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"Интернет" мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендз Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэ 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэте вазыйфаларын билэугэ дэгъва 
кылучы гражданнар Ьэм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 
идарзсендзге Татарстан Республикасы дэулэт 
граждан хезмэткэрлэре Ьэркемгэ ачык 
мэгълуматны, шулай ук аларны 
идентификациялэу мемкинлеген бирэ торган 
мэгълуматларны урнаштырган сайтларныц 
адреслары Ьэм (яисэ) сайтларныц битлэре 
турында мэгьлуматлар кабул иту, эшкэрту 
Ьэм тикшеру тэртибен раслау турында

"Россия Федерациясе дэулэт граждан хезмэте турында" 2004 елныц 
27 июлендэге 79-ФЗ номерлы Федераль законныц 20.2 статьясы, "Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэте турында" 2003 елныц 16 гыйнварындагы 
З-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законыныц 17.2 статьясы нигезендэ 
б о е р ы к  б и р э м :

1. Кушымтада бирелгэн "Интернет" мэгълумати-телекоммуникация 
челтэрендз Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэ 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын билэугэ дэгъва 
кылучы гражданнар Ьэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 
идарэсендэге Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэре Ьэркемгэ ачык 
мэгълуматны, шулай ук аларны идентификациялэу мемкинлеген бирэ торган 
мэгълуматларны урнаштырган сайтларныц адреслары Ьэм (яисэ) сайтларныц 
битлэре турында мэгьлуматлар кабул иту, эшкэрту Ьэм тикшеру тэртибен расларга.

2. Бу боерык утэлешен контрольдэ лоту буенча уземне ждваплы итеп 
билгелим.

Идарэ башлыгы А.Р. Шэвэлиева

mailto:zags@tatar.ru


Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты 
ГХАТ идарэсенец 
20.07.2017 № 42 боерыгы 
белэн расланды

"Интернет" мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэ 

Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын билэугэ дэгьва 
кылучы гражданнар Ьэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 

идарэсендэге Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэре Ьэркемгэ ачык 
мэгълуматны, шулай у к аларны идентификациялэу мемкинлеген бирэ торган 
мэгьлуматларны урнаштырган сайтларныц адреслары Ьэм (яисэ) сайтларныц , 

битлэре турында мэгълуматлар кабул иту, эшкэрту Ьэм тикшеру
тэртибе

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1. "Интернет" мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэ Татарстан Республикасы 
дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын билэугэ дэгьва кылучы гражданнар Ьэм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэге Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэткэрлэре Ьэркемгэ ачык мэгълуматны, шулай ук 
аларны идентификациялэу мемкинлеген бирэ торган мэгьлуматларны урнаштырган 
сайтларныц адреслары Ьэм (яисэ) сайтларныц битлэре турында мэгълуматлар кабул 
иту, эшкэрту Ьэм тикшеру тэртибе (алга таба -  Тэртип) тубэндэгелэрне билгели:

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэ Татарстан 
Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын билэугэ дэгьва кылучы 
гражданнар (алга таба -  гражданин) Ьэм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты ГХАТ идарэсендэге Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэрлэре (алга таба -  граждан хезмэткэре, Идарэ) тарафыннан "Интернет" 
мэгълумати-телекоммуникация челтэрендэ Ьэркемгэ ачык мэгълумат, шулай ук 
аларны идентификациялэу мемкинлеген бирэ торган мэгълуматлар урнаштырылган 
сайтларнын адреслары Ьэм (яисэ) сайтларныц битлэре турында мэгълуматлар (алга 
таба -  Сайтлар турында мэгълуматлар, "Интернет" челтэре) тапшыру кагыйдэлэрен;

Сайтлар турында мэгьлуматларны кабул иту Ьэм эшкэрту тэртибен;
Сайтлар турында мэгълуматларныц дореслеген Ьэм тулы булуын тикшеру 

тэртибен.
2. Ьэркемгэ ачык мэгълумат дигэндэ "Мэгълумат, мэгълумати технологиялэр 

турында Ьэм мэгълуматны яклау турында" 2006 елныц 27 июлендэге 149-ФЗ 
номерлы Федераль законный 7 стагьясындагы 1 олеше нигезендэ аннан файдалану 
момкинлеге чиклэнмэгэн, Ьэркемгэ ачык мэгълуматлар Ьэм бутэн терле мэгълумат 
ацлашыла. Шул ук вакытта мэгълуматтан файдалануда чиклэмэнец булмавы
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затларныц чиклэнмэгэн даирзсенз урнаштырылган мэгълуматны бернинди 
каршылыкларсыз алу Ьэм граждан хезмэткэренец яисэ гражданинньщ рехсэтеннэн 
башка аннан узе телэгэнчэ файдалану мемкинлеген бирэ.

3. Граждан хезмэткэренец яисэ гражданинньщ шэхесен идентификациялэу 
мемкинлеген бируче мэгълуматлар сыйфатында тубэндэге мэгълуматларныц 
жыелмасы яисэ берсе булырга мемкин: фамилиясе Ьэм исеме, фотосы, хезмэт 
урыны.

