; 

Граждан хезмәтенең өлкән һәм кече группа вазыйфаларын биләүгә граждан 

хезмәте стажы яисә белгечлеге, әзерләү юнәлеше буенча квалификация таләпләре 

белдерелми. 

Граждан хезмәте стажын билгеләгәндә федераль дәүләт граждан хезмәтенең 

тиешле группа вазыйфаларында, хәрби һәм хокук саклау хезмәтенең 

вазыйфаларына тигезләштерелгән, шулай ук муниципаль хезмәтнең тиешле группа 

вазыйфаларында эш стажы исәпкә алына. 

3.5. Конкурста катнашу өчен документлар Идарәгә кандидатлар тарафыннан 

Идарәнең рәсми сайтында, шулай ук “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасы рәсми 

сайтында конкурс уздыру турында мәгълүмати хәбәр урнаштырылган көннән 21 

көн эчендә тапшырыла. 

3.6. Конкурста катнашуга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданы 

Идарәгә түбәндәге документларны тапшыра: 

шәхси гариза; 



 

үз кулы белән тутырылган һәм имзаланган, фотографиясе куелган анкетасын, 

аның формасы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 26.05.2005 № 667-р күрсәтмәсе 

белән расланган; 

паспортының яисә аны алыштыручы документның күчермәсен (тиешле 

документ конкурска килүгә шәхсән тапшырыла); 

кирәкле һөнәри белемен, квалификациясен һәм эш стажын раслаучы 

документлар: 

нотариаль яки эш (хезмәт) урыныннан кадрлар хезмәте белән таныкланган 

хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (хезмәт эшчәнлеге беренче мәртәбә башкарыла 

торган очраклардан гайре), яисә гражданның хезмәт эшчәнлеген раслаучы бүтән 

документлар; 

нотариаль яки эш (хезмәт) урыныннан кадрлар хезмәте белән таныкланган 

белеме һәм квалификация турындагы документларның күчермәләре, шулай ук 

граждан теләге буенча – өстәмә һөнәри белеме нәтиҗәләре буенча квалификацияне 

күтәрү яисә үзләштерү турында, гыйльми дәрәҗә, гыйльми исем бирелү турындагы 

документларның күчермәләре; 

граждан хезмәтенә керергә яисә аны узарга каршы килерлек авыруы булмавы 

турында документ; 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының законнары белән 

каралган дәүләт граждан хезмәте буенча бүтән документлар. 

3.7. Идарәдә вазыйфа биләүче, Идарәдә граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына керүгә) конкурста катнашырга теләк 

белдергән граждан хезмәткәре Идарә башлыгы исеменә шәхси гариза яза. 

Бүтән дәүләт органында вазыйфа биләүче, Идарәдә граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына керүгә) конкурста катнашырга 

теләк белдергән граждан хезмәткәре Идарә башлыгы исеменә шәхси гариза яза һәм 

Идарәгә үз кулы белән тутырган һәм имзаланган, граждан хезмәткәре граждан 

хезмәте вазыйфасын били торган дәүләт органының кадрлар хезмәте тарафыннан 

таныкланган анкетасын, фотографияләрен тапшыра. 



 

3.8. Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы булмаган күләмдә 

яисә рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшыру аларны кабул итүдән гражданга 

баш тарту өчен нигез була. 

Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы булмаган күләмдә яисә 

рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшыруга нигезле сәбәпләр булса, Идарә 

башлыгы документларны кабул итү вакытын кичереп торырга хокуклы. 

  

4. Конкурс уздыру методикасы 

 

4.1. Конкурс уздырганда кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын 

бәяләү методларына нигезләнгән, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнарына каршы килмәгән конкурс биремнәре һәм процедуралары кулланыла. 

4.2. Конкурс ике этапта уздырыла. 

4.2.1. Идарә беренче этапта Идарәнең рәсми сайтында һәм “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт 

мәгълүмати системасы рәсми сайтында конкурс уздыру һәм конкурста катнашу 

өчен документлар кабул итү турында мәгълүмати хәбәр урнаштыра. 

Конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турындагы мәгълүмати 

хәбәрдә граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасының (кадрлар резервы булдырыла 

торган вазыйфаның) атамасы, шушы вазыйфаны биләүгә дәгъвачыга карата 

белдерелә торган таләпләр, граждан хезмәтен узу шартлары, конкурс комиссиясенә 

тапшырылырга тиешле документларны кабул итү урыны һәм вакыты, әлеге 

документларны кабул итү вакытының узу срогы, конкурсны уздыру көне, урыны 

һәм тәртибе, шулай ук конкурс буенча өстәмә мәгълүматлар чыганагы турында 

белешмәләр (телефон, факс, электрон почта, Идарәнең рәсми сайт электрон адресы, 

документларны кабул итү өчен җаваплы затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

күрсәтелә (әлеге Нигезләмәгә 3 нчы кушымта). 

Әлеге Нигезләмәнең 3.6 һәм 3.7 пунктларында күрсәтелгән документлар 

Идарәнең рәсми сайтында һәм “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасы рәсми 



 

сайтында аларны кабул итү турындагы мәгълүмати хәбәр урнаштырылган көннән 

21 көн эчендә Идарәгә тапшырыла. 

4.2.2. Беренче этапта конкурс комиссиясе: 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Ремпубликасының законнарына каршы 

килми торган, кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү методларын 

куллану ярдәмендә конкурсның конкрет чараларын билгели (индивидуаль әңгәмә, 

анкета тутыру, төркемнәрдә дискуссияләр уздыру, реферат язу яки кандидатлар 

биләүче граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасының вазыйфаи йөкләмәләрен 

башкару сораулары буенча тест уздыру); 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә дәгъвачы гражданнарга 

конкурс уздыру шартлары турында мәгълүмат һәм консультация бирә; 

кандидатлардан килгән запрос буенча бер көн эчендә кәгазьгә басып конкурс 

документациясен тәкъдим итә; 

кандидатларның билгеләнгән таләпләргә туры килүләрен алдан бәяли. 

4.2.3. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) кандидатлар тарафыннан тапшырылган документларны тикшергәннән соң 

Идарәнең кадрлар хезмәте Идарә башлыгына гражданнарны (граждан 

хезмәткәрләрен) конкурста катнашуга кертү турында карар кабул итү өчен, я 

конкурста катнаштырудан дәлилләнгән баш тарту өчен тәкъдим кертә. 

Кандидатларның тикшерелгән документлары һәм Идарәнең кадрлар хезмәте 

тәкъдиме конкурсның икенче этабын уздыру турында карар кабул итү өчен Идарә 

башлыгына тапшырыла. 

4.2.4. Тикшерү барышында Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасының законнары нигезендә гражданның граждан хезмәтенә керүенә 

каршы булырлык хәлләр билгеләнгән очракта, аңа Идарәнең кадрлар хезмәте 

конкурста катнаштырудан баш тарту сәбәпләре турында өч көн эчендә язма рәвештә 

хәбәр итә (әлеге Нигезләмәгә 4 нчы кушымта). 

4.2.5. Вакантлы вазыйфа биләүгә конкурска кертелмәгән дәгъвачы Россия 

Федерациясе законнары нигезендә бу карарга карата шикаять беледерергә хокуклы. 



 

4.2.6. 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. 

Идарәнең кадрлар хезмәте, конкурсның икенче этабы башланырга 15 көн 

кала, конкурс уздыру датасы, урыны һәм вакыты турында конкурста катнашуга 

кертелгән гражданнарга (граждан хезмәткәрләренә) хәбәр җибәрә (әлеге 

Нигезләмәгә 5 нчы кушымта). 

4.2.7. Кандидатларны конкурсның икенче этабында бәяләү максатыннан 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Ремпубликасының законнарына каршы килми 

торган, кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү методларына 

нигезләнгән конкурс биремнәре һәм процедуралары кулланыла (тест уздыру, анкета 

тутыру, төркемнәрдә дискуссияләр уздыру, реферат язу, индивидуаль әңгәмә һәм 

башкалар). 

