
 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯШЬЛӘР ЭШЛӘРЕ ҺӘМ СПОРТ МИНИСТРЛЫГЫ 

 

Б О Е Р Ы К 

 
               12.09.2017                                             Казан                                             № 592 

 

 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт гражданлык 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

башкаруга (кадрлар резервына кертүгә) 

бәйге үткәрү турында Нигезләмәне 

раслау турында  

 

2004 елның 27 июлендә кабул ителгән «Россия Федерациясендә дәүләт 

гражданлык хезмәте турында» 79-ФЗ номерлы Федераль закон, 2005 елның 1 

февралендә кул куелган «Россия Федерациясендә дәүләт гражданлык хезмәтенең 

вакантлы вазыйфаларын башкару турында» Россия Федерациясе Президентының 

112 номерлы Указы, 2003 елның 16 гыйнварендә кабул ителгән «Татарстан 

Республикасында дәүләт гражданлык хезмәте турында» 3-ЗРТ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, 2011 елның 14 мартында – «Татарстан Республикасында 

дәүләт гражданлык хезмәтенә кадрлар резервы турында Нигезләмәне раслау 

турында» УП-127 номерлы, 2015 елның 11 декабрендә кул куелган «Татарстан 

Республикасында дәүләт гражданлык хезмәткәрләре һәм Татарстан Республикасы 

дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын башкаруга дәгъва кылган гражданнар 

өчен тестлаштыру үткәрү мәсьәләләре» УП-1192 номерлы Татарстан Республикасы 

Президенты Указлары нигезендә 



боерам: 

1. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

башкаруга (кадрлар резервына кертүгә) бәйге үткәрү турында тәкъдим ителгән 

Нигезләмәне расларга; 

2. 2014 елның 26 маенда кул куелган «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар резервына кертүгә) бәйге үткәрү 

турында» 381 номерлы Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт 

министрлыгы боерыгын гамәлдән чыккан дип танырга. 

3. Әлеге боерык рәсми рәвештә басылып чыккан көннән үз көченә керә.  

4. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшерүне үз артымда калдырам.  

 

Министр                                                                                                       В.А.Леонов 

 



  

Татарстан Республикасы 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт 

министрлыгының 

2017 елның 12 

сентябрендә кул куелган 

592 нче номерлы боерыгы 

тарафыннан расланды 

 

 

 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең 

 вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар резервына кертүгә) 

 бәйге үткәрү турында   

НИГЕЗЛӘМӘ 

 

1. Әлеге Нигезләмә тарафыннан Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм 

спорт министрлыгында (алга таба – Министрлык) Татарстан Республикасы дәүләт 

гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар резервына 

кертүгә) бәйге уздыру тәртибе һәм шартлары билгеләнә. Гражданлык хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар резервына кертүгә) бәйге (алга таба – 

бәйге) Россия Федерациясе гражданнарының дәүләт хезмәтенә тигез хокуклы 

булуын, шулай ук дәүләт гражданлык хезмәткәрләренең (алга таба – дәүләт 

хезмәткәрләре) бәйге нигезендә вазыйфаи үсешкә конституцион хокукларын тәэмин 

итә.  

1.1. Бәйге 2004 елның 27 июлендә кабул ителгән «Россия Федерациясендә 

дәүләт гражданлык хезмәте турында» 79-ФЗ номерлы Федераль законның (алга таба 

– Федераль закон) 22 маддәсе, 2005 елның 1 февралендә кул куелган «Россия 

Федерациясендә дәүләт гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын башкару 

турында» Россия Федерациясе Президентының 112 номерлы Указы, 2003 елның 16 

гыйнварендә кабул ителгән «Татарстан Республикасында дәүләт гражданлык 

хезмәте турында» 3-ЗРТ номерлы Татарстан Республикасы Законы, 2011 елның 14 

мартында – «Татарстан Республикасында дәүләт гражданлык хезмәтенә кадрлар 



резервы турында Нигезләмәне раслау турында» УП-127 номерлы Татарстан 

Республикасы Президенты Указы, 2015 елның 11 декабрендә кул куелган 

«Татарстан Республикасында дәүләт гражданлык хезмәткәрләре һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфаларын башкаруга дәгъва кылган 

гражданнар өчен тестлаштыру үткәрү мәсьәләләре» УП-1192 номерлы Татарстан 

Республикасы Президенты Указы нигезендә үткәрелә.  

