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№ 3 

 
                                                   КАРАР 
 

20 февраль 2019 ел 

 
Түбән Кама муниципаль районының идарәче кадрлар резервын формалаштыру, 

әзерләү һәм куллану тәртибе куллану тәртибе турында нигезләмәне раслау 
хакында 

 
Түбән Кама муниципаль районының идарәче кадрлар резервын 

формалаштыру, әзерләү һәм куллану тәртибен камилләштерү максатларында, 
карар бирәм: 

1. Түбән  Кама  муниципаль  районының  идарәче  кадрлар  резервын 
формалаштыру, әзерләү һәм куллану тәртибе турында Нигезләмәне расларга               
(1-нче кушымта). 

2. Түбән  Кама  муниципаль  районының  идарәче  кадрлар  резервын 
формалаштыру буенча комиссия составын расларга (2-нче кушымта). 

3. Түбән  Кама  муниципаль  районы  Советы  аппаратына  Түбән  Кама 
муниципаль районының идарәче кадрлар резервын формалаштыру, әзерләү һәм 
куллану буенча эш оештырырга. 

4. Түбән  Кама  муниципаль  районының  бюджет  һәм  финанслар 
департаментына әлеге карарны гамәлгә ашыруга бәйле чыгымнарны тиешле 
финанс елына Түбән Кама муниципаль районының бюджеты акчалары 
исәбеннән финанслауны алдан күреп эш итәргә. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама муниципаль 
районы Советы аппараты җитәкчесе А.Р.Сафинга йөкләргә. 
 
 

А.Р. Метшин 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы  
Башлыгының 2019 елның 20-нче февраль   
3-нче номерлы карарына 
1-нче кушымта 

 
 

Түбән Кама муниципаль районының идарәче кадрлар резервын формалаштыру, 
әзерләү һәм куллану тәртибе турында  

Нигезләмә 
 

I. Гомуми нигезләмәләр 
1. Әлеге Нигезләмә нигезендә, җирле үзидарә органнарының вакантлы 

идарәче вазыйфаларын биләү өчен дәгъвачылар әзерләү максатларында, Түбән Кама 
муниципаль районының идарәче кадрлар резервын формалаштыру тәртибе (алга 
таба – «идарә кадрлары резервы») билгеләнә. 

Идарәче кадрлар резервы шулай ук муниципаль унитар предприятиеләрдә һәм 
муниципаль учреждениеләрдә вакантлы идарәче вазыйфаларын, шулай ук җирле 
үзидарә органнарында һәм аларга караган муниципаль учреждениеләрдә һәм 
предприятиеләрдә башка вазыйфаларны биләү өчен кулланыла. 

2. Идарәче кадрлар резервы кирәкле шәхси, профессиональ һәм эшлекле сый-
фатларына ия Россия Федерациясе гражданнарыннан формалаша. 
            Идарәче кадрлар резервына гражданнарны кабул итүнең төп принциплары 
булып тора: 

- Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарын һәм муниципаль 
норматив хокукый актларны үтәү; 

- дәгъвачыларның  һөнәри  һәм  шәхси  сыйфатларын,  һөнәри  эшчәнлеге 
нәтиҗәләрен бәяләүдә объективлык;  

- дәгъвачы сыйфатында кабул иткәндә иреклелек; 
- аларның сәләтләре һәм һөнәри әзерлеге нигезендә дәгъвачы сыйфатында 

кабул ителүгә гражданнарның тигез мөмкинлеге булу; 
- дәгъвачылар  сыйфатында  гражданнарны  кабул  итү  буенча  конкурс                 

чараларын уздырганда, мәгълүматның ачыклыгы һәм һәркем өчен мөмкин булуы. 
3. Идарәче кадрлар резервында булу вакыты 3 ел тәшкил итә. 
4. Гражданнар бер үк вакытта берничә вазыйфаны берьюлы биләүгә, шул 

исәптән берничә орган һәм оешмаларда, идарә итү кадрлары резервына кабул ителә 
алалар. 

