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«Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте 

вазыйфаларын башкарырга дәгъва итүче 

гражданнар һәм Татарстан Республикасы 

Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында 

эшләүче Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданлык хезмәткәрләре 

гомумкулланылыштагы мәгълүматны, 

шулай ук аларны тәңгәлләштерергә 

мөмкинлек бирә торган мәгълүматны 

урнаштырган «Интернет» мәгълүмати-

телекоммуникацион челтәрдә булган 

сайтлар һәм (яки) сайт битләре адреслары 

турындагы мәгълүматны кабул итү, эшкәртү 

һәм тикшерү Тәртибен раслау турында» 

 

 

2004 елның 27 июлендә кабул ителгән 79-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә 

дәүләт гражданлык хезмәте турында» Федераль законның 20.2 маддәсе, 2003 елның 

16 гыйнварендә кабул ителгән 3-ЗРТ номерлы «Татарстан Республикасында дәүләт 

гражданлык хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законының 17.2 маддәсе 

нигезендә 

боерам: 

1.  Тәкъдим ителгән Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте 

вазыйфаларын башкарырга дәгъва итүче гражданнар һәм Татарстан Республикасы 

 
 



Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында эшләүче Татарстан Республикасы 

дәүләт гражданлык хезмәткәрләре гомумкулланылыштагы мәгълүматны, шулай ук 

аларны тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә торган мәгълүматны урнаштырган 

«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрдә булган сайтлар һәм (яки) сайт 

битләре адреслары турындагы мәгълүматны кабул итү, эшкәртү һәм тикшерү 

Тәртибен расларга. 

2. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшерүне үземдә калдырам.  

 

        

Министр                                                                                                       В.А.Леонов 

 



2017 елның 20 июлендә 

Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт 

министры кул куйган 475 

номерлы боерык тарафыннан 

расланган  

 

 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын башкарырга дәгъва итүче 

гражданнар һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгында эшләүче Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләре гомумкулланылыштагы мәгълүматны, шулай ук аларны 

тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә торган мәгълүматны урнаштырган «Интернет» 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрдә булган сайтлар һәм (яки) сайт битләре 

адреслары турындагы мәгълүматны кабул итү, эшкәртү һәм тикшерү Тәртибе 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

1. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын башкарырга 

дәгъва итүче гражданнар һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгында эшләүче Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык 

хезмәткәрләре гомумкулланылыштагы мәгълүматны, шулай ук аларны 

тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә торган мәгълүматны урнаштырган «Интернет» 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрдә булган сайтлар һәм (яки) сайт битләре 

адреслары турындагы мәгълүматны кабул итү, эшкәртү һәм тикшерү Тәртибе (алга 

таба – Тәртип) түбәндәгеләрне билгели: 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын башкарырга 

дәгъва итүче гражданнар (алга таба – гражданин) һәм Татарстан Республикасы 

Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданнар хезмәткәрләре (алга таба – гражданлык хезмәткәре, Министрлык) 

тарафыннан гомумкулланылыштагы мәгълүматны, шулай ук аларны 

тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә торган мәгълүматны урнаштырган «Интернет» 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрдә булган сайтлар һәм (яки) сайт битләре 



адреслары турындагы мәгълүматны (алга таба – Сайтлар турында мәгълүмат, 

«Интернет» челтәре) бирү тәртибе; 

сайтлар турындагы Мәгълүматны кабул итү һәм эшкәртү тәртибе; 

сайтлар турындагы Мәгълүматның дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү 

тәртибе. 

2. 2006 елның 27 июлендә кабул ителгән «Мәгълүмат, мәгълүмати 

технологияләр турында һәм мәгълүматны саклау турында» 149-ФЗ федераль 

законның 7 маддәсенең 1 өлеше буенча гомумачык хәбәрләр һәм кулланучылары 

чикләнмәгән башка төр мәгълүмат гомумкулланылыштагы мәгълүмат дип атала. 

Шул ук вакытта мәгълүматка карата чикләүләр булмау урнаштырылган 

мәгълүматны чикләнмәгән даирә тарафыннан тоткарлыксыз рәвештә алу һәм 

гражданлык хезмәткәре яки гражданинның ризалыгыннан башка үз ихтыяры буенча 

куллануны күздә тота.  

3. Фамилия һәм исем, фотосурәт, хезмәт итү урыны турындагы мәгълүматның 

җыелмасы яки шуларның берсе гражданлык хезмәткәре яки гражданинның шәхесен 

тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә торган мәгълүмат сыйфатында килергә мөмкин. 

