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Боерык Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 2018 елның 31 июлендә 
теркәлде, № 4810 
 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш 
белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының «Гражданнарга туры килә 
торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле 
хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү 
буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентын раслау турында» 
2015 елның 17 июнендәге 419 номерлы 
боерыгы белән расланган Гражданнарга туры 
килә торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә 
кирәкле хезмәткәрләрне сайлауда булышлык 
күрсәтү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына үзгәрешләр 
кертү турында  

 
Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле 

хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү эшен 
камилләштерү максатларында б о е р ы к  б и р ә м: 

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 
яклау министрлыгының «Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә, ә эш 
бирүчеләргә кирәкле хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2015 елның 17 
июнендәге 419 номерлы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 
эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2016 елның 16 маендагы 
261 номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) расланган 
Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле 
хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентына кертелә торган, кушымтада бирелгән үзгәрешләрне 
расларга. 
 
 
Министр                                                                                             Э.Ә.Зарипова 
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Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 
эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау 
министрлыгының 2018 елның 11 июлендәге 
532 номерлы боерыгы белән расланды 

 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм  

социаль яклау министрлыгының «Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә, 
ә эш бирүчеләргә кирәкле хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2015 

елның 17 июнендәге 419 номерлы боерыгы белән расланган Гражданнарга 
туры килә торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле хезмәткәрләрне 

сайлауда булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең  
административ регламентына кертелә торган үзгәрешләр 

 
Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль 

яклау министрлыгының «Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә, ә эш 
бирүчеләргә кирәкле хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү буенча дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең административ регламентын раслау турында» 2015 елның 17 
июнендәге 419 номерлы боерыгы белән (Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны 
эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 2016 елның 16 маендагы 
261 номерлы боерыгы нигезендә кертелгән үзгәрешләре белән) расланган 
Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле 
хезмәткәрләрне сайлауда булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәте күрсәтүнең 
административ регламентында (алга таба – Регламент): 

1 бүлектә: 
1.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.6. Халыкның мәшгульлек үзәкләре, шимбә, якшәмбе һәм эшләми торган 

бәйрәм көннәреннән тыш, көн саен эшли. Эш сәгатьләре Халыкның мәшгульлек 
үзәгенең эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләренә туры китереп билгеләнде. 

Дәүләт хезмәтен күрсәтүгә гаризалар кабул итү графигы – шимбә, якшәмбе 
һәм эшләми торган бәйрәм көннәреннән тыш, көн саен, халыкның мәшгульлек 
үзәгенең эш сәгатьләрендә.»;  

1.7 пунктның 2 пунктчасында «(http://www.uslugi.tatar.ru)» сүзләрен 
«(http://www.uslugi.tatarstan.ru)» сүзләренә алмаштырырга; 

1.8 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.8. Дәүләт хезмәте түбәндәгеләргә нигезләнеп күрсәтелә: 
Россия Федерациясе Хезмәт кодексы (Россия Федерациясе Законнар 

җыентыгы, 2002, № 1, 3 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 
«Россия Федерациясендә халык мәшгульлеге турында» 1991 елның 19 

апрелендәге 1032-1 номерлы Россия Федерациясе Законы («Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 18, 565 ст., 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)12; 

«Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 
24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе Законнар 
җыентыгы, 1995, № 48, 4563 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Россия Федерациясендә чит ил инвестицияләре турында» 1999 елның 09 
июлендәге 160-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе Законнар 
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җыентыгы, 12.07.1999, № 28, 3493 ст., «Российская газета», № 134, 14.07.1999, 
кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып) 13; 

«Россия Федерациясендә чит ил гражданнарының хокукый хәле турында» 
2002 елның 25 июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 
Законнар җыентыгы, 2002, № 30, 3032 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ 
номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2006, № 31              
(1 к.), 3451 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

«Электрон имза турында» 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы Федераль 
закон (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2011, № 15, 2036 ст., кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып)14; 

«Дәүләти һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында» 2010 
елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон (Россия Федерациясе 
Законнар җыентыгы, 2010, № 31, 4179 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)15; 

Россия Федерациясе Президентының «Дәүләт идарәсе системасын 
камилләштерүнең төп юнәлешләре турында» 2012 елның 7 маендагы 601 номерлы 
Указы (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2012, № 19, 2338 ст.)16; 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Җәмәгать эшләрен оештыру турында 
нигезләмә раслау хакында» 1997 елның 14 июлендәге 875 номерлы карары (Россия 
Федерациясе Законнар җыентыгы, 1997, № 29, 3533 ст., кертелгән үзгәрешләрен 
исәпкә алып);  

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Дәүләт функцияләрен үтәүнең 
административ регламентларын һәм дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ 
регламентларын эшләү һәм раслау турында» 2011 елның 16 маендагы 373 номерлы 
карары (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 2011, № 22, 3169 ст., кертелгән 
үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Туры килә торган эш эзләү максатларында 
гражданнарны теркәүгә алу, эшсез гражданнарны теркәүгә алу тәртибе һәм туры 
килә торган эш эзләүгә карата таләпләр турында» 2012 елның 07 сентябрендәге 891 
номерлы карары (Россия Федерациясе Законнар җыентыгы, 17.09.2012, № 38, 5103 
ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)17; 

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Халыкның 
мәшгульлегенә булышлык күрсәтү өлкәсендә дәүләт хезмәтләре алучының шәхси 
эше бланклары формаларын раслау турында» 2015 елның 26 февралендәге 125н 
номерлы боерыгы  («Российская газета», 28.02.2014 № 48)18; 

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 
«Мәшгульлек хезмәте органнары һәм медик-социаль экспертиза буенча федераль 
учреждениеләр арасында белешмәләр алмашу тәртибен, формасын һәм срокларын 
раслау турында» 2015 елның 16 ноябрендәге 872н номерлы боерыгы («Федераль 
башкарма хакимият органнары норматив актлары бюллетене», № 5, 01.02.2016); 

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының «Медик-
социаль экспертиза буенча дәүләт учреждениеләреннән бирелә торган инвалидны 
тернәкләндерүнең яки абилитацияләүнең хосусый программасын, инвалид баланы 
тернәкләндерүнең яки абилитацияләүнең хосусый программасын эшләү һәм гамәлгә 
ашыру тәртибен һәм аларның формаларын раслау турында» 2017 елның 13 
июнендәге 486н номерлы боерыгы (алга таба – 486н номерлы боерык) (Хокукый 
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мәгълүматның рәсми интернет-порталы (www.pravo.gov.ru), 2017, 1 август, 
бастырып чыгару номеры: 0001201708010058); 

