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Татарстан Республикасы Урман 
хуҗалыгы министрлыгының «Татарстан 
Республикасы Урман хуҗалыгы 
министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 
биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 
конкурс уздыру турында нигезләмә 
раслау хакында» 2017 елның 17 
октябрендәге 765-осн номерлы 
боерыгына үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләү һәм дәүләт органнарының кадрлар 
резервына кертү буенча конкурслар уздыруның бердәм методикасын раслау 
турында» 2018 елның 31 мартындагы 397 номерлы карары нигезендә                      
боерык бирәм: 

 
1. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгының «Татарстан 

Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) 
конкурс уздыру турында нигезләмә раслау хакында» 2017 елның 17 октябрендәге 
765-осн номерлы боерыгына (алга таба – Боерык, Нигезләмә) түбәндәге 
үзгәрешләрне кертергә: 

Боерыкның преамбуласында, боерык белән расланган Татарстан 
Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү (кадрлар резервына керү) буенча 
конкурс уздыру турында нигезләмәнең 1.2 пунктында Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфаларын биләү һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертү буенча 
конкурслар уздыруның бердәм методикасын раслау турында» 2018 елның 31 
мартындагы 397 номерлы карары белән расланган Россия Федерациясе дәүләт 
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граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләү һәм дәүләт органнарының 
кадрлар резервына кертү буенча конкурслар уздыруның бердәм методикасына 
сылтама өстәргә; 

Нигезләмәнең «IV. Конкурсны уздыру методикасы» бүлеген түбәндәге 
редакциядә бәян итәргә: 

 
«IV. Конкурсны уздыру методикасы 

 
4.1. Конкурсны үткәргәндә кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын 

бәяләү методларына таянган, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
законнарына каршы килми торган конкурс биремнәре һәм процедуралары 
кулланыла. 

4.2. Кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү критерияләре 
Министрлыкта граждан хезмәте вазыйфаларына белдерелә торган квалификация 
таләпләренә туры китереп эшләнде. 

4.3. Кандидатларны чагыштыру һәм сайлап алу алар тарафыннан конкурс 
биремнәрен үтәү һәм конкурс процедураларын үтү нәтиҗәләре нигезендә гамәлгә 
ашырыла. 

4.4. Конкурс ике этапта үткәрелә. 
4.4.1. Беренче этапта Министрлыкның дәүләт хезмәте һәм кадрлар 

мәсьәләләре буенча секторы: 
Министрлыкның рәсми сайтларында һәм «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге дәүләт хезмәте өлкәсенең дәүләт мәгълүмат 
системасында конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында игълан 
урнаштыра, шулай ук конкурс турында түбәндәге мәгълүматларны: граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфасының аталышы, әлеге вазыйфаны биләү өчен 
квалификация таләпләре, граждан хезмәтен узу шартлары, әлеге Нигезләмәнең 3.4 
пункты нигезендә тапшырылырга тиешле документларны кабул итү урыны һәм 
вакыты, күрсәтелгән документларны кабул итү срогы, конкурсны уздыруның күздә 
тотылган датасы, аны уздыру урыны һәм тәртибе, бәяләү методлары турында 
белешмәләр; граждан хезмәткәренең вазыйфа бурычларын, хокукларын һәм 
вазыйфаи бурычларны үтәмәгән (тиешенчә үтәмәгән) өчен җаваплылыгын үз эченә 
алган вазыйфаи регламенты нигезләмәләре, граждан хезмәткәренең профессиональ 
хезмәт эшчәнлегенең файдалылык һәм нәтиҗәлелек күрсәткечләре; федераль 
порталда урнаштырылган беренчел тестка сылтама, башка мәгълүмат 
материаллары. Конкурста катнашу өчен документларны кабул итү турындагы 
игълан һәм конкурс турындагы мәгълүмат шулай ук вакытлы басма матбугатта да 
бастырылырга мөмкин; 

