
 
Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
саклау министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 
 вакант вазыйфасы урынына калуга  
(кадрлар резервына кертүгә) конкурс 
 уздыру турында Нигезләмәне раслау турында 
 

2004 елның 27 июленнән № 79-ФЗ «Россия Федерациясе дәүләт граждан 
хезмәте турында» Федераль законына, 2005 елның 1 февраленнән «Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы урынына калуга конкурс 
турында» Россия Федерациясе Президентының Указына, 2018 елның 31 мартыннан 
№ 397 «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы урынына 
калуга һәм дәүләт органнары кадрларының резервына кертү конкурсларын 
уздыруның бердәм методикасын раслау турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 
Карарына, 2003 елның 16 гыйварыннан № 3-ЗРТ «Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законына, 2011 елның                        
14 мартыннан № УП-127 «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә 
кадрлар резервы турында Нигезләмәне раслау турында» һәм 2015 елның 11 
декабреннән № УП-1192 «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләрен  
һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы урынына 
калуга дәгъвалаучы гражданнарны тестлау оештыру мәсьәләләре» Татарстан 
Республикасы Президентының указларына туры китереп б о е р ы к  б и р ә м: 
 

1. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы урынына калуга 
(кадрлар резервына кертүгә) конкурс уздыру турында теркәлгән Нигезләмәне 
расларга. 

2. 2016 елның 23 декабреннән № 2737 «Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
саклау министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакант 
вазыйфасы урынына калуга конкурс уздыру турында  Нигезләмәне раслау турында» 
Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы боерыгын үз көчен 
югалткан дип танырга. 

3. Элеге боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 
 

Министр                                                                                                   М.Н.Садыйков 
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Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вазыйфасы урынына калуга (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс үткәрү турында Нигезләмә 

 
I. Гомуми нигезләмәләр 

 
1.1. Әлеге Нигезләмәдә Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 

министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә) конкурс үткәрү буенча 
конкурс комиссиясе составы, эш сроклары һәм тәртибе, шулай ук Татарстан 
Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына 
кертүгә) конкурсны үткәрү методикасы билгеләнә. 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 
урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә) конкурс (алга таба - конкурс) Россия 
Федерациясе гражданнарының дәүләт хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә керүгә 
конституцион хокукларын, шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәткәрләренең (алга таба – граждан хезмәткәрләре) конкурс нигезендә 
вазыйфаи үсешкә хокукларын тәэмин итә. 
         1.2. Министрлыкта конкурс 2004 елның 27 июленнән № 79-ФЗ «Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» Федераль законның 22 статьясы 
(алга таба – Федераль закон) нигезендә, 2005 елның 1 февраленнән № 112  «Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калуга 
конкурс турында» Россия Федерациясе Президенты Указы, 2018 елның 31 
мартыннан №397 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфалары урынына калуга 
hәм кадрлар резервына кертүгә конкурсларны үткәрүнең Бердәм методикасы, 2003 
елның 16 гыйнварыннан № 3-ЗРТ «Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте турында» Татарстан Республикасы Законы (алга таба – Татарстан 
Республикасы Законы), 2011 елның 14 мартыннан № УТТ-127 «Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә кадрлар резервы турында Нигезләмәне 
раслау турында» һәм 2015 елның 11 декабреннән № УП-1192 «Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә hәм Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәте вазыйфалары урынына калуга дәгъва кылучы 
гражданнарга тест үткәрүне оештыру мәсьәләләре» Татарстан Республикасы 
Президенты Указлары нигезендә үткәрелә. 

Конкурс дәүләт граждан хезмәтенең (алга таба – граждан хезмәте) вазыйфасы 
урынына калуга дәгъва кылучыларның hөнәри дәрәҗәсен, аларның граждан 
хезмәте вазыйфасы  өчен билгеләнгән квалификация таләпләренә туры килүен 
бәяләүдән гыйбарәт. 



1.3. Министрлыкта вакантлы вазыйфа урынына калуга конкурс 
Министрлыкның кадрлар бүлеге җитәкчесенең язмача мотивацияләнгән гаризасы 
нигезендә кабул ителгән Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрының 
(аның бурычларын башкаручы шәхеснең) карары буенча, урынына калуы Федераль 
законга һәм Татарстан Республикасы Законына туры китереп конкурс нигезендә 
башкарыла торган граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы булганда игълан 
ителә. 

1.4. Министрлыкның кадрлар резервына кертүгә конкурс ел саен үткәpeлә 
торган Министрлыкның граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфалары урынына калу 
өчен белгечләрдә ихтимал ихтыяҗын һәм Министрлыкның булган кадрлар 
резервын бәяләү нәтиҗәләре буенча кадрлар бүлeгe тарафыннан оештырыла. 

Министрлыкның кадрлар резервына кepтүгә конкурс Министрлыкның 
конкурс комиссиясе тарафыннан әлеге Нигезләмәдә каралган тәртиптә үткәpeлә. 

1.5. Министрлыкта вакантлы вазыйфа урынына калуга конкурс үткәpeлми: 
 «җитәкчеләр» hәм «ярдәмчеләр (киңәшчеләр)» категорияләренең граждан 

хезмәте вазыйфаларына вәкаләтләрнең билгеләнгән срогына урынына калуга 
билгеләгәндә; 

 вакытлы хезмәт контрактын төзегәндә; 
 Федераль законның 28 статьясындагы 2 бүлeгeндә, 31 статьясынын 1 

бүлeгeндә hәм 60.1 статьясының 9 бүлeгeндә каралган очракларда граждан 
хезмәткәрен башка граждан хезмәте вазыйфасына билгеләгәндә; 

 граждан хезмәттә кадрлар резервына кертелгән граждан хезмәткәрен 
(гражданинны) граждан хезмәте вазыйфасына билгеләгәндә. 