5. Идарәче кадрлар резервына гражданнарны конкурслы сайлап алу Түбән 
Кама муниципаль районының Идарәче кадрлар резервын формалаштыру 
комиссиясе (алга таба – Комиссия) тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

6. Идарәче кадрлар резервына кертелгән затлар реестры 1-нче кушымта               
нигезендә алып барыла. 
            Конкурслы сайлап алуны үткәрү, Комиссия эшчәнлеген тәэмин итү, идарәче 
кадрлар резервын формалаштыру һәм алып бару буенча оештыру-техник эшен 



башкару бурычлары Түбән Кама муниципаль районы Советы аппаратының кадрлар 
хезмәтенә йөкләнә. 

 
II. Кадрлар резервын формалаштыру 

7. Идарәче кадрлар резервына кертү конкурслы сайлап алу нәтиҗәләре 
нигезендә гамәлгә ашырыла. 

Конкурслы сайлап алуда катнашу хокукына 25 яшьтән алып 55 яшькә кадәрге 
югары һөнәри белеме һәм өч елдан да ким булмаган эш стажы булган Россия 
Федерациясе гражданнары ия. 

8. Конкурслы сайлап алу Комиссия тарафыннан Түбән Кама муниципаль 
районы Башлыгы карары буенча түбәндәгеләрне исәпкә алып үткәрелә: 

1) ел саен Комиссия тарафыннан үткәрелә торган җирле үзидарә 
органнарының кадрлар резервын формалаштыру дәгъвачыларына булган ихтыяҗын 
бәяләү. Дәгъвачыларга ихтыяҗны бәяләгәндә исәпкә алына: 

- җирле  үзидарә  органнарының  кадрлар  белән  тәэмин  ителеше  яисә 
муниципаль унитар предприятиеләр яки муниципаль учреждениеләрнең идарәче 
кадрларга ихтыяҗы; 

- җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәтнең вакантлы вазыйфалары 
барлыкка килү ихтималы; 

- гражданнарны алга таба җирле үзидарә органының кадрлар резервына кертү 
өчен идарәче кадрлар резервыннан төшереп калдыру фаразы. 

2) Түбән Кама муниципаль районы җирле үзидарә органнарының, Түбән Кама 
муниципаль районы составына керүче җирлекләрнең тәкъдимнәре. 

9. Гражданнарны идарәче кадрлар резервына кертүгә конкурслы сайлап алу 
турында мәгълүмат, конкурслы сайлап алуга кадәр 20 көннән дә соңга калмыйча, 
гаммәви мәгълүмат чараларында басылып чыга һәм Түбән Кама муниципаль 
районының рәсми сайтында урнаштырыла һәм түбәндәге мәгълүматны үз эченә ала: 

- гражданнарны идарәче кадрлар резервына кабул итү өчен таләпләр; 
- тәкъдим ителергә тиешле документлар исемлеге, кабул итү урыны һәм                

вакыты; 
- күрсәтелгән документлар кабул ителә торган срок; 
- бәйгене үткәрү датасы, урыны; 
- конкурс турында тулырак мәгълүмат чыганагы турында мәгълүматлар             

(телефон, факс, электрон почта, вәкаләтле хезмәткәрләрнең электрон адресы). 
10. Конкурслы сайлап алу процедурасында катнашырга теләк белдергән              

гражданнарның катнашуы өчен Комиссиягә тәкъдим ителергә тиеш: 
а) шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә һәм тикшерү чараларын үткәрүгә                     

ризалык белән шәхси гариза (кәгазьдә); 
б) кушымта нигезендә форма буенча анкета (кәгазьдә); 
в) паспорт күчермәсе; 
г) белем турында диплом күчермәсе; 
д) хезмәт кенәгәсе күчермәсе; 
е) фотография 3*4. 
Гражданин тәкъдим иткән мәгълүматларның дөреслеге өстәмә рәвештә              

тикшерелергә мөмкин. 