кандидатлар тапшырган документларны тикшерә; 
гражданинның (граждан хезмәткәренең) квалификация таләпләренә туры 

килүен тикшерә (һөнәри белем дәрәҗәсе, граждан хезмәте (бүтән төрле граждан 
хезмәтенең) стажы яки белгечлеге буенча эшләү стажы (тәҗрибәсе), әзерлеккә 
юнәлтелүе, вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәкле булган һөнәри белемнәре һәм 
күнекмәләре). 
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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 катнаштырудан кире 
кагуның сәбәпләре турында министр тарафыннан язмача рәвештә хәбәр ителә. 
Әгәр гражданин конкурста катнашу өчен документларны электрон рәвештә 
тапшырган булса, конкурста катнаштырудан кире кагу сәбәпләре хакында 
хәбәрләмә аңа дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмат системасыннан 
файдаланып, көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган 
электрон документ рәвешендә җибәрелә. 

4.4.3. Конкурста катнашуга кертелмәгән, вакантлы вазыйфаны биләү өчен 
дәгъва белдергән зат әлеге карарга Россия Федерациясе законнары нигезендә 
шикаять белдерергә хокуклы. 

4.4.4. Министрлыкта граждан хезмәтенең бер вакантлы вазыйфасына 
(кадрлар резервындагы граждан хезмәте вазыйфасына) карата куелган 
квалификация таләпләренә җавап бирә торган кимендә ике кандидатның булуы 
конкурсның беренче этабын төгәлләү шарты булып тора, бу хәл кандидатларны 
алга таба сайлау мөмкинлеген тәэмин итә. 

Кандидатлар булмаганда яисә вазыйфага карата квалификация таләпләренә 
җавап бирә торган бары тик бер генә кандидат булган очракта, конкурс узмаган 
дип таныла. Бу очракта бердәнбер кандидатка таләп ителүче кандидатлар саны 
булмауга бәйле рәвештә конкурсның узмаган дип танылуы хакында язмача хәбәр 
ителә. 

4.4.5. Конкурсның беренче этабы тәмамлангач министр 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 
чорын министр билгели. 

Дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләләре буенча сектор конкурсның икенче 
этабы башланырга кимендә 15 календарь көне кала, Министрлыкның рәсми 
сайтында һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә дәүләт 
хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасының рәсми сайтында аның 
уздырылу датасы, урыны 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. 

4.4.6. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгында конкурс 
оештыру «Татарстан Республикасында Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте һәм муниципаль хезмәт кадрлары составының бердәм мәгълүмат 
системасы» Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат системасыннан 
файдаланып гамәлгә ашырыла. 

Конкурсның икенче этабы түбәндәгеләрне үз эченә ала: 
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конкурс комиссиясе тарафыннан кандидатларның һөнәри һәм шәхси 
сыйфатларын бәяләүне; 

Министрлыкта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурста җиңүчене билгеләү турында конкурс комиссиясе 
карарын кабул итүне. 

4.4.7. Конкурс уздырылганда конкурс комиссиясе кандидатларны алар 
тарафыннан тапшырылган белеме, граждан хезмәтен яки бүтән дәүләт граждан 
хезмәтен үтүе, башка хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыруы турындагы документлар 
нигезендә, шулай ук тест уздыру һәм кандидатларның профессиональ һәм шәхси 
сыйфатларын бәяләү буенча Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 
законнарына каршы килми торган методларны файдаланып, бүтән конкурс 
процедуралары нигезендә, шул исәптән тест уздыру, структур бүлекчә эшчәнлеге 
юнәлеше буенча кандидат тарафыннан документ проектын әзерләү һәм 
кандидатлар Министрлыкта аны биләү өчен дәгъва белдергән граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервындагы граждан хезмәте вазыйфасы) буенча 
вазыйфаи бурычларны үтәүгә бәйле мәсьәләләрдә шәхси әңгәмә уздыру юлы белән 
бәяли. 