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 2012 елның 
13 ноябрендәге 524н номерлы боерыгы белән расланган Гражданнарга туры килә 
торган эш эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле хезмәткәрләрне сайлауда булышлык 
күрсәтү буенча дәүләт хезмәтенең федераль дәүләт стандарты («Российская газета», 
30.01.2013 № 18, кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)19; 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 
мәсьәләләре» 2007 елның 15 августындагы 388 номерлы карары («Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм республика 
башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы» журналы, 05.09.2007, 
№ 33, 1178 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып); 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте башкарма органнарында дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 
административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибен раслау турында һәм 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр 
кертү хакында»  2010 елның 02 ноябрендәге 880 номерлы карары белән расланган 
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары тарафыннан дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм раслау тәртибе 
(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм боерыклары һәм 
республика башкарма хакимияте органнары норматив актлары җыентыгы, 2010,               
№ 46, 2144 ст., кертелгән үзгәрешләрен исәпкә алып)20.»; 

2 бүлектә: 
2.1 пунктта «Хезмәтне яисә таләпне билгели торган норматив акт» графасында 

«Халык мәшгульлеге турында законның 7.1-1 ст. 1 өл. 8 п. » сүзләрен «Халык 
мәшгульлеге турында законның 7.1-1 ст. 1 п. 8 п.п. » сүзләре белән алмаштырырга; 

2.2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.2. Дәүләт хезмәтен 
турыдан-туры 
күрсәтүче органның 
(учреждениенең) 
исеме 

  Татарстан Республикасы Халыкның 
мәшгульлек хезмәте дәүләт учреждениесе 
(халыкның мәшгульлек үзәге). 
  Халыкның мәшгульлек үзәге Татарстан 
Республикасының тиешле муниципаль 
берәмлеге территориясендә дәүләт хезмәте 
күрсәтелүен гамәлгә ашыра. 
  Дәүләт хезмәтенең бер (халык 
мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт хезмәтләре 
алучылар регистрына белешмәләр кертүгә 
бәйле булмаган) өлешен шартнамә 
нигезендә халыкның мәшгульлек үзәге 
тарафыннан җәлеп ителә торган, шул 
исәптән социаль юнәлешле коммерциясез 
оешмалар – Россия Федерациясе 
законнарында билгеләнгән тәртиптә 
тиешле хезмәтләрне күрсәтү хокукына ия 
булган иҗтимагый файдалы хезмәтләрне 

Халыкның 
мәшгульлеге 
турында 
законның 7.1-1 
ст. 1 п. 8 п.п. 
 
 
 
 

524 номерлы 
Федераль 
стандартның 
11.1 п. »; 



5 
башкаручылар тарафыннан күрсәтү рөхсәт 
ителә  

2.3 пунктта «Стандартка карата таләпләр эчтәлеге» графасының икенче 
пунктында «Бирү» сүзен «Бирү (юнәлтү)» сүзләренә алмаштырырга; 

2.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.5. Закон яисә 
бүтән норматив 
хокукый актлар 
нигезендә дәүләт 
хезмәтен, шулай ук 
дәүләт хезмәтен 
күрсәтү буенча 
кирәкле һәм 
мәҗбүри булган 
хезмәтләрне күрсәтү 
өчен зарури булган, 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан 
тапшырылырга 
тиешле 
документларның 
тулы исемлеге, 
аларны, шул 
исәптән электрон 
рәвештә, 
мөрәҗәгать итүче 
тарафыннан алу 
ысуллары, аларны 
тапшыру тәртибе 

  1. Халыкның мәшгульлек үзәгенә 
беренче мәртәбә мөрәҗәгать иткән гариза 
бирүчегә (гражданинга) дәүләт хезмәтен 
алу өчен кирәкле документлар булып 
түбәндәгеләр тора: 
  - гражданиннан 2015 елның 26 
февралендәге 125н номерлы боерык белән 
расланган форма буенча туры килә торган 
эш эзләүдә булышлык күрсәтү буенча 
дәүләт хезмәте күрсәтү турында гариза; 
  - Россия Федерациясе гражданины 
паспорты яки аны алмаштыра торган 
документ (Россия Федерациясе 
гражданины өчен); 
  - чит ил гражданинының шәхесен һәм 
гражданлыгын таныклый торган 
документлар (чит ил гражданнары өчен); 
  - шәхес таныклый торган документлар 
(гражданлыгы булмаган затлар өчен). 
  Инвалидлар категориясенә караучы 
гражданнар өчен өстәмә рәвештә 
билгеләнгән тәртиптә21 бирелгән 
инвалидны тернәкләндерүнең яки 
абилитацияләүнең хосусый программасы 
яки ИПРАдан бирелгән өземтә булуы 
таләп ителә (әлеге Регламентның 2.6 
пунктында каралган очраклардан тыш). 
Дәүләт хезмәтен алу өчен мөрәҗәгать 
итүче (гражданин), шул исәптән, 
түбәндәге документларны да тапшыра ала: 
- хезмәт кенәгәсе яки аны алмаштыра 
торган документ, шулай ук хезмәт 
шартнамәләре һәм хезмәт контрактлары; 
  - белем турында документлар, белем 
турында һәм квалификация турында 
документлар, квалификация турында 
документлар, белем алу турында 
документлар, фәнни дәрәҗәләр һәм фәнни 
исемнәр турында документлар; 
  - соңгы эш урыны буенча соңгы 3 ай өчен 
уртача хезмәт хакы турында белешмә; 

 
 
 
 
 
524 номерлы 
Федераль 
стандартның 5 
п., 13 п.; 
Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
2012 елның 07 
сентябрендәге 
891номерлы 
 карары белән 
расланган Туры 
килә торган эш 
эзләү 
максатларында 
гражданнарны 
теркәүгә алу 
кагыйдәләренең 
3 п.  
 
 
 
 
Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
2012 елның 07 
сентябрендәге 
891 номерлы 
карары белән 
расланган Туры 
килә торган эш 
эзләү 
максатларында 
гражданнарны 
теркәүгә алу 
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  - Россия Федерациясе законнарында 
билгеләнгән тәртиптә гражданинның 
хезмәт эшчәнлеген яки башка төрле 
эшчәнлекне туктатуын раслаучы 
документлар (граждани-хокукый холыклы 
шартнамә, шәхси эшкуар сыйфатында 
эшчәнлекне туктату турында документ, 
нотариус вәкаләтләрен туктату турында 
документ, адвокат статусын туктату 
турында документ); 
  - гражданинның Халык мәшгульлеге 
турында законның 5 ст. каралган туры 
килә торган эш эзләүдә кыенлыклар 
кичерүчеләр категориясенә кертелүен 
раслаучы документлар (инвалидлык 
төркемен күрсәтеп, инвалидлык билгеләнү 
фактын раслый торган белешмә; иректән 
мәхрүм ителү урыннарыннан чыгарылу 
турында белешмә; гражданинны качак 
яисә күченергә мәҗбүр булган зат дип 
тану турында раслаучы, билгеләнгән 
тәртиптә федераль миграция хезмәте 
органнарыннан бирелгән документ; 
Чернобыль һәм башка төрле радиация 
аварияләре һәм һәлакәтләре нәтиҗәсендә 
радиация йогынтысына дучар булган 
гражданин таныклыгы; хәрби билет, 
куылу нигезен күрсәтеп, хәрби хезмәттән 
куылу турында боерыктан өземтә, 
өйләнешү турында таныклык, хәрби 
частьтән белешмә; бала туу турында 
таныклык, аерылышу турында таныклык, 
иренең (хатынының) вафат булуы турында 
таныклык, балага инвалидлык билгеләнү 
фактын раслаучы белешмә, күп балалы 
гаилә таныклыгы, гражданинның 
бердәнбер ата-ана булуын раслаучы 
документ һәм шулай ук балигълык яшенә 
җитмәгән балаларны, инвалид балаларны 
уллыкка алучылар, опекуннар 
(попечительләр), тәрбиягә алучы ата-
аналар күрсәтә ала торган башка 
документлар).  
  Алга таба янә мөрәҗәгать иткәндә дәүләт 
хезмәтен алу өчен гариза бирүче 
(гражданин) түбәндәгеләрне күрсәтә: 

