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2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы “Россия Федерациясенең дәүләт 
гражданлык хезмәте турында”гы Федераль законы, Россия Федерациясе 
Президентының 2005 елның 1 февралендәге 112нче номеры “Россия 
Федерациясенең дәүләт гражданлык хезмәтенең вакантлы вазифасына конкурс 
турында”гы Указы, 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ЗРТ номерлы “Татарстан 
Республикасы дәүләт гражданнар хезмәте турында”гы Татарстан Республикасы 
Законы нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт гражданнар хезмәтенә вакантлы 
вазифаларга һәм Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклау 
комитетында нәтиҗәле кадрлар резервы формалаштыру максатында боерам: 
 
 1. Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклак комитетында 
Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең вакантлы вазифасына 
(кадрлар резервына кертүгә) конкурс үткәрү турындагы Нигезләмәне расларга. 
 2.  Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 
 
  
Рәис                                                                                              И.Н. Гущин 
 
 
 
 

 
 

КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

 
 
 

ТАТАРСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ 

МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН 
САКЛАУ КОМИТЕТЫ 

 
 



 

 

 

2

 
Татарстан Республикасы 
Мәдәни мирас объектларын 
саклау Комитетының 
09.02.2019 14-П № лы 
боерыгы белән расланган 

  
 

 
Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклак комитетында Татарстан 
Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтенең вакантлы вазифасына (кадрлар 
резервына кертүгә) конкурс үткәрү турындагы Нигезләмә 
  

I. Гомуми нигезләмәләр 
 

 1.1. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына кертелүгә) конкурс үткәрү 
тәртибен, шартларын һәм методикасын билгели (алга таба - конкурс). 
 Конкурс Россия Федерациясе гражданнарының Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәтенә (алга таба - граждан хезмәте) тигез керү хокукын, шулай 
ук вазыйфаи үсешкә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең 
(алга таба - граждан хезмәткәрләре) хокукын тәэмин итә. 
 1.2. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы 
комитетында Конкурс (алга таба - Комитет) «Россия Федерациясе дәүләт граждан 
хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон (алга 
таба-Федераль закон) нигезендә, Россия Федерациясе Президентының «Россия 
Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс 
турында " 2005 елның 1 февралендәге 112 номерлы Указы нигезендә үткәрелә, 
«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә 
һәм дәүләт органнарының кадрлар резервына кертүгә конкурслар үткәрүнең бердәм 
методикасын раслау турында" 2018 елның 31 мартындагы 397 номерлы Россия 
Федерациясе Хөкүмәте карары (алга таба - 397 номерлы карар), «Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, Татарстан Республикасы 
Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтендә кадрлар 
резервы турында Нигезләмәне раслау хакында» 2011 елның 14 мартындагы ПУ-127 
номерлы Указы, Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы 
дәүләт граждан хезмәткәрләре һәм Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте 
вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар арасында тест үткәрүне оештыру 
мәсьәләләре " 2015 елның 11 декабрендәге ПУ-1192 номерлы Указы һәм Татарстан 
Республикасы Президенты каршындагы дәүләт граждан хезмәте һәм кадрлар 
департаменты карары , 2018 елның 8 июнендәге 25нче номерлы «Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре һәм Татарстан Республикасы дәүләт 
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граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва итүче гражданнар арасында тест 
үткәрү методикасын раслау турында»гы карары нигезендә оештырыла. 
 
Конкурс Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын (Кадрлар резервы 
граждан хезмәте вазифалары) биләүгә дәгъва итүчеләрнең һөнәри дәрәҗәсен, 
аларның әлеге вазифага квалификация таләпләренә туры килүен бәяләүдән 
гыйбарәт. 
 