4.4.8. Министрлыкта дәүләт хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү 
(кадрлар резервына кертүгә) дәгъва белдергән кандидатларга тест уздыру 
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар 
департаменты раслый торган Тест уздыру методикасына туры китереп гамәлгә 
ашырыла. Тест уздыруны оештыру Татарстан Республикасы Президенты 
каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан Татарстан 
Республикасы дәүләт органыннан Кадрларның бердәм мәгълүмат системасына 
килгән заявкалар буенча гамәлгә ашырыла. Тест уздыруга заявка Кадрларның 
бердәм мәгълүмат системасында кадрлар хезмәте тарафыннан конкурс комиссиясе 
утырышы алдыннан кимендә ике атна алдан формалаштырыла. 

4.4.9. Кандидат тарафыннан гражданин мөрәҗәгатенә җавап проектын, 
норматив хокукый акт проектын (аңлатма язунының теркәлгән проекты белән) яки 
әзерләнеше граждан хезмзтенең вакантлы вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычлар 
исемлегенә керә торган башка документны әзерләү гамәлгә ашырыла (аның буенча 
кадрлар резервына керү буенча конкурс уздырыла торган граждан хезмәте 
вазыйфалары төркеме буенча) (1 нче кушымтаның 3 бүлеге) 

4.4.10. Тестны узган, документ проектын рәсмиләштергән кандидатлар белән 
шәхси әңгәмә уздыру конкурс комиссиясе әгъзалары тарафыннан гамәлгә 
ашырыла. 

Шәхси әңгәмә барышында конкурс комиссиясе кандидат белән аның конкурс 
биремнәрен үтәү нәтиҗәләре хакында сүз алып бара, аның һөнәри дәрәҗәсен 
билгеләү максатында сораулар бирелә. Шәхси әңгәмә кандидатларның булачак 
һөнәри хезмәт итү эшчәнлеге темасы буенча конкурс комиссиясе әгъзаларының 
сораударына бирелә торган җавапларыннан гыйбарәт, әңгәмә барышында конкурс 
комиссиясе кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын граждан хезмәте 
вазыйфасына һәм әлеге вазыйфа буенча вазыйфаи регламентның бүтән 
нигезләмәләренә карата тиешле квалификация таләпләреннән чыгып, шулай ук 
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әлеге Нигезләмәгә һәм дәүләт граждан хезмәте турында Россия Федерациясе һәм 
Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән башка нигезләмәләргә таянып 
бәяли. 

4.4.11. Кандидат белән шәхси әңгәмә тәмамланганнан соң конкурс 
комиссиясенең һәр әгъзасы 2 нче кушымтага туры китерелгән формада төзелә 
торган конкурс бюллетененә, кирәк булганда конкурс комиссиясе әгъзасы 
тарафыннан кабул ителгән карарны нигезләүче кыскача дәлилләмә белән, 
кандидатны бәяләү нәтиҗәсен терки. Эшне бәяләгәндә максималь балл 10 балл 
тәшкил итә. 

Кандидат белән конкурс комиссиясе тарафыннан кара-каршы шәхси әңгәмә 
уздырмыйча конкурста җиңүчене билгеләү турында конкурс комиссиясе карарын 
кабул итү рөхсәт ителми.  

Кандидатлар тарафыннан алынган тавышлар саны, кандидатлар шундагы 
вазыйфага дәгъва белдерә торган структур бүлекчә җитәкчесенең фикере 
Министрлыкта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына керүгә) кандидат турында карар кабул итү һәм конкурска йомгак ясау 
өчен нигез булып тора. 

Кандидатның ахыргы баллы кандидатка конкурс комиссиясе әгъзалары 
тарафыннан шәхси әңгәмә нәтиҗәләре буенча куелган балларның һәм кандидатның 
тест һәм башка төрле аналогик конкурс биремнәрен үтәү йомгаклары буенча 
җыелган балларның уртача арифметик суммасы буларак билгеләнә. 

