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«Татарстан Республикасы Җир һәм 
мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында 
Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын 
биләүгә (кадрлар резервына кертелүгә) 
конкурс үткәрү турында нигезләмәне 
раслау хакында» Татарстан 
Республикасы Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгының 2017 
елның 6 мартындагы № 86-пр боерыгы 
белән расланган Татарстан 
Республикасы Җир һәм мөлкәт 
мөнәсәбәтләре министрлыгында 
Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын 
биләүгә (кадрлар резервына кертелүгә) 
конкурс үткәрү турында нигезләмәнең 3 
нче кушымтасына үзгәрешләр кертү 
турында 
 

 

 
 

«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» Татарстан 
Республикасы Законының 10 статьясына һәм Муниципаль хезмәт турында 
Татарстан Республикасы кодексына үзгәрешләр кертү хакында» 2018 елның 13 
июлендәге № 50-ЗРТ Татарстан Республикасы Законы кабул ителү белән бәйле 
рәвештә боерык бирәм: 



 
«Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында 

Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә 
(кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү турында нигезләмәне раслау 
хакында» Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
министрлыгының 2017 елның 6 мартындагы № 86-пр боерыгы белән расланган 
Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә 
(кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү турында нигезләмәнең 3 
кушымтасына (алга таба – Нигезләмә) кертелгән беркетелгән үзгәрешләрне расларга 
(13.10.2017 № 504-пр; 27.06.2018 № 318-пр боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр 
белән бергә): 
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Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгында 
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакантлы вазыйфасын биләүгә 

(кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү турында нигезләмәнең 3 нче 
кушымтасына кертелгән үзгәрешләр 

  
 
2.4, 2.5 пунктларны яңа редакциядә бәян итәргә 
«2.4. Граждан хезмәте стажына яки белгечлек буенча эш стажына, граждан 

хезмәте вазыйфаларын биләү өчен кирәкле граждан хезмәткәрләренең әзерләнү 
юнәлешенә түбәндәге квалификация таләпләре билгеләнә:  

граждан хезмәте вазыйфаларының югары төркеменә керүче “җитәкчеләр” һәм 
“ярдәмчеләр (киңәшчеләр)” граждан хезмәте вазыйфаларын биләү өчен - кимендә өч 
еллык гражданлык хезмәте стажы яисә белгечлек, әзерләнү юнәлеше буенча 
кимендә дүрт еллык эш стажы; 

граждан хезмәте вазыйфаларының югары төркеменә керүче “белгечләр” 
категорияләрендә граждан хезмәте вазыйфаларын биләү өчен - кимендә өч еллык 
граждан хезмәте стажы яисә белгечлек, әзерләнү юнәлеше буенча кимендә дүрт 
еллык эш стажы; 

дәүләт хезмәте вазыйфаларының төп төркеменә керүче дәүләт хезмәте 
вазыйфаларын биләү өчен - дәүләт хезмәте буенча яисә белгечлек, әзерләнү 
юнәлеше буенча кимендә ике еллык эш стажы; 

дәүләт хезмәте вазыйфаларының әйдәүче төркеменә керүче “җитәкчеләр” 
категориясендә дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләү өчен – кимендә бер еллык 
дәүләт хезмәте стажы яисә белгечлек, әзерләнү юнәлеше буенча кимендә ике еллык 
эш стажы. 

Дәүләт хезмәте вазыйфаларының әйдәүче төркеменә керүче «ярдәмчеләр 
(киңәшчеләр)»,  «белгечләр», «тәэмин итүче белгечләр» категорияләренә, дәүләт 
хезмәте вазыйфаларының өлкән һәм кече төркемнәренә керүче барлык 
категорияләргә дәүләт хезмәте вазыйфаларын биләү өчен дәүләт хезмәте стажына 
яки белгечлек буенча эш стажына, әзерләнү юнәлешенә карата квалификация 
таләпләре билгеләнми. 



 
Дәүләт хезмәте стажын билгеләгәндә тиешле вазыйфаи төркемнәрдә федераль 

дәүләти граждан хезмәте вазыйфаларында, тиешле вазыйфаи төркемнәрдә хәрби 
вазыйфаларда һәм башка төр федераль дәүләт хезмәте вазыйфаларында, дәүләт 
вазыйфаларында, муниципаль вазыйфаларда, муниципаль хезмәт вазыйфаларында, 
федераль законнарга туры китереп башка вазыйфаларда эшләү стажы да исәпкә 
алына. 

 
2.5. Эшчәнлек юнәлешенә туры килгән гыйльми дәрәҗәсе булган затларга 

гражданлык хезмәте вазыйфаларының баш һәм әйдәүче төркеменә керүче 
«ярдәмчеләр (киңәшчеләр)» категорияләрендә гражданлык хезмәте вазыйфаларын 
биләү өчен, гражданлык хезмәте вазыйфаларының баш һәм әйдәүче төркеменә 
керүче «белгечләр» категориясендә гражданлык хезмәте вазыйфаларын биләү өчен, 
дәүләт органы җитәкчесенең карары буенча, әлеге таләпләрнең 2.4 пункты белән 
билгеләнгән гражданлык хезмәте стажына яки белгечлек буенча эш стажына, 
әзерләнү юнәлешенә карата квалификация таләпләре исәпкә алынмаска мөмкин.»; 

Түбәндәге эчтәлекле яңа 2.8, 2.9 пунктлар белән тулыландырырга: 
«2.8. Дәүләт хезмәткәренең вазыйфаи регламенты белән дәүләт хезмәте 

вазыйфасын биләү өчен белгечлеккә, әзерлек юнәлешенә карата квалификация 
таләпләре каралган икән, белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш стажын санаганда, 
күрсәтелгән стажга гражданинның (дәүләт хезмәткәренең) белем турында 
документы һәм (яисә) күрсәтелгән белгечлеге, әзерлек юнәлеше буенча 
квалификациясе турында документ алганнан соң әлеге белгечлек, әзерлек юнәлеше 
буенча эшләгән еллары кертелә.  

2.9. Дәүләт хезмәткәренең вазыйфаи регламенты белән дәүләт хезмәте 
вазыйфасын биләү өчен белгечлеккә, әзерлек юнәлешенә карата квалификация 
таләпләре каралмаган очракта, белгечлек, әзерлек юнәлеше буенча эш стажын 
санаганда, күрсәтелгән стажга гражданинның (дәүләт хезмәткәренең) дәүләт хезмәте 
вазыйфасын биләү өчен квалификация таләпләренә җавап бирә ала торган һөнәри 
белем турында документ алганнан соң, дәүләт хезмәте вазыйфаларын башкару өчен 
кирәкле булган белемнәр һәм осталык алынган эш чоры да кертелә.». 
 