 1.3. Комитетта граждан хезмәтенең вакант вазыйфасын биләүгә Конкурс 
комитет рәисе тарафыннан граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы булганда игълан 
ителә, аны биләү федераль закон нигезендә конкурс нигезендә башкарыла. 
 Комитетның кадрлар резервына кертелүгә Конкурс комитетның граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын һәм Комитетның кадрлар резервын биләү өчен 
белгечләргә булган ихтыяҗын ел саен бәяләү нәтиҗәләре буенча хокукый, оештыру 
һәм кадрлар эше бүлеге тарафыннан оештырыла. 
 Комитетның кадрлар резервына кертелүгә Конкурс комитет комиссиясе 
тарафыннан әлеге Нигезләмәдә каралган тәртиптә үткәрелә. 
1.4. Конкурс түбәндәге максатта үткәрелә: 
Россия Федерациясе гражданнарының граждан хезмәтенә тигез керү хокукын 
аларның сәләтләренә һәм һөнәри әзерлеге, шулай ук граждан хезмәткәрләренең 
вазыйфаи үсешкә хокуклары конкурс нигезендә; 
Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары белән билгеләнгән 
таләпләргә туры килә торган һәм конкурста катнашуга кертелгән кандидатларның 
гомуми саныннан граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләп тору өчен иң 
якын килүче кандидатларны сайлап алу; 
граждан хезмәте вазыйфаларын биләү өчен Комитет кадрлар резервын 
формалаштыру. 
1.5. Конкурс үткәргәндә хәл ителә торган бурычлар: 
конкурс биремнәрен һәм процедураларны үтәгәндә барлык кандидатлар өчен тигез 
шартлар тәэмин итү; 
кандидатларны гражданлык хезмәте культурасына туры килү критерийлары, һөнәри 
компетентлык һәм шәхси-эшлекле сыйфатлар нигезендә бәяләү; 
 конкурста катнашучылар арасында Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы 
вазыйфасына (кадрлар резервы граждан хезмәте вазыйфасы) тиешле таләпләргә 
туры килә торган затларны конкурс биремнәрен үтәү һәм конкурс процедураларын 
узу нәтиҗәләрен чагыштыру юлы белән билгеләү. 
 1.6. Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә Конкурс 
үткәрелми торган очраклар: 
 “җитәкчеләр”  категориясе граждан хезмәте вазыйфасын билгеләнгән вакытка 
биләп торуга билгеләгәндә»; 
 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан гамәлгә ашырыла 
торган «җитәкчеләр» категориясе граждан хезмәте вазыйфасына билгеләп 
куелганда; 
 вакытлы хезмәт контрактын төзегәндә; 
 “Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында” 2004 елның 27 
июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законның 28 статьясындагы 2 өлешендә, 31 
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статьясындагы 1 өлешендә һәм 60.1 статьясындагы 9 өлешендә каралган 
очракларда граждан хезмәткәрен башка вазыйфага билгеләгәндә»;  
      граждан хезмәтендә кадрлар резервына кертелгән граждан хезмәткәре (граждан) 
вазыйфасына билгеләп куелганда.  
1.7. Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә Конкурс 
үткәрелмәскә мөмкин: 
 граждан хезмәтенең аерым вазыйфаларына билгеләп куелганда, вазыйфаи 
бурычларны үтәү дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне файдалануга бәйле, 
Комитет боерыгы белән расланган вазыйфалар исемлеге буенча. 
 1.8. Кандидат конкурс комиссиясе карарына Россия Федерациясе законнары 
нигезендә шикаять бирергә хокуклы. 
1.9. Конкурста катнашуга кертелмәгән граждан хезмәтенең вакант вазыйфасын 
биләүгә дәгъва итүчеләрнең һәм конкурста катнашучы кандидатларның 
документлары язма гариза буенча конкурс тәмамланганнан соң өч ел дәвамында 
кире кайтарыла. Әлеге срок тәмамланганчы документлар Комитет архивында 
саклана, шуннан соң юкка чыгарылырга тиеш. Электрон рәвештә тәкъдим ителгән 
конкурста катнашу өчен документлар өч ел дәвамында саклана, шуннан соң 
гамәлдән чыгарылырга тиеш. 
 1.10. Конкурста катнашу белән бәйле чыгымнар (конкурс үткәрү урынына 
бару һәм кире кайту, торак урынын наемга алу, Яшәү, элемтә чараларыннан 
файдалану һәм башкалар) кандидатлар тарафыннан үз акчалары исәбеннән гамәлгә 
ашырыла. 
  