Кандидатларның йомгак балларын чагыштыру нәтиҗәләре буенча конкурс 
комиссиясе сәркатибе кандидатлардан рейтинг билгели. 

Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына конкурста җиңүчене (кадрлар 
резервына кертү өчен кандидатны (кандидатларны)) билгеләү турында конкурс 
комиссиясе карары ачык тавыш бирү нигезендә утырышта катнашкан 
әгъзаларының күпчелек тавышы белән кабул ителә. 

Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре 3 нче кушымтага туры 
китерелгән формада граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс 
йомгаклары буенча конкурс комиссиясе карары һәм 4 нче кушымтага туры 
китерелгән формада кадрлар резервына кертүгә конкурс нәтиҗәләре буенча 
конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе белән рәсмиләштерелә. 

Аталган карар (беркетмә) туплаган балларын һәм конкурс комиссиясе 
тарафыннан бәяләү нәтиҗәләре буенча яуланган урыннарын күрсәтеп, кандидатлар 
рейтингын үз эченә ала. 

Кадрлар резервына конкурс комиссиясе тарафыннан тупланган балларының 
гомуми суммасы максималь баллның 50 процентыннан азрак булган кандидатлар 
арасыннан да кандидатлар тәкъдим ителергә мөмкин. 

Кандидатның аны граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә 
конкурс нәтиҗәләре буенча кадрлар резервына кертүгә ризалыгы язмача формада 
яисә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон 
документ формасында рәсмиләштерелә. 

4.4.12. Кандидат конкурс биремнәрен үтәгәндә һәм конкурс комиссиясе 
утырышын үткәргәндә министр карары нигезендә видеога һәм (яки) аудиога 
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яздыру эше яки тиешле конкурс процедураларын уздыруның стенограммасы алып 
барыла. 

4.4.13. Конкурс уздыру нәтиҗәсендә граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы (кадрлар резервындагы граждан хезмәте вазыйфасы) буенча барлык 
кирәкле таләпләргә җавап бирә торган кандидатлар ачыкланган очракта, конкурс 
комиссиясе өстәмә конкурс сынауларын үткәрү турында карар кабул итәргә яки 
яңа конкурс уздыру турында тәкъдим кертергә хокуклы. 

Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү буенча конкурс нәтиҗәләре 
нигезендә министрның конкурста җиңүчене граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасына билгеләү турында боерыгы чыгарыла һәм аның белән хезмәт 
контракты төзелә. Конкурс комиссиясе шулай ук тәкъдим холкына ия булган, 
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү буенча конкурста җиңмәгән, 
ләкин һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәягә лаек булган кандидатны 
Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында карар кабул итәргә хокуклы. 

Кандидатның ризалыгы белән, граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 
караган шул ук төркем граждан хезмәте вазыйфасын биләү өчен, аны кадрлар 
резервына кертү турында министр боерыгы чыгарыла. 

Граждан хезмәткәрен (гражданинны) – конкурста җиңүчене кадрлар 
резервына кертү министр боерыгы белән рәсмиләштерелә.  

4.4.14. 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 
Министрлыкның рәсми сайтында һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 
челтәренең күрсәтелгән мәгълүмат системасында да урнаштырыла. 

4.4.15. Кандидат конкурс комиссиясе карарына Россия Федерациясе 
законнары нигезендә шикаять белдерергә хокуклы. 

4.4.16. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) дәгъва белдергән, ләкин конкурста катнашуга кертелмәгән 
кандидатларның һәм конкурста катнашкан кандидатларның документлары язма 
гаризалары буенча конкурс тәмамланган көннән соң өч ел дәвамында аларга 
кайтарып бирелергә мөмкин. Әлеге чор тәмамланганчыга кадәр документлар 
Министрлык архивында саклана, аннан соң юкка чыгарылырга тиеш. 

