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Кагыйдҽнамҽне раслау турында 

 

 

2004 елның 27 июленҽн № 79-ФЗ “Россия Федерациясенҽ дҽҥлҽт гражданлык 

хезмҽте кҥрсҽтҥ турында”гы Федераль канун белҽн, 2005 елның 1 февраленнҽн № 

112 “Россия Федерациясенҽ дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру 

өчен бҽйге турында”гы Россия Федерациясе Президенты Боерыгы белҽн,2003 елның 

16 гыйнварыннан № 3-ЗРТ “Татарстан Республикасына дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте 

кҥрсҽтҥ турында”гы Татарстан Республикасы Кануны белҽн тҽңгҽл килеп                            

б о е р а м : 

 

1.  Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт 

комитетында Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең  буш 

урынын алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) бҽйге ҥткҽрҥ турындагы 

Кагыйдҽнамҽне расларга. 

2. Бу боерыкның  ҥтҽлҥен тикшерҥне ҥз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

Рҽис                                                                                               Ф.С. Батков 
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Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетында 

дәүләт гражданлык хезмәтенең буш урынын алмаштыру өчен (кадрлар 

резервына кертү) бәйге үткәрү турында кагыйдәнамә. 

 

 

I. Гомуми кагыйдҽлҽр 

 

1.1. Гамҽлдҽге Кагыйдҽнамҽ белҽн Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт 

гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйге ҥткҽрҥ комиссиясенең катнашмасы, эш вакыты һҽм тҽртибе (алга таба - бҽйге 

комиссиясе), ҽ шулай ук Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча 

дҽҥлҽт комитетында (алга таба – Комитет) Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт 

гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйгене ҥткҽрҥ методикасы билгелҽнҽ. 

1.2. Комитетта Татарстан Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең 

буш урынын алмаштыру өчен  бҽйге( алга таба – бҽйге) уздыруның төп бурычлары: 

Россия Федерациясе гражданнарының, Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт 

гражданлык хезмҽтенҽ бертигез дҽрҽҗҽдҽ хокук бирҥ конституция белҽн тҽэмин итҥ 

(алга таба  – гражданлык хезмҽте);  

Комитетта Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽрен              

(алга таба – гражданлык хезмҽткҽрлҽре) бҽйге нигезендҽ хезмҽттҽге ҥсеш хокукы 

белҽн тҽэмин итҥ;  

бҽйге нигезендҽ югары һөнҽрле кадрлар катнашмасын сайлап алу һҽм 

формалаштыру; 

кадрларны табу һҽм билгелҽҥ буенча эшне камиллҽштерҥ. 

1.3. Бҽйгелҽрне уздырганда чишелҽ торган мҽсьҽлҽлҽр: 

бҽйге биремнҽрен һҽм процедураларын эшлҽгҽндҽ, барлык кандидатлар өчен 

дҽ тигез  шартлар тҽэмин итҥ; 

гражданлык хезмҽте культурасына ,һөнҽри компетентлыкка һҽм шҽхси - 

эшлеклелеккҽ тҽңгҽл килҥ критерийлары нигезендҽ кандидатларны бҽялҽҥ; 

бҽйге катнашучылары арасында,  бҽйге  биремнҽрен һҽм процедураларын 

эшлҽҥ нҽтиҗҽлҽрен  чагыштыру  юлы белҽн, Комитетта Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынына (кадрлардагы буш 

урынның гражданлык хезмҽте вазифалары) куела торган талҽплҽргҽ туры килҥче 

затларны билгелҽҥ; 

1.4. Комитетта бҽйге 2004 елның 27 июленҽн № 79-ФЗ “Россия Федерациясенҽ 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте кҥрсҽтҥ турында”гы Федераль канунның ( алга таба - 

Федераль канун) 22 маддҽсе, 2005 елның 1 февраленнҽн № 112 “Россия 



 

Федерациясенҽ дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенҽ буш урынны алмаштыру өчен бҽйге 

турында”гы Россия Федерациясе Президенты боерыгы, 2003 елның 16 

гыйнварыннан № 3-ЗРТ “Татарстан Республикасына дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте 

кҥрсҽтҥ турында”гы Татарстан Республикасы кануны, 2011 елның 14 мартыннан  

УП-127 номерлы “Татарстан Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтендҽ 

кадрлардагы буш урын турында Кагыйдҽнамҽне раслау турында”гы Татарстан 

Республикасы Президенты боерыгы, 2015 елның 11 декабреннҽн УП-1192 номерлы 

“Татарстан Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽренҽ һҽм Татарстан 

Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштырырга телҽҥче  

гражданнарга тест узуны оештыру сораулары”  Татарстан Республикасы 

Президенты боерыгы нигезендҽ уздырыла. 

1.5. Комитетта бҽйге, аны алмаштыру  Федераль канунның 22 маддҽсе  белҽн 

тҽңгҽл килеп, бҽйге нигезендҽ уздырылырга мөмкин булган,  гражданлык 

хезмҽтендҽ буш урын (гражданлык хезмҽткҽре белҽн алмаштырылмаган) булган 

очракта, Комитет рҽисе карары буенча игълан ителҽ. 

Бҽйгене уздыру турында карар, Комитет рҽисе белҽн, Комитетның кадрлар 

хезмҽте ҽзерлҽгҽн, мотивлаштырылган язма гариза нигезендҽ кабул ителҽ. 

