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Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакант (буш) вазифаларын биләү өчен 

яхшы кандидатлар сайлап алу һәм Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт 
комитетында нәтиҗәле кадрлар резервы формалаштыру максатында, «Россия Федерациясендә 
дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендә кабул ителгән  79-ФЗ номерлы  федераль 
законга,  Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәтенең 
вакант вазифаларын биләүгә конкурс турында» 2005 елның 1 февралендә кабул иткән  112 номерлы 
указына, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт хезмәтендә вакант 
вазифаларны биләүгә һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрүнең 
бердәм методикасын раслау турында» 2018 елның 31 мартында кабул ителгән 397 номерлы 
карарына,  Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасында дәүләт граждан хезмәте 
турында» 2003 елның 16 гыйнварында кабул ителгән З-ЗРТ номерлы законына, Татарстан 
Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә кадрлар 
резервы турында Положениены раслау турында» 2011 елның 14 мартында чыккан УП-127 номерлы 
указына ярашлы рәвештә, б о е р ы к  б и р ә м :  

1. Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакант вазифаларын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 
конкурс үткәрү турында өстәп бирелгән Положениены расларга. 

2. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам. 
 
 
 

Рәис              О.А. Редько 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

САТЫП АЛУЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫНДА  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН ХЕЗМӘТЕНЕҢ  

ВАКАНТ ВАЗИФАСЫН БИЛӘҮГӘ 
(КАДРЛАР РЕЗЕРВЫНА КЕРТҮГӘ) КОНКУРС ҮТКӘРҮ ТУРЫНДА  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
                                           1. Гомуми положениелар 

1.1. Шушы Положение Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт 
комитетында Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтенең вакант вазифаларын  биләүгә 
(кадрлар резервына кертүгә) конкурс үткәрүнең методикасын, шартларын һәм тәртибен 
билгели (алга таба - конкурс). 

Конкурс Россия Федерациясе гражданнарының Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә үтә алуның конституцион хокукын (алга таба- 
граждан хезмәте), шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә (алга 
таба - граждан хезмәткәрләре) конкурс нигезендә вазифа буенча үсү хокукын тәэмин итә. 

1.2. Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетында 
Конкурс (алга таба – Дәүләт комитеты) ТР Президентының «Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәтенә кадрлар резервы турында Положениены раслау турында»  2011 
елның 14 мартында чыгарган УП-127 номерлы указы белән расланган Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенә кадрлар резервы турында Положение,  Россия 
Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт хезмәтендә вакант вазифаларны 
биләүгә һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрүнең бердәм 
методикасын раслау турында» 2018 елның 31 мартында кабул ителгән 397 номерлы карары 
белән расланган Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтләренең вакант вазифаларын 
биләүгә һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрүнең бердәм 
методикасы, Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясендә дәүләт граждан 
хезмәтендә вакант вазифаларны биләүгә конкурс турында» 2005 елның 1 февралендә кабул 
иткән  112 номерлы указы белән расланган, Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең 
вакант вазифасын биләүгә конкурс турында Положение белән билгеләнгән тәртиптә һәм 
шартларда «Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 
июлендә кабул ителгән  79-ФЗ номерлы  федераль закон нигезендә (алга таба - Федераль 
закон),  үткәрелә.  

Конкурс Дәүләт комитетындагы граждан хезмәтенә (кадрлар резервының граждан 
хезмәте вазифасына) кандидатларның һөнәри дәрәҗәсен, әлеге вазифаны биләү өчен 
тәгаенләнгән квалификацион таләпләргә туры килүләрен бәяләүдән гыйбарәт.  

1.3.Дәүләт комитетында вакант вазифаны биләүгә Конкурс, граждан хезмәтенә вакант 
вазифа булган очракта, Дәүләт комитеты рәисе карары нигезендә игълан ителә һәм аны 
биләү,  Федераль законның 22 маддәсенә ярашлы рәвештә, конкурс нигезендә башкарыла. 



Дәүләт комитетының кадрлар резервына кабул итүгә Конкурс, Дәүләт комитетының 
булган кадрлар резервыннан һәм Дәүләт комитетының граждан хезмәте вакант 
вазифаларын биләү өчен таләп ителгән белгечләргә ихтыяҗны ачыклау максатында ел саен 
үткәрелә торган  бәяләмә нәтиҗәләре нигезендә, Дәүләт комитетының кадрларга бәйле 
эшне алып баруда җаваплы белгеч тарафыннан үткәрелә. 

Дәүләт комитетының кадрлар резервына кертүгә Конкурс шушы Положениеда күздә 
тотылган тәртиптә Дәүләт комитетының конкурс комиссиясе тарафыннан башкарыла. 

