
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

Казан шәһәре 

 

Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) конкурс уздыру турында 

Нигезләмәне раслау хакында 

 

 

2004 елның 27 июлендәге 79 номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт 

граждан хезмәте турында» дип исемләнгән Федераль закон, 2005 елның 1 

февралендәге 112 номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс уздыру турында» дип исемләнгән Россия 

Федерациясе Президенты Указы, 2018 елның 31 мартындагы 397 номерлы Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфаларын биләү һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертү 

буенча конкурслар уздыруның бердәм методикасын раслау турында» дип 

исемләнгән карары, 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы «Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законы 

нигезендә, 2011 елның 14 мартындагы 127-УП номерлы «Татарстан 

Республикасында дәүләт граждан хезмәтенә кадр резервлау турында Нигезләмәне 

раслау турында» һәм 2015 елның 11 декабрендәге 1192-УП номерлы «Татарстан 
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Республикасы дәүләтү граждан хезмәтендә булган хезмәткәрләр һәм Татарстан 

Республикасында дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларына дәгъва кылучы затлар 

өчен тест уздыру мәсьәләләре» дип исемләнгән Татарстан Республикасы 

Президенты Указы нигезендә б о е р ы к б и р ә м: 

  1. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурс уздыру турында Нигезләмәне расларга. 

2. Бу боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп билгелим. 

 

  

Министр               Д.И.Фәттахов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  

Яшьләр эшләре министрлыгының 

2018 елның 13 июлендә 3 л/с 

номерлы боерыгы белән 

Расланган   

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯШЬЛӘР ЭШЛӘРЕ МИНИСТРЛЫГЫНДА 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН ХЕЗМӘТЕНЕҢ 

ВАКАНТЛЫ ВАЗЫЙФАСЫН БИЛӘҮГӘ (КАДРЛАР РЕЗЕРВЫНА КЕРТҮГӘ) 

КОНКУРС УЗДЫРУ ТУРЫНДА 

НИГЕЗЛӘМӘ 

 
1. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге Нигезләмә белән Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру буенча конкурс 

комиссиясенең (моннан соң – конкурс комиссиясе) эшләү чорлары һәм тәртибе, 

шулай ук Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында (моннан соң – 

Министрлык) Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру методикасы 

билгеләнә. 

Конкурс (алга таба – конкурс) Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) Россия 

Федерациясе гражданнарының дәүләт хезмәтенә карата тигез дәрәҗәдә үтеп керә 

алуы буенча конституциячел хокукларын, шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәткәрләренең (алга таба – граждан хезмәткәрләре) конкурс нигезендә 

вазыйфада үсү хокукын тәэмин итә. 

1.2. Конкурс Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турында 

Нигезләмәдә күрсәтелгән тәртиптә һәм шартларда, 2005 елның 1 февралендәге 112 



номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс турында» дип исемләнгән Россия 

Федерациясе Президенты Указы, 2011 елның 14 мартындагы УП-127 номерлы 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенә кадрлар резервы турында 

Нигезләмәне раслау турында» дип исемләнгән Татарстан Республикасы Президенты 

Указы белән расланган Татарстан Республикасы дәүләтграждан хезмәтенә кадрлар 

резервы турында Нигезләмә, 2018 елның 31 мартындагы 397 номерлы «Россия 

Федерациясендә дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 

резервына кертүгә) конкурс уздыруның бердәм методикасын раслау турында» дип 

исемләгән Россия Федерациясе карары нигезендә расланган Россия Федерациясендә 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 

кертүгә) конкурс уздыруның бердәм методикасы нигезендә уздырыла. 

1.3. Министрлыкта Конкурс түбәндәге очракларда уздырылмый: 

билгеле-бер срокка «җитәкчеләр» һәм «ярдәмчеләр (киңәшчеләр)» 

категориясенә кергән вазыйфалар билгеләнгәндә; 

срокы хезмәт контракты төзелгәндә; 

2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт 

граждан хезмәте турында» дип исемләнгәнФедераль законның 28нче матдәсенең 

2нче өлеше, 31нче матдәнең 1нче елеше, 60.1нче матдәнең 9нчы өлешендә 

күрсәтелгән очракларда граждан хезмәтендәге зат икенче бер граждан хезмәтенә 

билгеләнгәндә; 

 Граждан хезмәтенә кадрлар резервына кертелгән граждан хезмәткәре 

(гражданины) граждан хезмәте вазыйфасына билгеләнгәндә.  

1.4. Конкурс түбәндәге очракларда үткәрелмәскә мөмкин: 

Министрлык боерыгы нигезендә, дәүләт сере белән эш итә торган граждан 

хезмәтенең аерым вазыйфаларына билгеләнгәндә;   

Министрлык боерыгы нигезендә, граждан хезмәтенең кече төркем граждан 

хезмәте категориясенә караган вазыйфага билгеләнгәндә. 

1.5. Конкурс түбәндәге максатларда үткәрелә: 

сәләтләре һәм профессиональ әзерлеге нигезендә граждан хезмәтенә тигез 

дәрәҗәдә үтеп керүдә Россия Федерациясе гражданнарының конституциячел 



хокукларын, шулай ук дәүләт граждан хезмәткәрләренең конкурс нигезендә 

вазыйфада үсү хокукларын тәэмин итү; 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләү буенча аеруча туры килә 

торган кандидатларны федераль законнарда, Татарстан Республикасы 

законнарында, Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының бүтән 

норматив хокукый актларында билгеләнгән таләпләргә җавап бирә торган һәм 

конкурста катнашуга кертелгән кандидатларның гомуми саны арасыннан сайлап 

алу; 

Министрлыкның кадрлар резервын формалаштыру. 