2. Бәйге Министрлыкта Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм спорт 

министры (алга таба – министр) карары буенча дәүләт хезмәтендә вакантлы вазыйфа 

булган очракта  «Россия Федерациясендә дәүләт гражданлык хезмәте турында» 

Федераль законы һәм «Татарстан Республикасында дәүләт гражданлык хезмәте 

турында» Татарстан Республикасы Законы буенча аларны башкару бәйге нигезендә 

үткәрелә.  

2.1. Министрлыкның кадрлар резервына кертүгә бәйге дәүләт хезмәте һәм 

кадрлар мәсьәләләре буенча сектор тарафыннан Министрлыкның гражданлык 

хезмәтендәге вакантлы вазыйфаларны башкаручы белгечләргә булган ихтыяҗын 

бәяләү нәтиҗәләре һәм Министрлыкның үзендә булган кадрлар резервыннан чыгып 

оештырыла. 

2.2. Министрлыкның кадрлар резервына кертүгә бәйге Министрлыкның бәйге 

комиссиясе тарафыннан әлеге Нигезләмә тарафыннан билгеләнгән тәртип буенча 

үткәрелә.  

2.3. Бәйге үткәрү турында карар министр тарафыннан дәүләт хезмәте һәм 

кадрлар мәсьәләләре буенча сектор мөдире тарафыннан әзерләнгән язмача 

аңлатмалы гариза нигезендә кабул ителә. Гаризада бәйге игълан итү турындагы 

җөмлә белән беррәттән дәүләт гражданлык хезмәте вазыйфасының атамасы (алга 

таба – дәүләт хезмәте вазыйфасы) һәм вазыйфаи бурычларның үзенчәлекләрен истә 

тоткан хәлдә әлеге вазыйфаны башкару өчен кирәк булган квалификацион таләпләр 

күрсәтелергә тиеш (әлеге Нигезләмәнең 1 кушымтасы). 

3. Бәйге түбәндәге очракларда үткәрелми:  



а) билгеле бер вакытка Россия Федерациясе дәүләт гражданлык хезмәте  

вазыйфасының (алга таба – дәүләт хезмәте вазыйфасы) «җитәкчеләр» һәм 

«ярдәмчеләр (киңәшчеләр)» категорияләре вәкаләтләрен башкаруга билгеләгәндә;   

б) Россия Федерациясе Президенты яисә Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тарафыннан билгеләнелә яисә азат ителә торган «җитәкчеләр» һәм «ярдәмчеләр 

(киңәшчеләр)» категорияләрен дәүләт гражданлык хезмәтенең «җитәкчеләр» 

категориясе вазыйфасына билгеләгәндә;  

в) аерым вакытка исәпләнгән хезмәт контракты төзегәндә;  

г) 2004 елның 27 июлендә кабул ителгән «Россия Федерациясе дәүләт 

гражданлык хезмәте турында» 79-ФЗ номерлы Федераль законының 28 нче 

маддәсенең 2 өлешендә, 31 нче маддәсенең 1 өлешендә һәм 60.1 маддәсенең 9 

өлешендә каралган очракларда дәүләт хезмәткәрен башка гражданлык хезмәтенә 

билгеләгәндә;  

д) гражданлык хезмәтенең кадрлар резервына кертелгән гражданлык 

хезмәткәрен (гражданын) гражданлык хезмәте вазыйфасына билгеләгәндә.  

4. Бәйге түбәндәге очракларда үткәрелмәскә мөмкин: 

а) дәүләт органы норматив акты белән расланган вазыйфалар исемлеге буенча 

дәүләт сере булып торган мәгълүматларны файдалану белән бәйле булган вазыйфаи 

бурычлар үти торган гражданлык хезмәтенең аерым вазыйфаларына билгеләгәндә;   

б) гражданлык хезмәтенең кече вазыйфалары группасына керә торган 

гражданлык хезмәте вазыйфасына билгеләгәндә, яллаучы вәкиле карары буенча.  