 
1.4. Дәүләт комитетында граждан хезмәте вакант вазифасына Конкурс түбәндәге 

очракларда үткәрелми: 
а) Дәүләт комитетында граждан хезмәте вазифаларына  билгеле бер срокка 

«җитәкчеләр» һәм «ярдәмчеләр (киңәшчеләр)» категориясендәге вәкаләтләр билгеләнгән 
очракта;  

б) граждан хезмәте вазифаларына ул вазифаларга билгеләү һәм алардан азат итү 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан башкарылучы "җитәкчеләр" 
категориясендәге вазифаларга билгеләнгән очракта; 

в) ашыгыч хезмәт контракты төзелгән очракта; 
г) граждан хезмәткәрен Федераль законның 28 маддәсендәге 2 кисәк, 31 

маддәсендәге 1 кисәк һәм 60.1 маддәсендәге 9 кисәк күздә тоткан очракларда граждан 
хезмәтенең башка вазифасына билгеләгән очракта; 

д) граждан хезмәтенә граждан хезмәтенең кадрлар резервына кертелгән 
хезмәткәрне (гражданинны) билгеләгән очракта; 

1.5. Дәүләт комитетында граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләүгә Конкурс 
түбәндәге очракларда үткәрелмәскә мөмкин: 

Дәүләт комитеты боерыгы белән расланган вазифалар исемлеге буенча, граждан 
хезмәтенең аерым вазифаларына вазифа йөкләгән бурычларны үтәгәндә дәүләт серен 
тәшкил иткән мәгълүматларны куллануга бәйле вазифаларга билгеләгән очракта; 

Дәүләт комитеты рәисе карары буенча, граждан хезмәте вазифаларына граждан 
хезмәтенең кече төркеменә кергән вазифаларга билгеләгән очракта. 

1.6. Конкурс үткәрүнең максатлары: 
Россия Федерациясе гражданнарының, үзләренең мөмкинлекләренә һәм һөнәри 

әзерлекләренә ярашлы рәвештә, граждан хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә үтүнең 
конституцион хокукын, шулай ук граждан хезмәткәрләренең конкурс нигезендә вазифа 
буенча үсү хокукын тәэмин итү; 

Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясе законнары нигезендә билгеләнгән 
таләпләргә туры килгән һәм конкурска кертелгән кандидатлар арасыннан граждан 
хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен аеруча туры килгән кандидатларны сайлап алу; 

граждан хезмәте вазифаларына билгеләү өчен, Дәүләт комитетының кадрлар резервын 
формалаштыру. 

1.7. Конкурслар үткәргәндә чишелә торган мәсьәләләр: 
конкурс биремнәрен һәм  процедурын үтәгәндә барлык кандидатлар өчен дә тигез 

шартлар тудыру; 
кандидатларга граждан культурасына тәңгәл килгән критерийлар, һөнәри 

компетентлык һәм шәхси-эшлекле сыйфатлар нигезендә бәя бирү; 



конкурста катнашучылар арасыннан, конкурс биремнәрен үтәү һәм конкурс 
процедураларын узу нәтиҗәләрен чагыштырып карау юлы белән, Дәүләт комитетындагы 
граждан хезмәте (кадрлар резервының граждан хезмәте вазифасы) таләпләренә җавап 
бирердәй затларны ачыклау. 

Дәүләт комитетында конкурс Татарстан Республикасының «Татарстан 
Республикасында дәүләт граждан хезмәтенең һәм муниципаль хезмәтнең кадрлар составы 
турында бердәм мәгълүмат системасы» (алга таба – Кадрлар составы турында бердәм 
мәгълүмат системасы) информацион системаны кулланып үткәрелә.  

 
2. Конкурс комиссиясенең формалашу һәм эшчәнлек тәртибе 
 

2.1. Дәүләт комитетында, конкурслар үткәрү өчен, Дәүләт комитеты боерыгы белән 
даими нигездә эшләүче комиссия төзелә. Комиссия составына кертелгән урындагы 
затларның персональ составы үзгәргән очракта, Дәүләт комитеты боерыгы белән тиешле 
үзгәрешләр кертелә. 

 
 2.2. Конкурс комиссиясе рәистән, рәис урынбасарыннан, сәркатиптән һәм комиссия 

әгъзаларыннан тора. 
 
2.3. Конкурс комиссиясе белән җитәкчелек итү конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан 

башкарыла. Конкурс комиссиясе рәисе вакытлыча булмаган очракта, аның хокукларын һәм 
вазифаларын конкурс комиссиясе рәисе урынбасары башкара.  

Конкурс комиссиясе сәркатибе конкурс комиссиясенең эшчәнлеген (гаризалар кабул 
итү, эшләрне тәртипкә салу, конкурс комиссиясе карарларын рәсмиләштерү һәм башкалар) 
тәэмин итә.  

2.4. Дәүләт комитетының конкурс комиссиясе составына Дәүләт комитеты рәисе, 
Дәүләт комитеты рәисенең урынбасарлары, Дәүләт комитетының кадрлар белән бәйле эш 
өчен җаваплы хезмәткәре, Татарстан Республикасы Президентының дәүләт хезмәте һәм 
кадрлар департаменты  вәкиле, конкурс үткәрелгән Дәүләт комитетының структура 
бүлекчәсе җитәкчесе, Дәүләт комитетындагы иҗтимагый совет вәкилләре, шулай ук, 
экспертларның персональ мәгълүматларын күрсәтмичә, фәнни, мәгариф һәм башка 
оешмаларның Дәүләт комитеты запросы буенча Татарстан Республикасы Президентының 
дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан бәйсез экспертлар буларак 
чакырылган вәкилләре керә.   

 Конкурс комиссиясе составына кертү өчен, Дәүләт комитетының иҗтимагый советы 
вәкилләре кандидатурасы Дәүләт комитеты рәисе запросы буенча шушы Совет тарафыннан 
тәкъдим ителә. 

Дәүләт комитеты иҗтимагый советы вәкилләре һәм бәйсез экспертларның гомуми 
саны конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми санының дүрттән береннән дә ким 
булмаска тиеш.   