Гариза документларны теркәү журналында теркәлә. Гариза биргән гражданга 
документлар алу турында, аларны алу исемлеген һәм датасын күрсәтеп, расписка 
бирелә. 

11. Документларны  вакытында  тапшырмау,  аларны  тулы  күләмдә  яки 
рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тәкъдим итү гражданга аларны кабул итүдән 
баш тарту өчен нигез булып тора. 

12. Идарәче кадрлар резервына кертү өчен гражданнарны конкурслы сайлап 
алу Комиссия тарафыннан ике этапта үткәрелә. 

13. Беренче этапта, аны дәгъвачы сыйфатында кертү өчен, тәкъдим ителгән 
документларны өйрәнү һәм гражданның таләпләргә туры килүен ачыклау юлы 
белән, дәгъвачы сыйфатында кертүгә дәгъвачы гражданнарның алдан исемлеге 
формалаштырыла. 

14. Документлар кабул итү өчен билгеләнгән вакыт узгач, Комиссия тәкъдим 
ителгән документлар нигезендә түбәндәге карарларның берсен кабул итә: 

1) гражданны конкурслы сайлап алуның икенче этабын үтәргә рөхсәт итү           
турында; 

2) конкурслы сайлап алуның икенче этабын узуга гражданга рөхсәт бирүдән 
дәлилләнгән баш тарту турында; 

3)  конкурслы сайлап алуны хәл ителмәгән дип тану турында. 
15. Идарәче кадрлар резервына кандидат сайлап алу процедураларында               

катнашырга түбәндәге очракларда кертелми: 
а) медицина бәяләмәсе нигезендә аны тулысынча эшкә яраксыз дип тану,            

законлы көченә кергән суд карары белән эшкә сәләтсез яки чикле эшкә сәләтсез дип 
тану; 

б) аңа карата суд гаепләү карарының законлы көченә керүе, шулай ук                 
Федераль законда хөкемгә тартылу тәртибендә билгеләнгән юкка чыгарылмаган 
яисә капланмаган хөкемгә тартылганлык булган очракта; 

в) чит ил дәүләте гражданлыгы булу яисә Россия Федерациясе гражданының 
чит ил дәүләте территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы башка документ 
яисә тору кәгазе булу; 

г) әлеге Нигезләмәнең 7 пунктында идарәче кадрлар резервына конкурслы 
сайлап алуда катнашучыларга билгеләнгән таләпләргә туры килмәү; 

д) әлеге Нигезләмәнең 10 пунктында күрсәтелгән документларны тапшырмау. 
16. Идарәче кадрлар резервына конкурслы сайлап алуда катнашуга кер-

телмәгән кандидатка Комиссия тарафыннан тиешле баш тартуның сәбәпләре турын-
да язма формада хәбәр ителә. 

17. Икенче этапта, документларны кабул итү вакыты тәмамланганнан соң                  
60 көн эчендә, комиссия, федераль законнарга һәм Россия Федерациясенең башка 
норматив хокукый актларына каршы килми торган бәяләү методларын кулланып, 
конкурс процедуралары аша идарәче кадрлары резервына кандидатларны бәяләүне 
гамәлгә ашыра, шул исәптән мотивацияле кара-каршы интервьюны, законнарны 
белүне бәяләү, потенциалны (PIF) бәяләү, ассессмент-үзәк, модульле укыту үткәрү, 
проект эшләрен яклау. 

Үткәрелгән бәяләү нәтиҗәләре буенча Комиссия, бәяләү нәтиҗәләренә бәйле 
рәвештә әһәмиятенә карап, кандидатлар исемлеген әзерли. 



18. Идарәче кадрлар резервына кертү өчен кандидатларны сайлап алу комис-
сия утырышында бәяләү нәтиҗәләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла. 