1.6. Министрлыкта вакантлы вазыйфа урынына калуга конкурс үткәpeлмәскә 
мөмкин: 

вазыйфаи бурычларны үтәү Министрлык боерыгы белән расланган 
вазыйфалар исемлеге буенча дәүләт сере булып торган мәгълүматлаpдан 
файдалану белән бәйле булган граждан хезмәтенең аерым вазыйфаларына 
билгеләгәндә; 

 министр карары буенча граждан хезмәтенең кече вазыйфалары төркеменә 
кepүчe граждан хезмәте вазыйфаларына билгеләгәндә. 

1.7. Конкурс түбәндәгe максатларда уздырыла: 
Россия Федерациясе гражданнарының сәләтләренә hәм hөнәри 

хәзерлекләренә туры китереп дәүләт граждан хезмәтенә бертигез дәрәҗәдә керү 
мөмкинлегенә конституцион хокукын, шулай ук дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
конкурс нигезендә вазыйфаи үсешкә хокукын тәэмин итү; 

 федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Россия 
Федерациясенең hәм Татарстан Республикасының башка норматив-хокукый 
актлары нигезендә билгеләнгән таләпләргә туры килүче һәм конкурста катнашуга 
кертелгән кандидатларның гомуми саны арасыннан граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга иң кулай булган кандидатларны сайлап алу; 

 граждан хезмәте вазыйфалары урынына калу  өчен Министрлыкның кадрлар 
резервын булдыру. 

1.8.  Конкурслар үткәргәндә хәл ителә торган бурычлар: 
 конкурс биремнәрен hәм процедураларын үтәгәндә барлык кандидатларны 



бертигез шартлар белән тәэмин итү; 
 кандидатларны объектив hөнәри яктан әhәмиятле критерийләр нигезендә 

бәяләү; 
 конкурсларда катнашучылар арасыннан конкурс процедуралары барышында 

алынган объектив hәм нигезле күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән граждан  
хезмәтенең вакантлы вазыйфалары (кадрлар резервына кертү) таләпләренә туры 
килүче шәхесләрне билгеләү. 

II. Конкурс комиссиясен оештыру һәм аның эш тәртибе 
 

2.1.  Министрлыкта конкурс уздыру өчен Татарстан Республикасы сәламәтлек 
саклау министрының (түбәндә – министр) боерыгы белән даими нигездә эшләүче 
конкурс комиссиясе оештырыла. Конкурс комиссиясенең шәхси составы үзгәргәндә 
министр боерыгы белән тиешле үзгәрешләр кертелә. 

2.2. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, рәис урынбасарыннан, 
сәркәтиптән һәм комиссия әгъзаларыннан тора.  

2.3. Комиссия рәисе конкурс комиссиясенең эшчәнлеге белән  җитәкчелек итә. 
Комиссия рәисе булмаганда аның хокукларын һәм бурычларын конкурс комиссиясе 
рәисенең урынбасары башкара. 
       Конкурс комиссиясе сәркәтибе комиссия эшен тәэмин итә (гаризалар кабул итү, 
эшләрне формалаштыру, конкурс комиссиясе карарларын рәсмиләштерү һәм 
башка). 

2.4. Конкурс комиссиясе составына министр, Министрлык боерыгы белән 
билгеләнгән Министрлыкның граждан хезмәткәрләре (кадрлар бүлегеннән, юридик 
бүлектән, Медицина эшчәнлеге стандартларын һәм сыйфатын тикшерү идарәсеннән, 
Икътисади анализ һәм фаразлау идарәсеннән, махсус программаларны һәм 
проектларны  эшләү һәм гамәлгә ашыру бүлеге) һәм граждан хезмәтенең вакант 
вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә)  конкурс  уздыручы 
Министрлыкның структур бүлекчәсенең җитәкчесе, Татарстан Республикасы 
Президенты карамагындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты вәкиле, 
Министрлык карамагындагы Иҗтимагый совет вәкилләре, шулай ук экспертларның 
шәхси мәгълүматларын күрсәтмичә, граждан хезмәте белән бәйле мәсьәләләр буенча 
бәйсез эксперт-белгечләр сыйфатында министр соравы буенча Татарстан 
Республикасы карамагындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты  белән 
чакырылган фәнни, белем бирү һәм башка оешмаларның вәкилләре керәләр.  
Министрлык карамагындагы Иҗтимагый совет вәкилләренең һәм бәйсез 
экспертларының гомуми саны конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми саныннан 
кимендә бер чирек тәшкил итәргә тиеш.  
Конкурс комиссиясе составына кертү өчен Министрлык карамагындагы Иҗтимагый 
совет вәкилләренең кандидатуралары министр соравы буенча әлеге советы 
тарафыннан тәкъдим ителәләр. 

2.5. Дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне куллануга бәйле вазыйфа 
бурычларын башкаруга, граждан хезмәте вакант вазыйфасы урынына калуга 
конкурс уздыру өчен конкурс комиссиясе составы дәүләт сере турында Россия 



Федерациясе законнар нигезләмәләрен исәпләп төзелә.  
2.6. Конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгән карарларга йогынты ясый 

алучы кызыксынулар конфликтларының барлыкка килү мөмкинлегенә юл куймау 
рәвешендә конкурс комиссиясенең составы формалаштырыла . Конкурс комиссиясе 
эшенең объективлыгын һәм бәйсезлеген арттыру максатларында министр карары 
буенча ел саен аның составының яңартуы уздырыла. 