2.5. Вазифаларны башкару дәүләт сере булып саналган мәгълүматларны файдалануга 
бәйле булганда, граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен, конкурс комиссиясе 
составы Россия Федерациясе законнарының дәүләт сере турындагы положениеларын 
исәпкә алып формалаштырыла.  



2.6. Конкурс комиссиясенең составы конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителүче 
карарларга йогынты ясый алырлык мәнфәгатьләр низагы чыгу ихтималына урын 
калдырмаслык итеп формалаштырыла. Конкурс комиссиясе составы Дәүләт комитеты рәисе 
карары буенча ел саен яңартыла.    

2.7. Дәүләт граждан хезмәтенә (дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар резервына) вакант 
вазифаны биләүгә кимендә ике кандидат булган очракта үткәрелә һәм, анда гомуми 
әгъзалар санының кимендә өчтән бере катнашса, комиссия тулы хокуклы булып санала. 
Граждан хезмәтен биләүче комиссия әгъзалары катнашында гына конкурс комиссия 
уздырылуга юл куелмый.  

2.8. Конкурс комиссиясе карары, комиссия үткәрү нәтиҗәләре буенча, утырышта 
катнашучы әгъзаларның ачык тавыш бирү юлы белән күпчелек тавыштан чыгып кабул 
ителә.   

Тавышлар тигез булган очракта, хәлиткеч рольне конкурс комиссиясе рәисе тавышы 
уйный. Конкурс комиссиясенең теләсә кайсы әгъзасы, кабул ителгән карар белән 
килешмәгән очракта, үзенең фикерен белдерә ала һәм ул конкурс комиссиясе беркетмәсенә 
кертелә һәм конкурс комиссиясенең әлеге әгъзасының имзасы белән таныклана. 

2.9. Конкурс комиссиясе конкурста катнашучыларга карата түбәндәге карарларны 
кабул итә: 

граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен куелган таләпләргә аеруча туры 
килә,  граждан хезмәтенең вакант вазифасына билгеләү өчен тәкъдим ителә; 

граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен куелган таләпләргә туры килә, 
Дәүләт комитетының кадрлар резервына кертү өчен тәкъдим ителә; 

граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен куелган таләпләргә туры килми. 

2.10.Конкурс комиссиясе карары кандидат югында кабул ителә һәм аның Дәүләт 
комитетындагы граждан хезмәтенең вакант вазифасына билгеләнүенә (аның ризалыгы 
белән кадрлар резервына кертүгә) яисә билгеләнүне кире кагуга нигез булып санала. 

2.11.Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре граждан хезмәтенең вакант 
вазифасын биләү өчен конкурс нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе карары белән һәм 
кадрлар резервына кертүгә конкурс комиссиясенең утырышта катнашкан рәис, рәис 
урынбасары, сәркатип һәм комиссия әгъзалары имзалаган беркетмә белән раслана.  

Шул ук вакытта граждан хезмәте вазифасына тәүге тапкыр билгеләнүче яисә граждан 
хезмәтеннән башка төркемдә яисә категориядә Дәүләт комитетындагы граждан хезмәте 
вазифасына күчерелүче гражданинга сынау срогының дәвамлылыгы буенча  комиссия 
тарафыннан тәкъдим ясалырга мөмкин.  

2.12. Турыдан-туры оештыруны, конкурс үткәрүне, конкурс комиссиясенең эшен 
тәэмин итүне Дәүләт комитетының сәркатибе башкара. 

 

 



3. Конкурста катнашучылар 

3.1. Конкурска Дәүләт комитетындагы граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү 
(кадрлар резервына кертү) өчен  квалификацион таләпләргә җавап биргән һәм шушы 
Положениеның 3.8 пунктында әйтелгән вакытка шушы   Положениеның 3.4 пунктында 
күрсәтелгән документларны тапшырган гражданнар кертелә.  

3.2. Граждан хезмәтенең вакант вазифасын (граждан хезмәтенең кадрлар резервы 
вазифасын) биләү өчен квалификацион таләпләргә туры килмәү, шулай ук дәүләт граждан 
хезмәтенә алыну һәм анда хезмәт итү өчен  Россия Федерациясе законнары белән 
билгеләнгән чикләүләре булу  сәбәпле, гражданин (граждан хезмәткәре) конкурста 
катнаштырылмый.  

3.3. Дәүләт комитетында граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү  (кадрлар 
резервына кертү) өчен кандидатларга карата таләпләр Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасының дәүләт граждан хезмәте турында законнарына ярашлы рәвештә куелган. 

3.4. Конкурста катнашырга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданины Дәүләт 
комитетына түбәндәге документларны тапшыра:  

а) шәхси гариза (шушы Положениега 1нче кушымта); 
б) Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган формада тутырылган һәм 

имзаланган анкета (фото белән); 
в) паспорт яисә аны алыштыручы документның күчермәсе (документ үзе конкурска 

килгәч күрсәтелә); 
г) тиешле һөнәри белемне, квалификацияне һәм хезмәт стажын раслаучы документлар: 
хезмәт кенәгәсенең (эшкә яңа гына урнашкан очраклардан тыш) нотариус яисә эш 

(хезмәт) урынындагы кадрлар хезмәте тарафыннан расланган күчермәсе яисә 
гражданинның хезмәт эшчәнлеген раслаучы башка документлар; 

белем һәм квалификация турында документларның күчермәләре, шулай ук, 
гражданинның үз теләге буенча,  нотариус яисә эш (хезмәт) урынындагы кадрлар хезмәте 
тарафыннан расланып, өстәмә һөнәри белем алу нәтиҗәләре буенча квалификацияне күтәрү 
һәм квалификация, фәнни исем, фәнни дәрәҗә бирелүне   раслаучы  документларның 
күчермәләре; 

д) граждан хезмәтен биләүгә һәм анда хезмәт итүгә каршылык тудыручы чир булмау 
турында  документ (Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш 
министрлыгының 2009 елның 14 декабрендәге 984н номерлы боерыгы белән расланган  
001-ГС/у исәп формасы); 

е) Федераль закон, башка  федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты 
указлары һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларында күздә тотылган документлар. 