Конкурста катнашу өчен электрон рәвештә тапшырылган документлар өч ел 
саклана, шуннан соң юкка чыгарылырга тиеш. 

4.4.17. Конкурста катнашуга бәйле чыгымнар (конкурс үткәрелгән урынга 
бару һәм кайту, торак бинага түләү, яшәү, элемтә чаралары хезмәтләреннән 
файдалану һәм башкасы) кандидатлар тарафыннан үз акчалары хисабыннан 
түләнә.». 

Нигезләмәгә 1 нче, 2 нче, 3 нче, 4 нче кушымталар өстәргә:  
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Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс уздыру 
турында нигезләмәгә 1 нче кушымта 

 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы                     

вазыйфаларын биләүгә һәм кадрлар резервына керүгә конкурслар уздырылганда 
Россия Федерациясе гражданнарының (дәүләт граждан хезмәткәрләренең)  

һөнәри һәм шәхси үзенчәлекләрен бәяләү методларына тасвирлама 
 

I. Тест уздыру 
 

Тест Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм 
кадрлар департаментының 2018 елның 08 июнендәге 25 номерлы карары белән 
расланган ТР дәүләт граждан хезмәткәрләренә һәм ТР дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфаларын биләүгә дәгъва белдерүче гражданнарга тест уздыру методикасы 
нигезендә уздырыла. 

Тест уздыру юлы белән Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең (алга 
таба – граждан хезмәте) вакантлы вазыйфаларын биләүгә һәм дәүләт 
органнарының кадрлар резервына кертүгә кандидатларның (алга таба, тиешенчә – 
кадрлар резервы, кандидатлар) Россия Федерациясе дәүләт телендә (рус телендә) 
эш итә белүе, Россия Федерациясе Конституциясе нигезләрен, дәүләт хезмәте 
турында һәм коррупциягә каршы көрәш турында Россия Федерациясе законнарын 
белү дәрәҗәсен, мәгълүмат-коммуникация технологияләре өлкәсендәге белемнәрен 
һәм күнекмәләрен, шулай ук вазыйфаи регламентта билгеләнгән һөнәри хезмәт 
эшчәнлеге өлкәсенә һәм төренә бәйле булган белемнәрен һәм күнекмәләрен бәяләү 
гамәлгә ашырыла.   

 
II. Шәхси әңгәмә уздыру 

 
Шәхси әңгәмә уздыру кысаларында кандидатның профессиональ дәрәҗәсен 

бәяләүгә юнәлдерелгән сораулар бирелә. 
Шушы максатларда, дәүләт хезмәтенең вакантлы вазыйфасы (кадрлар 

резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган граждан хезмәте вазыйфалары 
төркеме) буенча вазыйфаи бурычларны исәпкә алып, граждан хезмәтенең һәр 
вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган 
граждан хезмәте вазыйфалары төркеме) буенча сораулар исемлеге төзелә. 

Беренчел шәхси әңгәмә граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү 
буенча конкурс уздырыла торган дәүләт органының структур бүлекчәсе җитәкчесе 
тарафыннан яисә кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган 
граждан хезмәте вазыйфалары төркеме буенча профессиональ хезмәт эшчәнлеге 
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гамәлгә ашырыла торган дәүләт органының структур бүлекчәсе җитәкчесе 
тарафыннан уздырыла. 

Конкурс комиссиясе утырышына кадәр беренчел шәхси әңгәмә уздыру 
нәтиҗәләре турында конкурс комиссиясенә конкурс комиссиясе утырышы 
барышында телдән доклад формасында аны уздырган зат тарафыннан мәгълүмат 
җиткерелә. 

Конкурс комиссиясе утырышы барышында кандидат белән шәхси әңгәмә 
уздыру мәҗбүри булып тора. 