19. Тәкъдим ителгән кандидатуралар буенча фикер алышканнан соң, Комис-
сия кандидатны идарәче кадрлар резервына кертү турында карар кабул итә яки 
тәкъдим ителгән кандидатураны кире кага. 

Уздырылган бәяләү нәтиҗәләре буенча иң югары нәтиҗәләргә ирешкән кан-
дидатлар идарәче кадрлар резервына өстенлекле кертү хокукына ия. 

Комиссия үткәрелгән бәяләү нәтиҗәләре буенча кандидат югары нәтиҗәләргә 
ирешмәгән очракта кандидатураны кире кага. 

20. Идарәче  кадрлар  резервына  кертелгән  затлар  исемлеге  Түбән  Кама му-
ниципаль районы Башлыгына танышу өчен тапшырыла. 

21. Конкурслы сайлап алу тәмамланганнан соң, Комиссия карары нигезендә, 
конкурс сайлап алуларының икенче этабында иң күп балл җыйган гражданнар 
идарәче кадрлар резервына кертелә. 

22.  Конкурслы сайлап алуда катнашкан барлык гражданнарга конкурслы сай-
лап алу нәтиҗәләре турында ул тәмамланганнан соң 30 көн эчендә язма рәвештә 
хәбәр ителә. 

 
III. Идарәче кадрлар резервына кертелгән дәгъвачыларны әзерләү 

23. Дәгъвачыларны әзерләү тиешле җирле үзидарә органының кадрлар хезмәте 
яки җирле үзидарә органының кадрлар эше өчен җаваплы белгеч тарафыннан шәхси 
планнар нигезендә башкарыла (3-нче кушымта). 

Дәгъвачылар белән эшләү буенча гомуми җитәкчелек Комиссия тарафыннан 
башкарыла. 

24. Шәхси планнар дәгъвачы катнашында эшләнә һәм җирле үзидарә органы 
җитәкчесе тарафыннан раслана 

25. Күрсәтелгән планда дәгъвачы тарафыннан кирәкле теоретик һәм гамәли 
белемнәр алуны, киләчәк эшнең характерын үзләштерүне, оештыру күнекмәләрен 
әзерләүне тәэмин итүче конкрет чаралар каралырга тиеш. 

26. Шәхси әзерлек планында түбәндәге эш формалары каралырга мөмкин: 
- идарә итүне оештыруның заманча методларына һәм алымнарына, законнар 

нигезләренә өйрәтү; 
- идарәче кадрлар резервына кертелгән гражданның биләргә тиешле вазыйфа-

сы профиле буенча аерым биремнәр (йөкләмәләр) үтәве; 
- муниципаль хокукый актлар проектларын әзерләүдә катнашу; 
- тиешле белемнәр өлкәсендә яңа казанышлар белән танышу һәм гамәли 

күнекмәләр алу максатында, конференцияләр, киңәшмәләр, семинарлар, комисси-
яләр, эш төркемнәре эшендә катнашу. 

27. Дәгъвачы, җирле үзидарә органы җитәкчесе карары буенча, дәүләт аккре-
дитациясе булган югары һөнәри, урта һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү учре-
ждениеләренә һөнәри яңадан әзерләү һәм (яки) квалификация күтәрү өчен укуга 
җибәрелергә мөмкин.  

28. Җирле үзидарәнең тиешле органы җитәкчесе кул куйган шәхси план 
үтәлеше турындагы хисап ел саен 1 декабрьгә кадәр Комиссиягә тапшырыла. Хисап 
чоры гражданны идарәче кадрлар резервына кертү вакытыннан башлана. 



29. Дәгъвачылар белән эшләү өчен кирәкле чыгымнарны финанслау әлеге 
максатларга Түбән Кама муниципаль районы бюджетында каралган акчалар хиса-
бына тормышка ашырыла. 