3.5. Дәүләт комитетының конкурста катнашырга теләк белдергән граждан хезмәткәре 
Дәүләт комитеты рәисе исеменә гариза бирә. 

3.6. Дәүләтнең башка органында вазифа биләүче граждан хезмәткәре, конкурста 
катнашырга теләк белдерсә, Дәүләт комитеты рәисе исеменә, фотография белән бергә,  
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган формада тутырылган һәм имзаланган, 



шулай ук граждан хезмәте вазифасын башкаручы дәүләт органының кадрлар хезмәте 
тарафыннан расланган анкетаны тапшыра.    

3.7.  Гражданин (граждан хезмәткәре) биләргә омтылган вазифа шундый 
мәгълүматларны файдалану белән бәйле булса, аның ихтыяры белән, дәүләт серен һәм закон 
тарафыннан саклана торган башка серне тәшкил иткән мәгълүматларга допуск бирү 
процедурасы уздырыла. 

Гражданның Дәүләт комитетына биргән мәгълүматларның дөреслеге тикшерелә. 
Электрон формада бирелгән мәгълүматлар Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 
расланган автоматлаштырылган тәртиптә тикшерү уза.  

Граждан хезмәткәре тарафыннан бирелгән мәгълүматлар ул граждан хезмәте 
вазифаларының югары төркеменә караган Дәүләт комитетындагы граждан хезмәтендә 
вакант вазифаны биләү өчен конкурста катнашкан очракта гына тикшерелә.  

3.8. Шушы Положениеның 3.4 - 3.6 пунктларында күрсәтелгән документлар аларны 
кабул итү турында Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 
Республикасы Хөкүмәте рәсми порталының Дәүләт комитеты рәсми сайтларында 
(http://goszakupki.tatarstan.ru) һәм «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар 
белән идарә итү бердәм мәгълүмат  системасы»   (http://gossluzhba.gov.ru) федераль дәүләт 
мәгълүмат системасында белдерү урнаштырылган көннән алып 21 календарь көне 
дәвамында Дәүләт комитетына гражданин (граждан хезмәткәре) шәхсән үзе тапшыра, почта 
аша җибәрә яисә күрсәтелгән мәгълүмат системасын кулланып, электрон формада юллый. 

Документларны электрон формада тапшыру формасы Россия Федерациясе Хөкүмәте 
тарафыннан билгеләнә. 

3.9. Документларны вакытында тапшырмау, тулы күләмдә тапшырмау яисә, гафу 
итәрлек сәбәп булмый торып, тутыру тәртипләрен бозу гражданинның (граждан 
хезмәткәренең) гаризасын кабул итүне кире кагуга сәбәп булып тора.  

Документларны вакытында тапшырмаган, тулы күләмдә тапшырмаган яисә, гафу 
итәрлек сәбәп булмый торып, тутыру тәртипләрен бозган очракта Дәүләт комитеты рәисе 
аларны кабул итү срогын күчерергә хаклы.   

4. Конкурс үткәрү методикасы 

4.1. Конкурс үткәргәндә кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләүгә 
нигезләнгән, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнарына каршы 
килмәгән биремнәр һәм  процедуралар уздырыла. Конкурс процедуралары барышында 
кандидатларны бәяләү өчен өчтән дә ким булмаган бәяләү алымы кулланыла.  

  
4.2. Кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү критерийлары Дәүләт 

комитетының граждан хезмәте вазифаларына карата куелган таләпләр нигезендә эшләнгән. 
Конкурс үткәрелгән вазифалар категориясеннән һәм төркеменнән чыгып, конкурста 

катнашучыларны бәяләү критерийлары һәм сайлап алынган бәяләү алымнары үзгәрергә 
мөмкин.   

Конкурста катнашучыларны бәяләүнең шушы Положениеның 2нче кушымтасында 
бирелгән якынча исемлеге һәм кыскача тасвирламасы. 



4.3. Кандидатларны чагыштыру һәм сайлап алу алар үтәгән конкурс биремнәре һәм 
узган процедуралар нигезендә башкарыла. 

4.4. Конкурс ике этапта уздырыла. 