Конкурс комиссиясе тарафыннан шәхси әңгәмә уздырылганда эшкә 
алучының вәкиле карары нигезендә видеога һәм (яки) аудиога яздыру эше яки 
тиешле конкурс процедураларын уздыруның стенограммасы алып барыла, бу хәл, 
шул исәптән алга таба конкурс процедуралары барышында, аларны максималь 
объектив исәпкә алу өчен төрле кандидатларның бер үк сорауларга җавапларын 
һәм аларны ничек кабул итүен чагыштыру мөмкинлеген бирә.   
 

III. Документ проектын әзерләү 
 

Кандидат тарафыннан документ проектын әзерләү аның вазыйфаи 
регламентта билгеләнгән һөнәри хезмәт эшчәнлеге өлкәсенә һәм төренә бәйле 
вазыйфаи бурычларның турыдан-туры үтәлүе өчен кирәкле белемнәрен һәм 
күнекмәләрен гамәлдә бәяләү мөмкинлеген бирә.  

Кандидатка 60 минут эчендә гражданин мөрәҗәгатенә җавап проектын, 
норматив хокукый акт проектын (теркәлә торган аңлатма язуы белән бергә) яки 
әзерләнеше граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы буенча (кадрлар резервына 
кертү буенча конкурс уздырыла торган граждан хезмәте вазыйфалары төркеме 
буенча) вазыйфаи бурычлары исәбенә керә торган башка төрле документны 
әзерләргә тәкъдим ителә. Әлеге максатларда кандидатка эш башкару буенча 
күрсәтмәләр һәм документ проектын тиешле рәвештә әзерләү өчен кирәкле бүтән 
документлар бирелә. 

Әзерләнгән документ проектын бәяләү граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасын биләү буенча конкурс уздырыла торган дәүләт органының структур 
бүлекчәсе җитәкчесе тарафыннан яисә кадрлар резервына кертү буенча конкурс 
уздырыла торган граждан хезмәте вазыйфалары төркеме буенча профессиональ 
хезмәт эшчәнлеге гамәлгә ашырыла торган дәүләт органының структур бүлекчәсе 
җитәкчесе тарафыннан уздырыла. Бу вакытта объектив бәяләү уздыру 
максатларында әзерләнгән документ проектының аноним булуы тәэмин ителә. 

Документ проектын бәяләү нәтиҗәләре актыккы баллын күрсәтеп, кыска 
белешмә рәвешендә рәсмиләштерелә. 

Актыккы билге түбәндәге критерияләр буенча куела: 
рәсмиләштерүнең билгеләнгән таләпләренә туры килүе; 
мәсьәләнең асылын аңлау, кандидатның документ проектын эшләү өчен 

нигез булып хезмәт иткән төп фактларны һәм проблемаларны ачыклавы; 
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Россия Федерациясе нормаларын дөрес куллануны исәпкә алып, документ 
проектын эшләү өчен нигез булып хезмәт иткән проблемаларны хәл итү юлларын 
чагылдыруы; 

документ проектын эшләү өчен нигез булып хезмәт иткән проблемаларны 
хәл итү юлларының нигезләнгән булуы; 

аналитик сәләтләре, мантыйкый фикерләве; 
хокукый һәм лингвистик грамоталылыгы. 
Эшне бәяләгәндә максималь билге 10 балл тәшкил итә. 
 