30. Идарәче  кадрлар  резервына  кертелгән  гражданнар  Татарстан Республи-
касы Түбән Кама муниципаль районы җирле үзидарәнең вәкиллекле органы карары 
белән каралган тәртиптә Түбән Кама муниципаль районында муниципаль хезмәт             
вазыйфаларының югары һәм төп төркемнәренә керә торган вазыйфаларны һәм 
вакантлы идарәче вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервына кертелергә мөмкин. 

 
IV. Кадрлар резервыннан чыгару 

31. Идарәче кадрлар резервында торучы дәгъвачы аннан түбәндәге очракларда 
төшереп калдырыла: 

-  әлеге Нигезләмәнең 1 пункты нигезендә аны вазыйфага билгеләгәндә; 
- Түбән Кама муниципаль районы муниципаль хезмәтенең вакантлы идарә ва-

зыйфаларын биләүгә кадрлар резервына кертү; 
- аның идарәче кадрлар резервында булу срогы чыккач; 
- аның язма гаризасы белән бәйле рәвештә; 
- әлеге  Нигезләмәнең  1  пункты  нигезендә  вазыйфаны  биләү  буенча 

тәкъдимнән кабат баш тартканда; 
- дәгъвачының үлеме (һәлак булуы), яисә билгесез булмавын тану, яисә закон-

лы көченә кергән суд карары белән вафат булган дип игълан итү; 
- кадрлар резервына аны биләүгә кертелгән (дәгъвачы) вазыйфаның кыскаруы; 
- вазыйфага квалификация таләпләрен үзгәртү, әгәр мондый үзгәрешләр 

нәтиҗәсендә дәгъвачы үзенең кадрлар резервында биләүгә торган вазыйфасының 
квалификация таләпләренә туры килмәсә.  

32. Идарәче кадрлар резервыннан дәгъвачыны чыгару Комиссия карары ниге-
зендә башкарыла. 

Әлеге карар нигезендә Түбән Кама муниципаль районы Советы аппаратының 
кадрлар хезмәте тарафыннан идарәче кадрлар резервында тиешле язу гамәлгә ашы-
рыла. 

33. Идарәче кадрлар резервыннан төшереп калдырылган дәгъвачыларга Ко-
миссия карары кабул ителгән вакыттан алып биш көн эчендә язма рәвештә кабул 
ителгән карар турында хәбәр ителә. 
 
 



Түбән Кама муниципаль районының  
идарәче кадрлар резервын формалаштыру, 
әзерләү һәм куллану тәртибе турында  
Нигезләмәгә  
1-нче кушымта 

 
Түбән Кама муниципаль районының  

идарәче кадрлар резервына кертелгән затлар реестры 
 

т/с Фамилиясе, исеме, 
атасының исеме Туу датасы 

Белеме 
(белгечлеген 

күрсәтеп, 
нинди уку 

йортын һәм 
ничәнче елда 
тәмамлаган), 

гыйльми 
дәрәҗә 

Эш урыны, 
биләгән 
вазыйфа 

Стаж 

Идарәче кадр-
лар резервына 
кертү датасы 
һәм хокукый 
акт реквизит-

лары 

Искәрмә-
ләр гомуми 

Биләгән 
вазыйфа 
буенча 
эшләр 

Муни-
ципаль 
хезмәт 

Белге-
члеге 

буенча 
эшләр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.            
2.            
3.            
4.            

 
 



Түбән Кама муниципаль районының  
идарәче кадрлар резервын формалаштыру, 
әзерләү һәм куллану тәртибе турында  
Нигезләмәгә  
2-нче кушымта                                                         

 
 

 КАДРЛАР РЕЗЕРВЫНА КАНДИДАТНЫҢ АНКЕТАСЫ 
 

ФИО 
 

  
 

Фото  
өчен урын 

Туу датасы 
 

 

Элемтә өчен 
мәгълүмат 
 

 

 
Гомуми мәгълүмат 

1.  Туу урыны  
2.  Яшәү адресы  
3.  Теркәлү адресы  
4.  Гражданлык   
5.  Гаилә хәле  
6.  Белеме (тәмамлау елы, уку йор-

тының исеме, белгечлек) 
 

7.  Өстәмә белем  
8.  Бүләкләр булу  
9.  Нинди чит телләргә ия һәм 

нинди дәрәҗәдә? 
 