4.4.1. Беренче этапта кадрларга бэйле эшчәнлек өчен җаваплы хезмәткәр 
түбәндәгеләрне башкара: 

Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы 
Хөкүмәте рәсми порталының Дәүләт комитеты рәсми сайтларында 
(http://goszakupki.tatarstan.ru) һәм «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар 
белән идарә итү бердәм мәгълүмат  системасы»   (http://gossluzhba.gov.ru) федераль дәүләт 
мәгълүмат системасында конкурс үткәрү турында мәгълүмат әзерли һәм урнаштыра. 
Конкурс үткәрү турында белдерүдә түбәндәге мәгълүмат урын алырга тиеш: 
- граждан хезмәтенең вакант вазифасының исеме; 
- әлеге вазифаны биләү өчен квалификацион таләпләр; 
- граждан хезмәтен узу шартлары; 
- тапшырылырга тиешле документларны кабул итү вакыты һәм урыны; 
- күрсәтелгән документларны кабул итү срогы; 
- конкурс үткәрелергә тиешле дата; 
- үткәрү урыны һәм тәртибе; 
- бәяләү алымнары турында мәгълүмат; 
- граждан хезмәткәренең, вазифа йөкләгән бурычларны, хокукларны, вазифа йөкләгән 
булычларны үтәмәгән (тиешенчә үтәмәгән) өчен җаваплылыкны, граждан хезмәткәренең 
һөнәри эшчәнлек нәтиҗәлелеге һәм эффективлык күрсәткечләрен дә кертеп, вазифа 
регламентлары кагыйдәләре; 
- алдан үткәрелгән һәм федераль порталда урнаштырылган тестка сылтама; 
- башка мәгълүмати материаллар. 

гражданин (граждан хезмәткәре) тапшырган документларны тикшерә; 
гражданинның (граждан хезмәткәре) квалификацион таләпләргә туры килүен (һөнәри 

белем дәрәҗәсе, граждан хезмәте (башка төрләрдәге дәүләт хезмәте) стажы), яисә белгечлек 
буенча  стажы (тәҗрибәсе), әзерлек юнәлеше, вазифа йөкләгән бурычларны башкару өчен 
кирәкле булган һөнәри белеме, осталыгы). 

Конкусның беренче этабы кабул итү турында белдерү урнаштырылган көннән 
башланып, 21 календарь көненнән соң тәмамлана.  

4.4.2. Тикшерү барышында гражданинның граждан хезмәтенә керүенә федераль 
законнар, Татарстан Республикасы законнары, Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы законнары һәм башка норматив-хокукый актларга ярашлы рәвештә каршы 
килерлек очраклар ачыкланса, бу хакта аңа Дәүләт комитеты рәисе хәбәр итә һәм конкурска 
кертелмәүнең сәбәбе хакында язмача аңлатма бирә. Әгәр гражданин конкурста катнашу 
өчен документларны электрон формада тапшырган булса, дәүләт хезмәте өлкәсендәге 
дәүләт системасын кулланып, конкурска кертелмәүнең сәбәпләре турында көчәйтелгән 
квалификацияле имза белән имзаланган электрон формада белдерү җибәрелә. 



 4.4.3. Дәүләт комитетында граждан хезмәтенә (кадрлар резервына кертүгә) дәгъва 
кылучы, конкурска кертелмәгән очракта, бу карарга карата Россия Федерациясе 
законнарына ярашлы рәвештә дәгъва белдерергә хокуклы.  

4.4.4. Конкурсның беренче этабы тәмамлану өчен, Дәүләт комитетындагы граждан 
хезмәтенә вакант вазифага (граждан хезмәтенең кадрлар резервына) тиешле квалификацион 
таләпләргә җавап биргән кимендә ике кандидат катнашуы шарт.  Бу алга таба 
кандидатларны сайлап алу мөмкинлеген тәэмин итә.  

Кандидатлар булмаган яисә квалификацион таләпләргә җавап биргән бер генә 
кандидат булган очракта, конкурс уздырылмаган дип таныла. Бу очракта әлеге кандидатка, 
кандидатлар саны таләп ителгән санда булмау аркасында конкурс комиссиясе карары белән  
конкурс уздырылмау турында язмача аңлатма бирелә.    

4.4.5. Конкурсның беренче этабы нәтиҗәсе булып, билгеләнгән квалификацион 
таләпләргә туры килгән һәм алга таба конкурста катнашырга тәкъдим ителгән  
кандидатларның конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан расланган исемлеге санала. 

4.4.6. Конкурсның беренче этабы тәмамангач, Дәүләт комитеты рәисе конкурсның 
икенче этабын үткәрү көне, вакыты һәм урыны турында карар кабул итә. Конкурсның 
икенче этабы конкурста катнашу өчен документлар кабул итү тәмамланганнан соң 30 
календарь көненнән дә соңга калмыйча үткәрелә, ә инде дәүләт яисә закон тарафыннан 
саклана торган башка сергә рөхсәт (допуск) бирелгән очракта, конкурсның икенче этабын 
үткәрү срогы Дәүләт комитеты рәисе тарафыннан билгеләнә. 

4.4.7. Дәүләт комитеты, конкурсның икенче этабы башланырга 15 календарь көненнән 
дә соңга калмыйча, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 
Республикасы Хөкүмәте рәсми порталының Дәүләт комитеты рәсми сайтларында 
(http://goszakupki.tatarstan.ru) һәм «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар 
белән идарә итү бердәм мәгълүмат  системасы»   (http://gossluzhba.gov.ru) федераль дәүләт 
мәгълүмат системасында аны үткәрү датасы, вакыты һәм урыны, конкурста катнаша торган 
гражданнарның (граждан хезмәткәрләренең) исемлеге турында мәгълүмат урнаштыра һәм 
конкурста катнашу өчен документларны электрон формада тапшырган гражданнарга 
(граждан хезмәткәрләренә), электрон формада, күрсәтелгән мәгълүмат системасын 
кулланып,  көчәйтелгән квалификацияле имза белән имзаланган белдерүләр юллый. 