5. Бәйгедә катнашу хокукына 18 яшькә җиткән, Россия Федерациясе дәүләт 

телен белә торган һәм Россия Федерациясенең дәүләт гражданлык хезмәте турында 

законнары буенча билгеләнгән гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын 

башкару өчен квалификация таләпләренә туры килә торган  Россия Федерациясе 

гражданнары ия була.  



Гражданлык хезмәткәре, бәйге уздыру вакытына нинди вазыйфа башкарса да, 

гомуми нигезләрдә бәйгедә катнашырга хокуклы.  

6. Бәйге ике этапта уздырыла. Беренче этапта Министрлыкның һәм дәүләт 

хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмати системасының «Интернет» (алга таба – 

«Интернет» челтәре) мәгълүмати-телекоммуникацион челтәренең рәсми 

сайтларында бәйгедә катнашу өчен документлар кабул итү турында белдерү, шулай 

ук бәйге турындагы түбәндәге мәгълүмат урнаштырыла: гражданлык хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасы атамасы, әлеге вазыйфаны алу өчен квалификацион таләпләр, 

гражданлык хезмәтен узу шартлары, әлеге Нигезләмәнең 7 пункты буенча тәкъдим 

ителергә тиеш булган документларны кабул итү урыны һәм вакыты, күрсәтелгән 

документларны кабул итү вакыты, аны уздыру  урыны һәм тәртибе, башка 

мәгълүмати документлар.  Бәйгедә катнашу өчен документлар кабул итү турында 

белдерү һәм бәйге турында мәгълүмат шулай ук вакытлы басмаларда бастырылырга 

мөмкин.  

7. Бәйгедә катнашырга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданы дәүләт 

органына түбәндәгеләрне тәкъдим итә:  

а) шәхси гариза; 

б) Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган форма буенча тутырылган һәм 

имзаланган анкета, фото белән бергә;  

в) паспорт яки аны алмаштыра торган документ күчермәсе (тиешле документ 

бәйгегә килгәндә шәхсән тәкъдим ителә); 

г) кирәкле һөнәри белем, квалификация һәм эш стажы булуын раслый торган 

документлар: 

нотариаль рәвештә яки эш урынындагы кадрлар хезмәте тарафыннан расланган 

хезмәт кенәгәсе күчермәсе (хезмәт эшчәнлек (эш) беренче мәртәбә башкарылган 

очраклардан тыш), яки гражданинның хезмәт эшчәнлеген (эшне) раслый торган 

башка документлар; 



белем һәм квалификация турындагы документлар, шулай ук гражданинның 

теләге буенча өстәмә һөнәри белем алу нәтиҗәләре буенча квалификация үстерүне 

яки квалификация бирүне раслый торган, гыйльми дәрәҗә, фәнни исем бирү 

турындагы документларның нотариаль рәвештә яки эш (хезмәт) урыны буенча 

кадрлар хезмәте тарафыннан расланган күчермәләре; 

д) гражданинның гражданлык хезмәтенә керергә яки аны узарга комачаулый 

торган авыруы булмау турында документ; 

е) 2004 елның 27 июлендә кабул ителгән «Россия Федерациясендә дәүләт 

гражданлык хезмәте турында» 79-ФЗ номерлы федераль закон, башка федераль 

законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары һәм Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары тарафыннан каралган башка документлар. 

8. Гражданлык хезмәте вазыйфасын башкарган дәүләт органында үткәрелә 

торган бәйгедә катнашырга теләгән дәүләт хезмәткәре министр исеменә гариза бирә.  