Гариза, бҽйге уздыру турында тҽкъдим белҽн беррҽттҽн, гражданлык хезмҽте 

вазифасының исемен һҽм  хезмҽттҽге бурычларының ҥзенчҽлеклҽрен кҥздҽ тотарга, 

эзлҽҥчегҽ куела торган талҽплҽрне ҥз эченҽ алырга тиеш. (Кагыйдҽнамҽнең 3нче 

кушымтасы) 

1.6. Комитетта бҽйге ҥткҽрелми: 

Комитетта гражданлык хезмҽтенең “башлыклар” һҽм                                                          

“булышчылар (киңҽшчелҽр)” категориясенҽ билгеле бер вакытка эшкҽ билгелҽнгҽн 

очракта; 

срогы булган хезмҽт контракты төзелгҽн очракта; 

гражданлык хезмҽткҽрен, 2004 елның 27 июленҽн № 79-ФЗ “Россия 

Федерациясенҽ дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте кҥрсҽтҥ турында”гы Федераль канунның 

28 маддҽсенең  2 бҥлегендҽ, 31 маддҽнең 1 бҥлегендҽ һҽм 60.1. маддҽнең 9 

бҥлегендҽ каралган, башка  гражданлык  хезмҽтенҽ билгелҽгҽн очракларда; 

гражданнар хезмҽте резервына кертелгҽн гражданинны гражданлык  

хезмҽтенҽ билгелҽнгҽн очракларда; 

1.7. Бҽйге ҥткҽрелмҽскҽ мөмкин: 

Комитет боерыгы белҽн раслана торган вазифалар исемлеге буенча, хезмҽтне 

ҥтҽҥ, дҽҥлҽт серен тҽшкил иткҽн мҽгълҥматлар белҽн бҽйле булган, гражданлык  

хезмҽтенең аерым вазифаларына билгелҽгҽн очракта; 

Комитет рҽисе карары буенча, гражданлык хезмҽтенең кече вазифаларына 

билгелҽгҽн очракта; 

1.8. Бҽйге, гражданлык  хезмҽтенең буш урынын алмаштыручы 

кандидатларның һөнҽри дҽрҽҗҽсен билгелҽҥдҽн, аларның бу вазифага куелган 

һөнҽрчелек талҽплҽренҽ туры килҥен бҽялҽҥдҽ тора. 

 

 

 

 



 

II. Бҽйге комиссиясенең формалашу һҽм эш тҽртибе. 

 

2.1. Бҽйге ҥткҽрҥ өчен,  Комитет боерыгы белҽн, дңаими рҽвештҽ эшли торган 

бҽйге комиссиясе оештырыла. Бҽйге комиссиясенең катнашмасы Комитет боерыгы 

белҽн раслана. 

Гражданлык хезмҽтенең башка буш урыннарын алмаштыруга бҽйгелҽр уздыру 

өчен, Комитет рҽисе боерыгы белҽн, гражданлык  хезмҽтенең төрле дҽрҽҗҽсе һҽм 

төркеме өчен, берничҽ бҽйге комиссиясе оештырылырга мөмкин. 

 2.2. Комиссия рҽисе  бҽйге комиссиясе эшчҽнлеге белҽн идарҽ итҽ, утырышны 

ҥткҽрҥ вакытын һҽм аның көн тҽртибен билгели, комиссия утырышларында рҽислек 

итҽ һҽм документларга имза куя. Комиссия рҽисе булмаган очракта, аның 

хокукларын һҽм бурычларын бҽйге комиссиясе рҽисенең урынбасары ҥти. 

Бҽйге комиссиясенең сҽркатибе комиссиянең эшен тҽэмин итҽ                                    

(регистрациялҽҥ, гаризаларны кабул итҥ, комиссиянең беркетмҽлҽрен алып бару). 

2.3. Бҽйге комиссиясенең катнашмасына Комитет рҽисе, Комитет рҽисенең 

урынбасары,  дҽҥлҽт хезмҽте һҽм кадрлар секторы мөдире, хокукый  сораулар 

буенча алдынгы киңҽшче һҽм гражданлык хезмҽте вазифасын алмаштыруга бҽйге 

уздырыла торган Комитетның структур бҥлекчҽлҽре җитҽкчелҽре, Татарстан 

Республикасы Президенты карамагындагы дҽҥлҽт хезмҽте һҽм кадрлар 

Департаменты вҽкиле, Комитет карамагындагы Иҗтимагый киңҽшмҽ вҽкиллҽре, ҽ 

шулай ук Комитет рҽисе соравы буенча, Татарстан Республикасы Президенты 

карамагындагы дҽҥлҽт хезмҽте һҽм кадрлар Департаменты белҽн чакырылган, 

гражданлык хезмҽте буенча бҽйсез экспертлар булып, шҽхси мҽгълҥматларны 

кҥрсҽтмичҽ, фҽнни, уку-укыту оешмаларының һҽм башка оешмаларның вҽкиллҽре 

кертелҽ. 

Комитет карамагындагы Иҗтимагый кинҽшмҽ вҽкиллҽре һҽм бҽйсез 

экспертларның гомуми саны, бҽйге комиссиясе ҽгъзаларының гомуми саныннан,  

дҥртнең бер өлешеннҽн дҽ ким булмаска тиеш. 

2.4.Комитетта гражданлык хезмҽтен ҥтҽҥ, дҽҥлҽт серен тҽшкил иткҽн 

мҽгълҥматлар белҽн бҽйле булса, Татарстан Республикасына  дҽҥлҽт гражданлык 

хезмҽтенең буш урынын алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) бҽйге ҥткҽрҥ 

комиссиясе катнашмасы Россия Федерациясенең дҽҥлҽт сере турындагы 

кануннарын исҽпкҽ алып формалаша. 

2.5. Бҽйге комиссиясенең катнашмасы, бҽйге комиссиясенең кабул итҽ торган 

карарларына йогынты ясый торган, ихтыяҗлар бҽрелеше  булмауны искҽртеп   

формалаштырыла. 

 2.6. Бҽйге комиссиясенең утырышы Комитетта гражданлык хезмҽтенең буш 

урынын алмаштыруга (кадрлар резервына кертҥгҽ) ике кандидаттан да ким 

булмаган очракта уздырыла һҽм аның гомуми ҽгъзаларыннан өчтҽн ике өлеше 

булган очракта  хокуклы дип санала. Гражданлык хезмҽтендҽге урыннарны 

алмаштыручы,  комиссия ҽгъзалары гына катнашкан, утырышны уздыру  ярамый. 