II. Конкурс комиссиясен формалаштыру һәм эш тәртибе 
 
 2.1.  Конкурс үткәрү өчен комитетта даими эшләп килүче конкурс комиссиясе 
төзелә, аның составы Комитет боерыгы белән раслана. 
 2.2. Конкурс комиссиясе комиссия рәисеннән, рәис урынбасарыннан, 
сәркатипләрдән һәм комиссия әгъзаларыннан тора. 
 2.3. Конкурс комиссиясе эшчәнлеге белән җитәкчелек итү конкурс комиссиясе 
рәисе тарафыннан башкарыла. Конкурс комиссиясе рәисе булмаган чорда аның 
хокукларын һәм бурычларын конкурс комиссиясе рәисе урынбасары башкара. 
Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе эшен (гаризаларны теркәү, 
кабул итү, эшләрне формалаштыру, конкурста катнашучыларны исәпкә алу 
журналын алып бару, конкурс комиссиясе карарларын рәсмиләштерү һ.б.) тәэмин 
итә.  
2.4. Комитет рәисе, һәм (яисә) комитет рәисе урынбасары, граждан хезмәткәрләре 
(шул исәптән конкурс үткәрелә торган хокукый, оештыру һәм кадрлар эше 
бүлегеннән, структур бүлекчәдән), комитет рәисе вәкаләтле, Татарстан 
Республикасы Президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты 
вәкиле, Комитет каршындагы Иҗтимагый совет вәкилләре, шулай ук Комитет 
каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан чакырылган 
фәнни, мәгариф һәм башка оешма вәкилләре, комитет рәисе запросы буенча 
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар 
департаменты экспертларның шәхси мәгълүматларын күрсәтмичә. 
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 Комитет рәисе, һәм (яисә) комитет рәисе урынбасары, граждан 
хезмәткәрләре (шул исәптән конкурс үткәрелә торган хокукый, оештыру һәм 
кадрлар эше бүлегеннән, структур бүлекчәдән), комитет рәисе вәкаләтле, Татарстан 
Республикасы Президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты 
вәкиле, Комитет каршындагы Иҗтимагый совет вәкилләре, шулай ук  
          Комитет каршындагы дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан 
чакырылган фәнни, мәгариф һәм башка оешма вәкилләре, комитет рәисе запросы 
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм 
кадрлар департаменты экспертларның шәхси мәгълүматларын күрсәтмичә.
 Комитет каршындагы Иҗтимагый совет вәкилләренең һәм бәйсез 
экспертларның гомуми саны Конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми саныннан 
кимендә бер чиректә булырга тиеш.  
2.5. Дәүләт серен тәшкил итүче белешмәләрне файдалануга бәйле граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү өчен Конкурс комиссиясе 
составы дәүләт сере турында Россия Федерациясе законнары нигезләмәләрен исәпкә 
алып төзелә. 
 2.6. Конкурс комиссиясе составы шулай итеп төзелә, конкурс комиссиясе 
тарафыннан кабул ителгән карарларга йогынты ясый алырлык мәнфәгатьләр 
каршылыклары барлыкка килү мөмкинлеге төшереп калдырылырга тиеш. 
  2.7. Конкурс комиссиясе утырышы граждан хезмәтенең вакант вазыйфасын 
(Кадрлар резервы граждан хезмәте вазыйфасы) биләп торуга кимендә ике кандидат 
булганда үткәрелә һәм әгәр анда аның әгъзаларының гомуми саныннан кимендә 
өчтән икесе катнашса, хаклы санала. Конкурс комиссиясе утырышын бары тик 
граждан хезмәте Вазыйфаларын биләүче комиссия әгъзалары катнашында гына 
үткәрү рөхсәт ителми. 
 2.8. Конкурс комиссиясе: 
 конкурсны үткәрү шартларын регламентлаучы документлар, методик һәм 
башка материаллар раслый; 
 граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә (кадрлар резервына 
кертүгә) дәгъва кылучы гражданнарга (граждан хезмәткәрләренә) конкурс үткәрү 
шартлары турында хәбәр итә һәм консультация бирә;  
 кандидатлардан алынган мөрәҗәгатьләр буенча Конкурс документлары 
тәкъдим итә; 
 граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 
кертелүгә) кандидатлар тәкъдим иткән документларны тикшергәннән соң, конкурс 
комиссиясе конкурсның икенче этабына кертелгән кандидатлар исемлеген раслый; 
 кандидатларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен бәяли; 
 конкурска йомгак ясау, кандидатны конкурста җиңүче дип тану турында 
Карар кабул итә, аны Комитетның кадрлар резервына кертү өчен тәкъдим итә. 
 2.9. Конкурс комиссиясенең кадрлар резервына кертү өчен граждан 
хезмәтенең (кандидат) вакантлы вазыйфасына конкурс җиңүен билгеләү турындагы 
карары ачык тавыш белән утырышта катнашучы әгъзаларының күпчелек тавышы 
белән кабул ителә. 
 Тавышларның тигезлеге булганда конкурс комиссиясе рәисе тавышы хәлиткеч 
булып тора. Ул конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсендә теркәлә һәм конкурс 
комиссиясенең бу әгъзасы имзасы белән беркетелә. 
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  2.10. Конкурс комиссиясе карары кандидат булмаган очракта кабул ителә 
һәм Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына (аның ризалыгы белән 
кадрлар резервына кертү) билгеләү яисә бу вазифадан баш тарту өчен нигез булып 
тора. 
 2.11Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нәтиҗәләре граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс йомгаклары буенча конкурс комиссиясе 
карары һәм кадрлар резервына кертүгә конкурс нәтиҗәләре буенча 397 номерлы 
карар белән расланган формалар буенча конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе 
белән рәсмиләштерелә. 
 Шул ук вакытта конкурс комиссиясе граждан хезмәте вазыйфасына беренче 
тапкыр билгеләнә торган граждан өчен сынау срогын дәвам итү яки граждан 
хезмәткәрен башка төркем яки категория комитетында граждан хезмәте 
вазыйфасына күчергәндә тәкъдим ителергә мөмкин. 
        Конкурсны оештыру һәм уздыруны тәэмин итү, конкурс комиссиясе эшен 
Комитетның хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге гамәлгә ашыра. 