 

II. Сайтлар турында Мәгълүматны кабул итү һәм эшкәртү тәртибе  

 

4. Сайтлар турында мәгълүматны бирә:  

гражданин – Татарстан Республикасы дәүләт гражданнар хезмәтенә (алга таба 

– гражданлык хезмәте) кергәндә гражданлык хезмәтенә керер алдыннан өч 

календарь ел өчен; 

гражданлые хезмәткәре – алдагы календарь ел өчен, хисап елыннан соң килә 

торган елның 1 апреленнән дә соңга калмыйча ел саен. 

5. Сайтлар турында мәгълүмат гражданнар һәм гражданлык хезмәткәрләре 

тарафыннан Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән форма (алга 

таба – Форма) буенча тәкъдим ителә.  

6. Гомумкулланылыштагы мәгълүмат гражданлык хезмәткәренең вазыйфаи 

бурычларын үтәү кысаларында урнаштырылган очракта ул Формада 

чагылдырылмый. 



7. Тутырылган Форма гражданлык хезмәткәре яки гражданин тарафыннан 

сайтлар турында Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт министры 

боерыгы нигезендә Мәгълүматны эшкәртүне тормышка ашыру өчен җаваплы итеп 

билгеләнгән дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләсе буенча сектор хезмәткәренә (алга 

таба – җаваплы зат) тапшырыла 

8. Җаваплы зат Форманы кабул итеп алган көнне Форманы тутыруның 

тулылыгын, «Интернет» челтәрен кулланып анда күрсәтелгән мәгълүматның 

дөреслеген тикшерә, шәхси имзасын куя, әлеге Тәртипнең Кушымтасында тәкъдим 

ителгән форма буенча журналга мәгълүмат кертә. 

9. Тутырылмаган юллары булган форма кабул ителми. 

10. Гражданин тарафыннан бирелгән Формада дөреслеккә туры килми торган 

мәгълүматлар барлыгы ачыкланган очракта дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләсе 

буенча сектор аңа кичекмәстән гражданлык хезмәте вазыйфасына билгеләүдән баш 

тарту турында хәбәр җиткерә. 

11. Сайтлар турында мәгълүмат җаваплы зат тарафыннан гражданлык 

хезмәткәрләренең «Татарстан Республикасында дәүләт гражданлык хезмәте һәм 

Татарстан Республикасында муниципаль хезмәт кадрлар составының бердәм 

мәгълүмати системасы» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмати 

системасындагы шәхси карточкаларына кертелә.  

12. Гражданлык хезмәткәрләре һәм гражданиннар тарафыннан тәкъдим 

ителгән формалар дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләсе буенча секторында биш ел 

дәвамында саклана, соңыннан Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгында шәхси мәгълүматларны эшкәртү кагыйдәләре тарафыннан 

билгеләнгән тәртиптә юкка чыгарылырга тиеш булалар.  

 

III. Сайтлар турындагы Мәгълүматның дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү 

тәртибе  

 

13. Гражданлык хезмәткәрләре тарафыннан тәкъдим ителгән сайтлар турында 

Мәгълүматның дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү Татарстан Республикасы 

яшьләр эшләре һәм спорт министры (министр вазыйфаларын башкаручы зат) (алга 



таба – министр) боерыгы буенча тормышка ашырыла.  

14. Хокук саклау органнары, башка дәүләт органнары, җирле үзидарә 

органнары һәм аларның вазыйфаи затлары; 

сәяси партияләрнең даими рәвештә гамәлдә булган идарә органнары һәм закон 

нигезендә теркәлгән сәяси партияләр булып тормаган башка гомумроссия, 

регионара һәм региональ иҗтимагый берләшмәләр; 

Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы;  

гомумроссия һәм республика массакүләм мәгълүмат чаралары тарафыннан 

җитәрлек күләмдә язма рәвештә бирелгән мәгълүмат тикшерү өчен нигез булып 

тора. 

15. Җаваплы зат тикшерү үткәрү турында боерык чыккан көннән алып ике 

эш көне дәвамында гражданлык хезмәткәренә язма рәвештә аңа карата тикшерү 

башлану турында хәбәр җиткерә. 