Башка дәүләт органында үткәрелә торган бәйгедә катнашырга теләк белдергән 

дәүләт хезмәткәре әлеге дәүләт органына эш бирүче вәкиле исеменә язылган гариза 

һәм үзе тарафыннан имзаланган һәм дәүләт хезмәте вазыйфасын башкарган дәүләт 

органының кадрлар хезмәте тарафыннан расланган Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тарафыннан расланган форма буенча тутырылган анкетаны (фотография белән) 

тәкъдим итә.  

8.1.Әлеге Нигезләмәнең 7 һәм 8 нче пунктларында күрсәтелгән документлар 

Министрлыкның һәм дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасының 

«Интернет» челтәрендәге рәсми сайтларында аларны кабул итү турында игълан 

урнаштырылган көннән башлап 21 календарь көн дәвамында Министрлыкка 

гражданин (гражданлык хезмәткәре) тарафыннан шәхсән, почта аша җибәреп яисә 

күрсәтелгән мәгълүмати системаны кулланып электрон рәвештә тәкъдим ителә.  

Документларны электрон рәвештә бирү тәртибе Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тарафыннан билгеләнә.  



Игътибарга лаек сәбәпләр булмаган очракта документларны үз вакытында яки 

тулы күләмдә бирмәү, яисә аларны теркәү кагыйдәләрен бозып тәкъдим итү 

гражданиннан (дәүләт хезмәткәреннән) аларны кабул итеп алу өчен нигез булып 

тора. 

Нигезле сәбәпләр аркасында документлар үз вакытында яки тулы күләмдә 

бирелмәсә, яисә алар теркәү кагыйдәләрен бозып тәкъдим ителсә, министр аларны 

кабул итү вакытын күчерергә хокуклы. 

9. Гражданин (дәүләт хезмәткәре) дәгъва кылган дәүләт хезмәте вазыйфасы 

буенча дәүләт йөкләмәләрен башкару (кадрлар резервына кертү) дәүләт яки башка 

төр закон тарафыннан саклана торган серне тәшкил итә торган мәгълүматлар белән 

эш итүне күздә тоткан очракта аның ризалыгы белән әлеге мәгълүматлар белән 

танышуга рөхсәт бирү процедурасы үткәрелә.  

Гражданин тарафыннан Министрлыкка тәкъдим ителгән мәгълүматның 

дөреслеге тикшерелергә тиеш. Электрон рәвештә җибәрелгән мәгълүматлар Россия 

Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә автоматлаштырылган 

тикшерүгә дучар ителә.  

Гражданлык хезмәткәре тарафыннан тәкъдим ителгән мәгълүматларның 

дөреслеген тикшерү ул гражданлык хезмәте вазыйфаларының югары төркеменә 

карый торган гражданлык хезмәтендәге вакантлы вазыйфаларны башкаруга игълан 

ителгән бәйгедә катнашкан очракта гына тормышка ашырыла. 

10. Гражданин (гражданлык хезмәткәре) гражданлык хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын башкару өчен кирәк булган квалификация таләпләренә туры килмәгән 

очракта, шулай ук Россия Федерациясенең дәүләт гражданлык хезмәте турындагы 

законнары тарафыннан билгеләнгән гражданлык хезмәтенә керү һәм аны узуга 

карата куелган чикләүләргә бәйле рәвештә бәйгедә катнашуга кертелми.  

11. Бәйгенең икенче этабын үткәрү көне, урыны һәм вакыты турындагы карар 

министр тарафыннан гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга 



дәгъва кылучылар тарафыннан тәкъдим ителгән мәгълүматларның дөреслеген 

тикшергәннән соң, шулай ук кирәк булган очракта дәүләт яки закон тарафыннан 

яклана торган башка төр серне тәшкил иткән мәгълүматларга керү мөмкинлеген 

теркәгәннән соң кабул ителә. Бәйгенең икенче этабы бәйгедә катнашу өчен 

документлар кабул итү тәмамланганнан соң 30 календарь көннән дә соңга калмыйча 

үткәрелә, дәүләт яки закон тарафыннан яклана торган башка төр серне тәшкил иткән 

мәгълүматларга керү мөмкинлеген теркәгән очракта бәйгенең икенче этабын үткәрү 

вакыты эш бирүченең вәкиле тарафыннан билгеләнә.  