кагыйдәләренең 
4 п.  
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- Россия Федерациясе гражданины 
паспорты яки аны алмаштыра торган 
документ (Россия Федерациясе 
гражданины өчен); 
  - чит ил гражданинының шәхесен һәм 
гражданлыгын таныклый торган 
документлар (чит ил гражданнары өчен); 
  - шәхес таныклый торган документлар 
(гражданлыгы булмаган затлар өчен); 
  - хезмәт кенәгәсе (билгеләнгән тәртиптә 
эшсез дип танылган гражданнар өчен). 
  Чит телдә төзелгән документлар рус 
теленә тәрҗемә ителергә тиеш. 
Тәрҗемәнең дөреслеге һәм тәрҗемәче 
имзасының чын булуы нотариаль яктан 
таныкланган булырга тиеш. 
2. Халыкның мәшгульлек үзәгенә беренче 
мәртәбә мөрәҗәгать иткән гариза бирүчегә 
(эш бирүчегә) дәүләт хезмәтен алу өчен 
кирәкле документлар булып түбәндәгеләр 
тора: 
  - эш бирүчедән 2015 елның 26 
февралендәге 125н номерлы боерык белән 
расланган форма буенча кирәкле 
хезмәткәрләрне сайлауда булышлык 
күрсәтү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү 
турында гариза; 
  - 2015 елның 26 февралендәге 125н 
номерлы боерык белән расланган 
«Хезмәткәрләргә булган ихтыяҗ, буш эш 
урыннары (вакантлы вазыйфалар) булуы 
турында белешмә»нең тутырылган 
бланкы22; 
  - Россия Федерациясе гражданины 
паспорты яки аны алмаштыра торган 
документ (эш бирүчеләр – Россия 
Федерациясе гражданлыгына ия булган 
физик затлар өчен); 
  - чит ил гражланинының шәхесен һәм 
гражданлыгын таныклый торган 
документлар (эш бирүчеләр – чит ил 
гражданлыгына ия булган физик затлар 
өчен); 
  - шәхес таныклаучы документлар (эш 
бирүчеләр – гражданлыгы булмаган физик 
затлар өчен). 

 
 
524 номерлы 
Федераль 
стандартның 16 
п. 1 п.п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
524 номерлы 
Федераль 
стандартның  
5 п., 14 п.  
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  Алга таба янә мөрәҗәгать иткәндә дәүләт 
хезмәтен алу өчен гариза бирүче (эш 
бирүче) Хезмәткәрләргә булган ихтыяҗ 
турында белешмә күрсәтә (җибәрә).  
  Дәүләт хезмәте алу буенча гариза кәгазен 
мөрәҗәгать итүче халыкның мәшгульлек 
үзәгенә шәхсән мөрәҗәгать иткәндә 
алырга мөмкин. Бланкның электрон 
формасы халыкның мәшгульлек үзәге 
рәсми сайтында, Татарстан Республикасы 
Порталында урнаштырылган. 
  Мөрәҗәгать итүчеләр өчен гариза бирү 
ысулын сайлау мөмкинлеге тудырыла: 
халыкның мәшгульлек үзәгенә шәхсән 
мөрәҗәгать иткәндә, почта аша, электрон 
почтаны да кертеп, факсимиль элемтә 
ярдәмендә яисә электрон документ 
формасында, шул исәптән Бердәм 
порталдан яки Татарстан Республикасы 
Порталыннан файдаланып яисә гаризаны 
КФҮ, читтән торып эшләү урыны аша 
тапшыру юлы белән 

524 номерлы 
Федераль 
стандартның  
22 п. 1 п.п.»; 

21 астөшермәне түбәндәге редакциядә бәян итәргә:  
«21Алга таба – ИПРА»; 
2.6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2.6. Норматив 
хокукый актлар 
нигезендә дәүләт 
хезмәтен күрсәтү 
өчен зарури 
булган, дәүләт 
органнары, 
җирле үзидарә 
органнары һәм 
бүтән оешмалар 
карамагындагы 
һәм мөрәҗә-
гать итүче 
аларны 
тапшырырга 
хокуклы булган 
документларның 
тулы исемлеге, 
шулай ук, шул 
исәптән электрон 
рәвештә, 

  Ведомствоара хезмәттәшлек итү каналлары 
аша түбәндәгеләрне үз эченә алган 
документлар алына: 
  - организмының бозылган функцияләрен 
һәм яшәеш эшчәнлегендәге чикләмәләрне 
исәпкә алып, инвалидның киңәш ителә 
торган хезмәт һәм профессиональ эшчәнлеге 
төрләрен сайлау өчен белешмәләр (ИПРАдан 
өземтә) (Күрсәтелгән белешмәләр 486н 
номерлы боерыкка 1 нче кушымтаның 14 
пунктының «д» пунктчасы нигезендә алар 
медик-социаль экспертиза федераль 
учреждениесеннән мөстәкыйль җибәрелмәгән 
очракта соратыла. ИПРАдан өземтәдә 
организмының бозылган функцияләрен һәм 
яшәеш эшчәнлегендәге чикләмәләрне исәпкә 
алып, инвалидның киңәш ителә торган хезмәт 
һәм профессиональ эшчәнлеге төрләрен 
сайлау өчен белешмәләр булмаган очракта 
яки мәшгульлек хезмәте органнарының 
ведомствоара электрон хезмәттәшлек 

 
 
524 номерлы 
Федераль 
стандартның  
13 п.  
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мөрәҗәгать 
итүче 
тарафыннан 
аларны алу 
ысуллары, 
аларны тапшыру 
тәртибе; әлеге 
документлар 
белән эш итүче 
дәүләт органы, 
җирле үзидарә 
органы яисә 
оешма  

