
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 
 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫЋДЂЊЛЂТ 

ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ 

тел/факс. 8 (843) 236-91-44. E-mail: tatgi@tatar.ru, сайт: www.gji.tatarstan.ru 

  
№ 201 
   

П Р И К А З        Б О Е Р Ы К 
   "10" июль, 2017 ел. 

 

"Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы  

Дәүләт торак инспекциясендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте 

вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы 

гражданнар һәм Татарстан Республикасы 

Дәүләт торак инспекциясендәге Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре 

һәркемгә ачык мәгълүматны, шулай ук аларны 

идентификацияләү мөмкинлеген бирә торган 

мәгълүматларны урнаштырган сайтларның 

адреслары һәм (яисә) сайтларның битләре 

турында мәгълүматлар кабул итү, эшкәртү  

һәм тикшерү тәртибен раслау турында 

 

"Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында" 2004 елның                          

27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 20.2 статьясы,  "Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында" 2003 елның 16 гыйнварындагы          

3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 17.2 статьясы нигезендә                     

б о е р ы к  б и р ә м: 

 

1. "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар һәм 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендәге Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәткәрләре һәркемгә ачык мәгълүматны, шулай ук аларны 

идентификацияләү мөмкинлеген бирә торган мәгълүматларны урнаштырган 

сайтларның адреслары һәм (яисә) сайтларның битләре турында мәгълүматлар 

кабул итүнең, эшкәртүнең һәм тикшерүнең кушымтада бирелгән тәртибен 

расларга. 

2. Юридик бүлек башлыгына (О.В. Сидоров) бу Боерыкны дәүләт теркәвенә 

алу өчен Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына җибәрергә. 
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3. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендәге стуктур 

бүлекчәләрнең җитәкчеләренә хезмәткәрләрне шушы Боерык белән кул 

куйдыртып таныштырырга. 

4. Җыелма анализ һәм автоматлаштыру бүлеге башлыгына (И.С. Начвин) бу 

Боерык Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында дәүләт теркәвенә 

алынганнан соңгы ун эш көне эчендә аны "Интернет" мәгълүмати-коммуникация 

челтәрендә Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең Рәсми порталында Татарстан 

Республикасы Дәүләт торак инспекциясенең рәсми сайтындагы "Коррупциягә 

каршы көрәш" бүлегендә урнаштырырга.  

5. Бу Боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп 

билгелим. 

 

 

Башлык          С.А. Крайнов 
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Татарстан Республикасы 

Дәүләт торак инспекциясе 

башлыгының 2017 елның           

10 июлендәге № 201 

боерыгы белән расланды 

 

 

"Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә  

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә Татарстан  

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва  

кылучы гражданнар һәм Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендәге 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре һәркемгә ачык 

мәгълүматны, шулай ук аларны идентификацияләү мөмкинлеген бирә  

торган мәгълүматларны урнаштырган сайтларның адреслары һәм  

(яисә) сайтларның битләре турында мәгълүматлар кабул итү,  

эшкәртү һәм тикшерү тәртибе 

 
I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1. "Интернет" мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар һәм 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендәге Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәткәрләре һәркемгә ачык мәгълүматны, шулай ук аларны 

идентификацияләү мөмкинлеген бирә торган мәгълүматларны урнаштырган 

сайтларның адреслары һәм (яисә) сайтларның битләре турында мәгълүматлар 

кабул итү, эшкәртү һәм тикшерү тәртибе (алга таба – Тәртип) түбәндәгеләрне 

билгели: 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы 

гражданнарга (алга таба – гражданин) һәм Татарстан Республикасы Дәүләт торак 

инспекциясендәге Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә  

(алга таба – Инспекция, граждан хезмәткәре) "Интернет" мәгълүмати-

телекоммуникация челтәрендә алар һәркемгә ачык мәгълүматны, шулай ук 

аларны идентификацияләү мөмкинлеген бирә торган мәгълүматларны 

урнаштырган сайтларның адреслары һәм (яисә) сайтларның битләре турында 

мәгълүматлар (алга таба – Сайтлар турында мәгълүматлар, "Интернет" челтәре) 

бирү кагыйдәләрен;  

Сайтлар турында мәгълүматларны кабул итү һәм эшкәртү тәртибен; 

Сайтлар турында мәгълүматларның дөреслеген һәм тулы булуын тикшерү 

тәртибен. 