2.7. Конкурс комиссиясе утырышы вакантлы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфасына (кадрлар резервына кертелүгә) кимендә ике кандидат булганда 
уздырыла һәм әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан кимендә өчтән икесе 
катнашса, хокукый санала. Конкурс комиссиясе утырышын бары тик граждан 
хезмәт вазыйфалары урынына калучы әгъзалар гына катнашуы белән үткәрү рөхсәт 
ителми. Конкурс комиссиясе тарафыннан конкурста җиңүчене билгеләү турында 
карар кабул итү конкурс комиссиясе тарафыннан шәхси әңгәмә үткәрмичә рөхсәт 
ителми. 

2.8. Конкурс комиссиясе карары утырышта катнашучы әгъзаларының ачык 
тавыш бирү юлы белән гади күпчелек тавышы белән кабул ителә. Тавышларның 
тигезлеге булганда конкурс комиссиясе рәисенең тавышы хәлиткеч булып тора. 

2.9. Конкурс катнашучыларына карата конкурс комиссиясе түбәндәге карарлар 
кабул итә:  
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калу өчен куела торган 
таләпләргә аеруча туры килә,граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына билгеләп 
кую өчен тәкъдим ителә; 
граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калу өчен куела торган 
таләпләргә туры килә, тиешле кадрлар резервына кертү өчен тәкъдим ителә; 
вакантлы граждан хезмәте вазыйфасы урынына калу өчен куелган таләпләргә туры 
килми. 

2.10. Конкурс комиссиясе карары кандидат юклыкта кабул ителә һәм 
Министрлыкта аны граждан хезмәтнең вакантлы вазыйфасы урынына калу (аның 
ризалыгы белән кадрлар резервына кертү) өчен, яисә бу билгеләүдән баш тарту өчен 
нигез булып тора. 
        Конкурс комиссиясе шулай ук Министрлыкның кадрлар резервына граждан 
хезмәтнең вакантлы вазыйфасы урынына калуга конкурсның җиңүчесе булмаган, 
шул ук вакытта һөнәри һәм шәхси сыйфатлары югары бәя алган кандидатны 
Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында тәкъдим итү характерына ия 
булучы карар кабул итәргә хокуклы. 

2.11.  Конкурс комиссиясе әгъзалары белән кабул ителгән карарлар 
(комиссиянең тавыш бирү нәтиҗәләре) конкурс комиссиясе утырышында катнашкан 
комиссиянең рәисе, рәиснең урынбасары, сәркәтибе һәм әгъзалары белән  имза 
куелган беркетмәсе белән рәсмиләштерелә. 

2.12. Конкурс үткәрүне, конкурс комиссиясе эшен турыдан-туры оештыруны 
һәм тәэмин итүне Министрлыкның кадрлар бүлеге башкара. 

 
 

III. Конкурста катнашучылар 



3.1. Конкурска Министрлыкта граждан  хезмәтенең вакантлы вазыйфасы 
урынына калу (кадрлар резервына кертү) өчен квалификация таләпләренә җавап 
бирүче hәм әлеге Нигезләмәгә туры китереп  билгеләнгән срокта әлеге 
Нигезләмәнең 3.4 пунктында курсәтелгән документларны тапшырган гражданнар 
кертеләләр. 

3.2. Гражданин (граждан хезмәткәре) граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы (кадрлар резервының граждан  хезмәте вазыйфасы) урынына калу өчен 
квалификация таләпләренә туры килмәвенә бәйле рәвештә, шулай ук Федераль 
законда билгеләнгән чикләүләргә бәйле рәвештә конкурста катнашуга кертелми. 

3.3. Министрлыкта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына 
калуга (кадрлар резервына кертүгә) кандидатларга карата таләпләр дәүләт граждан  
хезмәте турында Россия Федерациясе hәм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендә билгеләнгән. 

3.4. Конкурста катнашуга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданины 
түбәндәге документларны тапшыра: 

әлеге Нигезләмәгә №1 Кушымтага туры китерелгән форма буенча шәхсән 
гариза; 

 Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган формада тутырылган 
hәм имза куелган анкета, фоторәсем белән; 

паспорт яки аны алыштыручы документ күчермәсе (тиешле документ 
конкурска килгәч, шәхсән күрсәтелә); 

 кирәкле hөнәри белемгә, квалификациягә hәм эш стажына ия булуны 
раслаган документлар: 

 нотариуста яки эш (хезмәт итү) урыны буенча кадрлар хезмәтендә расланган 
хезмәт кенәгәсе күчермәсе (хезмәт (хезмәт итү) эшчәнлегенә беренче тапкыр 
керешү очракларыннан тыш) hәм гражданинның хезмәт (хезмәт итү) эшчәнлеген 
раслаган башка документлар; 

нотариуста яки эш (хезмәт итү) урыны буенча кадрлар хезмәтендә расланган 
гражданинның белеме hәм квалификациясе турында документлар күчермәләре, 
шулай ук гражданинның теләгенә карап, өстәмә hөнәри белем алу нәтиҗәләре 
буенча квалификация бирелү яки квалификацияне күтәрүне раслаган документлар, 
гыйльми дәрәҗә, гыйльми исем бирелү турында документлар күчермәләре; 

 гражданинда граждан  хезмәтенә керүгә яки аны үтүгә комачаулый торган 
авыруның булмавы турында документ (2009 елның 14 декабреннән № 984н Россия 
Федерациясе Сәламәтлек саклау hәм социаль үсеш министрлыгының боерыгы 
белән расланган 001-ГС/у учет формасы); 

 Федераль закон, башка федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты 
указлары hәм Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары белән каралган башка 
документлар. 
           3.5. Министрлыкта граждан хезмәте вазыйфасы урынына калып, конкурста 
катнашуга теләк белдергән граждан хезмәткәре министр исеменә гариза тапшыра. 