1.6. Конкурсларны үткәргәндә хәл ителә торган мәсьәләләр: 

барлык кандидатлар өчен дә алар тарафыннан конкурс биремнәре һәм 

процедуралары  үтәлгәндә тигез шартларны тәэмин итү; 

кандидатларны объектив һөнәри әһәмиятле критерияләр нигезендә бәяләү; 

конкурста катнашучылар арасыннан, конкурс процедуралары барышында 

алынган объектив һәм нигезле күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән, граждан 

хезмәтенең вакантлы  вазыйфалары (кадрлар резервына кертү) таләпләренә җавап 

бирә торган затларны ачыклау. 

1.7. Конкурс Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры (моннан соң  

министр) карары белән граждан хезмәтенә вакантлы урын булган структур бүлек 

җитәкчесенең мөрәҗәгате нигезендәигълан ителә (әлеге Нигезләмәгә беркетелгән 

1нче Кушымта). 

1.8. Министрлыкның кадрлар резервына кертү буенча конкурс Министрлыкның 

дәүләт хезмәте, кадрлар һәм юридик эшләр секторы тарафыннан Министрлыкның 

булган кадрлар резервы һәм мөмкин булган махсус граждан хезмәтен куллану 

ихтималы буенча еллык нәтиҗәләре нигезендә уздырала.  

Министрлыкның кадрлар резервына кертү буенча конкурс Министрлыкның 

конкурс комиссиясе тарафыннан әлеге Нигезләмәдә күрсәтелгән тәртиптә уздырыла. 

 

2. Конкурс комиссиясен формалаштыру һәм аның эшләү тәртибе  

 

2.1. 2005 елның 1 февралендәге 112 номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын билгеләүгә конкурс турында» ңип 



исемләнгән Россия Федерациясе Президенты карары нигезендә Министрлыкта 

даими нигездә эшләүче конкурс комиссиясе төзелә. Конкурс комиссиясенең составы 

Министрлык боерыгы белән раслана. Комиссия составына кертелгән вазыйфаи 

затлар исемлегенә үзгәрешләр булган очракта, Министрлык боерыгы белән тиешле 

үзгәрешләр кертелә. 

2.2. Конкурс комиссиясе Рәистән, рәис урынбасарыннан, сәркатиптән һәм 

комиссия әгъзаларыннан тора. 

2.3. Конкурс комиссиясе эшчәнлеге белән конкурс комиссиясе рәисе 

җитәкчелек итә, утырышларның көнен билгели, көн тәртибен раслый, конкурс 

комиссиясе утырышларында рәислек итә, тиешле документларны имзалый. 

Комиссия рәисе булмый торганда аның хокукларын һәм бурычларын конкурс 

комиссиясе рәисе урынбасары башкара. 

Конкурс комиссиясе сәркатибе конкурс комиссиясенең эшен тәэмин итә 

(гаризаларны кабул итә, эшләрне формалаштыра, конкурс комиссиясе утырышлары 

карарларын рәсмиләштерә һ.б.). 

2.4. Министрлыкның Конкурс комиссиясе составына министр 

урынбасарлары, эшләр белән идәрә итүче, дәүләт хезмәте, кадрлар һәм юридик 

мәсьәләләр секторы вәкилләре, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы 

Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты вәкилләре, Граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс үткәрелә торган структур 

бүлекчәсенең структур бүлекчәсе җитәкчесе, Министрлык каршындагы Иҗтимагый 

совет вәкилләре, шулай ук Министрлык чакыруы буенча Татарстан Республикасы 

Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан 

бәйсез экспертлар – граждан хезмәтенә бәйле мәсьәләләр буенча белгечләр 

сыйфатында экспертларның шәхси мәгълүматларын күрсәтмичә чакыртыла торган 

фәнни, мәгариф һәм башка оешмалар вәкилләре керә.  

Министрлык каршындагы Иҗтимагый совет вәкилләренең конкурс 

комиссиясе составына кертелүгә тәкъдим ителгән кандидатуралары шул совет 

тарафыннан министр соравы буенча тапшырыла. 

Бәйсез экспертлар саны конкурс комиссиясендәге әгъзаларның гомуми 

саныннан кимендә дүрттән бер өлешен тәшкил итә. 

2.5. Алар буенча вазыйфаи вәкаләтләрне үтәү дәүләт серен тәшкил итүче 



белешмәләрдән файдалануга бәйле булган граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздырылганда конкурс 

комиссиясе составы Россия Федерациясенең дәүләт сере турында законнары 

нигезләмәләрен исәпкә алып төзелә. 

2.6. Конкурс комиссиясе составы конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителә 

торган карарларга йогынты ясый алырлык мәнфәгатьләр каршылыгы килеп чыгу 

мөмкинлеге калмаслык итеп төзелә. 

2.7. Конкурс комиссиясе утырышы граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 

биләүгә (кадрлар резервына кертүгә) кимендә ике кандидат булганда үткәрелә һәм, 

әгәр анда аның әгъзаларының гомуми исәбендәге кимендә өчтән ике өлеше 

катнашса, ул тулы хокуклы булып санала. Конкурс комиссиясе утырышын фәкать 

комиссиянең граждан хезмәте вазыйфаларын биләүче әгъзалары составында гына 

үткәрү – рөхсәт ителми. 

2.8. Конкурс комиссиясе: 

конкурс уза торган датаны, урынны һәм конкурс тәртибен, кандидатларны 

бәяләү методларын билгели; 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына дәгъва кылучы затларны 

конкурс уздыру шартлары белән таныштыра һәм сорауларына җавап бирә; 

кандидатлардан килгән сораулар, гозерләр буенча конкурс документларын 

бирә;  

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына дәгъва кылучы затлар 

тарафыннан тапшырылган документларны тикшергәннән соң, конкурс комиссиясе 

конкурсның икенче этабына уздырылган кандидатлар исемлеген раслый; 

кандидатларның тиешле шартларга туры килү-килмәвенә бәя бирә; 

конкурска нәтиҗә ясый, кандидатны җиңүче дип билгели, кадрлар резервына 

кертүгә тәкъдим итә. 

