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Татарстан Республикасының Архив эше 
буенча дәүләт комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләренең вазыйфаи бурычларын 
үтәү өчен белгечлеккә һәм әзерлек 
юнәлешенә карата кирәкле 
квалификацион таләпләрне раслау 
турында   
 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 
июлендәге N 79-ФЗ Федераль законның 12 статьясы, «Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы N 3-ТРЗ 
Татарстан Республикасы Законының 10 статьясы нигезендә                                            
б о е р ы к  б и р ә м: 

1. Кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасының Архив эше буенча 
дәүләт комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
вазыйфаи бурычларын үтәү өчен белгечлеккә һәм әзерлек юнәлешенә карата 
кирәкле квалификацион таләпләрне (алга таба – Квалификацион таләпләр, 
Дәүләт комитеты) расларга.   

2. Квалификацион таләпләрне Дәүләт комитетының Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи регламентларына 
кертергә.    

3. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненән соң 10 көн узгач үз көченә 
керә.   

     4. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.    
 
 
Рәис                                                                                                       И.Х. Әюпова 
 
 
 
 
 
 



 
Татарстан Республикасының Архив 
эше буенча дәүләт комитетының  
13.03.2018 ел № 30-од  
боерыгы белән расланды 

 
Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитетында 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи 
бурычларын үтәү өчен белгечлеккә һәм әзерлек юнәлешенә карата  

кирәкле квалификацион таләпләр    

 

№ 
т/с 

Дәүләт граждан 
хезмәте 

вазыйфасы 
атамасы   

Белгечлеккә (әзерлек юнәлешенә)  
карата таләпләр   

1 Рәис 
урынбасары 

«Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», 
«Персоналга идарә», «Юриспруденция», «Икътисад һәм 
идарә», әзерлек юнәлешләренең эреләштерелгән төркеме 
буенча йә үзе өчен Россия Федерациясенең мәгариф 
турындагы законнары белән һөнәрләр, белгечлекләр һәм 
әзерлек юнәлешләре исемлекләрендә күрсәтелгән әзерлек 
юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү билгеләнгән бүтән 
әзерлек юнәлеше буенча  белгечлекләр буенча һөнәри 
белеме булу,    коррупциячел куркынычларга бәяләү 
уздыра белү, мәнфәгатьләр конфликтын ачу, конфликт 
хәлләрне хәл итү 

2 Рәис 
урынбасары 

«Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», 
«Персоналга идарә», «Юриспруденция», «Икътисад һәм 
идарә», әзерлек юнәлешләренең эреләштерелгән төркеме 
буенча йә үзе өчен Россия Федерациясенең мәгариф 
турындагы законнары белән һөнәрләр, белгечлекләр һәм 
әзерлек юнәлешләре исемлекләрендә күрсәтелгән әзерлек 
юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү билгеләнгән бүтән 
әзерлек юнәлеше буенча  белгечлекләр буенча һөнәри 
белеме булу,    коррупциячел куркынычларга бәяләү 
уздыра белү, мәнфәгатьләр конфликтын ачу, конфликт 
хәлләрне хәл итү 

Эшләр алып бару һәм оештыру эше секторы 

1 Сектор мөдире «Документларны алып бару һәм архив алып бару», 
«Дәүләт һәм муниципаль идарә» яисә үзләре өчен Россия 
Федерациясенең мәгариф турындагы законнары белән 



элегрәк кулланылучы һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре исемлекләрендәге әлеге белгечлекләргә һәм 
әзерлек юнәлешләренә туры килү билгеләнгән бүтән 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча һөнәри 
белеме булу 

Архив эшен үстерү һәм мәгълүмат хезмәт күрсәтүләрен оештыру бүлеге   

1 Бүлек башлыгы «Документларны алып бару һәм архив алып 
бару»,«Тарих», «Дәүләт һәм муниципаль идарә» яисә 
үзләре өчен Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 
законнары белән элегрәк кулланылучы һөнәрләр, 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлекләрендәге 
әлеге белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә туры 
килү билгеләнгән бүтән белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре буенча һөнәри белеме булу 