 
III. Конкурста катнашучылар 

 

 3.1. Конкурста катнашу өчен Россия Федерациясе гражданнары, шулай ук 
Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар резервына 
кертүгә) кандидатларга карата таләпләргә туры килә торган һәм 3.8 пунктында 
каралган вакытка бирелгән граждан хезмәткәрләре кертелә. әлеге нигезләмәләр, 
күрсәтелгән документлар 3.4 пунктларында. 1.5. яки 3.6. әлеге Нигезләмә нигезендә. 
 3.2. Граждан (граждан хезмәткәре) граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын 
(Кадрлар резервы граждан хезмәте вазыйфасын) биләү өчен квалификация 
таләпләренә туры килмәү, шулай ук Федераль законда билгеләнгән чикләүләргә 
бәйле рәвештә конкурста катнашу рөхсәт ителми. 
 3.3. Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә (кадрлар 
резервына кертелүгә) кандидатларга таләпләр Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында законнары нигезендә билгеләнде. 
 3.4. Конкурста катнашырга теләк белдергән Россия Федерациясе гражданины 
комитетка түбәндәгеләрне тәкъдим итә:   
            әлеге Нигезләмәнең кушымтасына кушымта нигезендә шәхси гариза; 
           - Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган форма буенча 
тутырылган һәм имзаланган анкета фоторәсемнәр белән; 
   - паспорт яки аны алмаштыручы документның күчермәсе (тиешле документ 
конкурска килү буенча шәхсән тапшырыла); 
  - кирәкле һөнәри белем, квалификацияне һәм эш стажын раслаучы 
документлар: 
 - хезмәт кенәгәсенең күчермәсе (хезмәт (хезмәт) эшчәнлеге беренче тапкыр 
гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш), Эш (хезмәт) урыны буенча нотариаль 
яки кадрлар хезмәте раслаган яки гражданның хезмәт (хезмәт) эшчәнлеген раслаучы 
башка документлар; 
 - белем һәм квалификация турындагы документлар күчермәләре, шулай ук 
граждан теләге буенча өстәмә һөнәри белем бирү нәтиҗәләре буенча квалификация 
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күтәрүне яки бирүне раслаучы документлар, гыйльми дәрәҗә бирү 
турындагы документлар, эш урыны буенча нотариаль яки кадрлар хезмәте раслаган 
гыйльми исем күчермәләре;   
           гражданда граждан хезмәтенә керүгә яки аны үтүгә комачаулаучы авыруның 
булмавы турында документ (Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль 
үсеш министрлыгының 2009 елның 14 декабрендәге 984н номерлы боерыгы белән 
расланган 001 - ГС/у исәп формасы) 
  Федераль законда, башка федераль законнарда, Россия Федерациясе 
Президенты указларында һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте карарларында каралган 
башка документлар. 
 3.5. Комитетның конкурста катнашырга теләк белдергән граждан хезмәткәре 
комитет рәисе исеменә гариза бирә. 
 3.6. Башка дәүләт органында вазыйфа биләгән граждан хезмәткәре, конкурста 
катнашырга теләк белдергән, Комитет рәисе исеменә һәм ул имзалаган һәм дәүләт 
органының кадрлар хезмәте тарафыннан расланган гариза тапшыра. 
3.7. раждан хезмәткәре (граждан хезмәткәре) ризалыгы белән, граждан хезмәте 
вазыйфасы буенча вазыйфаи бурычларны үтәү граждан (граждан хезмәткәре) дәгъва 
иткән граждан хезмәте вазыйфасы буенча дәүләт һәм закон тарафыннан саклана 
торган башка серне тәшкил итүче белешмәләргә аны кертү процедурасы үткәрелә, 
мондый мәгълүматларны куллануга бәйле. 