16. Гражданлык хезмәткәре тарафыннан тәкъдим ителгән сайтлар турында 

Мәгълүматның дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү җаваплы зат тарафыннан 

«Интернет» челтәрендә гомумкулланылышта булган мәгълүмат урнаштыруны эзләү 

һәм әлеге мәгълүматның электрон нөсхәсен (скриншотлар) булдыру нигезендә 

тормышка ашырыла.  

17. Гражданлык хезмәткәре тикшерү барышында һәм аның нәтиҗәләре буенча 

язмача аңлатма бирергә, өстәмә материаллар тәкъдим итәргә хокуклы. 

18. Әлеге Тәртипнең 17 пунктында күрсәтелгән аңлатмалар тикшерү 

материалларына теркәп куела. 

19. Тикшерү материаллары һәм тикшерү барышында җыелган мәгълүмат 

тикшерү үткәрү турында боерык чыгарганнан алып 10 эш көненнән дә артмаган 

вакыт эчендә министрга тапшырыла.  

20. Тикшерү нәтиҗәләре буенча 5 көн эчендә министр түбәндәге 

карарларның берсен кабул итә:  

гражданлык хезмәткәренә карата юридик җаваплылык чаралар куллану өчен 

нигезләр булмау турында; 

гражданлык хезмәткәренә карата юридик җаваплылык чараларын куллану 



турында; 

хокук бозу, җинаять, экстремистик эшчәнлеккә кагылышы булу билгеләре 

булган очракта тикшерү материалларын компетенциясенә караган дәүләт 

органнарына юллау турында. 

21. Җаваплы зат министр тарафыннан кабул ителгән карар турында аңа карата 

тикшерү үткәрелгән гражданлык хезмәткәренә ике эш көне дәвамында язмача хәбәр 

итә.  

22. Сайтлар турында Мәгълүмат министрның язмача рөхсәте белән бер үк 

вакытта аңа карата тикшерү уздырылган гражданлык хезмәткәренә бу турыда хәбәр 

җиткерү белән бергә, Россия Федерациясенең шәхси мәгълүматлар һәм дәүләт сере 

турындагы законнарын үтәгән хәлдә, тикшерү үткәрү өчен нигез булып торган 

мәгълүматны тәкъдим иткән хокук саклау органнарына, сәяси партияләрнең даими 

рәвештә гамәлдә булган идарә органнарына һәм закон нигезендә теркәлгән сәяси 

партияләр булып тормаган башка гомумроссия, регионара һәм региональ 

иҗтимагый берләшмәләргә, Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасына, 

гомумроссия һәм республика массакүләм мәгълүмат чараларына җибәрелергә 

мөмкин.  

23. Тикшерү материаллары тикшерү тәмамланганнан соң өч ел дәвамында 

дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләсе буенча секторында саклана, аннары архивка 

җибәрелә.  

 

IV. Сайтлар турында мәгълүмат бирмәгән өчен җаваплылык 

 

24. Сайтлар турында Мәгълүмат бирмәгән очракта гражданин гражданлык 

хезмәтенә кабул ителә алмый, ә гражданлык хезмәткәре гражданлык хезмәтендә 

була алмый. 

25. Гражданлык хезмәткәре тарафыннан сайтлар турында Мәгълүматны 

бирмәү гражданлык хезмәтеннән азат итүгә китерә торган хокук бозу булып тора.  



2017 елның 20 июлендә 

Татарстан Республикасы яшьләр 

эшләре һәм спорт министрының  

475 номерлы боерыгы  

тарафыннан расланган Тәртипкә 

Кушымта  

 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык 

хезмәте вазыйфаларын башкарырга дәгъва итүче гражданнар һәм Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгында эшләүче Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәткәрләре гомумкулланылыштагы 

мәгълүматны, шулай ук аларны тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә торган мәгълүматны урнаштырган «Интернет» 

мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрдә булган сайтлар һәм (яки) сайт битләре адреслары турындагы бирелгән 

мәгълүматны исәпкә алу 

журналы 

 

 
№  Форманы 

тапшыру/кабул

итү рәвеше  

 

Форманы тапшырган 

затның ФИА.и 

Форманы тапшырган 

затның вазыйфасы 

(гражданин дәгъва итә 

торган вазыйфа) 

Форманы тәкъдим итүченең 

имзасы (форма почта аша 

килгән очракта, кергән 

номеры) 

Форманы 

кабул иткән 

затның ФИА.и 

Форманы кабул 

иткән затның 

имзасы  

Тикшерү турында 

мәгълүмат (боерыкның 

реквизитлары, тикшерү 

нәтиҗәләре)  

        

        

        

        

        

 

 

 