 
Татарстан Республикасы Урман 

хуҗалыгы министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс уздыру 
турында нигезләмәгә 2 нче кушымта 

 
Конкурс бюллетене 

«___» _______________ 20___ел. 
(конкурсны уздыру датасы) 

_________________________________________________________________________ 
(аны биләү өчен конкурс уздырыла торган вазыйфаның тулысынча аталышы, 

_________________________________________________________________________ 
яки дәүләт органының кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган вазыйфалар 

төркеменең аталышы) 
Шәхси әңгәмә уздыру нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе әгъзасы тарафыннан кандидатка 

бирелгән балл (Белешмә өчен: максималь балл 10 балл тәшкил итә) 
 

Кандидатның фамилиясе, 
исеме, атасының исеме Балл Куелган баллга кыскача 

дәлилләмә (зарурлык булганда) 
1 2 3 

      
_________________________________________________________        __________________ 
  (конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, атасының исеме)     (имзасы) 

 
 

Татарстан Республикасы Урман 
хуҗалыгы министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс уздыру 
турында нигезләмәгә 3 нче кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасын биләүгә конкурс йомгаклары буенча конкурс комиссиясе 

КАРАРЫ  
___________________________________ 

(дәүләт органының аталышы) 
«____»_________________20__ ел. 
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(конкурс уздыру датасы) 
1. Утырышта _____ конкурс комиссиясе әгъзасының ____ катнашты. 

Конкурс комиссиясе утырышында катнашкан 
конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, 

исеме, атасының исеме 
 

Вазыйфасы 

    
    
    
2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс 
уздырылды  

_________________________________________________________________________ 
(дәүләт органының структур бүлекчәсен күрсәтеп, вазыйфаның аталышы) 

3. Кандидатларны рейтинг буенча бәяләү нәтиҗәләре 
Кандидатның фамилиясе,  

исеме, атасының исеме 
Актыккы балл Рейтингтагы урыны                      

(кими бару тәртибендә) 
      
      
      
4. Конкурста җиңүчене билгеләү буенча тавыш бирү нәтиҗәләре (барлык кандидатлар буенча 
тутырыла) 

________________________________________________________________ 
(рейтингта беренче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме Тавыш бирү 

  «хуплыйм» «хупламыйм» «тавыш бирмәдем» 
        
        
        
Җәмгысе       

_______________________________________________________________ 
(рейтингта икенче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме Тавыш бирү 

  «хуплыйм» «хупламыйм» «тавыш бирмәдем» 
        
        
        
Җәмгысе       

_________________________________________________________________ 
(рейтингта өченче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме Тавыш бирү 

  «хуплыйм» «хупламыйм» «тавыш бирмәдем» 
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Җәмгысе       

Тавыш бирү нәтиҗәләренә аңлатмалар (зарурлык булганда) 
  
  
  
5. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе киләсе кандидатны конкурста җиңүче итеп 
таный 
Җиңүче дип танылган кандидатның фамилиясе, 

исеме, атасының исеме 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 
    
6. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәге кандидатларны дәүләт органының 
кадрлар резервына кертергә киңәш итә 

Дәүләт органының кадрлар резервына кертү 
өчен киңәш ителгән кандидатның фамилиясе, 

исеме, атасының исеме 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәтенең вазыйфалар төркеме 

    
7. Конкурс комиссиясе утырышында түбәндәге комиссия әгъзалары катнашмады 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе рәисе  ________________   _________________________ 
                                 (имза)     (фамилия, исем, ата исеме) 
Конкурс комиссиясе   
рәисе урынбасарлары       ________________   _________________________ 
                                (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
                          ________________   _________________________ 
                                (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
 
Конкурс комиссиясе  
сәркатибе                 ________________   _________________________ 
                                 (имза)      (фамилия, исем, ата исеме) 
Конкурс комиссиясенең  
бәйсез экспертлары        _________     _________________________ 
                         (имза)         (фамилия, исем, ата исеме) 
Конкурс комиссиясенең  
иҗтимагый совет  
әгъзалары                _________    ______________________________ 
                          (имза)        (фамилия, исем, ата исеме) 
                         _____________   _________________________ 
                           (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
 
Конкурс комиссиясенең 
башка әгъзалары        ________________   _________________________ 
                        (имза)           (фамилия, исем, ата исеме) 
                       ________________ _________________________ 
                        (имза)           (фамилия, исем, ата исеме) 
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Татарстан Республикасы Урман 
хуҗалыгы министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс уздыру 
турында нигезләмәгә 4 нче кушымта 