10.   Хәрби бурычка мөнәсәбәт һәм 
хәрби звание 

 

11.  Хөкем ителгәнлек булу  
 Эш перспективалары турында мәгълүмат 
12.  Нинди вазыйфага дәгъва кыла-

сыз? 
 

13.  Сезне «Кадрлар резервы» муни-
ципаль проектында катнашырга 
мәҗбүр иткән мотивлар һәм 
кызыксындыру чаралары? 

 

14.  Нинди эш юнәлешләрендә сез үз 
сәләтегезне тормышка ашырырга 
теләр идегез? 

 

  



15.   Профессионал буларак 
үзегезнең иң көчле якларыгызны 
күрсәтегез 

 

16.   Башкаларга караганда яхшырак 
Сез  нәрсә эшли беләсез, 
тасвирлап бирегез 

 

17.   Тормышта нинди иң югары 
һөнәри уңышларга ирештегез? 

 

18.  Киләсе 5 елга нинди һөнәри 
максатларыгыз? 

 

19.  Ни өчен без Сезне эшкә алырга 
тиеш? 

 

20.  Әгәр сез теләгән вазыйфаны ал-
сагыз, беренче чиратта нәрсә 
эшләр идегез? 

 

21.  Эш тәҗрибәсе турында мәгълүмат 
Эш чоры Оешма исеме, вазыйфа Оешманың эшчән-

лек өлкәсе 
Оешма 
адресы 

 
 

   

  
 

   

 
 

   

  
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

22.  Хәзерге вакыттагы Сезнең төп 
вазыйфаи бурычларыгызны 
тасвирлагыз 

 

23.  Сезнең эшегезнең максаты 
нинди? 

 

24.  Югарыдагы җитәкче вазыйфала-
рын ул булмаганда башкар-
дыгызмы? 

 

25.  Җөмләләрне язып бетерегез:  
Эшемдә миңа ошый  
Эшемдә миңа ошамый  

  



26.   Әгәр дә эш өчен түләмәсәләр, 
сез хәзер кем булып эшләр иде-
гез? 

 

Хобби һәм мавыгулар турында мәгълүмат 
27.  Билгеләгез, Сезгә иң кызыгы 

нәрсә: 
Китаплар, театр, кино, күргәзмәләр, му-
зейлар, спорт, сәяхәтләр, башка-
лар…………….. 

28.  Ешрак буш вакытыгызны Сез 
ничек үткәрәсез? 

 

29.  Сез яраткан телетапшырулар  
30.  Сез нинди музыканы якынрак 

күрәсез? 
 

31.  Сез нәрсәгә өйрәнергә 
хыялландыгыз/хыялланасыз? 

 

32.   Балачакта Сез кем булырга 
хыялландыгыз? 

 

 Үз-үзеңне бәяләү турында мәгълүмат 
33.  Сез нинди дип сораганда, нинди 

сүзләр башыгызга килә? (3-4 
сыйфат) 

 

34.  Сезнең уңай сыйфатларыгыз  
35.  Сезнең тискәре сыйфатларыгыз  
36.  Характерның нинди сыйфатла-

рын сез үз-үзегездә үстерергә 
теләр идегез? 

 

Сәламәтлек турында мәгълүмат 
37.  Сезнең сәламәтлек торышы 

турында үзбәягез 
 

38.   Соңгы календарь елында ничә 
календарь көн вакытлыча эшкә 
яраксызлык белән бәйле рәвештә 
калдырылган һәм нинди сәбәп 
аркасында? 