4.2.8. Кандидатларга тест сынаулары язма рәвештә уздырыла. Конкурс 

комиссиясе дәгъвачыларның тест сынаулары өчен сораулар исемлеген төзи, шулай 

ук дөрес булмаган җавапларның иң чик санын (яки процентын) раслый. Дөрес 

булмаган җавапларның иң чик саны 25 проценттан артмаска тиеш. Дөрес сораулар 

саны тигез булганда катнашучыларга, җавапларга вакытны чикләп, өстәмә тестлар 

бирелә. 

Сораулар исемлеге гомуми танышу өчен файдалана алырлык булырга тиеш. 

Тест сораулар исемлеге нигезендә төзелә һәм конкурста катнашучыларның 

түбәндәгеләрне белүләрен тикшерүне тәэмин итәргә тиеш: 

Россия Федерациясе Конституциясен һәм Татарстан Республикасы 

Конституциясен; 

федераль законнарны һәм Татарстан Республикасы законнарын; 

дәүләт граждан хезмәте турында Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарын; 

Идарә турындагы Нигезләмәне; 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасының вазыйфаи регламентын; 

структур бүлекчәнең эшчәнлек юнәлеше буенча норматив хокукый актларны. 



 

Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына кандидатларга язма җавап 

әзерләү өчен бертигез вакыт бирелә. 

Конкурс комиссиясе тест үтәлешен кандидаттан башка дөрес җаваплар саны 

буенча бәяли. 

Дискуссияләр практик сорауларга нигезләнеп үткәрелә – вакантлы вазыйфасы 

булган структур бүлекчәнең җитәкчесе әзерләгән конкрет ситуацияләр буенча. 

Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына кандидатларга берэчтәлекле 

практик биремнәр үтәргә кушыла һәм алар бер үк вакыт эчендә телдән (язмача) 

җавап әзерләргә тиешләр.  

Реферат язарга кандидатлар дәгъва кылучы граждан хезмәте вазыйфасының 

йөкләмәләрен һәм вәкаләтләрен башкару белән бәйле сораулар тәкъдим ителә. 

Вакантлы вазыйфасы булган структур бүлекчәнең җитәкчесе реферат темаларын 

әзерли. 

Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә кандидатлар бер үк темага 

реферат язалар һәм аны әзерләү өчен кандидатларга билгеле бер вакыт бирелә. 

Конкурс комиссиясе кандидаттан башка рефератта чагылган материалның 

сыйфатын һәм тирәнлеген, сораулар ачылышының тулылыгын бәяли. 

4.2.9.  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 дәүләт граждан хезмәте турында Россия Федерациясе 

һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән нигезләмәләрдән чыгып 

эш итә. 

4.2.10. Дәгъвачыларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын конкурс комиссиясе 

әгъзалары индивидуаль әңгәмәләр аша да бәяли. 

4.2.11. Конкурс башланыр алдыннан конкурс комиссиясе утырышында 

рәислек итүче конкурс комиссиясе әгъзаларына аны уздыру, конкурс комиссиясе 

әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары турында инструкция бирә. 



 

4.3. Конкурсның икенче этабы нәтиҗәсе һәм бер үк вакытта йомгак 

нәтиҗәләре граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә кандидатларның 

конкурс комиссиясе тарафыннан әзерләнгән рейтингларыннан гыйбарәт була. 

Конкурс комиссиясе карары кандидаттан башка кабул ителә һәм кандидатны 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләп кую, яки әлеге вазыйфага 

билгеләп куюдан баш тарту өчен нигез булып тора. Конкурс комиссиясе шулай ук 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс җиңүчесе булмаган, 

ләкин һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәяләнгән кандидатны Идарәдәге 

кадрлар резервына кертү турындагы рекомендация характерындагы карарны кабул 

итәргә хокуклы. 

Конкурска йомгак ясау һәм граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

кандидат турында карар кабул итү өчен кандидатлар белән әңгәмә (әңгәмәләр) 

йомгаклары буенча вазыйфасы үзенә караган структур бүлекчәләр җитәкчеләре 

фикере (Идарә җитәкчелеге фикере) нигез була. 