           Граждан тарафыннан комитетка тапшырылган белешмәләрнең дөреслеге 
тикшерелергә тиеш. 
Электрон рәвештә бирелгән мәгълүматлар Россия Федерациясе Хөкүмәте 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә автомат рәвештә тикшерүгә дучар ителә. 
 Граждан хезмәткәрләренә бирелгән мәгълүматларның дөреслеген тикшерү 
Комитетта граждан хезмәте вазыйфаларының югары төркеменә караган граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста катнашу очрагында гына 
гамәлгә ашырыла. 
  3.8. 3.4 пунктларда күрсәтелгән документлар. 1.5. һәм 3.6. әлеге Нигезләмәнең 
21 календарь көне эчендә аларны «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең 
кадрлар составы белән идарә итүнең бердәм мәгълүмат системасы» федераль дәүләт 
мәгълүмат системасының рәсми сайтында кабул итү турында белдерү 
урнаштырылган көннән алып (алга таба - федераль мәгълүмат системасы) комитетка 
граждан (граждан хезмәткәрләренә) шәхсән, почта аша яки күрсәтелгән мәгълүмат 
системасын кулланып җибәрү юлы белән яки электрон рәвештә тапшырыла. 
 Документларны электрон рәвештә тапшыру тәртибе Россия Федерациясе 
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә. 
  3.9. Документларны вакытында тапшырмау, аларны тулы күләмдә бирү яки 
нигезле сәбәпсез рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып күрсәтү гражданга (граждан 
хезмәткәренә) аларны кабул итүдән баш тарту өчен нигез булып тора. 
 Документларны вакытында тапшырмаган очракта, аларны тулы күләмдә 
тапшырмаган яки нигезле сәбәпләр аркасында рәсмиләштерү кагыйдәләрен бозып, 
Рәис аларны кабул итү вакытын күчерергә хокуклы.   
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IV. Конкурсны үткәрү методикасы 
 4.1. Конкурсларга әзерлек кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын 
бәяләү ысулларын сайлау (алга таба - бәяләү алымнары) һәм аларга тиешле конкурс 
биремнәрен формалаштыруны, кирәк булганда, граждан хезмәтенең вакантлы 
вазифаларына карата граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи регламентларының 
нигезләмәләрен актуальләштерүне күздә тота. 
 4.2. Граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи регламентлары нигезләмәләрен 
актуальләштерү, бәяләү ысулларын сайлау һәм аларга тиешле конкурс биремнәрен 
формалаштыру комитетның хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге белән 
килешү буенча кызыксынган структур бүлекчәсе тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
Рәис карары буенча граждан хезмәткәрләренең вакантлы вазыйфаларына карата 
конкрет белгечлек (әзерлек юнәлеше) буенча квалификация таләпләре куелырга 
мөмкин. 
4.3. Кандидатларның һөнәри дәрәҗәсен бәяләү, конкурс процедуралары барышында 
квалификация таләпләренә туры килү-килмәвен бәяләү өчен федераль законнарга 
һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларына каршы килмәгән 
бәяләү методлары кулланылырга мөмкин. 
4.4.  Конкурс ике этапта үткәрелә. 
       4.5. Беренче этапта комитетның хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге 
оештыра: 
        комитетның һәм федераль мәгълүмат системасының рәсми сайтларында 
конкурсны үткәрү турында мәгълүмат әзерләү һәм урнаштыру: граждан хезмәтенең 
вакантлы вазыйфасы (Кадрлар резервы граждан хезмәте вазыйфасы) исеме, әлеге 