2. Һәркемгә ачык мәгълүмат дигәндә "Мәгълүмат, мәгълүмати 

технологияләр турында һәм мәгълүматны яклау турында" 2006 елның                             

27 июлендәге 149-ФЗ номерлы Федераль законның 7 статьясындагы 1 өлеше 

consultantplus://offline/ref=B6C3FAFF6737AC3488D9259374849EFF4C84A02872C9159E32A86759BC3D2326FEF2C7F399817979REj5P
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нигезендә аннан файдалану мөмкинлеге чикләнмәгән, һәркемгә ачык 

мәгълүматлар һәм бүтән төрле мәгълүмат аңлашыла. Шул ук вакытта 

мәгълүматтан файдалануда чикләмәнең булмавы затларның чикләнмәгән 

даирәсенә урнаштырылган мәгълүматны бернинди каршылыкларсыз алу һәм 

граждан хезмәткәренең яисә гражданинның рөхсәтеннән башка аннан үзе 

теләгәнчә файдалану мөмкинлеген бирә.  

3. Граждан хезмәткәренең яисә гражданинның шәхесен 

идентификацияләү мөмкинлеген бирүче мәгълүматлар сыйфатында түбәндәге 

мәгълүматларның җыелмасы яисә берсе булырга мөмкин: фамилиясе һәм исеме, 

фотосы, хезмәт урыны. 

 

II. Сайтлар турында мәгълүматларны кабул итү                                                           

һәм эшкәртү тәртибе 

 

4. Сайтлар турында мәгълүматларны түбәндәгеләр тапшыра:  

гражданин – Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенә (алга таба – 

граждан хезмәте) керешкәндә граждан хезмәтенә керешкән елдан алдагы өч 

календарь елы өчен;  

граждан хезмәткәре – ел саен, хисап елыннан соң килә торган елның 1 

апреленнән дә соңга калмыйча, алдагы календарь елы өчен.  

5. Сайтлар турында мәгълүматлар гражданнар һәм граждан 

хезмәткәрләре тарафыннан Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән Форма 

(алга таба – Форма) буенча тапшырыла. 

6. Һәркемгә ачык мәгълүмат, әгәр дә ул граждан хезмәткәре тарафыннан 

вазыйфаи бурычларын үтәү кысаларында урнаштырылган булса, Форма буенча 

чагылдырылырга тиеш түгел. 

7. Тутырылган Форма граждан хезмәткәре яисә гражданин тарафыннан 

Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгы карары белән 

Сайтлар турында мәгълүматларны эшкәртү өчен җаваплы итеп билгеләнгән, 

Инспекциянең кадрлар бүлеге хезмәткәренә (алга таба – җаваплы зат) тапшырыла. 

8. Җаваплы зат Форманы тутыруның тулы дәрәҗәдә башкарылуын, 

"Интернет" челтәреннән файдаланып, анда күрсәтелгән мәгълүматларның 

дөреслеген тикшерә, шәхси имзасын куя, шушы Тәртип Кушымтасына туры 

китерелгән рәвештә мәгълүматларны Форманы алган көнне журналга кертә. 

9. Тутырылмыйча буш урыннары калган Форма кабул ителергә тиеш 

түгел. 

10. Гражданин тарафыннан җиткерелгән Формада төгәл булмаган 

мәгълүматлар ачыкланган очракта, Инспекциянең кадрлар бүлеге кичекмәстән 

аңа граждан хезмәте вазыйфасына билгеләүдән баш тарту турында хәбәр итә.  

11. Сайтлар турында мәгълүматлар җаваплы зат тарафыннан граждан 

хезмәткәрләренең "Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт кадрлар составының бердәм 

мәгълүмат системасы" Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат 

системасындагы шәхси карточкаларына кертелә. 

consultantplus://offline/ref=2384165D523488A7590F9B502259B5B0FE59E968481261543CBD42C717348FAF0C439C7A0Dm2l6P
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12. Граждан хезмәткәрләре һәм гражданнар тарафыннан тапшырылган 

Формалар кадрлар бүлегендә биш ел дәвамында саклана, аннан соң Татарстан 

Республикасы Дәүләт торак инспекциясендә Шәхси мәгълүматларны эшкәртү 

кагыйдәләрендә билгеләнгән тәртиптә юкка чыгарылырга тиеш. 

 

 

III. Сайтлар турында мәгълүматларның дөрес һәм                                                      

тулы булу-булмавын тикшерү тәртибе 

 

13. Граждан хезмәткәрләре тарафыннан тапшырылган Сайтлар 

турындагы мәгълүматларның дөреслеге һәм тулы булу-булмавы Татарстан 

Республикасы Дәүләт торак инспекциясе башлыгының (башлык вазыйфаларын 

башкаручы затның) (алга таба – башлык) карары нигезендә тикшерелә. 