Башка дәүләт органында вазыйфа урынында калучы, конкурста катнашуга 
теләк белдергән граждан хезмәткәре Министрлыкка министр исеменә язылган 
гаризаны hәм Россия Федерациясе Хөкүмәте раслаган форма буенча тутырылган, 
имзасы куелган, үзе граждан хезмәте вазыйфасы урынына калган дәүләт 



органының кадрлар хезмәте белән расланган анкетаны, фоторәсеме белән, 
тапшыра. 

3.6. Әлеге Нигезләмәнең 3.4 hәм 3.5 пунктларында күрсәтелгән документлар 
“Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендә 
дәүләт мәгълүмат системасының рәсми сайтында аларны кабул итү турында 
белдерү урнаштырылган көннән башлап 21 календарь көне эчендә гражданин 
(граждан хезмәткәре) тарафыннан шәхсән, почта аша җибәрү юлы белән яки 
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, югарыда 
күрсәтелгән мәгълүмат системасыннан файдаланып, Министрлыкка 
тапшырылалар. 

Нигезле сәбәпсез документларны вакытында тапшырмау, тулы күләмендә 
тапшырмау яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тапшыру гражданиннан 
(граждан  хезмәткәреннән) аларны кабул итеп алудан баш тартуга нигез булып 
тора. 

Нигезле сәбәп белән документлар вакытында тапшырылмаганда, тулы 
күләмендә тапшырылмаганда яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып 
тапшырылганда министр документларны кабул итү срокларын кичектерүгә 
хокуклы. 

3.7. Гражданин (граждан  хезмәткәре) ризалыгы белән аның дәүләт сере hәм 
закон нигезендә сакланыла торган башка төрле сер булып торучы мәгълүматларга 
керү хокукын рәсмиләштерү процедурасы уздырыла, әгәр гражданин (граждан  
хезмәткәре) урынга калуга дәгъва кыла торган граждан  хезмәте вазыйфасы буенча 
вазыйфаи бурычларны үтәү мондый мәгълүматлардан файдалануга бәйле булса. 

Гражданинның министр исеменә тапышырылган мәгълүматларының 
дөреслеге тикшерелергә тиеш. Электрон рәвештә тапшырылган мәгълүматлар 
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән тәртиптә 
автоматлаштырылган тикшерүгә тартылалар. 

 
IV. Конкурсны үткәрү методикасы 

4.1.  Конкурс үткәргәндә Россия Федерациясе hәм Татарстан Республикасы 
законнарына каршы килмәгән кандидатларның hөнәpи hәм шәхсән сыйфатларын 
бәяләү алымнарына нигезләнгән конкурс биремнәре hәм процедуралары 
кулланылалар. 

4.2.  Кандидатларның hөнәpи hәм шәхсән сыйфатларын бәяләү 
критерийләре Министрлыкның дәүләт хезмәте вазыйфаларына куела торган 
квалификация таләпләре нигезендә эшләнгәннәр. 

Конкурс үткәрелә торган вазыйфалар төркеменә hәм категорияләренә бәйле 
рәвештә конкурста катнашучыларны бәяләү критерийләре hәм сайлап алынган 
алымнар үзгәртелергә мөмкиннәр. 

4.3. Кандидатларны чагыштыру hәм сайлау үзләре үтәгән конкурс биремнә-
ренең hәм үткәрелгән конкурс процедураларының нәтиҗәләре нигезендә башкары-
ла. 

4.4.  Конкурс ике этапта уздырыла. 



4.4.1. Беренче этапта Министрлыкның кадрлар бүлеге оештыра: 
 Министрлыкның рәсми сайтында hәм “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 
системасында конкурс үткәрү турында белдерүне хәзерләү һәм урнаштыру, әлеге 
белдерү түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш: граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасының (кадрлар резервының граждан хезмәте вазыйфасының)  атамасын, 
бу вазыйфа урынына калу өчен квалификация таләпләрен, граждан  хезмәтен үтү 
шартларын, Министрлыкта дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфалары 
урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә) кандидатлар тарафыннан тапшырыла 
торган документлар hәм материаллар исемлеге нигезендә тапшырылырга тиешле 
документларны кабул итү урынын hәм вакытын, әлеге документларны кабул итү 
срогын, конкурс үткәрүнең күздә тотылган срогын, аны үткәрү урынын hәм 
тәртибен, бәяләү алымнары турында мәгълүматларны, граждан  хезмәткәренең 
вазыйфаи регламентының нигезләмәләрен (вазыйфаи бурычларын, хокукларын hәм 
вазыйфаи бурычларын үтәмәгән (тиешенчә үтәмәгән) өчен җаваплылыгын кертеп), 
граждан хезмәткәренең hөнәри хезмәт эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге күрсәткечләрен, 
федераль порталда урнаштырылган башлангыч тестка сылтаманы, башка 
мәгълүмати материалларны; 

 кандидатлар тарафыннан тапшырылган документларны тикшерү; 
 гражданинның (граждан хезмәткәренең) квалификация таләпләренә туры 

килүе (һөнәри белеме дәрәҗәсе, граждан хезмәтенең (дәүләт хезмәтенең башка 
төрләренең) стажы яки белгечлеге буенча эш стажы (тәҗрибәсе), хәзерлек 
юнәлеше, вазыйфаи бурычларны үтәү өчен кирәкле hөнәри белемнәре hәм 
күнекмәләре). 

Министрлыкта конкурсны оештыру «Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәтенең һәм Татарстан Республикасында муниципаль хезмәтнең кадрлар 
составының бердәм мәгълүмат системасы» (алга таба – Бердәм мәгълүмати кадрлар 
системасы) Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмати системасын куллану белән 
гамәлгә ашырыла. 