2.9. Конкурс комиссиясе карары кандидат юклыгында кабул ителә һәм аны 

вакантлы вазыйфага билгеләү яки билгеләмәү өчен нигез булып тора . 

2.10. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре комиссия рәисе, рәис 

урынбасары, җаваплы сәркатип һәм комиссия утырышында катнашкан комиссия 

әгъзалары имзалаган конкурс комиссиясе беркетмәсе белән теркәлә. Конкурс 

комиссиясенең карарында дәүләт граждан хезмәтенә беренче тапкыр кабул ителгән 



гражданның яки Министрлыкның бер  вазыйфасыннан икенче вазыйфасына яки 

төркеменә яки категориясенә күчерелә торган гражданлык хезмәткәренең сынау 

срогын озынайту турында киңәш булырга мөмкин. 

2.11. Конкурсны үткәрү, конкурс комиссиясе эшен турыдан-туры оештыру һәм 

тәэмин итү эше Министрлыкның дәүләт хезмәте, кадрлар һәм юридик мәсьәләләр 

секторы тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

 

3. Конкурсның катнашучылар 

3.1. Конкурста катнашу хокукына 18 яше тулган, Россия Федерациясенең 

дәүләт телен белгән һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары тарафыннан билгеләнгән Министрлыкта Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына карата булган квалификацион 

таләпләргә туры килгән Россия Федерациясенең һәр гражданины хокуклы. 

Гражданлык хезмәткәре конкурс уздырылган вакытта нинди вазыйфа 

башкаруына карамастан гомуми шартлар нигезендә конкурста катнашырга хокуклы. 

3.2. Конкурста катнашуга Министрлыкта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасына (кадрлар резервындагы граждан хезмәте вазыйфасына) карата 

квалификация таләпләренә җавап биргән һәм тиешле документларны вакытында 

тапшырган гражданнар уздырылалар. 

3.3. Гражданин (граждан хезмәткәре) граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасына (кадрлар резервындагы граждан хезмәте вазыйфасына) карата 

квалификация таләпләренә җавап бирмәве аркасында, шулай ук Федераль законда 

билгеләнгән чикләүләренә бәйле рәвештә конкурста катнашуга кертелми. 

3.4. Министрлыкта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертүгә) кандидатларга таләпләр дәүләт граждан хезмәте 

турында  Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә 

билгеләнә һәм Министрлык боерыгы белән раслана. 

3.5. Конкурста катнашу теләген белдергән гражданин Министрлыкка 

түбәндәгеләрне тапшыра:: 

а) әлеге Нигезләмәгә беркетелгән 2нче кушымтага туры китерелгән формада 

шәхси гариза; 

б) Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган формада тутырылган һәм 



имзаланган анкета, фото белән; 

в) паспорт яки аны алмаштыра торган документ (тиешле документ конкурска 

килгәч шәхсән күрсәтелә) күчермәсе; 

г) кирәкле һөнәри белемне, квалификацияне һәм эш стажын раслый торган 

документлар: 

хезмәт кенәгәсенең (хезмәт итүгә (эшләвенә) бәйле эшчәнлек беренче мәртәбә 

гамәлгә ашырыла торган очраклардан кала) нотариаль яки хезмәт итү (эшләү) 

урыны буенча кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган күчермәсе яки 

гражданинның эшләвен (хезмәт эшчәнлеген) раслый торган бүтән документлар; 

белем алу турында һәм квалификация турында документларның күчермәләре, 

шулай ук, ихтыяры буенча, өстәмә һөнәри белем алу нәтиҗәләре буенча 

квалификация күтәрүне яки бирелүне раслый торган документларның, фәнни 

дәрәҗә, фәнни исем бирелү турында документларның нотариаль яки эш (хезмәт итү) 

урыны буенча кадрлар хезмәте тарафыннан таныкланган күчермәләре; 

д) гражданинда граждан хезмәтенә керүгә яки аны үтүгә комачаулый торган 

чирләрнең юклыгы турында документ; 

е) 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә дәүләт 

граждан хезмәте турында» дип исемләнгән Федераль закон, башка федераль 

законнар, Россия Федерациясе Президенты боерыклары һәм Россия Федерациясе 

Хөкүмәте карарлары тарафыннан каралган башка төр документлар. 

3.6. Конкурста катнашу теләген белдергән, Министрлыкта дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфасын биләгән граждан хезмәткәре Татарстан Республикасы Яшьләр 

эшләре министры исеменә шәхси гариза тапшыра. 

3.7. Гражданинның (граждан хезмәткәренең) ризалыгы белән аңа дәүләт серен 

яки закон белән саклана торган бүтән серне тәшкил итә торган белешмәләрдән 

файдалануга рөхсәт бирү процедурасы рәсмиләштерелә, әгәр гражданин (граждан 

хезмәткәре) биләү өчен дәгъва белдергән граждан хезмәте вазыйфасы буенча 

вазыйфаи бурычларны үтәү мондый белешмәләрдән файдалануга бәйле булса. 

Граждан тарафыннан яллаучы якның вәкиле исеменә тапшырылган 

белешмәләрнең дөреслеге тикшерелергә тиеш. Электрон рәвештә тапшырылган 

белешмәләр Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә 

автоматлаштырылган рәвештә тикшерелә 



Гражданлык хезмәткәре тарафыннан конкурста катнашу өчен дип тапшырылган 

документлар, дәүләт граждан хезмәтенең югары категория вазыйфаларына дәгъва 

кылган очракта гына тикшерелә.  

Граждан тарафыннан башлык исеменә тапшырылган белешмәләрнең дөреслеге 

тикшерелергә тиеш. Электрон рәвештә тапшырылган белешмәләр Россия 

Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә автоматлаштырылган рәвештә 

тикшерелә.  