Конкурс комиссиясе конкурста җиңүче турындагы карарны, шулай ук 

вакантлы вазыйфа биләү конкурсында җиңмәгән, ләкин һөнәри һәм шәхси 

сыйфатлары югары бәяләнгән, Идарәнең кадрлар резервына тәкъдим ителгән 

кандидатлар исемлекләрен раслый. 

4.4. Әгәр конкурс уздыру нәтиҗәсендә биләү очен 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. 

4.5. Идарә башлыгы яна конкурс уздыру турында яисә вакантлы вазыйфа 

биләү өчен белдерелә торган таләпләргә иң туры килүче конкурста катнашучыны 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына дәүләт граждан хезмәте законнары 

буенча иң зур сынау вакыты белән билгеләп кую турында карар кабул итә. 

4.6. Конкурс уздыру нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе тарафыннан 

карар кабул ителә, һәм аңа конкурс комиссиясендә рәислек итүче, рәис урынбасары, 



 

конкурс комиссиясе секретаре һәм конкурс комиссиясе утырышында катнашкан 

әгъзалары имза куя. 

4.7. Конкурс нәтиҗәләре буенча конкурста җиңүчене граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасына билгеләп кую турында Идарә башлыгының боерыгы 

бастырып чыгарыла һәм аның белән хезмәт контракты төзелә. 

Әгәр конкурс комиссиясе тарафыннан Идарәнең кадрлар резервына граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс җиңүчесе булмаган кандидатны 

кертү турында карар кабул ителсә, күрсәтелгән затның ризалыгы белән аны 

вакантлы вазыйфа караган граждан хезмәтенең вазыйфалары төркемендәге 

вакантлы вазыйфаны биләү өчен әлеге органның кадрлар резервына кертү турында 

Идарә боерыгы чыгарыла. 

Бу чакта вазыйфалар номенклатурасы нигезендә конкурста җиңүчене 

вазыйфасына билгеләп куюга тәкъдим иткәндә Идарә башлыгына мәҗбүри рәвештә 

конкурс комиссиясе карары һәм комиссия шундый карар кабул итү өчен нигез 

булган материаллар тапшырыла. 

4.8. Кандидат Россия Федерациясе законнары нигезендә конкурс комиссиясе 

карарына шикаять белдерергә хокуклы. 

4.9. Конкурста катнашучы кандидатларга Идарәнең кадрлар хезмәте конкурс 

тәмамланганнан соң җиде көн эчендә конкурс нәтиҗәләре турында язма рәвештә 

хәбәр итә (әлеге Нигезләмәгә 6 нчы кушымта). 

Конкурс нәтиҗәләре турындагы мәгълүмат ул тәмамланганнан соң җиде көн 

эчендә Идарәнең һәм “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә дәүләт 

хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасы рәсми сайтларында 

урнаштырыла (әлеге Нигезләмәгә 7 нче кушымта). 

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 

Идарә 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 Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинеты  

ГХАТ Идарәсе башлыгына 

___________________________ 
 (инициаллар, фамилиясе) 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсендә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә(кадрлар резервына кертүгә) 

конкурс уздыру турында 

гариза 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурс игълан итүегезне үтенәм  

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа, бүлек атамасы)

 

Әлеге вазыйфаны биләүгә дәгъвачыга түбәндәге таләпләр белдерелә: 

________________________________________________________________________ 
(таләпләрне санап чыгарга) 

Кушымта: вазыйфаи регламент күчермәсе. 

_________________________       __________________       ____________________ 
                          (биләгән вазыйфа)                                            (имзасы)                       (фамилиясе һәм инициаллары) 

Килештерелде: 

Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты 

ГХАТ Идарәсе башлыгы урынбасары 

______________________/___________________ 
                                       (имзасы, дата)                             (фамилиясе һәм инициаллары) 



 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

2 нче кушымта 

 
 

Конкурс комиссиясе карары № _____ 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсенең конкурс 

комиссиясе утырышында биләнә торган вакантлы вазыйфага (кадрлар резервына 

кертүгә) конкурс сайлап алуы буенча тавыш бирү уздырылды 

____________________________________________________________________ 
(вазыйфа атамасы)

 

________________________________________________________________________ 
(бүлек атамасы) 

Конкурс комиссиясенең _____ 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 _________________________________________________ 

Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары ______________________________________ 

Конкурс комиссиясе секретаре ______________________________________________ 

Конкурс комиссиясе әгъзалары ______________________________________                                             

 

Конкурс уздыру датасы    «____»__________20__ ел. 