4.4.2. Тикшерү барышында федераль законнар, Россия Федерациясенең 
башка норматив актлары нигезендә гражданинның граждан  хезмәтенә керүенә 
комачаулый торган хәлләр билгеләнгәндә министр тарафыннан аңа конкурста 
катнаштырудан баш тарту сәбәпләре турында язмача хәбәр ителә. Гражданин 
конкурста катнашу өчен документларны электрон рәвештә тапшырган очракта аңа 
конкурста катнаштырудан баш тарту сәбәпләре турында хәбәр, дәүләт хезмәте 
өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасын кулланып, көчәйтелгән квалификацияле 
электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә җибәрелә. 

4.4.3. Конкурста катнашуга кертелмәгән граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә) дәгъва кылучы шәхес бу 
карарга Россия Федерациясе законы нигезендә шикаять белдерүгә хокуклы. 

4.4.4. Конкурсның беренче этабын төгәлләү шарты булып Министрлыкта 
граждан хезмәтенең бер вакантлы вазыйфасына (кадрлар резервының граждан  
хезмәте вазыйфасына) билгеләнгән квалификация таләпләренә туры килүче 
кимендә ике кандидатның булуы тора, бу кандидатларны алга таба сайлап алу 
мөмкинлеген тәэмин итә. 



Вазыйфага карата квалификация таләпләрен канәгатьләндерүче кандидатлар 
булмаганда яки бер генә кандидат булганда, конкурс узмады дип таныла. Бу 
очракта бердәнбер кандидатка, кандидатларның таләп ителгән санда булмавы 
сәбәпле, конкурс узмаган дип танылуы турында язмача хәбәр җибәрелә. 

4.4.5. Конкурсның беренче этабы тәмамланганнан соң министр конкурсның 
икенче этабын үткәрү датасы (конкурста катнашу өчен документларны кабул итү 
төгәлләнгән көннән соң 30 календарь көненнән дә соңга калмыйча), вакыты hәм 
урыны турында карар кабул итә. Дәүләт сере яки закон нигезендә сакланыла торган 
башка төрле сер булып торучы мәгълүматларга керү хокукын рәсмиләштерү 
очрагында конкурсның икенче этабын үткәрү срогын министр билгели. 

Кадрлар бүлеге конкурсның икенче этабы башлануга кимендә 15 календарь 
көне кала Министрлыкның рәсми сайтында hәм “Интернет” мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 
системасының рәсми сайтында аны үткәрү датасы, урыны hәм вакыты, конкурста 
катнашуга кертелгән кандидатлар исемлеге турында мәгълүматны урнаштыра hәм 
кандидатларга язмача рәвештә тиешле хәбәрләр җибәрә, шул ук вакытта конкурста 
катнашу өчен документларны электрон рәвештә тапшырган кандидатларга – 
югарыда күрсәтелгән мәгълүмат системасын кулланып, көчәйтелгән 
квалификацияле электрон имза белән имзаланган электрон документ рәвешендә. 

4.4.6.  Конкурсның икенче этабында түбәндәгеләр башкарыла:  
конкурс комиссиясе тарафыннан кандидатларның hөнәpи hәм шәхсән 

сыйфатларын бәяләү; 
конкурс комиссиясе тарафыннан Министрлыкта граждан  хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасына (кадрлар резервына кертүгә) конкурста җиңүчене билгеләү 
турында карар кабул итү.  

4.4.7. Конкурслар процедуралары барышында кандидатларны бәяләү 
өчен кимендә өч төрле бәяләү алымы кулланыла. Кандидатларга тест үткәрү hәм 
алар белән индивидуаль әңгәмә кору мәҗбүри алымнар булып торалар. 

Кандидатлар тарафыннан конкурс биремнәрен башкарганда һәм конкурс 
комиссиясе утырышын уздырганда министр карары буенча тиешле конкурс 
процедураларын үткәрүнең видеосы һәм (яки) аудиоязмасы яисә стенограммасы 
алып барылырга мөмкин. 

4.4.8. Министрлыкта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына 
калуга (кадрлар резервына кертүгә) дәгъва кылучы кандидатларга тест сынавы 
үткәрү 2015 елның 11 декабреннән № УП-1192 «Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәткәрләренә hәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан  хезмәте 
вазыйфалары урынына калуга дәгъва кылучы гражданнарга тест сынавын үткәрүне 
оештыру мәсьәләләре» Татарстан Республикасы Президенты Указы нигезендә 
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дәүләт хезмәте hәм кадрлар 
департаменты тарафыннан расланган Тестлау методикасына туры китереп гамәлгә 
ашырыла. 

Тестлау нәтиҗәләре Бердәм мәгълүмати кадрлар ситсемасында күрсәтеләләр. 
4.4.9. Кандидат тарафыннан документ проектын хәзерләү вазыйфаи 

регламент белән билгеләнгән һөнәри хезмәт эшчәнлегенең өлкәсенә һәм төренә 
карап, хезмәт вазыйфаларын турыдан-туры башкару өчен кирәкле белемнәрне һәм 



осталыкларны практикада бәяләргә мөмкинлек бирә. 
Конкурс комиссиясе утырышына хәтле кимендә 10 календарь көне кала 

кандидатларга гражданин мөрәҗәгатенә җавап проектын, норматив хокукый акт 
проектын (аңлатма язуының проектын теркәү белән) яисә граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычлар исемлегенә кергән башка 
документны (кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрелә торган граждан хезмәте 
вазыйфалары төркеме буенча) хәзерләргә тәкъдим ителә. Бу максатларда 
кандидатларга эш башкару буенча инструкция һәм документ проектын тиешле 
дәрәҗәдә хәзерләү өчен кирәкле башка документлар бирелә. 