14. Тикшерүне үткәрү өчен түбәндәгеләр тарафыннан язмача рәвештә 

тапшырылган, җитәрлек дәрәҗәдә мәгълүмат нигез булып тора: 

хокук саклау органнары, бүтән дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары 

һәм аларның вазыйфаи затлары тарафыннан; 

сәяси партияләрнең даими гамәлдә булган җитәкчелек органнары һәм, сәяси 

партияләр булмаган, закон нигезендә теркәлгән бүтән гомумроссия, төбәкара һәм 

төбәк иҗтимагый берләшмәләр тарафыннан; 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы тарафыннан; 

гомумроссия һәм республика массакүләм мәгълүмат чаралары тарафыннан. 

15. Җаваплы зат язмача рәвештә граждан хезмәткәренә аңа карата 

тикшерү башлануы турында тикшерү үткәрү турында боерык чыгарылганнан соң 

ике эш көне эчендә хәбәр итә. 

16.  Граждан хезмәткәре тарафыннан тапшырылган Сайтлар турында 

мәгълүматларның дөреслеген һәм тулы булу-булмавын тикшерү җаваплы зат 

тарафыннан "Интернет" челтәрендә ул урнаштырган һәркемгә ачык мәгълүматны 

эзләү һәм күрсәтелгән мәгълүматның электрон күчермәләрен (скриншотларын) 

ясау юлы белән тикшерелә.   

17. Граждан хезмәткәре тикшерү барышында һәм аның нәтиҗәләре 

буенча язмача рәвештә аңлатмалар бирергә, өстәмә материаллар тапшырырга 

хокуклы. 

18. Шушы Тәртипнең 17 пунктында күрсәтелгән аңлатмалар тикшерү 

материалларына теркәлә. 

19. Тикшерү материаллары һәм тикшерү барышында тупланган 

мәгълүмат башлыкка тикшерү үткәрү турында боерык чыгарылган көн соңгы 10 

эш көненнән артмаган чорда тапшырыла. 

20. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 5 көнлек чорда башлык карар кабул итә: 

граждан хезмәткәренә карата юридик җаваплылык чараларын куллану өчен 

нигезләрнең булмавы турында; 

граждан хезмәткәренә карата юридик җаваплылык чараларын куллану 

турында; 

тикшерү материалларын, хокук бозу, җинаять кылу, экстремистлык 

consultantplus://offline/ref=B0901DF6A9E8016B8FB3244EE30C28FCE32616B16CB36ED77BBE623AD64C735678BDCE4303F3E988C308E08Cn5H8R
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эшчәнлегенә катнашы булу билгеләре булганда, вәкаләтләренә туры китереп, 

дәүләт органнарына юллау турында.  

21. Башлык кабул иткән карар турында җаваплы зат язмача рәвештә аңа 

карата тикшерү үткәрелгән граждан хезмәткәренә ике эш көне эчендә хәбәр итә.  

22. Сайтлар турында мәгълүматлар, башлыкның язмача ризалыгы белән, 

бер үк вакытта бу хакта аңа карата тикшерү үткәрелгән граждан хезмәткәренә 

хәбәр итеп, Россия Федерациясенең шәхси мәгълүматлар һәм дәүләт сере 

турындагы законнарын үтәп, тикшерүне үткәрү өчен нигез булган мәгълүматны 

җиткерүче хокук саклау органнарына, сәяси партияләрнең даими гамәлдә булган 

җитәкчелек органнарына һәм, сәяси партияләр булмаган, закон нигезендә 

теркәлгән бүтән гомумроссия, төбәкара һәм төбәк иҗтимагый берләшмәләренә, 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасына, гомумроссия һәм республика 

массакүләм мәгълүмат чараларына тапшырылырга мөмкин. 

23. Тикшерү материаллары Инспекциянең кадрлар бүлегендә тикшерү 

тәмамланган көннән башлап өч ел дәвамында саклана, аннан соң архивка 

тапшырыла. 

 

IV. Сайтлар турында мәгълүматлар тапшырмаган өчен                                             

җаваплы булу 

 

24. Сайтлар турында мәгълүматлар тапшырмаган очракта гражданин 

граждан хезмәтенә алына алмый, ә граждан хезмәткәре граждан хезмәтендә була 

алмый. 

25. Граждан хезмәткәренең Сайтлар турында мәгълүматлар тапшырмавы 

граждан хезмәтеннән куылуга китерә торган хокук бозу булып санала.  
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