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Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт граждан
хезмәте вазыйфаларын биләүгә һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына
кертүгә конкурслар үткәрүнең бердәй методикасын раслау турында» 2018 елның 31
мартындагы № 397 карары нигезләмәләрен куллану максатларында боерык бирәм:
«Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә

(кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү турында нигезләмәне раслау
хакында»
Татарстан
Республикасы
Җир
һәм
мөлкәт
мөнәсәбәтләре
министрлыгының 2017 елның 6 мартындагы № 86-пр боерыгы белән расланган
Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә
(кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү турында нигезләмәгә (алга таба –
Нигезләмә) кертелгән беркетелгән үзгәрешләрне расларга (13.10.2017 № 504-пр
боерыгы белән кертелгән үзгәрешләр белән бергә):

Министр

А.К.Хамаев

Татарстан Республикасы
Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре
министрлыгының
______________№______
карары белән расланды

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә
(кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү турында нигезләмәгә кертелгән
үзгәрешләр
1.2 пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«1.2. Конкурс Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре
министрлыгында (алга таба – Министрлык) «Россия Федерациясенең дәүләт
граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге № 79-ФЗ Федераль законның
22, 64 статьялары, “Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәте вакантлы
вазыйфасын биләүгә карата конкурс үткәрү турында” Россия Федерациясе
Президентының 2005 елның 1 февралендәге № 112 Указы, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә
һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертүгә конкурслар үткәрүнең бердәй
методикасын раслау турында» 2018 елның 31 мартындагы № 397 карары (алга таба № 397 Карар), «Татарстан Республикасында дәүләт граждан хезмәте турында» 2003
елның 16 гыйнварындагы № 3-ЗРТ Татарстан Республикасы Законына, «Татарстан
Республикасында дәүләт граждан хезмәтендә кадрлар резервы турында нигезләмәне
раслау турында» Татарстан Республикасы Президентының 2011 елның 14
мартындагы № УП-127 Указы, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан
хезмәткәрләренә һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
вазыйфаларын биләүгә дәгъва итүче гражданнарга тест үткәрү методикасын раслау
турында» Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм
кадрлар департаментының 08.06.2018 № 25 карары нигезендә»;
2.6 пунктны абзац белән тулыландырырга:
«Конкурс комиссиясе эшенең объективлыгын һәм бәйсезлеген арттыру
максатларында министр карары белән аның составы яңартылып тора (елга бер
тапкырдан да сирәгрәк түгел).»;
2.9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.9. Конкурс комиссиясенең граждан хезмәте вакантлы вазыйфасына конкурс
җиңүчесен (кадрлар резервына кертелү өчен кандидатны (кандидатларны) билгеләү

турында карары утырышта катнашучы комиссия әгъзаларының күпчелеге тавыш
бирү юлы белән кабул ителә.
Тавышлар тигез булган очракта конкурс комиссиясе рәисенең тавышы
хәлиткеч булып тора. Конкурс комиссиясенең теләсә кайсы әгъзасы кабул ителгән
карар белән килешмәгән очракта үз фикерен белдерә ала, ул фикер конкурс
комиссиясе беркетмәсенә кертелә һәм конкурс комиссиясенең шул әгъзасы имзасы
белән беркетелә.»;
2.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«2.11. Конкурс комиссиясе тавыш бирү нәтиҗәләре Конкурс комиссиясенең
граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс нәтиҗәләре буенча карары
һәм кадрлар резервына кертелүгә конкурс нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе
утырышы беркетмәсе буларак, № 397 Карар белән расланган формалар буенча
рәсмиләштерелә.
Шул ук вакытта конкурс комиссиясе беренче тапкыр граждан хезмәте
вазыйфасына билгеләнгән, яисә граждан хезмәткәрен Министрлыкта башка
төркемдәге яки категориядәге граждан хезмәте вазыйфасына күчергәндә, сынау
срогын озынлыгы буенча рекомендация бирә ала.»;
4.4.1 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«конкурста катнашу өчен документлар кабул ителү турында Министрлыкның
рәсми сайтында һәм «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең һәм
Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтнең бердәм мәгълүмати кадрлар
составы системасы» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмати системасында
(алга таба - Бердәм мәгълүмати кадрлар системасы) урнаштырыласы белдерүләр
түбәндәгеләрне үз эченә ала: граждан хезмәте вакантлы вазыйфасы (кадрлар
резервының граждан хезмәте вазыйфалары) атамасы, әлеге вазыйфаны биләү өчен
квалификацион таләпләр, граждан хезмәтен узу шартлары, тапшырылырга тиешле
документларны кабул итү урыны һәм вакыты, күрсәтелгән документлар кабул ителү
срогы, конкурс үткәрүнең якынча датасы, аны үткәрү урыны һәм тәртибе, бәяләү
ысуллары турында белешмәләр, граждан хезмәткәренең вазыйфаи бурычлары,
хокуклары, вазыйфаи бурычларын башкармау (тиешенчә башкармау) өчен
җаваплылыгы, граждан хезмәткәренең профессиональ хезмәт эшчәнлеге
нәтиҗәлелеге күрсәткечләре кертелгән вазыйфаи регламент нигезләмәләре, Бердәм
мәгълүмати кадрлар системасында урнаштырылган якынча тестка сылтама, башка
мәгълүмати материаллар. Конкурста катнашу өчен документлар кабул ителү
турында белдерү һәм конкурс турында мәгълүмат шулай ук вакытлы матбугатта
бастырыла ала»;