2.7.Бҽйге уздыру нҽтиҗҽлҽре буенча, бҽйге комиссиясенең карары, утырышта  

булган бөтен ҽгъзаларның ачык  тавыш бирҥе белҽн кабул ителҽ. Тавышлар тигез 

булган очракта, комиссия рҽисенең тавышы хҽлиткеч була. Бҽйге комиссиясенең 

телҽсҽ кайсы ҽгъзасы, кабул иткҽн карар белҽн килешмҽсҽ, ҥзенең аерым карашын  



 

белдерҽ ала. Аны комиссия утырышының  беркетмҽсенҽ теркилҽр һҽм шул бҽйге 

комиссиясе ҽгъзаның имзасы белҽн беркетҽлҽр. 

2.8. Бҽйге комиссиясенең карары кандидат ҥзе булмаган вакытта  кабул ителҽ 

һҽм аны гражданлык хезмҽтенең буш урынына билгелҽҥнең, кадрлар резервына 

кертҥнең яки кире кагуның нигезе булып тора. 

Бҽйге комиссиясе шулай ук, гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру 

өчен бҽйгедҽ җиңмҽгҽн, лҽкин аның һөнҽри һҽм шҽхси  сыйфатлары югары бҽя 

алган, кандидатны, Комитетның кадрлардагы буш урынга кертҥ турында, тҽкъдим 

итҥ  характерындагы карар кабул итҽргҽ мөмкин.  

2.9. Бҽйге комиссиясенең ҽгъзалары белҽн кабул ителгҽн карарлар 

(комиссиянең тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре), бҽйге комиссиясенең беркетмҽсе (гамҽлдҽге 

Кагыйдҽнамҽгҽ 5нче кушымта) белҽн рҽсмилҽштерелҽлҽр. Аңа рҽис, рҽиснең 

урынбасары, сҽркатип, комиссия ҽгъзалары һҽм утырышта катнашкан бҽйсез  

эксперт белҽн кул куела. 

2.10. Бҽйгене уйлау һҽм ҽзерлҽҥ буенча эш документларының эчтҽлеге, бҽйге 

комиссиясенең утырыш беркетмҽлҽре, бҽйге утырышларының сораулары һҽм 

темалары исемлеге бҽйге беткҽнчегҽ кадҽр, хезмҽт куллануы өчен  мҽгълҥмат булып 

тора. 

2.11.Бҽйгене, бҽйге комиссиясенең эшен оештыру һҽм уздыру бҽйге 

комиссиясенең сҽркатибе башкара. 

 

 
 

III. Бҽйгедҽ катнашучылар 

 

3.1. Бҽйгедҽ катнашуга, Идарҽдҽ гражданлык хезмҽтендҽге буш урынны 

алмаштыруга (кадрлар резервына кертҥ) куелган талҽплҽргҽ туры килгҽн һҽм 

бирелгҽн вакыт эчендҽ  бөтен кирҽкле документларны тапшырган,  гражданнар 

кертелҽ. 

3.2.Идарҽдҽ гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыручы 

кандидатларга (кадрлар резервына кертҥ) куелган талҽплҽр (гамҽлдҽге 

Кагыйдҽнамҽгҽ 1нче кушымта) һҽм Комитетта гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыручы (кадрлар резервына кертҥ) кандидатларга бирелҽ торган ҽсбаплар һҽм 

документлар исемлеге (гамҽлдҽге Кагыйдҽнамҽгҽ 2нче кушымта) Россия 

Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте 

турындагы кануннар нигезендҽ урнаштырылды. 

 

  

IV. Бҽйгене ҥткҽрҥ методикасы 
 

4.1. Бҽйгене ҥткҽргҽндҽ, Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасының 

кануннарына каршы килмҽгҽн, кандидатларның шҽхси һҽм һөнҽри сыйфатларын  

бҽялҽҥ методларына нигезлҽнгҽн бҽйге биремнҽре һҽм эшлҽре  кулланыла. 

4.2. Кандидатларның шҽхси һҽм һөнҽри сыйфатларын  бҽялҽҥнең 

критерийлары, Комитетның гражданлык хезмҽте вазифаларына куела торган 

һөнҽрчелек талҽплҽре нигезендҽ эшкҽртелде. 



 

Бҽйге ҥткҽрелҽ торган төркемгҽ һҽм вазифаның категориясенҽ карап, бҽйгедҽ 

катнашучыларны бҽялҽҥ критерийлары ҥзгҽрергҽ мөмкин. 

4.3. Бҽйге уздырганда, бҽйге комиссиясе, кандидатларның белем алуын, 

гражданлык яки башка дҽҥлҽт хезмҽтен ҥтҥен,  башка урында эшлҽвен, тапшырган 

документлар, тест һҽм башка бҽйге процедуралары, ҽ шулай ук Россия Федерациясе 

һҽм Татарстан Республикасы кануннарына каршы килмҽгҽн, кандидатларның 

һөнҽри һҽм шҽхси сыйфатларын бҽялҽҥ методларын кулланып, шул санда  

Комитетта гражданлык хезмҽтендҽге буш урынны (гражданлык хезмҽтенең кадрлар 

резервы вазифалары) алмаштырырга телҽҥче кандидатлар, шул вазифа буенча 

вазифаи бурычларын  ҥтҽҥ белҽн бҽйле  сораулар буенча, тест һҽм шҽхси ҽңгҽмҽ 

уздыру нигезендҽ бҽяли.    

4.4. Комитетта гражданлык хезмҽтендҽге буш урынны (гражданлык 

хезмҽтенең кадрлар резервы вазифалары) алмаштырырга телҽҥче кандидатларга 

тестны уздыру, Татарстан Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽткҽрлҽренҽ, 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтендҽге буш урынны алмаштырырга телҽҥче гражданнарга, 

Татарстан Республикасы Президенты карамагындагы Дҽҥлҽт хезмҽте һҽм кадрлар 

Департаментының 11.01.2016 елдан 1нче номерлы карары белҽн расланган, тест 

уздыру  Методикасы белҽн тҽңгҽл килеп алып барыла. 

 4.5. Бҽйге ике этапта уздырыла. 