 4.4.8. Конкурсның икенче этабында түбәндәгеләр башкарыла: 
конкурс комиссиясе кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларына  бәя бирә; 
Дәүләт комитеты рәисе җиңүченең Дәүләт комитетында граждан хезмәтенең вакант 

вазифасына (кадрлар резервына кертүгә) билгеләнүе турында карар кабул итә. 

4.4.9.Конкурс үткәргәндә конкурс комиссиясе кандидатларга алар тарафыннан 
тапшырылган белем турындагы, граждан яисә башка дәүләт хезмәтендә хезмәт итүләре, 
башка төрле хезмәт эшчәнлеге алып барулары турында документлар нигезендә, шулай ук 
кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләүнең Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнарына каршы килми торган алымнар кулланып, конкурс 
процедуралары нигезендә, шул исәптән тест уздыру, үз-үзен презентацияләү, Дәүләт 
комитетында дәгъва кылынган  граждан хезмәтенең (кадрлар резервы граждан хезмәте 



вазифасының) вакант вазифасын башкаруга бәйле сораулар буенча аерым әңгәмә кору 
(кадрлар резервына кертүгә) нигезендә бәяләнә.         

Конкурс процедуралары барышында, кандидатларны бәяләү өчен, өчтән дә ким 
булмаган бәяләү алымы кулланыла. Тест уздыру һәм кандидат белән индивидуаль әңгәмә 
кору мәҗбүри булып санала. 

 
4.4.10. Тест Татарстан Республикасы Президентының дәүләт хезмәте департаменты 

тарафыннан Татарстан Республикасының дәүләт органыннан кергән гаризаларга ярашлы 
рәвештә Кадрлар составы турында бердәм мәгълүмат системасында уздырыла.  

Кадрлар составы турында бердәм мәгълүмат системасында кадрлар хезмәте 
тарафыннан конкурс комиссиясе утырышына кадәр ике атна алдан тест уздыруга заявка 
бирелә. 

Тест уздыру Татарстан Республикасы Президентының «ТРның Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазифаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнары 
һәм дәүләт граждан хезмәткәрләренә тест уздыруны оештыру өчен сораулар»  2015 елның 
11 декабрендә кабул иткән УП-1192 номерлы указы нигезендә Татарстан Республикасы 
Президентының дәүләт хезмәте департаменты тарафыннан расланган тест уздыру 
методикасына ярашлы рәвештә уздырыла. 

4.4.11. Бәя бирелә торган кандидатның теләсә кайсы дәрәҗәдә (корпоратив, шәхси, 
һөнәри) компетенциясе һәм сыйфатлары ачылырга (яисә ачылмаска) мөмкинлек 
биргәнлектән, үз-үзен презентацияләү комплекслы бирем булып санала. Дәүләт 
комитетында үз эшеңнең һәм үзеңнең шушы вазифага тәңгәл килүнең тасвирламасына 
багышланган презентация әзерләргә кирәк. 

4.4.12. Тест узган кандидатлар белән индивидуаль әңгәмә конкурс комиссиясе 
әгъзалары тарафыннан үткәрелә.  

Индивидуаль әңгәмә конкурс комиссиясе әгъзалары тарафыннан аларның булачак 
һөнәри эшчәнлеге темасына карата бирелгән сорауларга телдән җаваплардан гыйбарәт. 
Әңгәмә барышында конкурс комиссиясе, граждан хезмәте вазифасын биләү өчен куелган 
квалификацион таләпләрдән, шушы вазифа буенча һөнәри регламент кагыйдәләреннән, 
шушы Положение һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән 
билгеләнгән башка таләпләрдән чыгып, кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын 
бәяли. 

Кандидат белән индивидуаль әңгәмә тәмамлангач, конкурс комиссиясенең һәр 
әгъзасы конкурс бюллетененә, кирәк булган очракта, конкурс комиссиясе әгъзасының кабул 
иткән карарын нигезләүче кыска язма белән, кандидатка бәяләмә нәтиҗәсен язып куя.   

Кандидатлар конкурс биремнәрен үтәгәндә һәм конкурс комиссиясе утырышы 
уздырылганда Дәүләт комитеты рәисе карары белән видео- һәм (яисә) аудио язма яисә 
тиешле конкурс процедураларының стенограммасы  яздырыла.  

4.5.Конкурсның икенче этабы шул ук вакытта йомгаклау нәтиҗәсе булып, конкурс 
комиссиясенең конкурс комиссиясе беркетмәсенә кертелгән карары санала. 

4.6.Конкурска нәтиҗә чыгару һәм Дәүләт комитетында граждан хезмәтенең вакант 
вазифасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) кандидат турында карар кабул итү өчен  
кандидатлар тарафыннан алынган тавышлар саны, кандидатлар дәгъва кылган структур 
бүлекчә җитәкчесенең (Дәүләт комитеты җитәкчелегенең) фикере нигез булып санала.  



Иң күп балл җыйган кандидат конкурсның җиңүчесе дип таныла. 
 
4.7. Конкурс үткәрү нәтиҗәсендә граждан хезмәтенең вакант вазифасын (кадрлар 

резервының граждан граждан хезмәте вазифасын) биләү өчен куелган таләпләргә җавап 
бирерлек кандидатлар ачыкланмаган очракта, конкурс комиссиясе өстәмә конкурс 
сынаулары үткәрү яисә яңа конкурс үткәрү турында карар кабул итәргә хаклы. 