системасыннан файдалану мөмкинлеге 
булмаганда, инвалидлар категориясенә 
караучы гражданнар ИПРА тапшыра). 
  - юридик затны (шәхси эшкуарны, крестьян 
(фермер) хуҗалыгын) дәүләт теркәвенә алу 
турында, белешмәләрне Юридик затларның 
(Шәхси эшкуарларның) бердәм дәүләт 
реестрына кертү турында белешмәләр23; 
  - чит ил юридик затларының аккредита-
цияләнгән филиаллары, вәкиллекләре 
турында дәүләт реестрына тиешле язуны 
кертү турында белешмәләр; 
  - хосусый шәхси счетның иминият номеры; 
 Мөрәҗәгать итүче (эш бирүче) дәүләт 
теркәвенә алу турында таныклык 
(аккредитация һәм РФ Юстиция 
министрлыгы каршындагы Дәүләт теркәвенә 
алу палатасы дәүләт реестрына кертү 
турында таныклык – чит ил юридик затлары 
өчен) яки аның нотариаль тәртиптә 
таныкланган күчермәсен тапшырырга 
(җибәрергә) хокуклы, мөмкинлек булганда – 
электрон формада.  
  Мөрәҗәгать итүченең (эш бирүченең) 
юридик затны (шәхси эшкуарны) юридик 
затны яки шәхси эшкуарны (крестьян 
(фермер) хуҗалыгын) дәүләт теркәвенә алу 
буенча Юридик затларның (Шәхси 
эшкуарларның) бердәм регистрында дәүләт 
теркәвенә алу турында таныклык яки аның 
нотариаль тәртиптә таныкланган күчермәсен 
тапшырмавы (җибәрмәве) мөрәҗәгать 
итүчегә дәүләт хезмәтен күрсәтүдән баш 
тарту өчен нигез була алмый. 
  Мөрәҗәгать итүче (гражданин) мәҗбүри 
пенсия иминиятләштерүенең иминият 
таныклыгын тапшырырга хокуклы. 
 Мөрәҗәгать итүченең (гражданинның) 
мәҗбүри пенсия иминиятләштерүенең 
иминият таныклыгын тапшырмавы 
мөрәҗәгать итүчегә дәүләт хезмәтен 
күрсәтүдән баш тарту өчен нигез була алмый. 
  Мөрәҗәгать итүче тапшырырга хокуклы 
булган документларны алу ысуллары һәм 
тапшыру тәртибе әлеге Регламентның 2.5 
пунктында билгеләнде. 

 
 
1999 елның 09 
июлендәге  
160-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның  
4 ст. 3 өл.; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
524н номерлы 
Федераль 
стандартның 
14 п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
524н номерлы 
Федераль 
стандартның 
13 п.»; 
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  Россия Федерациясе норматив хокукый 
актлары, Татарстан Республикасы норматив 
хокукый актлары нигезендә дәүләт 
хезмәтләрен күрсәтүче органнар, бүтән 
дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары 
һәм (яисә) дәүләт хезмәтен күрсәтүдә 
катнашучы дәүләт органнарының яки җирле 
үзидарә органнарының ведомство 
буйсынуында торган оешмалар 
карамагындагы документларны мөрәҗәгать 
итүчедән таләп итү тыела, 210-ФЗ номерлы 
Федераль законның 7 статьясының 6 
өлешендә каралган документлардан тыш 

 
 
 
 
 
 
 

2.9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«2.9. Дәүләт 
хезмәте 
күрсәтүне 
туктатып тору 
яисә дәүләт 
хезмәте 
күрсәтүдән баш 
тарту 
нигезләренең 
тулы исемлеге 
 

  Дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып тору 
өчен нигезләр каралмаган. 
  Халыкның мәшгульлек үзәгенә беренче 
мәртәбә мөрәҗәгать иткән гариза бирүчегә 
(гражданинга) дәүләт хезмәте күрсәтүдән 
баш тарту нигезләре булып түбәндәгеләрнең 
тапшырылмавы тора: 
  - дәүләт хезмәтен күрсәтү турында гариза; 
  - Россия Федерациясе гражданины 
паспорты яки аны алмаштыра торган 
документ (Россия Федерациясе гражданнары 
өчен); 
  - чит ил гражданинының шәхесен һәм 
гражданлыгын таныклый торган 
документлар (чит ил гражданнары өчен); 
  - гражданлыгы булмаган затның шәхесен 
таныклаучы документлар (гражданлыгы 
булмаган затлар өчен); 
  ИПРА (инвалидлар категориясенә караучы 
гражданнар өчен) (ИПРАдан өземтәдә 
организмының бозылган функцияләрен һәм 
яшәеш эшчәнлегендәге чикләмәләрне исәпкә 
алып, инвалидның киңәш ителә торган 
хезмәт һәм профессиональ эшчәнлеге 
төрләрен сайлау өчен белешмәләр булмаган 
очракта яки мәшгульлек хезмәте 
органнарының ведомствоара электрон 
хезмәттәшлек системасыннан файдалану 
мөмкинлеге булмаган очракта). 
  Мөрәҗәгать итүче (гражданин) алга таба 
янә мөрәҗәгать иткәндә дәүләт хезмәтен 
күрсәтүдән баш тарту нигезләре булып 

 
 
 
524н номерлы 
Федераль 
стандартның  
5 п., 13 п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
524н номерлы 
Федераль 
стандартның  
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түбәндәгеләрнең юклыгы тора: 
- гражданинның шәхесен һәм гражданлыгын 
таныклаучы документларның (Россия 
Федерациясе гражданины паспортының яки 
алны алмаштыра торган документның); чит 
ил гражданинының шәхесен һәм 
гражданлыгын таныклаучы, гражданлыгы 
булмаган затның шәхесен таныклаучы 
документларның); 
  - ИПРА яки ИПРАдан өземтәнең 
(инвалидлар категориясенә караучы 
гражданнар өчен); 
  - хезмәт кенәгәсенең (билгеләнгән тәртиптә 
эшсез дип танылган гражданнар өчен). 
  Халыкның мәшгульлек үзәгенә беренче 
мәртәбә мөрәҗәгать иткән гариза бирүчегә 
(эш бирүчегә) дәүләт хезмәте күрсәтүдән 
баш тарту нигезләре булып түбәндәгеләр 
тора: 
  - дәүләт хезмәтен күрсәтү турында гариза 
булмавы; 
  - Хезмәткәрләргә ихтыяҗ булуы турында 
белешмәләр булмавы; 
  - шәхсән мөрәҗәгать иткәндә 
гражданинның шәхесен һәм гражданлыгын 
таныклаучы документларның яки аларны 
алмаштыра торган документларның булмавы 
(эш бирүче – физик зат өчен); 
  - Юридик затларның (Шәхси 
эшкуарларның) бердәм дәүләт реестрында 
эш бирүчене дәүләт теркәвенә алу турында 
белешмәләрнең булмавы, әгәр мөрәҗәгать 
итүче тарафыннан эш бирүче – юридик зат 
яки шәхси эшкуар сыйфатында гариза 
тапшырылса; 
  - ведомствоара гарызнамәгә эш бирүче – 
резидент булмаган зат турында чит ил 
юридик затларының аккредитацияләнгән 
филиалларының, вәкиллекләренең дәүләт 
реестрында чит ил юридик затының 
филиалын яки вәкиллеген аккредитацияләү 
фактын раслаучы белешмәләрнең булмавы 
турында җавап алыну. 
  Гариза бирүче (эш бирүче) алга таба янә 
мөрәҗәгать иткәндә дәүләт хезмәтен 
күрсәтүдән баш тарту нигезе булып 

16 п. 1 п.п.; 
Россия 
Федерациясе 
Хөкүмәтенең 
2012 елның 07 
сентябрендәге 
891 номерлы 
карары белән 
расланган Эшсез 
гражданнарны 
теркәүгә калу 
кагыйдәләренең 
15 п. 
 