Беренче этапта Комитет документларны кабул итҥ турында белдерҥне 

Комитетның рҽсми сайтында һҽм дҽҥлҽт хезмҽте өлкҽсендҽ дҽҥлҽт системасында 

“Интернет” мҽгълҥмати- телекоммуникация челтҽрендҽ урнаштыра.Шулай ук бҽйге 

турында килҽсе мҽгълҥмат кҥрсҽтелҽ: гражданлык хезмҽтендҽге буш вазифаның 

исеме, бу вазифаны алмаштыру өчен кирҽкле һөнҽрчелек талҽплҽре, гражданлык 

хезмҽтен ҥтҥ шартлары, бу Кагыйдҽнамҽнең 2 нче кушымтасына карап  бирергҽ 

кирҽкле документларны кабул итҥ вакыты һҽм урыны, кҥрсҽтелгҽн документларның 

кайсы вакытка кадҽр кабул ителҥе, бҽйге ҥткҽрҥнең якынча вакыты, аны ҥткҽрҥнең 

урыны һҽм тҽртибе,бҥтҽн мҽгълҥмати ҽсбаплар. 

Бҽйгедҽ катнашу өчен документларны кабул итҥ турында белдерҥ һҽм бҽйге 

турында мҽгълҥмат, шулай ук вакытлы матбугатта да бастырыла ала. 

4.6. Бу Кагыйдҽнамҽнең 2 нче кушымтасында курсҽтелгҽн документлар, 

аларны кабул итҥ турында белдерҥне Комитетның рҽсми сайтында һҽм дҽҥлҽт 

хезмҽте өлкҽсендҽ дҽҥлҽт системасында “Интернет” мҽгълҥмати- телекоммуникация 

челтҽрендҽ урнаштырган көннҽн алып 21 көн эчендҽ, гражданин (гражданлык 

хезмҽткҽре) белҽн шҽхси, почта аша яки электрон рҽвештҽ Комитетка 

тапшырылалар. 

Бҽйгенең беренче этабы документларны кабул итҥ турында белдерҥне 

Идарҽнең рҽсми сайтларында һҽм “Интернет” челтҽрендҽ дҽҥлҽт хезмҽте өлкҽсендҽ 

дҽҥлҽт информацион системасында урнаштыру көненнҽн алып башлана һҽм 21 

көннҽн дҽ иртҽ тҽмамланмый. 

Документларны электрон рҽвештҽ тапшыру тҽртибе Россия Федерациясе 

Хөкҥмҽте белҽн билгелҽнҽ. 

 



 

4.7. Документларны сҽбҽпсез ҥз вакытында тапшырмау,  тулы кҥлҽмдҽ 

тапшырмау яки тутыру кагыйдҽлҽрен бозу, гражданинга (гражданлык хезмҽткҽренҽ) 

аларны кабул итҥдҽ кире кагу өчен нигез булып тора. 

Документларны сҽбҽбе булып ҥз вакытында тапшырмау, тулы кҥлҽмдҽ 

тапшырмау яки тутыру кагыйдҽлҽрен бозу очрагында, Комитет рҽисе аларны кабул 

итҥ вакытын кҥчерергҽ мөмкин. 

4.8. Гражданинның (гражданлык хезмҽткҽренең) ризалыгы белҽн, аңа дҽҥлҽт 

яки башка канун белҽн саклана торган серне тҽшкил иткҽн мҽгълҥматларны карарга 

рөхсҽт бирҥ процедурасы башкарыла, ҽгҽр дҽ,  гражданин алмаштырырга телҽҥче 

гражданлык хезмҽте буенча,  гражданлык вазифаларын ҥтҽҥ, андый мҽгълҥматларны 

куллану белҽн бҽйле булган очракта. 

Гражданин белҽн дҽҥлҽт ҽгъзасына тапшырылган мҽгълҥматларның дөреслеге 

тикшерелергҽ тиеш. Электрон рҽвештҽ тапшырылган мҽгълҥматлар, Россия 

Федерациясе Хөкҥмҽте белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ, автомат рҽвештҽ тикшерелҽлҽр. 

Гражданлык  хезмҽткҽре белҽн тапшырылган мҽгълҥматларның дөреслеге, 

гражданлык  хезмҽтенең югары төркем вазифаларга  караган  гражданлык  

хезмҽтендҽге буш урынны алмаштыру өчен бҽйгедҽ катнашкан очракта гына 

тикшерелҽ. 

4.9. Бҽйгенең беренче этабы бетҥнең шарты, кандидатларны алга таба сайлау 

мөмкинлеген тҽэмин итеп, куелган талҽплҽргҽ туры килҥче ике яки икедҽн артык 

кандидат булу. 

4.10.  Бҽйгенең икенче этабын уздыру вакыты һҽм урыны турында карар, 

Комитет рҽисе белҽн, гражданлык хезмҽтендҽге буш урынны алмаштырырга телҽҥче 

претендентлар тапшырган мҽгълҥматларны тикшергҽннҽн соң, ҽ шулай ук кирҽк 

булса, дҽҥлҽт яки башка канун белҽн саклана торган серне тҽшкил иткҽн 

мҽгълҥматларны карарга рөхсҽт бирелгҽннҽн соң кабул ителҽ. Бҽйгенең икенче 

этабы, бҽйгедҽ катнашу өчен документларны кабул итҥ көненнҽн соң,  30 календарь 

көннҽн дҽ соңга калмыйча уздырыла, ҽгҽр дҽ дҽҥлҽт яки башка канун белҽн саклана 

торган серне тҽшкил иткҽн мҽгълҥматларны карарга рөхсҽт бирҥ кирҽк булса, 

бҽйгенең икенче этабын уздыру вакыты Комитет рҽисе белҽн билгелҽнҽ. 

Тикшерҥ барышында, Федераль кануннар һҽм Россия  Федерациясенең башка  

норматив-хокукый актлары белҽн тҽңгҽл килеп, гражданинның гражданлык 

хезмҽтенҽ керҥгҽ киртҽ була торган шартлар ачыкланган очракта,  ул бҽйгедҽ 

катнашуга кертелмҽҥ сҽбҽплҽре турында (гамҽлдҽге Кагыйдҽнамҽнең 4 нче 

кушымтасы) карар кабул ителгҽн көннҽн алып 3 көн эчендҽ, язма рҽвештҽ 

яллаучының вҽкиле белҽн белдерелҽ. Ҽгҽр дҽ гражданин бҽйгедҽ катнашу өчен 

документларны электрон рҽвештҽ тапшырган очракта, аңа, бҽйгедҽ катнашуга 

кертелмҽҥ сҽбҽплҽре турында, дҽҥлҽт хезмҽте өлкҽсендҽ дҽҥлҽт мҽгълҥмати 

системасы аша электрон документ рҽвешендҽ, көчҽйтелгҽн махсус электрон имза 

куелып хҽбҽр җибҽрелҽ. 