Тикшерү барышында федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка төр 

норматив хокукый актлары буенча гражданинга дәүләт хезмәтенә керүгә киртә 

булып тора торган сәбәпләр ачыкланган очракта аңа эш бирүче вәкиле тарафыннан 

бәйгедә катнашуга кертүдән баш тарту сәбәпләре турында язмача хәбәр юллана. 

Әгәр гражданин бәйгедә катнашу өчен кирәк булган документларны электрон 

рәвештә юллаган булса, бәйгедә катнашудан баш тарту сәбәпләре турында хәбәр 

аңа, дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасын кулланып, 

көчәйтелгән квалификацион электрон имза белән расланган электрон документ 

рәвешендә җибәрелә.  

12. Бәйгедә катнашуга кертелмәгән дәүләт хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

башкаруга дәгъва кылучы Россия Федерациясе законнары нигезендә әлеге карарга 

шикаять белдерергә хокуклы.  

13. Министрлык бәйгенең икенче этабы башланганчы 15 календарь көннән дә 

соңга калмыйча үзенең рәсми сайтында һәм дәүләт мәгълүмати системасының 

«Интернет» челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендәге рәсми сайтында бәйгене үткәрү 

көне, урыны һәм вакыты турындагы мәгълүматны, бәйгедә катнашуга үткәрелгән 

гражданнар (гражданлык хезмәткәрләре) исемлеген урнаштыра, кандидатларга 

тиешле мәгълүматны язмача юллый, шул ук вакытта бәйгедә катнашу өчен 

документларны электрон рәвештә җибәргән кандидатларга – дәүләт хезмәте 

өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасын кулланып көчәйтелгән квалификацион 

электрон имза белән расланган электрон документ рәвешендә җибәрелә. 



Бәйге үткәрелгәндә Россия Федерациясе Конституциясе һәм федераль законнар 

нигезендә кандидатлар өчен хокуклар тигезлеге гарантияләнә.  

14. Әгәр бәйге үткәрү нәтиҗәсендә гражданлык хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын башкару өчен квалификация таләпләренә туры килә торган дәгъва 

кылучылар ачыкланмаса, министр яңадан бәйге үткәрү турында карар кабул итә ала.  

15. Бәйге үткәрү өчен Министрлык боерыгы белән даими нигездә эшли торган 

бәйге комиссиясе төзелә. Бәйге комиссиясе составы, аның эш вакытлары һәм 

тәртибе, шулай ук бәйгене үткәрү методикасы Министрлык боерыгы белән 

билгеләнә.  

15.1. Бәйге комиссиясе рәис, рәис урынбасары, сәркатип һәм комиссия 

әгъзаларыннан тора.  

15.2. Комиссия рәисе бәйге комиссиясенең эшчәнлегенә җитәкчелек итә, 

утырыш уздыру көнен һәм аның көн тәртибен раслый, комиссия утырышларында 

рәислек итә һәм тиешле документларны имзалый. Комиссия рәисе булмаганда аның 

хокукларын һәм бурычларын бәйге комиссиясе рәисе урынбасары үз өстенә ала.  

Бәйге комиссиясе рәисе тарафыннан бәйге процедураларын әзерләү һәм үткәрү 

буенча эшче группа составы раслана.  

Бәйге комиссиясе сәркатибе комиссиянең эшен тәэмин итә (гаризалар кабул 

итү, эшләрне формалаштыра, бәйге комиссиясе карарларын рәсмиләштерә (терки) 

һ.б.).  

16. Бәйге комиссиясе составына министр, министр урынбасарлары, дәүләт 

хезмәте һәм кадрлар мәсьәләләре буенча сектор мөдире, юридик сектор мөдире, 

Министрлыкның гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар 

резервына кертүгә) бәйге үткәрелә торган структур бүлекчәсе җитәкчесе яки 

җитәкче урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт 

хезмәте һәм кадрлар департаменты вәкиле, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

һәм спорт министрлыгы каршындагы Иҗтимагый совет вәкилләре, шулай ук 



министр соравы буенча бәйсез экспертлар буларак чакырыла торган фән, мәгариф 

һәм башка оешмалар вәкилләре  – гражданлык хезмәте белән бәйле мәсьәләләр 

буенча белгечләр керә, әлеге экспертларның персональ мәгълүматлары күрсәтелми.  

