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ПРИКАЗ          БОЕРЫК 

Казан ш. 

«23» ноябрь, 2017 ел.                                                № 82 

 
Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты ГХАТ идарәсенең 2017 
елның 05 апрелендәге 13 номерлы 
боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы ГХАТ идарәсендә 
Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вакант вазыйфасын 
биләүгә (кадрлар резервына кертелүгә) 
конкурс уздыру турында нигезләмәгә 
үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясе дәүләт граждан 
хезмәте вакант вазыйфасын биләүгә конкурс турында» 2005 елның 1 февралендәге 
112 номерлы Указына һәм Россия Федерациясе Президентының 2017 елның            
1 мартында расланган 96 номерлы Указы белән расланган Федераль дәүләт органы 
кадрлар резервы турында нигезләмәгә нигезләнеп, боерык бирәм: 

 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсенең                       

2017 елның 05 апрелендәге 13 номерлы боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы ГХАТ идарәсендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вакант вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертелүгә) конкурс уздыру            
турында нигезләмәгә (алга таба – Нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.3 пунктында «Идарә башлыгының» сүзләрен «Идарә башлыгының                  
(аның вазыйфаларын башкаручы затның)» сүзләренә алмаштырырга;  

3.4 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган рәвештәге, тутырылган һәм 

имзаланган анкетаны, фотосы белән;»; 
3.5 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Башка дәүләт органында вазыйфа биләүче, конкурста катнашу теләген 

белдергән граждан хезмәткәре Идарәгә Идарә башлыгы исеменә шәхси гариза һәм 
үзе тарафыннан тутырылган, имзаланган һәм үзе граждан хезмәтен били торган 
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дәүләт органының кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган, Россия Федерациясе 
Хөкүмәте раслаган рәвештәге анкетаны фотосын теркәп тапшыра.»; 

3.6 пунктының икенче абзацында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
«Электрон рәвештә тапшырылган белешмәләр Россия Федерациясе Хөкүмәте 

билгеләгән тәртиптә автоматлаштырылган рәвештә тикшерүгә дучар була.»; 
3.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.7. Шушы Нигезләмәнең 3.4 һәм 3.5 пунктларында күрсәтелгән документлар 

аларны кабул итү турында «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 
дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмат системасының рәсми сайтында игълан 
урнаштырылган көннән башлап 21 календарь көне эчендә Идарәгә гражданин 
(граждан хезмәткәре) тарафыннан шәхсән, почта аша җибәреп яисә Россия 
Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә күрсәтелгән мәгълүмат системасыннан 
файдаланып, электрон рәвештә җибәрелә.  

Хөрмәткә лаек сәбәпсез документларны үз вакытында тапшырмау, аларны 
тулы күләмдә тапшырмау яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшыру 
гражданиннан (граждан хезмәткәреннән) аларны кабул итүдән баш тартуга нигез 
булып тора. 

Хөрмәткә лаек сәбәп аркасында документларны үз вакытында 
тапшырмаганда, аларны тулы булмаган күләмдә яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен 
бозып тапшырганда Идарә башлыгы аларны карап тикшерүнең вакытын күчерергә 
хокуклы.»; 

3.8 пунктын көчен югалткан дип танырга; 
4.4.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«4.4.2. Тикшерү барышында гражданинның Федераль законнар һәм                

Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый актлары нигезендә граждан 
хезмәтенә керүенә комачау итүче шартлар ачыкланган очракта аңа конкурста                
катнаштырудан кире кагу сәбәпләре турында Идарә башлыгы тарафыннан язмача 
рәвештә хәбәр ителә. Әгәр гражданин конкурста катнашу өчен документларны 
электрон рәвештә тапшырган булса, конкурста катнаштырудан кире кагу сәбәпләре 
хакында хәбәрләмә дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмат системасыннан 
файдаланып, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган 
электрон документ рәвешендә җибәрелә.»; 

4.4.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4.4.5. Конкурсның беренче этабы тәмамлангач Идарә башлыгы конкурсның 

икенче этабын уздыру датасы (катнашу өчен документлар кабул итү 
тәмамланганнан соң 30 календарь көне узганчы), вакыты һәм урыны турында              
карар кабул итә.  

Дәүләт серен һәм закон белән саклана торган башка серне тәшкил итүче 
белешмәләрдән файдалануга рөхсәт рәсмиләштерелгән очракта, конкурсның икенче 
этабын уздыру чоры Идарә башлыгы тарафыннан билгеләнә. 

Хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге, конкурсның икенче этабы 
башланырга кимендә 15 календарь көне кала, Идарәнең рәсми сайтында һәм 
«Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендә 
дәүләт мәгълүмат системасының рәсми сайтында аның уздырылу датасы, урыны 
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һәм вакыты хакында мәгълүмат урнаштыра һәм кандидатларга тиешле хәбәрләрне 
язмача рәвештә, бу вакытта конкурста катнашу өчен документларны электрон 
рәвештә тапшырган кандидатларга дәүләт хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 
системасыннан файдаланып, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 
имзаланган электрон документ рәвешендә җибәрә.»; 

4.4.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4.4.8. Идарәдә дәүләт хезмәтенең вакант вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертелүгә) дәгъва белдерүче кандидатларга тест уздыру Татарстан 
Республикасы Президенты каршында Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты 
раслый торган Тест уздыру методикасы нигезендә гамәлгә ашырыла.»; 

4.8 пунктының өченче абзацында түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
«Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәте турында» 2007 елның 

27 апрелендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 57 статьясының 1 өлешендәге 
2 яисә 3 пункты яки 59.1 статьясының 2 яисә 3 пункты күздә тоткан дисциплинар 
шелтәсе булган дәүләт хезмәткәре Идарәнең кадрлар резервына кертелә алмый.»; 

4.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«4.9 Конкурс нәтиҗәләре хакында хәбәрләр ул тәмамланганнан соң 7 көнлек 

чорда кандидатларга язмача рәвештә, бу вакытта конкурста катнашу өчен 
документларны электрон рәвештә тапшырган кандидатларга дәүләт хезмәте 
өлкәсендәге дәүләт мәгълүмат системасыннан файдаланып, көчәйтелгән 
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә 
җибәрелә. Шушы ук чорда конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат Идарәнең            
рәсми сайтында һәм «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәренең 
күрсәтелгән мәгълүмат системасында да урнаштырыла»;»; 

4.11 пунктка түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 
«Конкурста катнашу өчен электрон рәвештә тапшырылган документлар өч ел 

саклана, шуннан соң юкка чыгарылырга тиеш.». 
 
 

 

Идарә башлыгы                                                                                       А.Р.Шәвәлиева 