 

 

 



 

4.11. Бҽйгедҽ катнашуга кертелмҽгҽн, буш урынны алмаштырырга телҽҥче 

претендент, Россия Федерациясе кануннары белҽн тҽңгҽл килеп, ул карарны 

шикаять итҽргҽ хокуклы. 

4.12. Комитет бҽйгенең икенче этабы башланганчы 15 көн алдан Комитетның 

рҽсми сайтында һҽм дҽҥлҽт хезмҽте өлкҽсендҽ дҽҥлҽт системасында “Интернет” 

мҽгълҥмати- телекоммуникация челтҽрендҽ  бҽйгене уздыру вакыты, урыны,    

бҽйгегҽ кертелгҽн гражданнар (гражданлык хезмҽткҽрлҽре) исемлеген урнаштыра 

һҽм кандидатларга язма рҽвештҽ туры килҽ торган хҽбҽрлҽр җибҽрҽ. Ҽгҽр дҽ 

гражданин бҽйгедҽ катнашу өчен документларны электрон рҽвештҽ тапшырган 

очракта, дҽҥлҽт хезмҽте өлкҽсендҽ дҽҥлҽт мҽгълҥмати системасы аша электрон 

документ рҽвешендҽ, көчҽйтелгҽн махсус электрон имза куелып хҽбҽр җибҽрелҽ. 

4.13. Бҽйге нҽтиҗҽлҽре буенча Комитет рҽисе белҽн, бҽйгенең җиңҥчесен 

гражданлык хезмҽтенең буш урындагы вазифага билгелҽҥ турында боерык 

бастырыла һҽм җиңҥче белҽн хезмҽт контракты төзелҽ. 

Ҽгҽр дҽ бҽйге комиссиясе белҽн, гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру өчен уздырылган бҽйгедҽ, Комитетның  кадрлар резервына, җиңмҽгҽн 

кандидатны кертергҽ  карар чыгарылган булса, ул очракта кҥрсҽтелгҽн затның 

ризалыгы буенча, аны гражданлык хезмҽтендҽге буш урындагы вазифа караган 

төркемдҽге, гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру өчен Комитетның 

кадрлар резервына кертҥ турында боерык бастырыла 

4.14.  Бҽйге нҽтиҗҽлҽре турында хҽбҽр, бҽйге тҽмамланганнан соң 7 көн эчендҽ 

кандидатларга язма рҽвештҽ җибҽрелҽ. Ҽгҽр дҽ гражданин бҽйгедҽ катнашу өчен 

документларны электрон рҽвештҽ тапшырган очракта, дҽҥлҽт хезмҽте өлкҽсендҽ 

дҽҥлҽт мҽгълҥмати системасы аша электрон документ рҽвешендҽ, көчҽйтелгҽн 

махсус электрон имза куелып хҽбҽр җибҽрелҽ. Бҽйге нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат 

шул ук вакытта  Комитетның рҽсми сайтларында һҽм “Интернет” челтҽрендҽ 

кҥрсҽтелгҽн мҽгълҥмати системада урнаштырыла. 

4.15.Гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштырырга телҽгҽн, лҽкин 

бҽйгегҽ кертелмҽгҽн, яки катнашып җиңмҽгҽн кандидатларның документлары язма 

рҽвештҽге гариза буенча, бҽйге беткҽннҽн соң, өч ел эчендҽ кайтарылырга мөмкин. 

Ул вакыт ҥткҽнчегҽ хҽтле документлар Комитетның архивында сакланалар, аннан 

соң юк ителҽлҽр. Бҽйгедҽ катнашу өчен электрон рҽвештҽ бирелгҽн  документлар, өч 

ел сакланалар, аннары юк ителҽлҽр. 

4.16.Бҽйгедҽ катнашу белҽн бҽйле чыгымнар (бҽйге ҥткҽрҥ җиренҽ бару һҽм 

кайту өчен тҥлҽҥ, бҥлмҽдҽ тҥлҽп вакытлыча тору,  элемтҽ өчен тҥлҽҥ һ.б.), 

кандидатлар белҽн ҥз акчасыннан тҥлҽнҽ. 

4.17. Кандидат,бҽйге комиссиясенең карарын, Россия Федерациясе кануннары 

белҽн тҽңгҽл килеп, шикаятьлҽргҽ мөмкин 

 

 

 



 

Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйге ҥткҽрҥ кагыйдҽнамҽсенҽ                 

1нче кушымта. 

 
 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитетында 

дәүләт гражданлык хезмәтенең буш урынын алмаштыручы (кадрлар 

резервына кертү) кандидатларга куелган таләпләр. 

 

I. Гомуми талҽплҽр 
 

1.1. 18 яшьтҽн дҽ кече булмаган, Россия Федерациясенең дҽҥлҽт телендҽ 

сөйлҽшҥче, Комитетта Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең 

буш урынын алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) кирҽкле Россия 

Федерациясенең һҽм  Татарстан Республикасының кануннары белҽн билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килгҽн, Россия Федерациясенең гражданнары бҽйгедҽ катнашырга 

хокуклы. 

Гражданлык хезмҽткҽре, бҽйге уздыру вакытында нинди вазифаны 

алмаштыруга карамыйча, гомуми нигезлҽрдҽ бҽйгедҽ катнашырга хокуклы. 

1.2. Гражданин (гражданлык хезмҽткҽрлҽре), гражданлык хезмҽте вазифасын 

алмаштыру өчен,  һөнҽрчелек талҽплҽренҽ  туры килмҽҥ белҽн бҽйле рҽвештҽ, ҽ 

шулай ук гражданлык хезмҽтенҽ керҥ һҽм аны узу өчен, дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте 

турында Россия Федерациясе һҽм Татарстан Республикасы кануннары белҽн 

билгелҽнгҽн чиклҽҥлҽр белҽн бҽйле рҽвештҽ бҽйгедҽ катнашуга кертелми. 