3.8. Әлеге Нигезләмәнең 3.4 һәм 3.5 пунктларында күрсәтелгән документлар 

аларны кабул итү турында «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар 

составы белән идарә итүнең бердәм мәгълүмат системасы» федераль дәүләт 

мәгълүмат системасы рәсми сайтында (моннан соң – Федераль мәгълүмат 

системасы) игълан урнаштырылган көннән башлап 21 календарь көне эчендә 

Министрлыкка гражданин (граждан хезмәткәре) тарафыннан шәхсән, почта аша 

җибәреп яисә Россия Федерациясе Хөкүмәте билгеләгән тәртиптә күрсәтелгән 

мәгълүмат системасыннан файдаланып, электрон рәвештә җибәрелә. 

3.9. Документларны үз вакытында тапшырмау, тапшырмауны аклый алырдан 

сәбәпләр булмау, документларны тулы күләмдә тапшырмау яки рәсмиләштерү, 

кагыйдәләрен бозып тапшыру гражданиннан (граждан хезмәткәреннән) аларны 

кабул итүдән баш тартуга нигез булып тора. 

Сәбәпле рәвештә документларны үз вакытында тапшырмаганда, аларны тулы 

булмаган күләмдә яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшырганда Министр 

аларны карап тикшерүнең вакытын кичектерергә хокуклы. 

 

4. Конкурсны уздыру методикасы 

 

4.1. Конкурс уздырганда, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы 

законнары тарафыннан тыелмаган кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын 

бәяләү методикасына нигезләнгән конкурс биремнәре һәм процедуралары 

кулланыла. 

4.2. Кандидатларның квалификацион таләпләргә туры килү-килмәвен бәяләү 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы кайсы категориягә һәм төркемгә 

керүе белән бәйле. Әлеге Нигезләмәгә беркетелгән 3нче кушымтада күрсәтелгән 



методлар һәм әлеге Нигезләмәгә беркетелгән 4нче кушымтада күрсәтелгән бәяләү 

методын сурәтләү нигезендә башкарыла бәяләү процессы.  

4.3. Кандидатларның профессиональ дәрәҗәсен, аларның квалификация 

таләпләренә туры килүен бәяләү критерийлары Министрлыкта дәүләт граждан 

хезмәтендәге затка карата булган квалификацион таләпләр нигезендә эшләнә.  

Конкурс уздырылган вазыйфаның группасы һәм категориясенә бәйле рәвештә, 

конкурсантларны бәяләү критерийлары һәм бәяләү методлары үзгәрергә мөмкин.  

4.4. Кандидатларны сайлап алу һәм чагыштыру алар башкарган конкурс 

биремнәре нәтиҗәләре һәм конкурс процедураларын узу нәтиҗәсендә тормышка 

ашырыла. 

4.5. Конкурс ике этапта үткәрелә. 

4.5.1. Беренче этапта кадр хезмәте тарафыннан түбәндәгеләр оештырыла:: 

а) конкурс уздыру турында мәгълүмат әзерләнә һәм Министрлыкның рәсми 

сайтында һәм «Россия Федерациясе дәүләт хезмәтенең кадрлар составы белән идарә 

итүнең бердәм мәгълүмати системасы» дип исемләнгән Федераль мәгълүмат 

системасының рәсми сайтларында урнаштырыла. Ул үз эченә түбәндәгеләрне ала:    

граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасының (кадрлар резервындагы граждан 

хезмәте вазыйфасының) аталышы; 

дәүләт гарждан хезмәтенең вакантлы вазыйфалар категориясе һәм төркемнәре; 

 әлеге вазыйфаны биләү өчен кандидатка белдерелә торган квалификация 

таләпләре; 

гражданлык хезмәтен башкару шартлары; 

граждан хезмәтен узу шартлары, граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын 

биләү (кадрлар резервына кертү) өчен кандидатлар тарафыннан тапшырыла торган 

документлар һәм материаллар исемлеге нигезендә тапшырылырга тиешле 

документларны кабул итү урыны һәм вакыты, 

конкурс булырга мөмкин булган көн, урын һәм утырышны уздыру тәртибе, 

бәяләү методлары турында мәгълүмат;  

гражданинның (граждан хезмәткәренең) квалификация таләпләренә туры килүе 

(һөнәри белем дәрәҗәсе, граждан хезмәте (бүтән төрле граждан хезмәтенең) стажы 

яки белгечлеге буенча эшләү стажы (тәҗрибәсе), әзерлек юнәлеше, вазыйфаи 

бурычларны үтәү өчен кирәкле булган һөнәри белемнәре һәм күнекмәләре 



нигезләмәсе;  

квалификацион тестны конкурстан тыш шартларда узып булу мөмкинлеге 

турында мәгълүмат.  

б) кандидатлар тарафыннан тапшырылган документларны тикшерелә.  

Электрон рәвештә тәкъдим ителгән мәгълүмат, Россия Федерациясе Хөкүмәте 

тәртибе нигезендә, автоматик рәвештә тикшерелә. Россия Федерациясе законнары 

нигезендә Министрлыкта шәхси мәгълхматларны кабул итү өлкәсендә хокукый, 

оештыру һәм техник чаралар кылына.  

в) гражданинның (граждан хезмәткәренең) квалификация таләпләренә туры 

килүе (һөнәри белем дәрәҗәсе, граждан хезмәте (бүтән төрле граждан хезмәтенең) 

стажы яки белгечлеге буенча эшләү стажы (тәҗрибәсе), әзерлек юнәлеше, вазыйфаи 

бурычларны үтәү өчен кирәкле булган һөнәри белемнәре һәм күнекмәләре) 

тикшерелә. 

Конкурсның беренче этабы кабул итү турында игълан урнаштырылган көнне 

башлана һәм 21 көннән дә иртәрәк тәмамлана алмый.  