4.4.7 пунктны түбәндәге эчтәлекле абзац белән тулыландырырга:
«Конкурс процедуралары барышында кандидатларны бәяләү өчен бәяләүнең
өчтән дә ким булмаган ысулы кулланыла. Тест уздыру һәм кандидат белән
индивидуаль әңгәмә мәҗбүри ысул булып санала.»;
4.4.9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4.4.9. Конкурс процедуралары барышында тест уздырыла:
Россия Федерациясенең дәүләт телен (рус теле), Россия Федерациясе Конституциясе
нигезләрен, Россия Федерациясенең дәүләт хезмәте турында һәм коррупциягә
каршы тору турында законнарын белү, мәгълүмати-коммуникацион технологияләр
тармагында белемнәр һәм осталык дәрәҗәсен бәяләү өчен;
граждан хезмәте вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервын формалаштыра
торган граждан хезмәте вазыйфалары төркеме) буенча профессиональ хезмәт
эшчәнлеге өлкәсеннән һәм төреннән чыгып, профессиональ хезмәт эшчәнлеге
мәсьәләләре буенча белемнәрен һәм осталыкларын бәяләү өчен.
Министрлыкның кадрлар бүлеге Бердәм мәгълүмати кадрлар системасына
тест уздыруга заявканы конкурс комиссиясе утырышына ике атна алдан бирергә
тиеш.
Тест уздыруны оештыру Татарстан Республикасы Президенты каршындагы
Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан заявка керү буенча гамәлгә
ашырыла.
Тест уздыру “Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә һәм
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын вазыйфаларын
биләүгә дәгъва итүче гражданнарга тест уздыруны оештыру мәсьәләләре” Татарстан
Республикасы Президентының 2015 елның 11 декабрендәге № УП-1192 Указы
нигезендә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм
кадрлар департаментының 08.06.2018 № 25 карары белән расланган Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә һәм Татарстан Республикасы дәүләт
граждан хезмәте вазыйфаларын вазыйфаларын биләүгә дәгъва итүче гражданнарга
тест уздыру методикасына туры китереп гамәлгә ашырыла.»;
4.4.10 пунктта «11.01.2016 № 1 карары нигезендә» сүзләре заменить словами
«4.4.9 пунктта күрсәтелгән» сүзләре белән алыштырыла;
4.4.11 пунктта:
Беренче абзац түбәндәге сүзләр белән тулыландырырга «конкурс комиссиясе
кандидат белән бергә тест биремнәре үтәлеше нәтиҗәләре буенча фикер алышу
барышында аның профессиональ югарылыгын билгеләү максатыннан сораулар
бирелә»;

соңгы абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Кандидат белән индивидуаль әңгәмәдән соң конкурс комиссиясенең һәр
әгъзасы № 397 Карар белән расланган форма буенча төзелгән конкурс бюллетенена
кандидатны бәяләү нәтиҗәсен кертә, кирәк булса, конкурс комиссиясе әгъзасының
карарын нигезләүче кыскача мотивировка ла өстәлә.»;
4.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4.5. Кандидатның йомгаклау баллы конкурс комиссиясе әгъзасының
индивидуаль әңгәмә нәтиҗәләре буенча кандидатка куелган уртача арифметик
баллары һәм кандидатның тест нәтиҗәләре буенча җыйган баллары суммасы булып
билгеләнә.
Кандидатларның йомгаклау балларын чагыштыру нәтиҗәләре буенча конкурс
комиссиясе секретаре кандидатлар рейтингын формалаштыра
Бәяләү 10 баллы система быенча гамәлгә ашырыла.
Кандидатны җиңүче дип тану өчен җыелган балларның гомуми суммасы
максималь баллның 60 процентыннан да ким булмаска тиеш.»;
4.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«4.6. Әлеге нигезләмәнең 2.11 пунктында билгеләнгән тәртиптә
формалаштырылган конкурс комиссиясе тавыш бирүе нәтиҗәләре кандидатларның
җыелган баллары һәм конкурс комиссиясе бәяләве нәтиҗәләре буенча алар алган
урыннар күрсәтелгән рейтингны үз эченә ала.
Кандидатлар конкурс биремнәрен үтәгәндә һәм конкурс комиссиясе утырышы
үткәрелгәндә эшкә алучы вәкиленең карары белән видео- һәм (яки) аудио яздырыла
яисә тиешле конкурс процедуралары үткәрү стенограммасы алып барыла.»;
4.8 пунктны түбәндәге эчтәлекле яңа икенче һәм өченче абзацлар белән
тулыландырырга:
«Кандидатлар арасыннан җыелган балларының гомуми суммасы максималь
баллның 50 процентыннан да ким булмаган кандидатлар конкурс комиссиясе
тарафыннан кадрлар резервына тәкъдим ителә ала.
Кандидатның граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә конкурс
нәтиҗәләре буенча кадрлар резервына кертелүгә ризалыгы язмача яисә көчәйтелгән
квалификацияле электрон имза куелган электрон документ формасында
формалаштырыла.».