 

39.  Начар гадәтләр  
Шәхси мәгълүматлар 

40.  Паспорт мәгълүматлары (серия, 
номер, кем тарафыннан һәм кай-
чан бирелгән) 

 
 

41.  СНИЛС  
42.  ИНН  
43.  Чит ил паспорты мәгълүматлары  
44.  Чит илдә булу  

  



45.  Якын туганнар турында мәгълүмат 
Туганлык 
дәрәҗәсе 

ФИО Туу елы Эш урыны, вазыйфа Телефон  

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

46.  Хәбәр итәргә теләгән өстәмә 
мәгълүмат 
 

 

 
           Миңа карата тикшерү чараларын үткәрүгә риза (риза) 
  
20__елның«___»______________      _________________/_______________________/ 

                                                   Имза     Расшифровкалау 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Түбән Кама муниципаль районының  
идарәче кадрлар резервын  
формалаштыру, әзерләү һәм  
куллану тәртибе турында  
Нигезләмәгә  
3-нче кушымта                                                         

      
 
20___ елга идарәче кадрлар резервына кертелгән__________________шәхси әзерләү 

                                                          (ФИО) 
ПЛАНЫ 

 
 
№ Чара Үтәү срогы Үтәү турында 

билге 
    
    
 
 
Җирле үзидарә органы 
Җитәкчесе                              _____________          _______________   
                               (Ф.И.О.)                            (имза) 

 
Идарәче кадрлар резервына 
кертелгән граждан                         _________________       _______________ 
                             (Ф.И.О.)                        (имза) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы 
Түбән Кама муниципаль районы  
Башлыгының 2019 елның 20-нче февраль 
3-нче номерлы карарына 
2-нче кушымта 

 
Түбән Кама муниципаль районының  

идарәче кадрлар резервын формалаштыру буенча комиссия составы 
 
Сафин  
Артур Рафис улы 

- Түбән Кама муниципаль районы Советы аппараты 
җитәкчесе, комиссия рәисе; 

Зарифуллин Рөстәм 
Таһир улы 

- Түбән Кама муниципаль районы Советы хокук бүлеге 
башлыгы урынбасары, комиссия рәисе урынбасары; 

Әкбәрова  
Әлфия Гомәр кызы 

- Түбән Кама муниципаль районы Советының гомуми 
бүлеге башлыгы, комиссия секретаре. 

Комиссия әгъзалары: 
Баһманов  
Хәмзә Әзәл улы 

-  Түбән Кама муниципаль районы Иҗтимагый советы 
рәисе (килешү буенча); 

Долотказина Эльвира 
Рәфгать кызы 

- Түбән Кама муниципаль районы Башлыгы урынбасары; 
 

Камелина  
Марина Валерий кызы 
 

- Түбән Кама муниципаль районы Советының 
җәмәгатьчелек һәм гаммәви мәгълүмат чаралары белән 
элемтә бүлеге башлыгы; 

Рамазанова Айзирәк 
Рәмзин кызы 

 Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты-
ның мәгариф идарәсе җитәкчесе урынбасары; 

Фәретдинов  
Айдар Рафис улы 

- Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты 
Җитәкчесе урынбасары; 

Шәйгазамова Гүзәлия 
Ильяс кызы 

- Түбән Кама муниципаль район Советы оештыру-
кадрлар бүлеге баш белгече; 

Шамбазова Гөлгенә 
Камил кызы 

- Түбән Кама муниципаль район Советы оештыру-
кадрлар бүлеге җитәкчесе урынбасары. 
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	- күрсәтелгән документлар кабул ителә торган срок;
	- бәйгене үткәрү датасы, урыны;
	- конкурс турында тулырак мәгълүмат чыганагы турында мәгълүматлар             (телефон, факс, электрон почта, вәкаләтле хезмәткәрләрнең электрон адресы).
	10. Конкурслы сайлап алу процедурасында катнашырга теләк белдергән              гражданнарның катнашуы өчен Комиссиягә тәкъдим ителергә тиеш:
	а) шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә һәм тикшерү чараларын үткәрүгә                     ризалык белән шәхси гариза (кәгазьдә);
	б) кушымта нигезендә форма буенча анкета (кәгазьдә);
	в) паспорт күчермәсе;
	г) белем турында диплом күчермәсе;
	д) хезмәт кенәгәсе күчермәсе;
	е) фотография 3*4.
	Гражданин тәкъдим иткән мәгълүматларның дөреслеге өстәмә рәвештә              тикшерелергә мөмкин.
	Гариза документларны теркәү журналында теркәлә. Гариза биргән гражданга документлар алу турында, аларны алу исемлеген һәм датасын күрсәтеп, расписка бирелә.
	11. Документларны  вакытында  тапшырмау,  аларны  тулы  күләмдә  яки рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып тәкъдим итү гражданга аларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора.