4.5.2. Конкурсның икенче этабы документлар кабул итеп бетергән көннән 30 

календар көннән дә соңармыйча башланып китә.  

4.6. 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. 

4.7. Конкурста катнашуга кертелмәгән, вакантлы вазыйфаны биләү өчен дәгъва 

белдергән зат әлеге карарга Россия Федерациясе законнары нигезендә шикаять 

белдерергә хокуклы. 

4.8. 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. 

4.9. Конкурс комиссиясенең конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан имзаланган, 

куелган таләпләргә мөмкин кадәр туры килгән, конкурста катнашуын дәвам итәргә 

лаеклы дип тәкъдим ителгән кандидатлар исемлеге төзүе турындагы карары 

конкурсның беренче этабының нәтиҗәсе булып тора. 

4.10. Конкурсның беренче этабы тәмамлангач министр конкурсның икенче 

этабын уздыру датасы, 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. 

4.11. 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. 

4.12. Министрлыкта 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 (моннан соң – Бердәм 

кадрлар мәгълүмат системасы). 

4.13. Конкурсны уздырганда конкурс комиссиясе кандидатларны алар 

тарафыннан тапшырылган белеме, граждан яисә башка төрле дәүләт хезмәтен узуы, 

башка төрле хезмәт эшчәнлеген гамәлгә ашыруы турындагы документлар нигезендә, 



шулай ук тест уздыруны, шәхси әңгәмә уздыруны, язмача эшне, документ проектын 

әзерләүне үз эченә алырга мөмкин булган бәяләү методларын кулланып, конкурс 

процедуралары нәтиҗәләре нигезендә бәяли. Конкурс уздырыла торган вазыйфалар 

төркеменә һәм категориясенә карап, төрле методлар кулланылырга мөмкин. Бу 

вакытта кандидат белән тест һәм шәхси әңгәмә уздыру барлык кандидатлар өчен дә 

мәҗбүри методлар булып тора. 

4.15. Кандидатларның конкурс биремнәрен контрольләү максатыннан чыгып, 

конкурс процедурасы вакытында конкурс комиссиясе әгъзалары да була. Министр 

карары нигезендә кандидатлар конкурс биремнәрен үтәгәндә һәм комиссия 

утырышы булганда видео- һәм (яки) аудиозапись яки конкурс процедурасының  

стенограммасы яздырылырга мөмкин.  

4.16. Конкурс комиссиясе утырышында һәр кандидат белән шәхси әңгәмәләр 

уздырыла. Шул әңгәмә барышында кандидат белән башка биремнәрнең нәтиҗәләре 

сөйләшенә, һөнәри дәрәҗәне билгеләү өчен сораулар бирелә. Кандидат белән 

конкурс комиссиясе тарафыннан кара-каршы шәхси әңгәмә уздырмыйча конкурста 

җиңүчене билгеләү турында конкурс комиссиясе карарын кабул итү рөхсәт ителми. 

4.17. Кандидат белән шәхси әңгәмә тәмамланганнан соң конкурс комиссиясенең 

һәр әгъзасы әлеге нигезләмәгә беркетелгән 2нче 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.  

4.18. 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. 

4.19. Конкурс уздыру нәтиҗәсендә граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 

(кадрлар резервындагы граждан хезмәте вазыйфасы) буенча барлык кирәкле 

таләпләргә җавап бирә торган кандидатлар ачыкланмаган очракта, конкурс 

комиссиясе өстәмә конкурс сынауларын үткәрү турында карар кабул итәргә яки яңа 

конкурс уздыру турында тәкъдим кертергә хокуклы. 



4.20. 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. 

4.21. Ике яки аннан да күбрәк кандидат тарафыннан бертигез күләмдә баллар 

тупланса, конкурс комиссиясе рәисенең фикере соңгы сүз булып тора. 

4.22. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре Конкурс комиссиясенең 

конкурс эше нәтиҗәләре буенча әлеге нигезләмәгә беркетелгән 6нчы протокол һәм 

әлеге нигезләмәгә беркетелгән 7нче кушымта буенча формалаша.  

Беркетмәдә кандидатлар исемлеге, аларның туплаган баллары һәм аларның 

конкурс комиссиясе карары нигезендә ничәнче урын яулавы турындагы мәгълүмат 

күрсәтелә.  

4.23. 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.  

4.24. Кадрлар резервына конкурс комиссиясе тарафыннан тупланган 

балларының гомуми суммасы максималь баллның 50 процентыннан азрак булган 

кандидатлар арасыннан да кандидатлар тәкъдим ителергә мөмкин. 

4.25. 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. 

Кандидатның ризалыгы белән, граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 

караган шул ук төркем граждан хезмәте вазыйфасын биләү өчен, аны кадрлар 

резервына кертү турында министр боерыгы чыгарыла 

4.26. Кандидат конкурс комиссиясе карарына Россия Федерациясе законнары 

нигезендә шикаять белдерергә хокуклы. 

4.27. 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. 

4.28. 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. 

4.29. 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 



 
Татарстан Республикасы  

Яшьләр эшләре министрлыгының  
2018 елның 13 июлендә 

3 л/с номерлы  
боерыгы белән расланган 
 нигезләмәгә беркетелгән 

 1нче кушымта 
 

                                                  Татарстан Республикасы 
Яшьләр эшләре министрына 

                                                ___________________________ 
                                                     (инициаллар, фамилия) 

 
Хезмәт запискасы 

 
Конкурсны игълан итү турында 

 
    Татарстан Республикасында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына 
(кадрлар резервына кертү) конкурс игълан итүегезне сорыйм  
_____________________________________________________________________ 

(вазыйфаның исеме) 
_____________________________________________________________________ 

(бүлекнең исеме) 
    Әлеге вазыйфага дәгъва кылган затка түбәндәге таләпләр куела: 
  