 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

3 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсендә 

Татарстан Республикасы граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 

конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында 

мәгълүмати хәбәр 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең вакантлы 

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа атамасы)

 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыра. 

Әлеге вазыйфаны биләүгә дәгъвачыга түбәндәге таләпләр белдерелә: ________ 

________________________________________________________________________ . 

Конкурста катнашу өчен документларны кабул итү 20__ ел. «____» _________ 

башлана, 20__ ел. «____»_________ туктатыла. 

 

Документларны кабул итү урыны: 420021, Казан шәһәре, Әхтәмов ур., 14, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе, кадрлар хезмәте, 

телефон/факс: (843) 293-14-89, (843) 293-96-98.                               

Документларны кабул итү өчен җаваплы ___________________________.  
            (фамилиясе һәм инициаллары) 

Конкурста катнашу өчен граждан түбәндәге документлар тапшыра: 

а) шәхси гариза; 

б) үз кулы белән тутырган һәм имзаланган, фотографиясе куелган анкетасын, 

аның формасы Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2005 елның 26 маендагы № 667-р 

күрсәтмәсе белән расланган; 

в) паспортының яисә аны алыштыручы документның күчермәсен (тиешле 

документ конкурска килүгә шәхсән тапшырыла); 



 

г) кирәкле һөнәри белемен, квалификациясен һәм эш стажын раслаучы 

документлар: 

хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (хезмәт эшчәнлеге беренче мәртәбә башкарыла 

торган очраклардан гайре) яисә гражданның хезмәт эшчәнлеген раслаучы бүтән 

документлар; 

нотариаль яки эш (хезмәт) урыныннан кадрлар хезмәте белән таныкланган 

белеме һәм квалификация турындагы документларның күчермәләре, шулай ук 

граждан теләге буенча – өстәмә һөнәри белеме нәтиҗәләре буенча квалификацияне 

күтәрү яисә үзләштерү турында, гыйльми дәрәҗә, гыйльми исем бирелү турындагы 

документларның күчермәләре; 

д)  граждан хезмәтенә керергә яисә аны узарга каршы килерлек авыруы 

булмавы турында документ; 

е) Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының законнары белән 

каралган дәүләт граждан хезмәте буенча бүтән документлар. 

Идарәдә вазыйфа биләүче, Идарәдә граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына керүгә) конкурста катнашырга теләк 

белдергән граждан хезмәткәре Идарә башлыгы исеменә шәхси гариза яза. 

Бүтән дәүләт органында вазыйфа биләүче, Идарәдә граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына керүгә) конкурста катнашырга 

теләк белдергән граждан хезмәткәре Идарә башлыгы исеменә шәхси гариза яза һәм 

Идарәгә үз кулы белән тутырган һәм имзаланган, граждан хезмәткәре граждан 

хезмәте вазыйфасын били торган дәүләт органының кадрлар хезмәте тарафыннан 

таныкланган анкетасын, фотографияләрен тапшыра. 

 

 



 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

4 нче кушымта  

 

БЕЛДЕРҮ 

Хөрмәтле _____________________________________ ! 
(исеме, атасының исеме) 

Сезнең: 
(кирәклесен сайлап алырга) 

а) граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына карата квалификацион 

таләпләренә туры килмәвегезгә; 

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

турындагы Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән 

билгеләнгән чикләүләргә; 

в) документларны вакытында тапшырмавыгызга (аларны тулы күләмдә яисә 

рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшыруыгызга); 

г) тикшерү барышында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары нигезендә гражданның дәүләт граждан хезмәтенә керүенә каршы 

килерлек хәлләр ачыклануга 

бәйле рәвештә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсендә 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа, бүлек атамасы) 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурста катнашуга 

кертелмәвегез турында хәбәр итәм.
 