1.3. Комитетның кадрлар резервына, Федераль канунның 57 маддҽ 1 бҥлек 2 

яки 3 пунктлары яисҽ 59.1 маддҽ 2 яки 3 пункты белҽн каралган, тҽртип ягыннан 

шелтҽсе булган дҽҥлҽт хезмҽткҽре кертелҽ алмый. 

 

 II. Һөнҽрчелек  талҽплҽре 

2.1. Гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен,вазифаи бурычларны 

ҥтҽҥ өчен кирҽкле һөнҽри белем дҽрҽҗҽсенҽ,  гражданлык хезмҽте  яки белгечлек 

буенча эш стажына, ҽзерлек, белдм һҽм осталык юнҽлешенҽ һөнҽрчелек 

талҽплҽренең туры килҥе, ҽ шулай ук  Комитет рҽисенең белгечлеккҽ, ҽзерлек 

юнҽлешенҽ туры килҥче карар булуы талҽп ителҽ. 

 

2.2. Гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен, һөнҽрчелек талҽплҽре 

гражданлык хезмҽте вазифаларының дҽрҽҗҽлҽре һҽм төркемнҽре, гражданлык 

хезмҽткҽренең  профессиональ хезмҽт эшчҽнлеге өлкҽсе һҽм төре белҽн туры килеп 

билгелҽнҽлҽр.  

 

 

 



 

2.3. Профессиональ белем дҽрҽҗҽсенҽ  һөнҽри талҽплҽр: 

гражданлык хезмҽтенең югары һҽм төп вазифа төркемнҽренең “җитҽкчелҽр”, 

“булышчылар”(“киңҽшчелҽр”), “белгечлҽр”  дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте 

вазифаларын алмаштыру өчен, магистратура белгеченнҽн дҽ ким булмаган югары 

белемле булу мҽҗбҥри; 

 

гражданлык хезмҽтенең ҽйдҽп баручы вазифа төркемнҽренең “җитҽкчелҽр”, 

“булышчылар”(“киңҽшчелҽр”) дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын һҽм  

гражданлык хезмҽтенең ҽйдҽп баручы һҽм югары вазифа төркемнҽренең 

“белгечлҽр” дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын, ҽ шулай ук 

гражданлык хезмҽтенең төп һҽм ҽйдҽп баручы вазифа төркемнҽренең “тҽэмин итҥче 

белгечлҽр”   дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен, 

югары белемле булу мҽҗбҥри. 

 

2.4. Гражданлык хезмҽткҽрлҽренҽ, гражданлык хезмҽте вазифаларын 

алмаштыру өчен кирҽкле, гражданлык хезмҽте яки белгечлек буенча эш стажына, 

ҽзерлек юнҽлешенҽ   куела торган  һөнҽрчелек талҽплҽре: 

гражданлык хезмҽтенең югары вазифа төркемнҽренең “җитҽкчелҽр”, 

“булышчылар”(“киңҽшчелҽр”), дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын 

алмаштыру өчен - өч елдан да ким булмаган гражданлык хезмҽте стажы яки җиде 

елдан да ким булмаган белгечлек буенча эш стажы, ҽзерлек юнҽлеше;  

гражданлык хезмҽтенең югары вазифа төркемнҽренең “белгечлҽр”, 

дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен – өч елдан да ким 

булмаган гражданлык хезмҽте стажы яки биш елдан да ким булмаган белгечлек 

буенча эш стажы, ҽзерлек юнҽлеше; 

гражданлык хезмҽтенең төп вазифа төркемнҽренең бөтен дҽрҽҗҽ гражданлык 

хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен - ике елдан да ким булмаган гражданлык 

хезмҽте стажы яки өч елдан да ким булмаган белгечлек буенча эш стажы, ҽзерлек 

юнҽлеше;  

гражданлык хезмҽтенең ҽйдҽп баручы вазифа төркемнҽренең бөтен дҽрҽҗҽ 

гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен - бер елдан да ким булмаган 

гражданлык хезмҽте стажы яки ике елдан да ким булмаган белгечлек буенча эш 

стажы, ҽзерлек юнҽлеше. 

Гражданлык хезмҽте  стажын билгелҽгҽндҽ, шулай ук аңа федераль дҽҥлҽт 

хезмҽтендҽ,  хҽрби хезмҽттҽ  туры килгҽн вазифа төркемнҽре, федераль дҽҥлҽт 

хезмҽтендҽ башка төр вазифалар, муниципаль хезмҽт вазифаларындагы, туры 

килҥче төркемнҽрнең муниципаль хезмҽт вазифаларындагы, федераль кануннар 

белҽн тҽңгҽл килеп башка вазифаларда эшлҽгҽн стаж  санала. 

2.5. Бу Кагыйдҽнамҽнең 2.4. пункты белҽн урнаштырылган, гражданлык 

хезмҽте яки белгечлек буенча эш стажына, ҽзерлек юнҽлешенҽ һөнҽрчелек 

талҽплҽре, эшчҽнлек юнҽлешенҽ туры килҽ торган, гыйльми дҽрҽҗҽгҽ ия булган 

затлар белҽн, гражданлык хезмҽтенең төп һҽм ҽйдҽп баручы вазифа төркемнҽренең 



 

“булышчылар”(“киңҽшчелҽр”) дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын һҽм  

гражданлык хезмҽтенең төп һҽм ҽйдҽп баручы вазифа төркемнҽренең “белгечлҽр” 

дҽрҽҗҽсендҽге гражданлык хезмҽте вазифаларын алмаштырганда, Комитет рҽисе 

карары буенча  саналмаска мөмкин. 