II. Сайтлар турында мэгьлуматларны кабул иту Ьэм эшкэрту тэртибе

4. Сайтлар турында мэгьлуматларны тубэндэгелэр тапшыра:
гражданин -  Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэтенэ (алга таба -  

граждан хезмэте) керешкэндэ граждан хезмэтенэ керешкэн елдан алдагы еч 
календарь елы ечен;

граждан хезмэткэре -  ел саен, хисап елыннан соц килэ торган елныц 
1 апреленнэн дэ соцга калмыйча, алдагы календарь елы ечен.

5. Сайтлар турында мэгълуматлар гражданнар Ьэм граждан хезмэткэрлэре 
тарафыннан Россия Федерациясе Хекумэте билгелэгэн Форма (алга таба -  Форма) 
буенча тапшырыла.

6. Ьэркемгэ ачык мэгълумат, эгэр дэ ул граждан хезмэткэре тарафыннан 
вазыйфаи бурычларын утэу кысаларында урнаштырылган булса, Форма буенча 
чагылдырылырга тиеш тугел.

7. Тутырылган Форма граждан хезмэткэре яисэ гражданин тарафыннан Идарэ 
башлыгыньщ боерыгы нигезендэ Сайтлар турында мэгьлуматларны эшкэрту ечен 
жаваплы итеп билгелэнгэн хокукый, оештыру Ьэм кадрлар эше булеге хезмэткэренэ 
(алга таба -  жаваплы зат) тапшырыла.

8. Ждваплы зат Форманы тутыруньщ тулы дэрэжэдэ башкарылуын, 
"Интернет" челтэреннэн файдаланып, анда курсэтелгэн мэгълуматларныц 
дереслеген тикшерэ, гнэхси имзасын куя, шушы Тэртип Кушымтасына туры 
китерелгэн рэвештэ мэгьлуматларны Форманы алган кенне журналга кертэ.

9. Тутырылмыйча буш урыннары калган Форма кабул ителергэ тиеш тугел.
10. Гражданин тарафыннан житкерелгэн Формада тогэл булмаган 

мэгълуматлар ачыкланган очракта, хокукый, оештыру Ьэм кадрлар эше булеге 
кичекмэстэн аца граждан хезмэте вазыйфасына билгелэудэн баш тарту турында 
хэбэр итэ.

11. Сайтлар турында мэгълуматлар жаваплы зат тарафыннан граждан 
хезмэткэрлэренец "Татарстан Республикасыныц дэулэт граждан хезмэте Ьэм 
Татарстан Республикасында муниципаль хезмэт кадрлар составыныц бердэм 
мэгълумат системасы" Татарстан Республикасы дэулэт мэгълумат системасындагы 
шэхси карточкаларына кертелэ.

12. Граждан хезмэткэре Ьэм гражданин тарафыннан тапшырылган Формалар 
биш ел дэвамында хокукый, оештыру Ьэм кадрлар эше булегендэ саклана, шуннан 
соц Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсенец Шэхси
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мэгълуматларны эшкэрту кагыйдэлэрендэ билгелэнгэн тэртиптэ юкка чыгарылырга 
тиеш.

III. Сайтлар турында мэгълуматларныц дерес 
Ьэм хулы булу-булмавын тикшеру тэртибе

*

13. Граждан хезмэткэрлэре тапшырган Сайтлар турында мэгълуматларныц 
дерес Ьэм тулы булуын тикшеру Идарэ башлыгыныц (Идарэ башлыгы 
вазыйфаларын башкаручы затныц) боерыгы буенча гамэлгэ ашырыла.

14. Тубэндэгелэр тарафыннан язмача рэвештэ тапшырылган, житэрлек 
дэрэжэдэге мэгълумат тикшеру ечен нигез булып тора:

хокук саклау органнары, бутан дэулэт органнары, жирле узидарэ органнары 
Ьэм аларныц вазыйфаи затлары тарафыннан;

сэяси партиялэрнец даими гамэлдэ булган житэкчелек органнары Ьэм, сэяси 
партиялэр булмаган, закон нигезендэ теркэлгэн бутан гомумроссия, тобэкара Ьэм 
тебэк ижтимагый берлэшмэлэр тарафыннан;

Татарстан Республикасы Ижтимагый палатасы тарафыннан;
гомумроссия Ьэм республика массакулэм мэгълумат чаралары тарафыннан.
15. Ждваплы зат язмача рэвештэ граждан хезмэткэренэ аца карата тикшеру 

башлануы турында тикшеру уткэру турында боерык чыгарылганнан соц ике эш коне 
эчендэ хэбэр итэ.

16. Граждан хезмэткэре тарафыннан тапшырылган Сайтлар турында 
мэгълуматларныц дереслеген Ьэм тулы булу-булмавын тикшеру жаваплы зат 
тарафыннан "Интернет" челтэрендэ ул урнаштырган Ьэркемгэ ачык мэгьлуматны 
эзлэу Ьэм курсэтелгэн мэгълуматныц электрон кучермэлэрен (скриншотларын) ясау 
юлы белэн тикшерелэ.