Кандидатлар тарафыннан эш конкурс комиссиясе секретаренә конкурс 
комиссиясе утырышын үткәрүгә кимендә 5 календарь көне кала бирелә. 

4.4.10. Хәзерләнгән документ проектын бәяләү граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга конкурс үткәрелә торган Министрлыкның структур 
бүлекчәсе җитәкчесе яки кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрелә торган 
граждан хезмәте вазыйфалары төркеме буенча һөнәри хезмәт эшчәнлегенең өлкәсе 
гамәлгә ашырыла 
торган структур бүлекчәнең җитәкчесе тарафыннан башкарыла.  Шул ук вакытта 
объектив бәяләү үткәрү максатларында хәзерләнгән документ проектының аноним 
булуы тәэмин ителә. 

4.4.11.Документ проектын бәяләү нәтиҗәләре кыскача белешмә рәвешендә 
рәсмиләштереләләр. 

Йомгаклау бәяләмәсе түбәндәге критерийлар буенча чыгарыла: 
рәсмиләштерүнең билгеләнгән таләпләренә туры килү; 
мәсьәләнең асылын аңлау, кандидат тарафыннан документ проектын эшләп 

чыгару өчен нигез булган төп фактларны һәм проблемаларны ачыклау; 
Россия Федерациясе һәм (яки) Татарстан Республикасы законнары 

нормаларын дөрес куллануны исәпкә алып, документ проектын эшләп чыгару өчен 
нигез булган проблемаларны хәл итү юлларын чагылдыру; 

документ проектын эшләп чыгару өчен нигез булган проблемаларны хәл 
итүгә алымнарның нигезле булуы; 

аналитик сәләтләр, фикерләү логиклыгы; 
хокукый һәм лингвистик грамоталылык. 
Документ проектын бәяләгәндә максималь балл 10 балл тәшкил итә. 
4.4.12. Конкурс комиссиясе белән шәхси әңгәмә барышында кандидат белән 

аның тарафыннан башка конкурс биремнәрен үтәлешенең нәтиҗәләре турында 
фикер алышу үткәрелә, аның һөнәри дәрәҗәсен билгеләү максатыннан сораулар 
бирелә. 

4.4.13. Кандидат белән индивидуаль әңгәмә тәмамлангач, конкурс 
комиссиясенең hәp әгъзасы әлеге Нигезләмәгә №2 кушымтага туры китерелгән 
форма буенча тутырыла торган конкурс бюллетененә, кирәк булганда - конкурс 
комиссиясенең әгъзасы кабул иткән карарны нигезләүче кыскача дәлилләү биреп, 
кандидатны бәяләү нәтиҗәсен кертә. 

Кандидатларны бәяләү түбәндәге бәяләү шкаласын куллану белән ун баллы 
система буенча гамәлгә ашырыла: югары дәрәҗә (бик яхшы) 9-10 балл; яхшы 
дәрәҗә – 7-8 балл; канәгатьләнерлек дәрәҗә – 5-6 балл; түбән, канәгатьләнмәслек 



дәрәҗә – 3-4 балл; ярамаган дәрәҗә – 1-2 балл. 
4.4.14. Конкурс процедуралары тәмамланганнан соң конкурс комиссиясе 

секретаре баллар исәпли. Кандидатның йомгаклау баллы шәхси әңгәмәнең, башка 
конкурс биремнәренең нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе әгъзалары 
кандидатка куйган балларның һәм тестлау, башка охшаш конкурс биремнәрен үтәү 
нәтиҗәләре буенча кандидат җыйган балларның урта арифметик баллар суммасы 
буларак билгеләнә. 

4.4.15. Кандидатларның йомгаклау балларын санау нәтиҗәләре буенча 
конкурс комиссиясе секретаре кандидатларның йомгаклау рейтингын 
формалаштыра. Конкурс нәтиҗәләрен чыгарганда конкурс комиссиясе 
кандидатларның йомгаклау рейтингын игътибарга ала. 

4.4.16. Конкурс комиссиясенең граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына 
конкурсның җиңүчесен (кадрлар резервына кертү өчен кандидатны 
(кандидатларны)) билгеләү турындагы карары ачык тавыш белән утырышта 
катнашучы әгъзаларының күпчелек тавышы белән кабул ителә. 

4.4.17. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре әлеге Нигезләмәнең 
№3 кушымтасына туры китерелгән форма буенча граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга конкурсның нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе 
карары белән һәм әлеге Нигезләмәнең №4 кушымтасына туры китерелгән форма 
буенча кадрлар резервына кертүгә конкурсның нәтиҗәләре буенча конкурс 
комиссиясе утырышының беркетмәсе белән рәсмиләштерелә. 

Күрсәтелгән карар (беркетмә) җыелган балларны һәм конкурс комиссиясе 
тарафыннан бәяләү нәтиҗәләре буенча кандидатлар алган урыннарны күрсәтү 
белән кандидатлар рейтингын үз эченә ала. 

4.4.18. Конкурс комиссиясе тарафыннан кадрлар резервына җыелган 
балларының гомуми суммасы максималь баллның 50 процентыннан да кимрәк 
булмаган санлы кандидатлар саны арасыннан кандидатлар тәкъдим ителә алалар. 

4.4.19. Кандидатның граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфалары урынына 
калуга конкурсның нәтиҗәләре буенча аның кадрлар резервына кертелүгә ризалык 
бирүе язмача формада яки көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 
имзаланган электрон документ формасында рәсмиләштерелә. 