4.8. Граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен конкурс нәтиҗәләре буенча 
Дәүләт комитетының җиңүчене граждан хезмәтенең вакант вазифасын билгеләү турында 
карары чыгарыла һәм аның белән хезмәт контракты төзелә. Конкурс комиссиясе шулай ук, 
граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләү өчен уздырылган конкурста җиңү яуламаган, 
шулай да һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәяләнгән кандидатны Дәүләт комитетының 
кадрлар резервына кертү турында тәкъдим рәвешендәге карар кабул итәргә дә хаклы.    

Кандидатның ризалыгы белән, граждан хезмәтенең вакант вазифасы кайсы төркемгә  
караган булса, шул ук төркемдәге граждан хезмәтенең вазифаларын биләү өчен кадрлар 
резервына кертү турында Дәүләт комитетының карары чыгарыла.  

Граждан хезмәткәрен (гражданинны) – конкурста җиңүчене кадрлар резервына кертү 
Дәүләт комитеты карары белән беркетелә һәм Дәүләт комитеты карарының күчермәсе 
граждан хезмәткәренең шәхси делосына кертелә.  

 
4.9. Граждан хезмәтенең вакант вазифасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 

кандидат конкурс комиссиясе карарына Россия Федерациясе законнарына ярашлы рәвештә 
дәгъва белдерергә хокуклы. 

 
4.10.Конкурс нәтиҗәләре турында белдерүләр конкурс тәмамланганнан соң 7 көн 

эчендә язмача формада кандидатларга җибәрелә, шул ук вакытта, конкурста катнашу өчен 
документларны, «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар белән идарә итү 
бердәм мәгълүмат  системасы»   (http://gossluzhba.gov.ru) федераль дәүләт мәгълүмат 
системасы кулланып, көчәйтелгән квалификацияле имза белән имзаланган электрон 
документ рәвешендә җибәргән кандидатларга. Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат шул 
ук срокта Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы 
Хөкүмәте рәсми порталының Дәүләт комитеты рәсми сайтларында 
(http://goszakupki.tatarstan.ru) һәм күрсәтелгән мәгълүмат системасында урнаштырыла.  

4.11.Дәүләт комитетында граждан хезмәтенең вакант вазифасына (кадрлар резервына 
кертүгә) дәгъва кылган, ләкин конкурска кертелмәүчеләрнең, шулай ук конкурста 
катнашучыларның документлары язма гариза нигезендә конкурс тәмамланган соң өч ел 
эчендә кире кайтарылырга мөмкин. Әлеге срок узганчы документлар Дәүләт комитетының 
архивында саклана, аннан соң юкка чыгарыла. Конкурста катнашу өчен электрон рәвештә 
тапшырылган документлар өч ел дәвамында саклана, аннан соң алып атыла.  

4.12.Конкурста катнашу белән бәйле чыгымнар (конкурс уздырыла торган урынга килү 
һәм кайту, торак бина арендалау, яшәү, элемтә хезмәтләреннән файдалану һәм башкалар) 
кандидатларның үз акчалары хисабына каплана. 

 
 
 



 Татарстан Республикасының  
сатып алулар буенча дәүләт 

комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтендә вакант (буш) вазифаны 
биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) конкурс үткәрү турында  
2018 елның  «29» июнендә 

Татарстан Республикасы Дәүләт 
комитеты карары белән расланган 

09-05-102 номерлы Положениега  
1нче кушымта  

 
Татарстан Республикасының  

сатып алулар  буенча  
Дәүләт комитеты рәисенә 

  
(инициаллар, фамилия) 

 
(фамилия, исем, атасының исеме) 

белеме ________________________ , 
(уку йортының төре, 

исеме, тәмамлаган елы)  
 адресы: _______________  

тел. ___________________________ , 
(эштәге, өйдәге, мобиль телефон)  

е-mail __________________________  
Гариза 

Миңа Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә вакант (буш) вазифаны биләүгә 
(кадрлар резервына кертүгә) конкурста катнашырга рөхсәт бирүегезне үтенәм. 

 
(вазифаның һәм структур бүлекчәнең атамасы) 

 
«Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендә 

кабул ителгән 79-ФЗ номерлы федераль закон, Россия Федерациясе Президентының 
«Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәтенә вакант вазифаны биләүгә конкурс 
турында» 2005 елның 1 февралендә кабул ителгән 112 номерлы указы, Татарстан 
Республикасының «Татарстан Республикасында дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 
елның 16 гыйнварында кабул ителгән З-ЗРТ номерлы законы, Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте турында башка норматив-хокукый 
актлары, Татарстан Республикасының сатып алулар буенча дәүләт комитетында 
Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтенең вакант вазифаларын  биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс үткәрү турында Положение, шул исәптән күрсәтелгән 
вазифага карата куелган квалификацион таләпләрдән хәбәрдармын.  «Персональ 



мәгълүмат турында»  2006 елның 27 июлендә кабул ителгән 152- ФЗ номерлы федераль 
закондагы таләпләргә ярашлы рәвештә, персональ мәгълүматларны эшкәртүгә ризамын.  

Дәүләт серенә һәм закон нигезендә сакланучы башка сергә рәхсәт (допуск) бирү 
процедурасын узарга ризамын.  