Бәйсез экспертлар һәм Иҗтимагый совет вәкилләренең гомуми саны бәйге 

комиссиясе әгъзаларының гомуми санының чирегеннән азрак булмаган күләмдә 

булырга тиеш.  

Министрлык каршындагы Иҗтимагый совет вәкилләренең бәйге комиссия 

составына кертү өчен дәгъва белдерүчеләре министр соравы буенча әлеге Совет 

тарафыннан тәкъдим ителә.  

Гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга бәйге үткәрү өчен 

бәйге комиссиясе составы, дәүләт сере булган мәгълүматларны файдаланып 

вазыйфаи бурычларны башкару Россия Федерациясенең дәүләт сере турындагы 

законнары нигезләмәләрен исәпкә алып формалаштырыла.  

17. Бәйге комиссиясе составы бәйге комиссиясе кабул итә торган карарларга 

йогынты ясый ала торган интереслар конфликтлары килеп чыгу мөмкинлеген 

булдырмыйча формалаштырыла.  

18. Бәйге гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар 

резервына кертүгә) дәгъва кылучыларның һөнәри дәрәҗәсенә бәя бирүгә, аларның 

әлеге вазыйфаны башкару өчен квалификация таләпләренә туры килүенә нәтиҗә 

ясый. Бәйге үткәргәндә бәйге комиссиясе дәгъва кылучыларны алар тарафыннан 

тапшырылган белем турында, гражданлык яисә дәүләт хезмәтен үтү, башка хезмәт 

эшчәнлеген тормышка ашыру турында документлар нигезендә, шулай ук бәйге 

процедуралары нигезендә дәгъва кылучыларның федераль законнарга һәм Россия 

Федерациясенең башка норматив хокукый актларга каршы килми  торган һөнәри 

һәм шәхси сыйфатларына бәя бирү методларын кулланып, шәхси әңгәмәләр, анкета, 

группалар белән дискуссия уздыру, реферат яки дәгъва кылучылар урнашырга 

дәгъва кыла торган гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасы буенча вазыйфаи 

бурычларны үтәү белән бәйле мәсьәләләр буенча тест узуны да кертеп, бәяли.  



Дәгъва кылучыларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларына бәя биргәндә бәйге 

комиссиясе гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкару өчен тиешле 

квалификация таләпләреннән һәм әлеге вазыйфа буенча вазыйфаи регламентның 

башка нигезләмәләреннән, шулай ук Россия Федерациясенең дәүләт гражданлык 

хезмәте турында законнары билгеләгән башка нигезләмәләрдән чыгып эш итә. 

19. Бәйге комиссиясе утырышы икедән дә ким булмаган дәгъва кылучы 

булганда уздырыла.  

Бәйге комиссиясе утырышы аның әгъзаларының гомуми санының өчтән икедән 

дә азрак булмаганда хокуклы дип санала. Бәйге комиссиясе утырышын гражданлык 

вазыйфасын башкаручы әгъзалары катнашында гына үткәрү рөхсәт ителми. Бәйге 

комиссиясенең бәйге үткәрү нәтиҗәләре буенча карарлары ачык тавыш бирү юлы 

белән аның утырышта катнашучы әгъзалары тавышының гади күпчелеге белән 

кабул ителә.    

Тавышлар тигез санда булганда бәйге комиссиясе рәисе тавышы хәлиткеч 

булып тора.   

20. Бәйге комиссиясе карары дәгъва кылучы булмаганда кабул ителә һәм 

гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләү (кадрлар резервына кертү) 

яисә билгеләүне кире кагу өчен нигез булып тора.   