4.4.20. Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүматлар конкурс тәмамланганнан 
соң 7 көн эчендә кандидатларга язмача җибәрелә, шул ук вакытта конкурста 
катнашу өчен документларын электрон рәвештә җибәргән кандидатларга – дәүләт 
хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат системасын кулланып, көчәйтелгән 
квалификацияле электрон имза белән имазаланган электрон документ рәвешендә. 
Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүматлар шушы ук срокта Министрлыкның 
рәсми сайтында һәм «Интернет» мәгълүмат-телекомуникация челтәрендә 
урнаштырыла. 

4.4.21. Кандидат Россия Федерациясе законнар җыелмасына туры китереп 
конкурс комиссиясе карарына шикаять белдерүгә хокуклы. 

4.4.22. Конкурста катнашуга кертелмәгән граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә) дәгъвачыларның hәм 
конкурста катнашкан кандидатларның документлары конкурс тәмамланганнан соң 
өч ел эчендә язмача гариза буенча аларга кире кайтарылырга мөмкин. Моңа кадәр 



документлар Министрлыкның архивында сакланалар, шуннан соң юкка 
чыгарылырга тиешләр. Конкурста катнашу өчен электрон рәвештә тапшырылган 
документлар өч ел эчендә сакланалар, шуннан соң юкка чыгарылырга тиешләр. 

4.4.23. Конкурста катнашуга бәйле чыгымнар (конкурс үткәрү урынына 
барып кайту, торак наймы, яшәү, элемтә чараларыннан файдалану чыгымнары h.б.) 
кандидатлар тарафыннан үз акчалары хисабына хәл ителә. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау 
 министрлыгында Татарстан Республикасы 

 дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазый- 
фасы урынына калуга (кадрлар резервына 

кертүгә) конкурс уздыру турында  
Нигезләмәгә № 1 Кушымта 

 
Татарстан Республикасы  

сәламәтлек саклау министры 
 

(инициаллар, фамилия) 
___________________________тан 

          (фамилия, исем, атасының исеме) 
  Торам ______________________ _____  
   Тел.      _____________________ _____ 

                                 (эш, йорт) 
 

 
Гариза 

 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калу өчен Татарстан 

Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына кертүгә) конкурста катнашырга миңа рөхсәт итәргә сорыйм. 
_____________________________________________________________________________________ 

(вазыйфаның атамасы) 
_____________________________________________________________________________________ 

(структур бүлекчәнең атамасы) 
 

2004 елның 27 июленнән № 79-ФЗ «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» Федераль законы, 2003 
елның 16 гыйварыннан № 3-ЗРТ «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» Татарстан Республикасы 
Законы, 2005 елның 1 февраленнән «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына 
калуга конкурс турында» Россия Федерациясе Президентының Указы, 2011 елның 14 мартыннан № УП-127 
«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә кадрлар резервы турында Нигезләмәне раслау турында» 
Татарстан Республикасы Президентының указы белән, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калуга (кадрлар резервына 
кертүгә) конкурс уздыру турында Нигезләмә белән, шул санда вакантлы вазыйфа урынына калу өчен күрсәтелгән 
квалификацион таләпләр белән, таныштым. Шәхси мәгълүматларны 2006 елның 27 июленнән № 152-ФЗ «Шәхси 
мәгълүматлар турында» Федераль законының таләпләренә туры китереп эшкәртүгә риза. 
 
Гаризага кушып бирәм: (кушып бирелгән документларны исемнәргә) 
________                                  ____________________                   _____________________________ 
   (дата)                                               (имза)                                           (имза расшифровкасы) 
 
Искәрмә. 
Гариза кулъязма рәвешендә оформить ителә. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Сәламәтлек 
 саклау министрлыгында Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмә- 
тенең вакантлы вазыйфасы урынына  
калуга (кадрлар резервына кертүгә) 

конкурс уздыру турында Нигезләмәгә 
 № 2 Кушымта 

 
 
 

 
Конкурс бюллетене 

 
20__ елның “__” ________ 
(конкурс уздыру датасы) 

_____________________________________________________________________________________ 
(аның урынына калуга конкурс уздырыла торган вазыйфаның тулы атамасы, яисә аны дәүләт  

_____________________________________________________________________________________ 
органының кадрлар резервына кертүгә конкурс уздырыла торган вазыйфалар төркеменең атамасы) 

 
 

Шәхси әңгәмә нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе әгъзасы тарафыннан кандидатка бирелгән балл 
 

(Белешмә өчен: максималь балл 10 балл тәшкил итә) 
 

Кандидатның 
фамилиясе, исеме, 
атасының исеме) 

Балл Куелган баллны кыскача дәлилләү 
 (кирәктә) 

1 2 3 
   

___________________________________________________________      ________________                                                                                                     
(конкурс комиссиясе әгъзасаның фамилиясе, исеме, атасының исеме)                               (имза) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Сәламәтлек  
саклау министрлыгында Татарстан 

 Республикасы дәүләт граждан хезмә- 
тенең вакантлы вазыйфасы урынына  
калуга (кадрлар резервына кертүгә)  

конкурс уздыру турында Нигезләмәгә 
 № 3 Кушымта 

 
Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калуга конкурсның йомгаклары 
буенча конкурс комиссиясенең 

КАРАРЫ 
20    ел 

 
                1. Утырышта -____________конкурс комиссиясе әгъзаларыннан катнашты _________ 

Конкурс комиссиясе утырышында 
катнашкан конкурс комиссиясе әгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме 

Вазыйфасы 

  

  
  

 
 

             2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы урынына калуга конкурс 
уздырылды 

____________________________________________________________________________ 
 (дәүләт органының структур бүлекчәсен күрсәтү белән вазыйфа атамасы) 