 
524н номерлы 
Федераль 
стандартның  
5 п., 14 п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 елның 09 
июлендәге  
160-ФЗ номерлы 
Федераль 
законның  
4 ст. 3 өл.  
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Хезмәткәрләргә ихтыяҗ булуы турында 
белешмәләрнең булмавы тора. 
  Алкоголь, наркотик чаралар яки 
миңгерәүләндерә торган матдәләр куллану 
нәтиҗәсендә барлыкка килгән исереклек 
халәтендә халыкның мәшгульлек үзәгенә 
мөрәҗәгать итү, ялган мәгълүматлар яки 
төгәл булмаган белешмәләр тапшыру 
гражданинга туры килә торган эш эзләүдә 
булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән, ә эш бирүчегә яки аның 
вәкиленә кирәкле хезмәткәрләрне сайлауды 
булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүдән баш тарту нигезе булып тора. 

 
 
 
 
524н номерлы 
Федераль 
стандартның  
22 п. 1 п.п.»;  
 
 

3 бүлектә: 
3.3.1 пунктта: 
1 пунктчаның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«ИПРАда булган, киңәш ителә торган хезмәт холкы һәм шартлары;»; 
10 пунктчаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«10) өч яшенә җиткәнче бала карау буенча отпускта булган хатын-кызларга, 

картлык буенча иминият пенсиясе билгеләнгән һәм хезмәт эшчәнлеген торгызырга 
омтылган гражданнарга халыкның мәшгульлек үзәге юлламасы буенча 
профессиональ укырга яки өстәмә һөнәри белем алырга тәкъдим итү;»; 

11 пунктчаның бишенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«халыкның мәшгульлек үзәге юлламасы буенча профессиональ укырга 

тәкъдим итү;»; 
3.3.2 пунктның дүртенче абзацында «ИПРИ» аббревиатурасын «ИПРА» 

аббревиатурасы белән алмаштырырга; 
3.3.11 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.3.11. Өч яшенә җиткәнче бала карау буенча отпускта булган хатын-

кызларга, картлык буенча иминият пенсиясе билгеләнгән һәм хезмәт эшчәнлеген 
торгызырга омтылган гражданнарга халыкның мәшгульлек үзәге юлламасы буенча 
профессиональ укырга яки өстәмә һөнәри белем алырга тәкъдим итү. 

Туры килә торган эш булмаганда халыкның мәшгульлек үзәге белгече туры 
килә торган эш эзләүдә булышлык күрсәтү буенча дәүләт хезмәтен күрсәткәндә өч 
яшенә җиткәнче бала карау буенча отпускта булган хатын-кызга, картлык буенча 
иминият пенсиясе билгеләнгән һәм хезмәт эшчәнлеген торгызырга омтылган 
гражданинга мәшгульлек хезмәте органнары юлламасы буенча профессиональ 
укырга яки өстәмә һөнәри белем алырга тәкъдим итә. 

Үтәү вакыты: процедура алдагы процедура тәмамланган мизгелдән башлап 1 
минут эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: өч яшенә җиткәнче бала карау буенча отпускта 
булган хатын-кызның, картлык буенча иминият пенсиясе билгеләнгән һәм хезмәт 
эшчәнлеген торгызырга омтылган гражданинның мәшгульлек хезмәте органнары 
юлламасы буенча профессиональ уку яки өстәмә һөнәри белем алу вариантын 
сайлавы.»;  
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3.3.12 пунктта: 
бишенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«халыкның мәшгульлек үзәге юлламасы буенча профессиональ укырга 

тәкъдим итү.»; 
уникенче абзацны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«башка җирлектә укытуны да кертеп, эшсез гражданнарны профессиональ 

укыту һәм өстәмә һөнәри белем бирү буенча дәүләт хезмәтенең Россия Федерациясе 
Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының 2014 елның 17 апрелендәге 262н 
номерлы боерыгы белән расланган федераль дәүләт стандартында каралган 
административ процедураларны (гамәлләрне) гамәлгә ашыра.»;  

3.5.2 пунктның икенче абзацында «шәхси» сүзен төшереп калдырырга; 
3.5.5 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.5.5. Эш бирүче һәм буш эш урыннары (вакантлы вазыйфалар) турында 

белешмәләрне Халыкның мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт хезмәте алучылар 
регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр банкына) кертү. 

Халыкның мәшгульлек үзәге белгече эш бирүче тарафыннан тапшырылган 
документлардагы белешмәләрне, исәпкә алу язуының теркәлү номерын беркетеп, 
Халыкның мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт хезмәте алучыларның электрон 
регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр банкына) кертү юлы белән эш бирүчене 
теркәүгә ала. 

Әгәр эш бирүче үзе тарафыннан мәгълүмат-аналитика системасында 
урнаштырылган вакансияләр турында мәгълүмат нигезендә мәгълүмат-аналитика 
системасыннан файдаланып халыкның мәшгульлек үзәгенә дәүләт хезмәте күрсәтү 
артыннан мөрәҗәгать итсә, эш бирүче турында мәгълүмат, шулай ук хезмәткәрләргә 
булган ихтыяҗ турында белешмәләр, автомат режимда Халыкның мәшгульлеге 
өлкәсендә дәүләт хезмәте алучылар регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр 
банкына) килә. 

Гариза бирүче (эш бирүче) гарызнамәсе буенча гаризаны кабул итү датасы һәм 
исәпкә алу язуының теркәлү номеры турында белешмәләре булган гариза күчермәсе 
бирелергә мөмкин. 

Үтәү вакыты: процедура алдагы процедура тәмамланган мизгелдән башлап 2 
минут эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: эш бирүче һәм буш эш урыннары (вакантлы 
вазыйфалар) турында белешмәләрне Халыкның мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт 
хезмәте алучылар регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр банкына) кертү.»; 

3.6.1 һәм 3.6.2 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«3.6.1. Эш бирүче алга таба янә мөрәҗәгать иткәндә кирәкле хезмәткәрләрне 

сайлауда булышлык күрсәтү өлешендә дәүләт хезмәте күрсәтелгәндә түбәндәге 
административ гамәлләр башкарыла: 

1) хезмәткәрләргә ихтыяҗ булуы турында белешмәләр булуын тикшерү; 
2) эш бирүче тарафыннан тапшырыла торган мәгълүматлар белән танышу, 

түбәндәгеләр хакында: 
гражданнарның кандидатуралары исемлеген карау нәтиҗәләре турында; 
халыкның мәшгульлек үзәгеннән юлланган гражданнар белән әңгәмә уздыру 

нәтиҗәләре; 
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түләнә торган җәмәгать эшләрен оештыру карары, эш эзләүдә кыенлыклар 

кичерүче эшсез гражданнарны вакытлыча эшкә урнаштыру, вакансияләр һәм 
өйрәнүле эш урыннары ярминкәләрендә катнашу; 

3) кирәкле хезмәткәрләрне сайлау критерияләрен тәгаенләү; 
4) хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында белешмәләрне Халыкның мәшгульлеге 

өлкәсендә дәүләт хезмәте алучылар регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр 
банкына) кертү; 

5) әлеге Регламентның 3.5.1 пунктының 4-10 пунктчаларында каралган 
административ процедураларны (гамәлләрне) гамәлгә ашыру.  