Бәйге комиссиясе гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга 

бәйгедә җиңүче булмаган, әмма һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәя алган 

дәгъва кылучыга карата аларны Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында 

тәкъдим итү характерындагы карар кабул итәргә хокуклы.   

21. Бәйге комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре карар белән теркәлә, аны 

рәис, рәис урынбасары, сәркатип һәм утырышта катнашучы комиссия әгъзалары 

имзалый.  

22. Бәйге нәтиҗәләре буенча Министрлыкның гражданлык хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын башкаруга (кадрлар резервына кертү) бәйге җиңүчесен 



билгеләү турында боерык бастырыла һәм бәйге җиңүчесе белән хезмәт контракты 

төзелә.  

Әгәр бәйге комиссиясе гражданлык хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

башкаруга бәйге җиңүчесе булмаган кандидатны дәүләт органы кадрлар резервына 

кертү турында карар кабул итсә, күрсәтелгән зат ризалыгы белән аны гражданлык 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасы караган группаның ук шул ук гражданлык 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасының кадрлар резервына кертү турында дәүләт 

органының акты чыгарыла.   

23. Бәйге нәтиҗәләре турында хәбәрләр ул тәмамланганнан соң 7 көн вакыт 

эчендә дәгъва белдерүчеләргә язма рәвештә, шуның өстенә катнашу өчен 

документларын электрон формада җибәргән дәгъва белдерүчеләргә – дәүләт хезмәте 

өлкәсендәге дәүләт мәгълүмати системасын кулланып, көчәйтелгән квалификацион 

электрон имза белән расланган электрон документ рәвешендә җибәрелә. Бәйге 

нәтиҗәләре турында мәгълүмат шулай ук  шул ук вакыт эчендә Министрлыкның 

рәсми сайтларында һәм күрсәтелгән мәгълүмати системаның «Интернет» 

челтәрендә урнаштырыла.  

24. Бәйгедә катнашуга кертелмәгән гражданлык хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын башкаруга дәгъва кылучыларның һәм бәйгедә катнашкан 

кандидатларның документлары аларга язма гариза буенча бәйге тәмамланганнан соң 

өч көн эчендә кире кайтарылырга мөмкин. Әлеге вакыт узганчы документлар дәүләт 

органының архивында саклана, аннары юкка чыгарыла. Бәйгедә катнашу өчен 

электрон рәвештә бирелгән документлар өч ел саклана, аннан соң юкка чыгарыла.  

25. Бәйгедә катнашу белән (бәйге уздырыла торган урынга килү һәм кайту, тору 

урыны яллау, яшәү, элемтә чараларыннан файдалану һәм башкалар) бәйле 

чыгымнар кандидатларның үз хисапларыннан башкарыла.  

26. Кандидат Россия Федерациясе законнары нигезендә бәйге комиссиясе 

карарына шикаять белдерергә хокуклы.  



                                        Татарстан Республикасы 

 Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгында  

Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык  

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын башкаруга  

(кадрлар резервына кертүгә) бәйге үткәрү 

 турында Нигезләмәгә 1 нче кушымта  

 

 

                                                                                 Татарстан Республикасы 

                                                                                                       Яшьләр эшләре һәм 

спорт министрына                       

 

      

 

дәүләт хезмәте һәм кадрлар 

мәсьәләләре буенча бүлек мөдиреннән 

______________________________ 

          

                                                      гариза.  

Дәүләт гражданлык хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасы башкаруга 

бәйге үткәрү буенча  

 

Сездән _________________________________________________________  
                          (бүлек атамасы) 

бүлегенең _____________________________________ гражданлык хезмәтенең  

                                          (вазыйфа атамасы ) 

вакантлы вазыйфасын башкаруга  бәйге игълан итүегезне сорыйм.  

Әлеге вазыйфаны башкаруга дәгъва итүчегә түбәндәге квалификация таләпләре 

куела:   

________________________________________________________________________ 

Кушымта: гражданлык хезмәте вакантлы вазыйфасының вазыйфаи регламенты 

күчермәсе  

   

Башкарган вазыйфасы:                                                               (имза) 

 

«__» __________ 201_ ел 