	15. Идарәче кадрлар резервына кандидат сайлап алу процедураларында               катнашырга түбәндәге очракларда кертелми:
	а) медицина бәяләмәсе нигезендә аны тулысынча эшкә яраксыз дип тану,            законлы көченә кергән суд карары белән эшкә сәләтсез яки чикле эшкә сәләтсез дип тану;
	б) аңа карата суд гаепләү карарының законлы көченә керүе, шулай ук                 Федераль законда хөкемгә тартылу тәртибендә билгеләнгән юкка чыгарылмаган яисә капланмаган хөкемгә тартылганлык булган очракта;
	в) чит ил дәүләте гражданлыгы булу яисә Россия Федерациясе гражданының чит ил дәүләте территориясендә даими яшәү хокукын раслаучы башка документ яисә тору кәгазе булу;
	г) әлеге Нигезләмәнең 7 пунктында идарәче кадрлар резервына конкурслы сайлап алуда катнашучыларга билгеләнгән таләпләргә туры килмәү;
	д) әлеге Нигезләмәнең 10 пунктында күрсәтелгән документларны тапшырмау.
	17. Икенче этапта, документларны кабул итү вакыты тәмамланганнан соң                  60 көн эчендә, комиссия, федераль законнарга һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларына каршы килми торган бәяләү методларын кулланып, конкурс процед...
	Үткәрелгән бәяләү нәтиҗәләре буенча Комиссия, бәяләү нәтиҗәләренә бәйле рәвештә әһәмиятенә карап, кандидатлар исемлеген әзерли.
	18. Идарәче кадрлар резервына кертү өчен кандидатларны сайлап алу комиссия утырышында бәяләү нәтиҗәләрен исәпкә алып гамәлгә ашырыла.
	19. Тәкъдим ителгән кандидатуралар буенча фикер алышканнан соң, Комиссия кандидатны идарәче кадрлар резервына кертү турында карар кабул итә яки тәкъдим ителгән кандидатураны кире кага.
	Уздырылган бәяләү нәтиҗәләре буенча иң югары нәтиҗәләргә ирешкән кандидатлар идарәче кадрлар резервына өстенлекле кертү хокукына ия.
	Комиссия үткәрелгән бәяләү нәтиҗәләре буенча кандидат югары нәтиҗәләргә ирешмәгән очракта кандидатураны кире кага.
	20. Идарәче  кадрлар  резервына  кертелгән  затлар  исемлеге  Түбән  Кама муниципаль районы Башлыгына танышу өчен тапшырыла.
	21. Конкурслы сайлап алу тәмамланганнан соң, Комиссия карары нигезендә, конкурс сайлап алуларының икенче этабында иң күп балл җыйган гражданнар идарәче кадрлар резервына кертелә.
	22.  Конкурслы сайлап алуда катнашкан барлык гражданнарга конкурслы сайлап алу нәтиҗәләре турында ул тәмамланганнан соң 30 көн эчендә язма рәвештә хәбәр ителә.
	30. Идарәче  кадрлар  резервына  кертелгән  гражданнар  Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы җирле үзидарәнең вәкиллекле органы карары белән каралган тәртиптә Түбән Кама муниципаль районында муниципаль хезмәт             вазыйфаларының ...
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