 
 

3. Кандидатларны рейтинглы бәяләү нәтиҗәләре 
 

Кандидатның фамилиясе, имсеме, 
атасының исеме 

Йомгаклау баллы Рейтингта урын (азаю 
тәртибендә) 

   
   
   



4. Конкурста җиңүчене билгеләү буенча тавыш бирү 
нәтиҗәләре 

 (барлык кандидатлар буенча тутырыла) 
 

  
(рейтингта беренче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) занявшего первое 

место в рейтинге) 
 

Конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

 

Тавыш бирү 

 «риза» «каршы»  «тыелдым» 

    

    
    

Нәтиҗәдә    
 

  
      (рейтингта икенче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

Конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

 

Тавыш бирү 

 «риза» «каршы»  «тыелдым» 

    

    
    

Нәтиҗәдә    
 

 
(рейтингта өченче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

 

Голосование 

 «риза» «каршы»  «тыелдым» 

    
    

    
Нәтиҗәдә    

Тавыш бирү нәтиҗәләренә аңлатмалар (кирәктә) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
5.  Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәге кандидатны   

конкурста җиңүче дип таный 



  
Җиңүче дип танылган кандидатның фамилиясе, исеме, 
атасының исеме  

Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәтенең вакантлы 

вазыйфасы 
 

  

6. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәге кандидатларны  дәүләт граждан 
хезмәтенең кадрлар резервына кертүгә тәкъдим итә 

 

Кадрлар резервына кертүгә тәкъдим ителгән кандидатның 
фамилиясе, исеме, атасының исеме 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан 
хезмәте вазыйфаларының төркеме 

  
 

 
 
Конкурс комиссиясе Рәисе                                         _______________         __________________________________ 
                                                                                                                                   (имза)                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе  
Рәисенең урынбасары                                                   _______________         __________________________________ 
                                                                                                                                   (имза)                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе сәркәтибе                                  _______________         __________________________________ 
                                                                                                                                   (имза)                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясенең  
бәйсез экспертлары                                                         _______________         __________________________________ 
                                                                                                                                   (имза)                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 Иҗтимагый советның 
Вәкилләре                                                        _______________         __________________________________ 
                                                                                                                                   (имза)                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс  комиссиясенең   
башка әгъзалары                                                      _______________         __________________________________ 
                                                                                                                                   (имза)                             (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы Сәламәтлек  
саклау министрлыгында Татарстан 

 Республикасы дәүләт граждан хезмә- 
тенең вакантлы вазыйфасы урынына  
 калуга (кадрлар резервына кертүгә)  

конкурс уздыру турында Нигезләмәгә 
 № 4 Кушымта 

 
 

Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгында  
кадрлар резервына кертүгә  конкурсның нәтиҗәләре буенча 

конкурс комиссиясе утырышының  
БЕРКЕТМӘСЕ 

20    ел 
 

1. Утырышта ____________конкурс комиссиясе әгъзаларыннан _________  катнашты 

Конкурс комиссиясе утырышында 
 катнашкан  конкурс комиссиясе әгъзасының 
фамилиясе, исеме, атасының исеме 

Вазыйфасы 

  

  
  

 
 

                  2. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар резервына кертүгә конкурс уздырылды 
_______________________________________________________________________________________________ 

 (вазыйфалар төркеменең атамасы) 
_________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Кандидатларны рейтинглы бәяләү нәтиҗәләре 
 

Кандидатның фамилиясе, имсеме, 
атасының исеме 

Йомгаклау баллы Рейтингта урын (азаю 
тәртибендә) 

   
   
   

 



4. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар резервына кертү өчен кандидатны 
(кандидатларны) билгеләү буенча тавыш бирү нәтиҗәләре  (бәяләү йомгаклары буенча максималь 
баллның 50 проценттан да ким булмаган санда алган кандидатлар буенча тутырыла) 
 

  
(рейтингта беренче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) занявшего первое 

место в рейтинге) 
 

Конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

 

Тавыш бирү 

 «риза» «каршы»  «тыелдым» 

    

    
    

Нәтиҗәдә    
 

  
      (рейтингта икенче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)  

Конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

 

Тавыш бирү 

 «риза» «каршы»  «тыелдым» 

    

    
    

Нәтиҗәдә    
 

 
(рейтингта өченче урын алган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Конкурс комиссиясе әгъзасының фамилиясе, исеме, 
атасының исеме 

 

Голосование 

 «риза» «каршы»  «тыелдым» 

    
    

    
Нәтиҗәдә    

Тавыш бирү нәтиҗәләренә аңлатмалар (кирәктә) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 



                 5. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе түбәндәге кандидатны (кандидатларны) кадрлар 
резервына кертү өчен билгели   
 

Җиңүче дип танылган кандидатның фамилиясе, исеме, 
атасының исеме  

Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вазыйфаларының 

төркеме  

  
 

Конкурс комиссиясе Рәисе                                     ______________       _____________________________ 
                                                                                                                            (имза)                (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе  
Рәисенең урынбасары                                             ______________       ______________________________ 
                                                                                                                            (имза)                     (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясе сәркәтибе                            _____________        ___________________________ 
                                                                                                                           (имза)                      (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс комиссиясенең  
бәйсез экспертлары                                                  _______________   ________________________________ 
                                                                                                                           (имза)                     (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Иҗтимагый советның 
Вәкилләре                                                   _______________        __________________________ 
                                                                                                                           (имза)                      (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
Конкурс  комиссиясенең   
башка әгъзалары                                                 _______________         __________________________ 
                                                                                                                            (имза)                     (фамилиясе, исеме, атасының исеме) 
 

 