3.6.2. Хезмәткәрләргә ихтыяҗ булуы турында белешмәләр булуын тикшерү.  
Халыкның мәшгульлек үзәге белгече: 
хезмәткәрләргә ихтыяҗ булуы турында белешмәләр булуын тикшерә; 
әлеге Регламентның 2.9 пунктында билгеләнгән нигезләргә туры китереп, 

дәүләт хезмәтен күрсәтү яки күрсәтүдән баш тарту турында карар кабул итә. 
Хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында белешмәләр эш бирүче тарафыннан 

халыкның мәшгульлек үзәгенә почта аша, электрон почтаны да кертеп, факсимиль 
элемтә ярдәмендә җибәрелергә мөмкин. 

Хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында белешмәләр халыкның мәшгульлек үзәге 
белгече тарафыннан телефон аша кабул ителергә мөмкин, алга таба аларны кәгазьдә 
раслау шарты белән. 

Хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында белешмәләр беренче «Работа в России» 
Россиякүләм вакансияләр базасы мәгълүмат-аналитика системасында 
урнаштырылырга мөмкин. 

Әлеге Регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән нигезләр булганда дәүләт 
хезмәтен күрсәтүдән баш тарту очрагында халыкның мәшгульлек үзәге белгече баш 
тарту сәбәпләрен, нигезләрен аңлата, әлеге Регламентның 1 нче кушымтасына туры 
китерелгән формада 2 нөсхәдә язмача рәвештә баш тарту турында карар 
рәсмиләштерә, аның берсе халыкның мәшгульлек үзәгендә кала, икенчесе – эш 
бирүчегә бирелә. 

Үтәү вакыты: Процедура 1 минут эчендә гамәлгә ашырыла. 
Процедураның нәтиҗәсе: дәүләт хезмәтен күрсәтү турында карар яки баш 

тарту сәбәбен күрсәтеп, халыкның мәшгульлек үзәгенең дәүләт хезмәте күрсәтүдән 
язмача баш тартуы.»; 

түбәндәге эчтәлекле 3.6.41 пункт өстәргә:  
«3.6.41. Хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында белешмәләрне Халыкның 

мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт хезмәте алучылар регистрына (вакансияләр һәм эш 
бирүчеләр банкына) кертү. 

Халыкның мәшгульлек үзәге белгече хезмәткәрләргә ихтыяҗ турында 
белешмәләрне Халыкның мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт хезмәте алучылар 
регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр банкына) кертә. 

Үтәү вакыты: процедура алдагы процедура тәмамланган мизгелдән башлап 1 
минут эчендә гамәлгә ашырыла. 

Процедураның нәтиҗәсе: эш бирүче һәм буш эш урыннары (вакантлы 
вазыйфалар) турында белешмәләрне Халыкның мәшгульлеге өлкәсендә дәүләт 
хезмәте алучылар регистрына (вакансияләр һәм эш бирүчеләр банкына) кертү.»; 

3.7 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
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«3.7. Мәгълүматлар алу, ведомствоара гарызнамәләр формалаштыру һәм 

дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы органнарга җибәрү. 
3.7.1. Халыкның мәшгульлек үзәге белгече электрон рәвештә түбәндәге 

белешмәләрне ала: 
- юридик затны (шәхси эшкуарны, крестьян (фермер) хуҗалыгын) дәүләт 

теркәвенә алу турында; 
- Юридик затларның (Шәхси эшкуарларның) бердәм дәүләт реестрына кертү 

турында; 
- чит ил юридик затларының аккредитацияләнгән филиаллары, вәкиллекләре 

турында дәүләт реестрына тиешле язуны кертү турында; 
- хосусый шәхси счетның иминият номеры; 
 организмының бозылган функцияләрен һәм яшәеш эшчәнлегендәге 

чикләмәләрен исәпкә алып, инвалидның киңәш ителә торган хезмәт һәм 
профессиональ эшчәнлек төрләрен сайлау өчен белешмәләр (ИПРАдан өземтә). 

3.7.2. Гариза бирүче (эш бирүче) дәүләт теркәвенә алу турында таныклык 
(аккредитация һәм РФ Юстиция министрлыгы каршындагы Дәүләт теркәвенә алу 
палатасының дәүләт реестрына кертү турында таныклык – чит ил юридик затлары 
өчен) яки аның нотариаль яктан таныкланган күчермәсен тапшырмаган очракта, 
мөмкинлек булганда – электрон формада, халыкның мәшгульлек үзәге белгече 
электрон формада ведомствоара хезмәттәшлек системасы ярдәмендә белешмәләр 
тапшыру турында гарызнамәләр җибәрә: 

- юридик затның (шәхси эшкуарның, крестьян (фермер) хуҗалыгының) дәүләт 
теркәвенә алынуы турында, белешмәләрнең Юридик затларның (Шәхси 
эшкуарларның) бердәм дәүләт реестрына кертелүе турында; 

- чит ил юридик затларының аккредитацияләнгән филиаллары, вәкиллекләре 
турында дәүләт реестрына тиешле язуның кертелүе турында. 

Гариза бирүче (гражданин) мәҗбүри пенсия иминиятләштерүенең иминият 
таныклыгын тапшырмаган очракта халыкның мәшгульлек үзәге белгече электрон 
формада ведомствоара электрон хезмәттәшлек системасы ярдәмендә хосусый шәхси 
счетның иминият номеры турында белешмәләр бирелүе турында гарызнамә җибәрә. 

3.7.1 һәм 3.7.2 пунктларда билгеләнә торган процедуралар гариза килгән көнне 
гамәлгә ашырыла. 

Процедураларның нәтиҗәсе: электрон рәвештә алынган белешмәләр, 
мәгълүматлар бирү турында гарызнамәләр.»; 

5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«5. Дәүләт хезмәте күрсәтүче органның (учреждениенең), шулай ук 

 дәүләт хезмәте күрсәтүче вазыйфаи затның (учреждениенең) яисә дәүләт граждан 
хезмәткәренең (учреждение хезмәткәренең) карарларына һәм гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) мөрәҗәгать итүче тарафыннан судка кадәр (судтан тыш)  
шикаять белдерү 

5.1. Дәүләт хезмәтен алучылар судка кадәр тәртиптә халыкның мәшгульлек 
үзәгенең дәүләт хезмәте күрсәтүдә катнашучы белгечләренең карарларына һәм  
гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата халыкның мәшгульлек үзәге җитәкчесенә 
дәгъва белдерү хокукына ия. 