17. Граждан хезмэткэре тикшеру барышында Ьэм аныц нэтижэлэре буенча 
язмача рэвештэ ацлатмалар бирергэ, остэмэ материаллар тапшырырга хокуклы.

18. Шушы Тэртипнец 17 пунктында курсэтелгэн ацлатмалар тикшеру 
материалларына теркэлэ.

19. Тикшеру материаллары Ьэм тикшеру барышында тупланган мэгълумат 
Идарэ башлыгына тикшеру уткэру турында боерык чыгарылган коннэн соцгы 10 эш 
коненнэн артмаган чорда тапшырыла.

20. Тикшеру нэтижэлэре буенча 5 конлек чорда Идарэ башлыгы карар кабул
итэ:

граждан хезмэткэренэ карата юридик жаваплылык чараларын куллану очен 
нигезлэрнец булмавы турында;

граждан хезмэткэренэ карата юридик жаваплылык чараларын куллану 
турында;

тикшеру материалларын, хокук бозу, жинаять, экстремистлык эшчэнлегенэ 
катнашы булу билгелэре булганда, вэкалэтлэренэ туры китереп, дэулэт органнарына 
юллау турында.
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21. Идарэ башлыгы кабул иткэн карар турында жаваплы зат язмача рэвештэ 
аца карата тикшеру уткэрелгэн граждан хезмэткэренэ ике эш кене эчендэ хэбэр итэ.

22. Сайтлар турында мэгълуматлар, Идарэ башлыгыньщ язмача ризалыгы 
белэн, бер ук вакытта бу хакта аца карата тикшеру уткэрелгэн граждан хезмэткэренэ 
хэбэр итеп, Россия Федерациясенец шэхси мэгълуматлар Ьэм дэулэт сере турындагы 
законнарын утэп, тикшеруне уткэру очен нигез булган мэгьлуматны житкеруче 
хокук саклау органнарына, сэяси партиялэрнец даими гамэлдэ булган житэкчелек 
органнарына Ьэм, сэяси партиялэр булмаган, закон нигезендэ теркэлгэн бутэн 
гомумроссия, тебэкара Ьэм тобэк ижтимагый берлэшмэлэренэ, Татарстан 
Республикасы Ижтимагый палатасына, гомумроссия Ьэм республика массакулэм 
мэгълумат чараларына тапшырылырга мемкин.

23. Тикшеру материаллары хокукый, оештыру Ьэм кадрлар эше булегендэ 
тикшеру тэмамланган кеннэн сонгы оч ел дэвамында саклана, аннан соц архивка 
тапшырыла.

IV. Сайтлар турында мэгълуматлар тапшырмаган очен
жаваплы булу

24. Сайтлар турында мэгълуматлар тапшырмаган очракта гражданин граждан 
хезмэтенэ алына алмый, э граждан хезмэткэре граждан хезмэтендэ була алмый.

25. Граждан хезмэткэренец Сайтлар турында мэгълуматлар тапшырмавы 
граждан хезмэтеннэн куылуга китерэ торган хокук бозу булып санала.
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
ГХАТ идарэсенен 20,07.2017 № 42 боерыгы белэн 
расланган "Интернет" мэгълумати-
телекоммуникация челтзрендэ Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ 
идарэсендэ Татарстан Республикасы дэулэт 
граждан хезмэте вазыйфаларын билэугэ дзгъва 
кылучы гражданнар Ьэм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэге 
Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэрлэре Ьэркемгэ ачык мэгълуматны, шулай 
ук аларны идентификациялэу мвмкинлеген бирэ 
торган мэгълуматларны урнаштырган сайтларньщ 
адреслары Иэм (яисэ) сайтларньщ битлэре турында 
мэгълуматлар кабул иту, эшкэрту Ьэм тикшеру 
тэртибенэ кушымта

"Интернет" мэгьлумати-телекоммуникация челтзрендэ Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
ГХАТ идарэсендэ Татарстан Республикасы дэулэт граждан хезмэте вазыйфаларын билэугэ дэгъва кылучы гражданнар 

йэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарэсендэге Татарстан Республикасы дэулэт граждан 
хезмэткэрлэре йэркемгэ ачык мэгълуматны, шулай ук аларны идентификациялэу мвмкинлеген бирэ торган 

мэгълуматларны урнаштырган сайтларньщ адреслары Ьэм (яисэ) сайтларньщ битлэре турында
тапшырылган мэгълуматларны исэпкэ алу журналы

№
п/п

Форманы 
тапшыру/кабул 

иту датасы

Форманы
тапшыручынын ФИА

Форманы 
тапшыручынын 

вазыйфасы (гражданин 
дэгъва кыла торган 

вазыйфа)

Форманы тапшыручынын 
имзасы (яисэ, форма почта 

аша килгэндэ, керу №)

Форманы 
кабул иткэн 
затнын ФИА

Рэвешне кабул
ИТКЭН

затнын имзасы

Тикшеру турында 
мэгълумат (боерык 

реквизитлары, тикшеру 
нэтижэсе)