2 Әйдәүче 
консультант 

«Документларны алып бару һәм архив алып бару», 
«Дәүләт һәм муниципаль идарә» яисә үзләре өчен Россия 
Федерациясенең мәгариф турындагы законнары белән 
элегрәк кулланылучы һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре исемлекләрендәге әлеге белгечлекләргә һәм 
әзерлек юнәлешләренә туры килү билгеләнгән бүтән 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча һөнәри 
белеме булу 

Архив документларын фәнни файдалану һәм халыкара элемтәләр бүлеге   

1 Бүлек башлыгы Архив документларыннан файдалану өлкәсендә архив 
учреждениеләренең эш тәртибе, Россия Федерациясе   
Архив фонды документларыннан һәм дәүләт һәм 
муниципаль архивларның башка документларыннан 
файдалану кагыйдәләре, «Документларны алып бару һәм 
архив алып бару», «Тарих», «Филология», 
«Юриспруденция», «Халыкара мөнәсәбәтләр» яисә 
үзләре өчен Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 
законнары белән элегрәк кулланылучы һөнәрләр, 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлекләрендәге 
әлеге белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә туры 
килү билгеләнгән бүтән белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре буенча һөнәри белеме булу 

2 Әйдәүче 
консультант 

Архив документларыннан файдалану өлкәсендә архив 
учреждениеләренең эш тәртибе, Россия Федерациясе   
Архив фонды документларыннан һәм дәүләт һәм 



муниципаль архивларның башка документларыннан 
файдалану кагыйдәләре, «Документларны алып бару һәм 
архив алып бару», «Тарих», «Филология» яисә үзләре 
өчен Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 
законнары белән элегрәк кулланылучы һөнәрләр, 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлекләрендәге 
әлеге белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә туры 
килү билгеләнгән бүтән белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре буенча һөнәри белеме булу 

Финанс-икътисадый бүлек 

1 Бүлек башлыгы «Икътисад», «Бухгалтер исәбе, анализ һәм аудит», 
«Салымнар һәм салым салу», «Дәүләт һәм муниципаль 
идарә», «Банк эше» йә үзе өчен үзләре өчен Россия 
Федерациясенең мәгариф турындагы законнары белән 
һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 
исемлекләрендә күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә 
(белгечлеккә) туры килү билгеләнгән бүтән әзерлек 
юнәлеше буенча белгечлекләр буенча һөнәри белеме 
булу 

Хокукый һәм кадрлар эше бүлеге   

1 Бүлек башлыгы «Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», 
«Персоналга идарә», «Юриспруденция», «Икътисад һәм 
идарә» йә әзерлек юнәлешләренең эреләштерелгән 
төркеме буенча йә үзе өчен Россия Федерациясенең 
мәгариф турындагы законнары белән һөнәрләр, 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлекләрендә 
күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 
билгеләнгән бүтән белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 
буенча һөнәри белеме булу,    коррупциячел 
куркынычларга бәяләү уздыра белү, мәнфәгатьләр 
конфликтын ачу, конфликт хәлләрне хәл итү 

2 Әйдәүче 
киңәшче  

«Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», 
«Персоналга идарә», «Юриспруденция», «Икътисад һәм 
идарә»,  «Документлар алып бару һәм идарәне 
документлар белән тәэмин итү» йә әзерлек 
юнәлешләренең эреләштерелгән төркеме буенча йә үзе 
өчен Россия Федерациясенең мәгариф турындагы 
законнары белән һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре исемлекләрендә күрсәтелгән әзерлек 
юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү билгеләнгән әзерлек 
юнәлешенең (белгечлекнең) бүтән белгечлекләре буенча 