Халыкның мәшгульлек үзәге җитәкчесе карарларына, гамәлләренә (гамәл 
кылмавына) карата шикаятьләр Министрлыкка министрның тикшерүдә тотучы 
урынбасары яисә министр исеменә тапшырыла. 
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Министр урынбасарының (министрның) карарларына, гамәлләренә (гамәл 

кылмавына) шикаятьләр Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 
белдерелергә мөмкин. 

5.2. Мөрәҗәгать итүче, шул исәптән түбәндәге очракларда да, шикаять белән 
мөрәҗәгать итә ала: 

дәүләт хезмәте күрсәтү турында гарызнамәне теркәү срогы бозылганда; 
дәүләт хезмәтен күрсәтү вакыты бозылганда; 
мөрәҗәгать итүчедән дәүләт хезмәте күрсәтү буенча Россия Федерациясе 

норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында каралмаган документлар таләп ителгәндә; 

дәүләт хезмәте күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый 
актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында каралган 
документларны мөрәҗәгать итүчедән кабул итеп алудан баш тартканда; 

дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тартканда, әгәр федераль законнарда һәм алар 
нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый 
актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм бүтән норматив хокукый 
актларында баш тарту нигезләре каралмаган булса; 

дәүләт хезмәте күрсәткәндә мөрәҗәгать итүчедән Россия Федерациясе 
норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый 
актларында караламган түләү таләп итү; 

дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждение, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
учреждениенең белгече дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәсендә тапшырылган 
документларда үзләре тарафыннан җибәрелгән басма хаталарны һәм ялгышларны 
төзәтүдән баш тарткан очракта яисә мондый төзәтүләрнең билгеләнгән вакыты 
бозылганда; 

дәүләт хезмәте күрсәтү нәтиҗәләре буенча документларны бирү чоры яисә 
тәртибе бозылганда; 

дәүләт хезмәте күрсәтүне туктатып торганда, әгәр федераль законнарда һәм 
алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең бүтән норматив хокукый 
актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм норматив хокукый 
актларында туктатып тору өчен нигезләр каралмаган булса. 

5.3. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче учреждениенең, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
учреждениедәге вазыйфаи затның, дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждениенең дәүләт 
хезмәткәренең (учреждение белгеченең), җитәкчесенең карарларына һәм 
гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять язмача формада кәгазьдә яисә электрон 
формада тапшырыла. 

Шикаять почта аша, Интернет челтәреннән файдаланып КФҮ аша, 
Министрлыкның рәсми сайтыннан (http://www.mtsz.tatar.ru), Татарстан 
Республикасы Порталыннан (http://www.uslugi.tatarstan.ru), Бердәм порталдан 
(http://www.gosuslugi.ru/), халыкның мәшгульлек үзәкләренең рәсми сайтларыннан 
җибәрелергә, гариза бирүчене шәхсән кабул иткәндә кабул итеп алынырга мөмкин. 

5.4. Дәүләт хезмәтен күрсәтүче учреждениегә, яисә югары торучы органга 
(Министрлыкка) килгән шикаять аны теркәүгә алганнан соң унбиш эш көне эчендә, 
ә дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждениенең мөрәҗәгать итүчедән документларны 
кабул итүдән баш тартуына яисә җибәрелгән басма хаталарын һәм ялгышларны 
төзәтүдән баш тартуына шикаять белдерелгәндә яисә мондый төзәтмәләр кертүнең 
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билгеләнгән вакыты бозылган очракта, аны теркәүгә алганнан соңгы биш эш көне 
эчендә каралырга тиеш. 

5.5. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш: 
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган 

дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждениенең, дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждениедәге 
вазыйфаи затның яисә дәүләт хезмәткәренең (учреждение белгеченең) исеме; 

мөрәҗәгать итүче – физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме 
(соңгысы – булган очракта), яшәгән урыны турында белешмәләр, мөрәҗәгать итүче 
– мөрәҗәгать итүче исеменнән эш итүче юридик затның урнашкан урыны 
турындагы белешмәләр, шулай ук элемтә өчен телефон номеры (номерлары), 
электрон почта адресы (адреслары) (булган очракта) һәм мөрәҗәгать итүчегә җавап 
җибәрелергә мөмкин булган почта адресы; 

дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждениенең, дәүләт хезмәте күрсәтүче 
учреждениедәге вазыйфаи затның яисә дәүләт хезмәткәренең (учреждение 
белгеченең) шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) 
турында мәгълүматлар; 

мөрәҗәгать итүченең дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждениенең, дәүләт 
хезмәте күрсәтүче учреждениедәге вазыйфаи затның яисә дәүләт хезмәткәренең 
(учреждение белгеченең) карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән 
ризалашмавын нигезләүче дәлилләр. 

5.6. Шикаятькә шикаятьтә бәян ителгән хәлләрне раслый торган 
документларның күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа теркәлә 
торган документларның исемлеге китерелә. 

5.7. Шикаятьне карау нәтиҗәләре буенча түбәндәге карарларның берсе кабул 
ителә: 

шикаять канәгатьләндерелә, шул исәптән кабул ителгән карарны гамәлдән 
чыгару, дәүләт хезмәте күрсәтүче учреждение тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү 
нәтиҗәсендә документларда җибәрелгән басма хаталарны һәм ялгышларны төзәтү, 
мөрәҗәгать итүчегә аларны алу Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында каралмаган түләүләрне 
кайтарып бирү рәвешендә, шулай ук бүтән рәвешләрдә; 

шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тартыла. 
Әлеге пунктның 1 һәм 2 пунктларында күрсәтелгән карарны кабул иткән 

көннән соңгы көннән соңга калмыйча мөрәҗәгать итүчегә язмача яки, аның 
ихтыярына карап, электрон рәвештә шикаятьне карау нәтиҗәләре турында нигезле 
җавап җибәрелә. 

5.8. Шикаятьне карау барышында яисә нәтиҗәсендә административ хокук бозу 
яки җинаять кылу билгеләре ачыкланган очракта, шикаятьләрне карауга вәкаләтле 
вазыйфаи зат булган материалларны прокуратура органнарына кичекмәстән 
җибәрә.»; 

Регламентка 2 нче кушымтаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«Гражданнарга туры килә торган эш 
эзләүдә, ә эш бирүчеләргә кирәкле 
хезмәткәрләрне сайлауда булышлык 
күрсәтү буенча дәүләт хезмәте 
күрсәтүнең административ регламен-
тына (Татарстан Республикасы 
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Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин 
итү һәм социаль яклау министр-
лыгының 2018 елның 11 июлендәге 
532 номерлы боерыгы редак-
циясендә) 2 нче кушымта 
 

Туры килә торган эш эзләүдә гражданнарга булышлык күрсәтү өлешендә дәүләт 
хезмәте күрсәтүнең блок-схемасы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Әлеге Регламентның 2.5 
пунктында билгеләнгән 

документларның булуын тикшерү 

Дәүләт хезмәте күрсәтүдән баш тарту 
турында карар кабул итү 

Гражданин тапшырган документларда булган 
белешмәләрне, шулай ук исәпкә алу датасы булып 

саналган гражданинның халыкның мәшгульлек үзәгенә 
мөрәҗәгать итү датасын Физик затларның электрон 
регистрына кертү юлы белән, гражданинны теркәлү 

исәбенә кую. 