    белеме буенча - 
______________________________________________________________________ 
    дәүләт хезмәтендәге яки белгечлек буенча эш стажы - 
______________________________________________________________________ 
    осталыгы буенча - 
______________________________________________________________________ 
                                            

Бүлек җитәкчесе ______________________________ 
                                                                             (имза, имзаның расшифровкасы) 
 

(дата) 
                                                     

Килештерү алдан каралган тәртип буенча уза  



Татарстан Республикасы  
Яшьләр эшләре министрлыгының  

2018 елның 13 июлендә 
3 л/с номерлы  

боерыгы белән расланган 
 нигезләмәгә беркетелгән 

 2нче кушымта 
 

                                                  Татарстан Республикасы 
Яшьләр эшләре министрына 

                                                ___________________________ 
                                                     (инициаллар, фамилия) 

                                                ___________________________ 
                                                  (гариза язучының фамилиясе,  

исеме, әтисенең исеме)                              
                                                тору адресы: 

                                                ___________________________ 
                                                тел. ______________________ 

                                                      (эш, өй, кәрәзле телефон) 
                                                E-mail ____________________ 

 
 

Гариза 
 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы өчен 
(Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар резервына кертелү 
хокукына) конкурста катнашуга рөхсәт бирүегезне сорыйм.  
__________________________________________ 
(вазыйфа атамасы) 
_____________________________________________________________________ 
                                          (бүлекчәнең атамасы) 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 

июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы Законы, Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясе 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс турында» 2005 

елның 1 февралендәге 112 номерлы указы, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре 

министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасына дәгъва кылуга (кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турында 



нигезләмә белән, шул исәптән вакантлы вазыйфага карата белдерелә торган 

квалификация таләпләре белән, таныштым. 

Дәүләт сере яки закон тарафыннан саклана һәм яклана торган сер булган 

мәгълүматлар белән танышуга рөхсәт бирү процедурасы белән риза. 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгына һәм Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәте белән идарә итү органына, үзем биргән 

шәхси мәгълүматымны эшкәртергә (автоматлаштырылган яки 

автоматлаштырылмаган чаралар ярдәмендә), җыярга, яздырырга, 

системалаштырырга, тупларга, сакларга, ачыкларга, алырга, кулланырга, башка 

затларга тапшырырга рөхсәт бирәм. 

Конкурс уздыру датасы һәм урыны турында e-mail яки күрсәтелгән кесә 

телефоны номерына СМС-хәбәр җибәрү ярдәмендә хәбәр алуга риза. 

Гаризага түбәндәгеләрне терким: 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

                                                                       _______________________________ 
Дата                                                                  (имза)  (тулы имза) 
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Төп бурычлар Бәяләү 
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Җитәкчеләр  Төп алып 
баручы 

Дәүләт 
органнарының, аның 
структур бүлекчәләре 
эшчәнлеген планлаштыру 
һәм тормышка ашыру 
(максат-бурычларны, 
эшчәнлек юнәлешен 
билгеләү), кул астынагы 
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вакытын оештыру, кул 
астындагы 
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Татарстан Республикасы  

Яшьләр эшләре министрлыгының  

2018 елның 13 июлендә 

3 л/с номерлы  

боерыгы белән расланган 

 нигезләмәгә беркетелгән 

4нче кушымта 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯШЬЛӘР ЭШЛӘРЕ МИНИСТРЛЫГЫНДА 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН ХЕЗМӘТЕНЕҢ 

ВАКАНТЛЫ ВАЗЫЙФАЛАРЫНА ДӘГЪВА КЫЛУДА ҺӘМ КАДРЛАР 

РЕЗЕРВЫНА КЕРҮГӘ КОНКУРСЛАР УЗДЫРЫЛГАНДА РОССИЯ 

ФЕДЕРАЦИЯСЕ ГРАЖДАННАРЫНЫҢ (ДӘҮЛӘТ ГРАЖДАН 

ХЕЗМӘТКӘРЛӘРЕНЕҢ) ҺӨНӘРИ ҺӘМ ШӘХСИ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕН 

БӘЯЛӘҮ 

МЕТОДЛАРЫНА ТАСВИРАЛАМА 

 

I. Тест уздыру 

 

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. 

Тест уздыру вакытында бердәм сораулар исемлеге кулланыла. 

Тест уздыру Татарстан Республикасы Президенты каршындашы Дәүләт хезмәте 

һәм кадрлар департаменты тарафыннан, Бердәм мәгълүмати кадр системасына 

Татарстан Республикасыныңдәүләт органнары аша килгән гозерләр нигезендә 



оешытырыла.  

Тест узуга гариза Бердәм мәгълүмати кадр системасы тарафыннан конкурс 

комиссиясе утырышына ким дигәндә ике атна кала формалаштырыла. 

Тест узу 2015 елның 11 декабрендәге УП-1192 номерлы «Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә һәм Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтендәге вакантлы вазыйфага дәгъва кылучыларга тест уздыру 

мәсьәләләре» дип исемләнгән Татарстан Республикасы Президенты карары 

нигезендә Татарстан Республикасы Президенты каршындашы Дәүләт хезмәте һәм 

кадрлар департаменты тарафыннан расланган тәртип буенча уза 

Тест өчен иң югары бәя 10 балл була ала (эшне 100%ка башкарган очракта). 

Кандидат 60 һәм аннан да күбрәк сорауга дөрес җавап биргән очракта, тест узылган 

санала. 

Тест нәтиҗәләре Бердәм мәгълүмати кадр системасына кыскача белешмә 

рәвешендә урнаштырыла. 

 

II. 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 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 Министрлыкның 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.  

Проект әзерләү өчен иң югары бәя 5 балл белән бәяләнә. 