Конкурс үткәрүнең урыны һәм вакыты турында күрсәтелгән телефон номерына  
СМС-хәбәр яисә е-mail аша хәбәр җибәрүгә ризамын. 

Гаризага түбәндәгеләрне өстәп тапшырам : 
 

 
(өстәп тапшылучы документларны санарга) 

 

  
(имза) 

 
(имзаның расшифровкасы) (дата) 



 
 Татарстан Республикасының  

сатып алулар буенча дәүләт 
комитетында Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 
хезмәтендә вакант (буш) вазифаны 

биләүгә (кадрлар резервына 
кертүгә) конкурс үткәрү турында 

2018 елның  «29» июнендә 
Татарстан Республикасы Дәүләт 

комитеты карары белән расланган  
09-05-102 номерлы Положениега  

2нче кушымта  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

САТЫП АЛУЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫНДА  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН ХЕЗМӘТЕНЕҢ  

ВАКАНТ ВАЗИФАСЫН БИЛӘҮГӘ (КАДРЛАР РЕЗЕРВЫНА КЕРТҮГӘ)  
КОНКУРСТА КАТНАШУЧЫЛАРНЫ БӘЯЛӘҮ    

КРИТЕРИЙЛАРЫ 
 

1. Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте культурасына  
туры килү 

1.1. Һөнәри мотивация. 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә үз-үзен һөнәри яктан үстерүгә 

омтылу, дәүләт идарә итү өлкәсендә хезмәт үсешенә юл тоту.  
1.2. Гражданлык позициясе. 
Эшчәнлегендә җәмгыятькә һәм дәүләткә хезмәт итү принципларына таяну, 

законнарны, хезмәт этикасын саклау. 
1.3. Һөнәри позиция активлыгы. 

Билгеләнгән максатларны чишкәндә инициатива күрсәтүгә омтылу; яхшы нәтиҗәгә 
ирешер өчен, сизелерлек көч куярга әзер булу, физик һәм эмоциональ киеренкелек 
шартларында нәтиҗәле эш итә алу (киеренкелеккә бирешмәү). 

1.4. Үз-үзеңне үстерергә әзер булу. 
Даими рәвештә үзеңнең белемеңне, осталыгыңны, камилләштерергә, дөньяны танып 

белү чикләрен киңәйтергә, һөнәри яктан якын торган өлкәләрдә белем һәм тәҗрибә 
тупларга  омтылу. 

 
2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренең  

һөнәри  компетентлыгы. 
 

2.1. Белем (укымышлылык) дәрәҗәсе. 
Төп һәм өстәмә һөнәри белемнең дәрәҗәсе, профиле һәм сыйфаты. 
2.2. Һөнәри тәҗрибә. 
Тиешле һөнәри өлкәдә эшчәнлек үзенчәлекләре һәм дәвамлылыгы; һөнәри эшчәнлектә 

конкрет нәтиҗәләргә ирешү, карьераның үзенчәлекләре. 
2.3. Махсус һөнәри белем, осталык һәм күнекмәләр. 



Тиешле өлкәдә функциональ бурычларны нәтиҗәле башкарырга мөмкинлек бирүче  
һөнәри белем дәрәҗәсе; һөнәри эшчәнлекне регламентлаучы Россия Федерациясе 
законнарын белү; заманча һөнәри технологияләрне белү. 

2.4. Гомуми инструменталь күнекмәләр. 
Һөнәри эшчәнлекнең гомуми нәтиҗәлелеген күтәрүче күнекмәләрне (компьютерда 

эшли белү, гомуми грамоталык, чит телләрне белү һәм башкалар)белү дәрәҗәсе. 

3. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәренең  
шәхси-эшлекле сыйфатлары 

 
3.1. Аналитик сәләтләр. 
Фикер йөртүнең анализ һәм мәгълүматны структуралауны таләп итүче катлаулы 

мәсьәләләрне чишәргә мөмкинлек бирүче системалылык һәм зирәклек дәрәҗәсе; яңа, 
стандарт (гадәти) булмаган карарлар кабул итү. 

3.2. Нәтиҗәле коммуникация күнекмәләре. 
Эшлекле аралашу этикасын саклау; аргументлар китереп, үз фикереңне яклый, 
оппонентларны ышандыра алу сәләте; эшлекле сөйләшүләр алып бару күнекмәләрен белү. 

3.3. Җаваплылык. 
Карарлар кабул иткән вакытта мөстәкыйльлек һәм нигезлелек; нәтиҗәгә ирешү 

юлында үз өстеңә алган җаваплылыктан тайпылмау. 
3.4. Оештыру сәләте. 
Үз эшчәнлегеңне, кул астыңдагыларның эшчәнлеген нәтиҗәле планлаштыру,   

функцияләрне, вәкаләтләрне, җаваплылыкны бүлү хисабына нәтиҗәләргә ирешә белү. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Татарстан Республикасының  
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3нче кушымта  
  

Конкурсның һәр биремен үтәгән өчен максималь балл һәм биремне үтәлгән дип 
танырга мөмкинлек бирүче максималь балл проценты 

 
Бәяләү алымы Максималь балл Биремне үтәлгән дип 

танырга мөмкинлек 
бирүче максималь 
балл проценты 

Тест уздыру 10 80 

Үз-үзеңне презентацияләү 10 80 

Индивидуаль әңгәмә 10 80 

 