Мөрәҗәгать итүче-гражданинга Халыкның мәшгульлеге турында законның 4 статьясындагы 
"туры килә" һәм "туры килми торган эш" төшенчәләрен, гражданин туры килә торган эш 

вариантларыннан баш тарткан очракта хокукый нәтиҗәләр барлыкка килү нигезләрен билгели 
торган нигезләмәләре турында, шулай ук хезмәт законнары нигезләмәләре турында мәгълүмат 

бирү (гариза биргән көнне – 3 минут) 

Халыкның мәшгульлек өлкәсендә дәүләт 
хезмәтләрен алучыларның регистрында туры 

килә торган эш вариантларының булуы 

Халыкның мәшгульлек өлкәсендә дәүләт 
хезмәтләрен алучыларның регистрында туры 

килә торган эш вариантларының булмавы  

Мөрәҗәгать итүче-гражданинга, халыкның мәшгульлек өлкәсендә дәүләт хезмәтләрен 
алучыларның регистрында булган буш эш урыннары һәм вакантлы вазыйфалар турында 
белешмәләрдән чыгып, туры килә торган эшне сайлау (гариза биргән көнне – 2 минут) 

Мөрәҗәгать итүче-
гражданин 

Әлеге Регламентның 2.5 пунктына туры китереп, гаризаны 
һәм документларны шәхсән, почта, ш.и. КФҮ аша 

тапшыру 

Әлеге Регламентның 2.8 пунктында каралган 
документларны кабул итүдән баш тарту нигезләре 
булганда, мөрәҗәгать итүчегә баш тарту турында 
хәбәр итү һәм аңа, документларны кабул итүдән 

баш тарту өчен ачыкланган нигезләрнең эчтәлеген 
язмача аңлатып, документларны кайтару. 

Документларны кабул итүдән 
баш тарту нигезләре булмаганда 

Ведомствоара гарызнамәләр 
формалаштыру һәм дәүләт 

хезмәтен күрсәтүдә 
катнашучы органнарга 

җибәрү 

Сорала торган белешмәләрне 
алу 
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Регламентка 7 нче кушымтаның түбәндәге эчтәлекле позицияләрен: 

«Зәй ш. халыкның мәшгульлек 
үзәге» ДКУ»  

(85558)  
7-15-43 

423520, Зәй ш., Нефтьчеләр пр.,  
39, Czn.Zainsk@tatar.ru 

Мөрәҗәгать итүче-гражданинга 
туры килә торган эш 

вариантларын тәкъдим итү 
Катнаш һөнәр 

(белгечлек) буенча 
эшкә юнәлтелүне, 

вакытлыча 
характердагы эшне 
дә кертеп, түләнә 

торган эш 
вариантларын 
тәкъдим итү, 

халыкның 
мәшгульлегенә 

булышлык күрсәтү 
өлкәсендә башка 

төрле дәүләт 
хезмәтләрен 

күрсәтү (гариза 
биргән көнне – 1 

минут) 

Мөрәҗәгать итүче-гражданин 
белән туры килә торган эш 

вариантларын килештерү (гариза 
биргән көнне – 1 минут) 

Катнаш һөнәр буенча эш вариантын сайлау, 
халыкның мәшгульлегенә булышлык күрсәтү 

өлкәсендә дәүләт хезмәте, халыкның 
мәшгульлек үзәге юлламасы буенча 

профессиональ укыту (гариза биргән көнне – 2 
минут) 

Эш бирүче белән гражданин 
кандидатурасын килештерү 

(гариза биргән көнне – 2 минут) 

Мөрәҗәгать итүче-гражданинга 
эшкә 2дән артмаган юллама 

рәсмиләштерү (гариза биргән 
көнне – 1 минут) 

Мөрәҗәгать итүче-
гражданинга эш бирүче 
тамгасы белән бирелгән 
эш юлламасын тапшыру 

зарурлыгы турында 
мәгълүмат бирү (гариза 
биргән көнне – 1 минут) 

Мөрәҗәгать итүче-
гражданин туры килә торган 

эш вариантына риза 
булмаган очракта, баш 
тартуны рәсмиләштерү 

Өч яшенә җиткәнче 
бала карау буенча 

отпускта булган хатын-
кызларга, картлык 

буенча иминият 
пенсиясе билгеләнгән 

һәм хезмәт эшчәнлеген 
торгызырга омтылган 

гражданнарга халыкның 
мәшгульлек үзәге 
юлламасы буенча 

профессиональ укырга 
яки өстәмә һөнәри 

белем алырга тәкъдим 
итү (гариза биргән 
көнне – 1 минут) 

Катнаш һөнәр буенча эш юлламасын рәсмиләштерү 
һәм мөрәҗәгать итүче-гражданинга тапшыру, дәүләт 

хезмәте күрсәтү турында тәкъдимнәр 

Гражданнарга туры килә торган эш эзләүдә булышлык күрсәтү өлешендә дәүләт 
хезмәте күрсәтү, халыкның мәшгульлегенә булышлык күрсәтү өлкәсендәге башка 

төрле дәүләт хезмәтен күрсәтү нәтиҗәләрен Халыкның мәшгульлеге өлкәсендә 
дәүләт хезмәтләрен алучылар регистрына кертү 
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«Вахитов районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ 

(843) 
277-51-59 

420059, Казан ш., Павлюхин ур.,  
102, Czn.Vah@tatar.ru  

«Чүпрәле районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ 

(84375) 
2-25-87) 

422470, Иске Чүпрәле ав.,  
Мәктәп ур., 16, 
Czn.Drozhzhanoe@tatar.ru 

«Минзәлә районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ 

(85555) 
3-23-80 

423700, Минзәлә., Ленин ур., 78, 
Czn.Menzelinsk@tatar.ru 

«Питрәч районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ  

(84367) 
3-04-84 

422770, Питрәч ав., Совет ур.,  
34, CentrZan.Pestr@tatar.ru» 

түбәндәге эчтәлекле позицияләр белән алмаштырырга: 
«Зәй ш. халыкның мәшгульлек 
үзәге» ДКУ» 

(85558)  
7-15-43 

423520, Зәй ш., Нефтьчеләр пр.,  
37б, Czn.Zainsk@tatar.ru 

«Вахитов районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ 

(843) 
277-40-09 

420049, Казан ш., Качалов ур.,  
77, Czn.Vah@tatar.ru  

«Чүпрәле районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ (84375) 

2-25-87) 

422470, Иске Чүпрәле ав.,  
Үзәк ур., 15, 
Czn.Drozhzhanoe@tatar.ru 

«Минзәлә районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ 

(85555) 
3-23-80 

423700, Минзәлә., Ленин ур., 80 
Czn.Menzelinsk@tatar.ru 

«Питрәч районы халыкның 
мәшгульлек үзәге» ДКУ 

(84367) 
3-04-84 

422770, Питрәч ав., Совет ур., 20 й., 
CentrZan.Pestr@tatar.ru.».  

 
 
  