Ахыргыы билге түбәндәге критерияләр буенча куела: 

мәсьәләнең асылын аңлау, кандидатның документ проектын эшләү өчен нигез 

булып хезмәт иткән төп фактларны һәм проблемаларны ачыклавы (1 балл ─ туры 

килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Россия Федерациясе нормаларын дөрес куллануны исәпкә алып, документ 

проектын эшләү өчен нигез булып хезмәт иткән проблемаларны хәл итү юлларын 

чагылдыруы (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Документ проектында мәгълүмат аңлаешлы итеп язылган, гражданинның 

мөрәҗәгатенә җавап әдәпле, илтифатлы формада төзелгән, ышандырырлык һәм 

аңлаешлы аргументлар бар (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Документ проекты рәсми кәгазьләргә карата кулланыла торган таләпләргә туры 

килә, хаталары юк (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Документ проектында хаталар юк (орфографик хаталар һәм тыныш билгеләре 

хаталары), әдәби тел кагыйдәләре үтәлгән (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры 

килми); 

Кандидат 3 һәм аннан да күбрәк балл туплый алса, бирем үтелгән санала. 

 

III. Язма эш башкару 

 

Язмача эш өчен (алга таба – Эш) граждан хезмәтенең конкурс уздырыла торган 

вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган 

граждан хезмәте вазыйфалары төркеме) буенча вазыйфаи бурычлардан, шулай ук 

аталган вазыйфаларны биләү өчен квалификация таләпләреннән чыгып төзелгән 

сораулар (биремнәр) кулланыла. 

Язма эш сораулары конкурс уздырыла торган структур бүлекчә җитәкчесе яисә 

кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган граждан хезмәте 

вазыйфалары төркеме буенча профессиональ хезмәт эшчәнлеге өлкәсе гамәлгә 



ашырыла торган структур бүлекчәләрнең җитәкчеләре тарафыннан билгеләнә һәм 

конкурс комиссиясе рәисе тарафыннан килештерелә. 

Эш түбәндәге таләпләргә җавап бирергә тиеш: язма эшнең күләме – 2 биттән 3 

биткә кадәр; шрифты – Times New Roman, зурлыгы 14, берле интервал аша. 

Эшне бәяләү нәтиҗәләре Министрлыкның Эш темасын билгеләгән структур 

бүлекчәсе җитәкчесе тарафыннан кыска белешмә рәвешендә рәсмиләштерелә, анда 

актыккы балл күрсәтелә. 

Күрсәтелгәннәр буенча гомуми бәя чыгарыла. Иң югары бәя 5 балл белән 

исәпләнә. Бәя түбәндәге категорияләр буенча бирелә: 

Теманың ачылышы (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Мәсьәләне тирәнтен өйрәнүе (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Аналитик сәләтләре, мантыйкый фикерләве (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ 

туры килми); 

Бирелгән тема буенча тапшырылган тәкъдимнәрнең нигезләнгән булуы һәм 

гамәлдә башкарып булучанлыгы (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Оформление таләпләренә туры килү-килмәве, язу грамоталылыгы, хаталар 

булмау (1 балл ─ туры килә; 0 баллов ─ туры килми); 

Кандидат 3 һәм аннан да күбрәк балл җыйган очракта бирем үтәлгән санала.  

 

IV. 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 Министрлыкның 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. 

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.  

Шәхси әңгәмә өчен иң югары бәя – 5 балл: 

5 балл – дәгъва кылына торган категория һәм группада вакантлы вазыйфага 

керешү өчен тулысынча әзерлекле; 

4 балл – дәгъва кылына торган категория һәм группада вакантлы вазыйфага 

керешүгә әзер; 

3 балл – дәгъва кылына торган категория һәм группада вакантлы вазыйфага 

керешүгә нигездә әзер; 

2 балл – дәгъва кылына торган категория һәм группада вакантлы вазыйфага 

керешүгә әзерлек дәрәҗәсе бик чикле (кайбер мәсьәләләр белән эшләгәндә генә яки 

квалификациясен күтәргән очракта гына эшли ала); 

1 балл – дәгъва кылына торган категория һәм группада вакантлы вазыйфага 

керешүгә әзер түгел. 

Кандидат 3 һәм аннан да күбрәк балл туплый алса, бирем үтелгән санала. 



Татарстан Республикасы  

Яшьләр эшләре министрлыгының  
2018 елның 13 июлендә 

3 л/с номерлы  
боерыгы белән расланган 
 нигезләмәгә беркетелгән 

5нче кушымта 
 

Конкурс бюллетене  
«__» ________ 20__ ел. 

        (конкурс уздыру датасы) 
1._________________________________________________________________ 

аны биләү өчен конкурс уздырыла торган вазыйфаның тулысынча аталышы 

__________________________________________________________________ 
яки конкурс уздырыла торган вазыйфалар төркеменең аталышы 

__________________________________________________________________ 
кадрлар резервына кертү өчен 

 
Шәхси әңгәмә уздыру нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе әгъзасы 

тарафыннан кандидатларга бирелә торган баллар. 
 

(Мәгълүмат өчен: максималь балл 10 балл тәшкил итә) 
 

Кандидатның Ф.И.А. <1>  Балл  Куелган баллга кыскача 
дәлилләмә (зарурлык 

булганда)  

1 2 3 

   

 
_____________________________                             ____________________ 
(Конкурс комиссиясе әгъзасының Ф.И.А.)                             (имза) 

                                                
1 * Атасының исеме булган очракта күрсәтелә 
 



Татарстан Республикасы  
Яшьләр эшләре министрлыгының  

2018 елның 13 июлендә 
3 л/с номерлы  

боерыгы белән расланган 
 нигезләмәгә беркетелгән 

6нчы кушымта 
 
 

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында  
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын алуга 

(кадрлар резервына кертүгә) конкурс йомгаклары буенча 
 конкурс комиссиясе  

КАРАРЫ 
«__» _________ 20__ ел. 

конкурс уздыру датасы 
 

1. Конкурс комиссиясе утырышында _____конкурс комиссиясе әгъзасының ____ 
катнашты: 

 

Утырышта катнашкан конкурс 
комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 

әтисенең исеме. 