 
Дәүләт органының кадрлар резервына кертүгә конкурс нәтиҗәләре 

буенча конкурс комиссиясе утырышы  
БЕРКЕТМӘСЕ 

____________________________________ 
(дәүләт органының аталышы) 

«____»_________________20__ ел. 
(конкурс уздыру датасы) 

1. Утырышта _____ конкурс комиссиясе әгъзасының ____ катнашты. 
Фамилиясе, исеме, атасының исеме 

конкурс комиссиясе утырышында катнашкан 
конкурс комиссиясе әгъзасының 

Вазыйфасы 

    
    
    
2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең түбәндәге вазыйфалар төркеме буенча дәүләт 
органының кадрлар резервына кертүгә конкурс уздырылды 

(вазыйфалар төркеменең аталышы) 
  
  
3. Кандидатларны рейтинг буенча бәяләү нәтиҗәләре 

Кандидатның  
фамилиясе, исеме, атасының исеме 

Актыккы балл Рейтингтагы урыны 
 (кими бару тәртибендә) 

      
      
      
4. Дәүләт органының кадрлар резервына кертү өчен кандидатны (кандидатларны) билгеләү буенча 
тавыш бирү нәтиҗәләре (бәяләү йомгаклары буенча максималь баллдан кимендә 50 процентын алган 
кандидатлар буенча тутырыла) 

_________________________________________________________________ 
(рейтингта беренче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме Тавыш бирү 

  «хуплыйм» «хупламыйм» «тавыш бирмәдем» 
        
        
        
Җәмгысе       

________________________________________________________________ 
(рейтингта икенче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының Тавыш бирү 
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фамилиясе, исеме, атасының исеме 
  «хуплыйм» «хупламыйм» «тавыш бирмәдем» 
        
        
        
Җәмгысе       
_________________________________________________________________ 

(рейтингта өченче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе әгъзасының 

фамилиясе, исеме, атасының исеме Тавыш бирү 

  «хуплыйм» «хупламыйм» «тавыш бирмәдем» 
        
        
        
Җәмгысе       
Тавыш бирү нәтиҗәләренә аңлатмалар (зарурлык булганда) 
  
  
  
5. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе дәүләт органының кадрлар резервына кертү 
өчен түбәндәге кандидатны (кандидатларны) билгели 
Җиңүче дип танылган кандидатның фамилиясе, 

исеме, атасының исеме 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтенең вазыйфалар төркеме 
    
6. Конкурс комиссиясе утырышында түбәндәге комиссия әгъзалары катнашмады 

(фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе рәисе  ________________   _________________________ 
                                 (имза)     (фамилия, исем, ата исеме) 
Конкурс комиссиясе   
рәисе урынбасарлары       ________________   _________________________ 
                                (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
                          ________________   _________________________ 
                                (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
 
Конкурс комиссиясе  
сәркатибе                 ________________   _________________________ 
                                 (имза)      (фамилия, исем, ата исеме) 
Конкурс комиссиясенең  
бәйсез экспертлары           _________     _________________________ 
                              (имза)        (фамилия, исем, ата исеме) 
Конкурс комиссиясенең  
иҗтимагый совет  
әгъзалары                _________   ______________________________ 
                          (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
                         _____________   _________________________ 
                           (имза)       (фамилия, исем, ата исеме) 
 
Конкурс комиссиясенең 
башка әгъзалары        ________________   _________________________ 
                        (имза)           (фамилия, исем, ата исеме) 
                       ________________ _________________________ 
                        (имза)           (фамилия, исем, ата исеме) 
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2. Әлеге боерык үтәлешен тикшерүдә тотуны министрның беренче 
урынбасары Ә.Н.Бәдертдиновка йөкләргә. 
 
 
Министр                   Р.Ә. Кузюров 