һөнәри белеме булу, мәгълүмати иминлекне тәэмин итү 
өлкәсендәге мәсьәләләр  

3 Әйдәүче 
консультант 

«Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Менеджмент», 
«Персоналга идарә», «Юриспруденция», «Икътисад һәм 
идарә» йә әзерлек юнәлешләренең эреләштерелгән 
төркеме буенча йә үзе өчен Россия Федерациясенең 
мәгариф турындагы законнары белән һөнәрләр, 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре исемлекләрендә 
күрсәтелгән әзерлек юнәлешенә (белгечлеккә) туры килү 
билгеләнгән әзерлек юнәлешенең (белгечлекнең) бүтән 
белгечлекләре буенча һөнәри белеме булу,    
коррупциячел куркынычларга бәяләү уздыра белү, 
мәнфәгатьләр конфликтын ачу, конфликт хәлләрне хәл 
итү 

Дәүләт заказы һәм ресурслар белән тәэмин итү секторы   

1 Сектор мөдире «Юриспруденция», «Дәүләт һәм муниципаль  идарә», 
«Икътисад һәм идарә», «Икътисад» яисә үзләре өчен 
Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законнары 
белән элегрәк кулланылучы һөнәрләр, белгечлекләр һәм 
әзерлек юнәлешләре исемлекләрендәге әлеге 
белгечлекләргә һәм әзерлек юнәлешләренә туры килү 
билгеләнгән бүтән белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 
буенча һөнәри белеме булу 

Дәүләт контроле секторы 

1 Сектор мөдире «Документлар алып бару һәм архив алып бару», «Тарих» 
яисә үзләре өчен Россия Федерациясенең мәгариф 
турындагы законнары белән элегрәк кулланылучы 
һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре 
исемлекләрендәге әлеге белгечлекләргә һәм әзерлек 
юнәлешләренә туры килү билгеләнгән бүтән 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча һөнәри 
белеме булу 

Архив тармагын мәгълүматлаштыру секторы  

 1 Сектор мөдире «Дәүләт һәм муниципаль идарә», «Юриспруденция», 
«Политология», «Менеджмент», «Икътисад», 
«Финанслар һәм кредит», «Бизнес-информатика», 
«Гамәли математика һәм физика», «Физика», «Проектлау 
һәм радиоэлектрон чаралар технологиясе», 
«Радиофизика», «Информатика һәм исәпләү техникасы», 



«Компьютер һәм мәгълүмат фәннәре», «Мәгълүмати 
иминлек», «Электроника, радиотехника һәм элемтә 
системалары», «Математика һәм механика», «Махсус 
оештыру-техник системалар», «Милли иминлекне 
хокукый тәэмин итү», «Икътисадый иминлек», 
«Автоматлаштырылган системаларның мәгълүмати 
иминлеге» яисә үзләре өчен Россия Федерациясенең 
мәгариф турындагы законнары белән элегрәк 
кулланылучы һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре исемлекләрендәге әлеге белгечлекләргә һәм 
әзерлек юнәлешләренә туры килү билгеләнгән бүтән 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча һөнәри 
белеме булу 

Документларның сакланышын тәэмин итү һәм  
аларны дәүләт исәбенә алу секторы   

1 Сектор мөдире «Документлар алып бару һәм архив алып бару», «Тарих», 
«Филология» яисә үзләре өчен Россия Федерациясенең 
мәгариф турындагы законнары белән элегрәк 
кулланылучы һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре исемлекләрендәге әлеге белгечлекләргә һәм 
әзерлек юнәлешләренә туры килү билгеләнгән бүтән 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча һөнәри 
белеме булу 

2 Әйдәүче 
консультант 

«Документлар алып бару һәм архив алып бару», «Тарих», 
«Филология» яисә үзләре өчен Россия Федерациясенең 
мәгариф турындагы законнары белән элегрәк 
кулланылучы һөнәрләр, белгечлекләр һәм әзерлек 
юнәлешләре исемлекләрендәге әлеге белгечлекләргә һәм 
әзерлек юнәлешләренә туры килү билгеләнгән бүтән 
белгечлекләр һәм әзерлек юнәлешләре буенча һөнәри 
белеме булу 

 
 