2.6. Белгеч яки магистр кызыл дипломына ия булган затларга, дипломны 

биргҽн көннҽн соң өч ел эчендҽ, гражданлык хезмҽтенең ҽйдҽп баручы вазифаларын 

алмаштыру өчен, гражданлык хезмҽте яки белгечлек буенча эш стажына, ҽзерлек 

юнҽлешенҽ, гражданлык хезмҽте яки белгечлек буенча эш стажы, ҽзерлек юнҽлеше 

бер елдан да ким булмаган һөнҽрчелек талҽплҽре урнаштырыла. 

2.7. Вазифаи бурычларны ҥтҽҥ өчен кирҽкле, белемнҽргҽ һҽм осталыкка куела 

торган  һөнҽрчелек талҽплҽре, гражданлык хезмҽткҽренең профессиональ хезмҽт 

эшчҽнлеге өлкҽсеннҽн һҽм төреннҽн, аның вазифаи регламентыннан чыгып 

билгелҽнҽлҽр. Гражданлык  хезмҽткҽренең вазифаи регламенты белҽн, гражданлык 

хезмҽте вазифаларын алмаштыру өчен кирҽкле, һөнҽрчелеккҽ, ҽзерлек юнҽлешенҽ 

куелган талҽплҽр кҥздҽ тотылырга мөмкин. 

 

 



 

Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйге ҥткҽрҥ кагыйдҽнамҽсенҽ                                

2 нче кушымта. 

 

 

 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт 

комитетында Татарстан Республикасының  дәүләт гражданлык хезмәтенең  

буш урынын  алмаштыручы (кадрлар резервына кертү) кандидатлар бирә 

торган документлар һәм әсбаплар ИСЕМЛЕГЕ. 

 

1.1. Бҽйгедҽ катнашырга телҽҥче Россия Федерациясе гражданы, Комитетка 

килҽсе документларны тапшыра: 

1) шҽхси гариза (бу Исемлеккҽ кушымта); 

2) Россия Федерациясе Хөкҥмҽте белҽн расланган формада, ҥз кулы белҽн 

тутырган һҽм имза куйган, фотографиясен беркеткҽн анкета; 

3) паспорт яки  аны алмаштыручы документның кҥчермҽсен  (документ шҽхси 

бҽйгегҽ килгҽч кҥрсҽтелҽ);  

 4) кирҽкле һөнҽри белем алуны, һөнҽрчелекне һҽм эш стажын раслый торган 

документлар: 

эш урыны буенча кадрлар хезмҽте яки  нотариус белҽн расланган,эш 

китабының кҥчермҽсе ( искҽрмҽ артыннан эшчҽнлек беренче тапкыр алып барылган 

очракларда),яки гражданның хезмҽт эшчҽнлеген раслый торган башка документлар; 

эш урыны буенча кадрлар хезмҽте яки  нотариус белҽн расланган, һөнҽри белем 

алу, һөнҽрчелек турында документларның кҥчермҽсе, ҽ шулай ук телҽк буенча  

өстҽмҽ белем алу нҽтиҗҽлҽре буенча һөнҽрчелек алуны яки кҥтҽрҥне раслый торган 

документларның кҥчермҽсен, фҽнни дҽрҽҗҽ, фҽнни исем алу турында 

документларның кҥчермҽсен; 

5) гражданинда, гражданлык хезмҽтенҽ керергҽ яки аны ҥтҽргҽ кымачаулый 

торган,  авыру булмау турында документ; 

6) 2004 елның 27 июленҽн № 79-ФЗ “Россия Федерациясенҽ дҽҥлҽт 

гражданлык хезмҽте кҥрсҽтҥ турында”гы Федераль канун, башка  федераль 

кануннар,  Россия Федерациясе Президенты боерыклары һҽм Россия Федерациясе 

Хөкҥмҽте карарлары белҽн каралган, башка документлар. 

 

1.2. Комитетта гражданлык хезмҽте вазифасын алмаштыра торган гражданлык 

хезмҽткҽре, анда уздырыла торган бҽйгедҽ катнашырга телҽгҽн очракта, Комитет 

рҽисе исеменҽ гариза яза. Башка дҽҥлҽт ҽгъзасында уздырыла торган бҽйгедҽ 

катнашырга телҽгҽн гражданлык хезмҽткҽре, Комитетка Комитет рҽисе исеменҽ 

гариза һҽм ҥз кулы белҽн тутырган, имза куйган  һҽм гражданлык хезмҽткҽре, 

гражданлык хезмҽте вазифасын алмаштыра торган дҽҥлҽт ҽгъзасының кадрлар 



 

хезмҽте белҽн расланган, Россия Федерациясе Хөкҥмҽте  боерыгы белҽн расланган 

форма буенча, фотографиясен теркҽгҽн анкета тапшыра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт гражданлык 

хезмҽтенең буш урынын алмаштыручы (кадрлар 

резервына кертҥ) кандидатлар бирҽ торган 

документлар һҽм ҽсбаплар исемлегенҽ  

кушымта 

 

Татарстан Республикасының  Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты 

рҽисенҽ                                                                    

___________________________________ 
 (инициаллар, фамилия) 

_________________________________ 
        (фамилия, исем, атасының исеме) 

___________________________________ 

Торам_________________________ 

___________________________________ 

Тел. _______________________________ 
  (эш телефоны, өй телефоны) 

 

Гариза 

Мине, Татарстан Республикасының  Биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт 

комитетында, Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш 

урынын алмаштыру (кадрлар резервына кертҥ) өчен, бҽйгедҽ катнашуга кертҥегезне 

сорыйм: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(вазифа, структуралы бҥлекчҽ) 

2004 елның 27 июленҽн № 79-ФЗ “Россия Федерациясенҽ дҽҥлҽт гражданлык 

хезмҽте кҥрсҽтҥ турында”гы Федераль канун белҽн, 2005 елның 1 февраленнҽн № 

112 “Россия Федерациясенҽ дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенҽ буш урынны алмаштыру 

өчен бҽйге турында”гы Россия Федерациясе Президенты Боерыгы белҽн,2003 елның 

16 гыйнварыннан № 3-ЗРТ “Татарстан Республикасына дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте 

кҥрсҽтҥ турында”гы Татарстан Республикасы Кануны, Татарстан Республикасының  

Биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында Татарстан Республикасының  

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру (кадрлар резервына кертҥ) 

өчен бҽйге уздыру турындагы Кагыйдҽнамҽ, шул ук санда буш вазифага  куела 

торган  һөнҽрчелек  талҽплҽре белҽн таныштырылдым.  