Документлар язма гариза нигезендә түбәндәге адрес буенча кире 

кайтарылырга мөмкин: 420021, Казан шәһәре, Әхтәмов ур., 14, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе (кадрлар хезмәте), 

телефон/факс: (843) 293-14-89, (843) 293-96-98. 

 

Идарә башлыгы   _________________________________ 
                                                                                               (фамилиясе һәм инициаллары) 

 



 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы Вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

5 нче кушымта 

 

 

БЕЛДЕРҮ 

 

Хөрмәтле _____________________________________ ! 
(исеме, атасының исеме) 

Сезнең Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы  

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа, бүлек атамасы) 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурста катнашуга кертелүегез 

турында хәбәр итәм. 

Конкурс: 420021, Казан шәһәре, Әхтәмов ур., 14, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе (кадрлар хезмәте), адресы буенча 20__ ел 

“___” _____________  _______ сәг. үткәрелә,          

телефон/факс: (843) 293-14-89, (843) 293-96-98. 

 

 

Идарә башлыгы   _________________________________ 
                                                                                               (фамилиясе һәм инициаллары) 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы Вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

6 нче кушымта 

 

 

БЕЛДЕРҮ 

 

Хөрмәтле _____________________________________ ! 
(исеме, атасының исеме) 

Сезнең Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы  

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа, бүлек атамасы) 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурста җиңүче булып 

танылыугыз турында хәбәр итәм. 

Сездән дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

________________________________________________________________________ 
(вазыйфа, бүлек атамасы) 

вазыйфасына билгеләү (кадрлар резервына кертү) буенча сорауларны чишү һәм 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен узу һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсенең дәүләт граждан хезмәтенең вазыйфасына 

билгеләнү турында хезмәт контракты төзү өчен  

420021, Казан шәһәре, Әхтәмов ур., 14, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсе (кадрлар хезмәте), адресы буенча 20__ ел «___» 

____________  _____ сәг. килүегезне сорыйм, 

телефоннар: (843) 293-14-89, (843) 293-96-98. 

 

 

Идарә башлыгы   _________________________________ 
                                                                                               (фамилиясе һәм инициаллары) 

 

 



 

Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 10.06.2014 № 48 

боерыгы белән расланган Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

Идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс 

уздыру турындагы Нигезләмәгә  

7 нче кушымта 

 

Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе (420021, 

Казан шәһәре, Әхтәмов ур., 14, телефон/факс: (843) 293-14-89, (843) 293-96-98,        

e-mail: zags@tatar.ru) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2007 

елның 7 ноябреннән № 614 карары белән расланган Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе (алга таба - Идарә) турында Нигезләмә 

буенча эш итүче Идарә башлыгы исеменнән Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы  

________________________________________________________________________ 
(граждан вазыйфасы, бүлек, Идарә атамасы) 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс үткәрде. 

  Кандидатлар тарафыннан тапшырылган белеме, граждан яки бүтән дәүләт 

хезмәте узу, башка эшчәнлек алып бару турындагы документлар нигезендә, шулай 

ук сайланган конкурс процедуралары нигезендә конкурс җиңүчесе дип 

________________________________________________________________________. 
(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

танылды. 

  Конкурс нәтиҗәләре буенча: 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе башлыгының 

20____елның «___»__________ №______ “Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасына ____________________________________________________ 
   (кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

билгеләү турында”; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсенең 

20____елның «___»__________ №______ “Татарстан Республикасы Министрлар 

mailto:zags@tatar.ru


 

Кабинеты ГХАТ Идарәсенең кадрлар резервына 

____________________________________________________ кертү турында” 
(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

боерыклары бастырылып чыгарылды. 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсенең Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) дәгъва кылучы башка кандидатлар вакантлы вазыйфага 

билгеләүдә кире кагылды. 

Аларга документлар язма гариза нигезендә 420021, Казан шәһәре, Әхтәмов 

ур., 14, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ Идарәсе адресы 

буенча кире кайтарылырга мөмкин, телефон: (843) 293-14-89, (843) 293-96-98. 