Вазыйфа 

  
  
 

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

вазыйфаның, структур бүлекчәнең аталышы 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

3. Кандидатларны рейтинг буенча бәяләү нәтиҗәсе: 
 

Кандидатның  
Ф.И.А. <*>   

Ахыргы 
балл  

Рейтингтагы урыны  
(кими бару 
тәртибендә)  

   
   
 

4. Конкурста җиңүчене билгеләү буенча тавыш бирү нәтиҗәләре (барлык 



кандидатлар буенча тутырыла): 
______________________________________________________________________ 

(рейтингта беренче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 
______________________________________________________________________ 

 
Конкурс комиссиясе 

әгъзасының ФИА <*> 
Тавыш бирү  

 «хуплый» «каршы» «тавыш бирмәде» 

    
    
Җәмгысе    
 

______________________________________________________________________ 
(рейтингта икенче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

 
Конкурс комиссиясе 

әгъзасының ФИА  <*>  
Тавыш бирү  

 «хуплый» «каршы» «тавыш бирмәде» 

    
    
Җәмгысе    
 

______________________________________________________________________ 
(рейтингта өченче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме) 

 
Конкурс комиссиясе 

әгъзасының ФИА  <*>  
Тавыш бирү  

 «хуплый» «каршы» «тавыш бирмәде» 

    
    
Җәмгысе    

Тавыш бирү нәтиҗәләренә аңлатмалар (зарурлык булганда) 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



 
5. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәгене 
конкурсантларны җиңүче итеп таный 

Җиңүче дип табылган 
кандидатның Ф.И.Асы 

Татарстан Республикасы 
дәүләт раждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасы 

  
  
 

6. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәге кандидатларны 
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының дәүләт граждан 
хезмәтенең кадрлар резервына кертү өчен киңәш итә: 

 

Җиңүче дип табылган 
кандидатның Ф.И.Асы 

Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфалары 

төркемнәре 

 Та 
  
 

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилиясе, инициаллары) 

 
Конкурс комиссиясе рәисе: _______________ 

имза 
______________________ 

фамилиясе, инициаллары 
Конкурс комиссиясе рәисе урынбасарлары_______ _________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
                                                      ________________ _________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
Конкурс комиссиясе сәркатибе ________________ _________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
Бәйсез экспертлар                _______________ __________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 
Иҗтимагый совет вәкилләре ________________ __________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
                                                    ________________ __________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
                                                     ________________ _________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 
Конкурс комиссиясенең башка әгъзалары_______ __________________________ 



                                                              (имза)          (фамилиясе, инициаллары) 
                                                    ________________ __________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 
                                                   ________________ __________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 



Яшьләр эшләре министрлыгының  
2018 елның 13 июлендә 

3 л/с номерлы  
боерыгы белән расланган 
 нигезләмәгә беркетелгән 

7нче кушымта 
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгында  

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын алуга 
(кадрлар резервына кертүгә) конкурс йомгаклары буенча 

 конкурс комиссиясе утырышы  
БЕРКЕТМӘСЕ 

 
«__» _________ 20__ ел. 

конкурс уздыру датасы 
 

 
1. Конкурс комиссиясе утырышында _____конкурс комиссиясе әгъзасының ____ 

катнашты: 
 

Утырышта катнашкан конкурс 
комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 

әтисенең исеме. 

Вазыйфа 

  
  
 

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

вазыйфаның, структур бүлекчәнең аталышы 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
3. Кандидатларны рейтинг буенча бәяләү нәтиҗәсе: 

 

Кандидатның  
Ф.И.А. <*>   

Ахыргы 
балл  

Рейтингтагы урыны  
(кими бару 
тәртибендә)  

   
   
 
 

4. Министрлыкның дәүләт граждан хезмәтенең 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 алган кандидатның ФИА) 

 
Конкурс комиссиясе 

әгъзасының ФИА  
Тавыш бирү  

 «хуплый»  «каршы»  «тавыш бирмәде»  

    
    
Җәмгысе    
 

______________________________________________________________________ 
(Рейтингта икенче урынны алган кандидатның ФИА) 

 
Конкурс комиссиясе 

әгъзасының ФИА  
Тавыш бирү  

 «хуплый»  «каршы»  «тавыш бирмәде»  

    
    
Җәмгысе    
 

______________________________________________________________________ 
(Рейтингта өченче урынны алган кандидатның ФИА) 

 
Конкурс комиссиясе 

әгъзасының ФИА  
Тавыш бирү  

 «хуплый»  «каршы»  «тавыш бирмәде»  

    
    
Җәмгысе    

Тавыш бирү нәтиҗәләренә аңлатмалар (зарурлык булганда) 
______________________________________________________________________ 
5. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәгене кандидатны 
(кандидатларны) Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының 
кадрлар резервына кертү өчен билгели. 



 

Җиңүче дип табылган 
кандидатның Ф.И.Асы 

Татарстан Республикасы 
дәүләт раждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасы 

  
  
 

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилиясе, инициаллары) 
______________________________________________________________________ 
 
Конкурс комиссиясе рәисе: _______________ 

имза 
______________________ 

фамилиясе, инициаллары 
Конкурс комиссиясе рәисе урынбасарлары_______ _________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
                                                      ________________ _________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
Конкурс комиссиясе сәркатибе ________________ _________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
Бәйсез экспертлар                _______________ __________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 
Иҗтимагый совет вәкилләре ________________ __________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
                                                    ________________ __________________________ 
                                                               (имза)       (фамилиясе, инициаллары) 
                                                     ________________ _________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 
Конкурс комиссиясенең башка әгъзалары_______ __________________________ 
                                                              (имза)          (фамилиясе, инициаллары) 
                                                    ________________ __________________________ 
                                                              (имза)        (фамилиясе, инициаллары) 
 
 
 