Бҽйге уздыруның вакыты һҽм урыны турында Е-mail яки кҥрсҽтелгҽн телефон 

номерына СМС –хҽбҽр аша  хҽбҽр алу белҽн риза. 

Гаризага беркетҽм: (куелган документларны санап чыгарга). 

________________________________________________________________________ 

______________         _______________  __________________________ 
    (вакыт)                  (имза)                             (имзаның шифрын чишҥ) 

 



 

Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйге ҥткҽрҥ кагыйдҽнамҽсенҽ                                

3 нче кушымта. 

 

 

Татарстан Республикасының  Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты 

рҽисенҽ                                                                    

___________________________________ 
 (инициаллар, фамилия) 

 

 

 

ГАРИЗА 

 

 

«   »________________20___ел. 

 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

Татарстан Республикасының дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру (кадрлар резервына кертҥ) өчен, Сездҽн бҽйге игълан итҥегезне сорыйм. 

________________________________________________________________________ 
(вазифа исеме) 

_____________________________________________________________________________________ 

(бҥлек исеме) 

 

Бу вазифаны алмаштыручы кандидатка  килҽсе талҽплҽр куела: 

________________________________________________________________________ 
(талҽплҽрне санап китҽргҽ) 

 

Кушымта: хезмҽттҽге регламентның кҥчермҽсе. 

 

 

________________________        ________________        ________________________ 
    (алмаштыра торган вазифа) (имза)                          (фамилия һҽм инициаллар) 

 

 

 ЯРАШТЫРЫЛГАН 

Комитет рҽисе урынбасары 

__________________  ________________ 
          (имза, вакыт)        (фамилия һҽм инициаллар) 

 

 



 

Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйге ҥткҽрҥ кагыйдҽнамҽсенҽ                                

4 нче кушымта. 

 

Татарстан Республикасының  Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты 

рҽисенҽ                                                   

_____________________________ 
 (фамилия һҽм инициаллар) 

 

                                                             Адрес:____________________________ 

                                                             __________________________________ 

 

 Хөрмҽтле_______________________! 

 

Сезгҽ, Татарстан Республикасының  Биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт 

комитетында Татарстан Республикасының  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш 

урынын алмаштыру (кадрлар резервына кертҥ) өчен бҽйгегҽ кертелмҽвегез турында 

хҽбҽр итҽм. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(вазифа,бҥлек исеме) 

Сҽбҽбе: 
(кирҽклесен сайларга) 

а) Татарстан Республикасына  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтендҽге буш урынга 

куелган һөнҽрчелек талҽплҽренҽ туры килмҽҥ;  

б) Татарстан Республикасына  дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенҽ керҥгҽ һҽм аны 

ҥтҥгҽ, дҽҥлҽт гражданлык хезмҽте турында Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы канунары белҽн урнаштырылган чиклҽҥлҽр; 

в) документларны ҥз вакытында тапшырмау ( аларны сҽбҽпсез тулы кҥлҽмдҽ 

бирмҽҥ яки тутыру кагыйдҽлҽрен бозу); 

г) тикшерҥ барышында федераль кануннар, Татарстан Республикасы 

кануннары  белҽн тҽңгҽл килеп, гражданинның Татарстан Республикасына  дҽҥлҽт 

гражданлык хезмҽтенҽ керергҽ комачау итҽ торган шартлар ачыклану; 

Документлар сезгҽ язмача гариза белҽн тҥбҽндҽге адрес буенча кайтарыла ала. 

Казан, К.Тинчурин-29, 201 кабинет, Татарстан Республикасының  Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитеты, телефон: 211 73 81. 

 

 

Дҽҥлҽт хезмҽте  

һҽм кадрлар секторы мөдире    _________________               ___________________ 
                                                               (имза)                     ( фамилия һҽм инициаллар) 



 

Татарстан Республикасының Биологик 

ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетында 

дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын 

алмаштыру өчен (кадрлар резервына кертҥ) 

бҽйге ҥткҽрҥ кагыйдҽнамҽсенҽ                                

5 нче кушымта. 

 

 

БҼЙГЕ КОМИССИЯСЕНЕҢ БЕРКЕТМҼСЕ №________ 

 

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дҽҥлҽт комитетының 

бҽйге комиссиясе утырышында, Татарстан Республикасының Биологик ресурслар 

буенча дҽҥлҽт комитетында дҽҥлҽт гражданлык хезмҽтенең буш урынын алмаштыру 

өчен (кадрлар резервына кертҥ) бҽйге сайлавы буенча тавыш бирҥ узды. 

____________________________________________________________________ 
(вазифаның исеме) 

________________________________________________________________________ 
(структур бҥлекчҽнең исеме) 

 

Бҽйге комиссиясенең ___ ҽгъзасыннан утырышта _____ булды. 

 

 Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре: 

1.___________________________________  «уңай»________, «каршы»_______. 
 (кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

2.___________________________________  «уңай»________, «каршы»_______. 
(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

 

Тавыш бирҥ нҽтиҗҽлҽре буенча: 

________________________________________________________________________ 
(кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

бҽйге комиссиясе ҽгъзаларының иң кҥп тавышын алды, ул сайлауда катнашкан 

комиссия  ҽгъзалары саныннан_____ процент тҽшкил итҽ. 

 

 

Бҽйге комиссиясе рҽисе                    ______________      ________________________ 
    (имза) (фамилия һҽм инициаллар) 

Бҽйге комиссиясе рҽисенең 

урынбасары                                        ______________      ________________________ 
    (имза) (фамилия һҽм инициаллар) 

Бҽйге комиссиясе                               ______________      ________________________ 

сҽркатибе       (имза) (фамилия һҽм инициаллар) 

Бҽйге комиссиясе ҽгъзалары             ______________      ________________________ 
 (имза)                        (фамилия һҽм инициаллар) 
 

 

Бҽйгене ҥткҽрҥ вакыты «   »___________20___ел.     