вазыйфаны биләп торуга кандидатка карата куела торган квалификация таләпләре, 
граждан хезмәтен узу шартлары, граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын 
биләүгә кандидатлар күрсәтә торган документлар һәм материаллар исемлеге 
нигезендә тапшырылырга тиешле документларны кабул итү урыны һәм вакыты 
(кадрлар резервына кертелүгә) комитетка тапшырыла торган документлар, конкурс 
үткәрү датасы, аны үткәрү урыны һәм тәртибе, бәяләү алымнары, граждан 
хезмәткәренең вазыйфаи регламенты нигезләмәләре, вазыйфаи бурычларны 
үтәмәгән (тиешенчә үтәмәгән) өчен хокук һәм җаваплылык, граждан хезмәткәренең 
һөнәри хезмәт эшчәнлеге нәтиҗәлелеге күрсәткечләре, федераль мәгълүмат 
системасында урнаштырылган беренчел квалификация тестына ссылка, башка 
мәгълүмати материаллар;  
        кандидатлар тапшырган документларны тикшерү;  
(граждан хезмәткәренең) квалификация таләпләренә (һөнәри белем дәрәҗәсе, 
граждан хезмәте стажы (башка төр дәүләт хезмәте) яки белгечлек буенча эш стажы 
(тәҗрибәсе) туры килүен тикшерү, әзерләү юнәлеше, һөнәри белем һәм күнекмәләр, 
хезмәт вазыйфаларын башкару өчен кирәкле). 
      Конкурсның беренче этабы документларны кабул итү турында белдерү 
урнаштырылган көннән башлана һәм 21 көннән дә иртәрәк тәмамланмый.  
4.6. Кандидат үз һөнәри дәрәҗәсен мөстәкыйль бәяләү өчен конкурс кысаларыннан 
тыш беренчел квалификация тестын узарга мөмкин, бу хакта конкурс игълан итү 
өлешендә күрсәтелә. 
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Кандидат үз һөнәри дәрәҗәсен мөстәкыйль бәяләү өчен конкурс 
кысаларыннан тыш беренчел квалификация тестын узарга мөмкин, бу хакта конкурс 
игълан итү өлешендә күрсәтелә. 
Башлангыч тест үз эченә Россия Федерациясе дәүләт теле (рус теле) кандидатлар 
белән эш итү дәрәҗәсен, Россия Федерациясе Конституциясе нигезләре, дәүләт 
хезмәте һәм коррупциягә каршы тору турында Россия Федерациясе законнары 
нигезләре, мәгълүмати-коммуникацион технологияләр өлкәсендә белемнәр һәм 
белемнәр белүне бәяләү өчен биремнәр ала. 
Беренчел тест федераль мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштырыла, 
аны узу өчен кандидатларга керү түләүсез бирелә. 
Кандидатның беренчел тестны үтү нәтиҗәләре конкурс комиссиясе тарафыннан 
игътибарга алына алмый һәм конкурста катнашу өчен документлар кабул итүдән 
баш тарту өчен нигез була алмый. 
4.7. Федераль законнар һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукый 
актлары нигезендә гражданның граждан хезмәтенә керүенә комачаулаучы хәлләрне 
тикшерү барышында билгеләнгәндә, ул комитет рәисе тарафыннан конкурста язма 
формада катнашудан баш тарту сәбәпләре турында хәбәр ителә. 
4.8. Әгәр граждан конкурста катнашу өчен документларны электрон рәвештә 
тапшырса, конкурста катнашудан баш тарту сәбәпләре турында хәбәр аңа федераль 
мәгълүмат системасын кулланып көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 
имзаланган электрон документ рәвешендә җибәрелә. 
Конкурста катнашуга кертелмәгән вакант вазыйфаны биләп торуга дәгъва кылучы 
әлеге карарны Россия Федерациясе законнары нигезендә шикаять бирергә хокуклы. 
4.9. Конкурсның беренче этабын тәмамлау шарты-комитетта бер вакантлы граждан 
хезмәте вазыйфасына (кадрлар резервы граждан хезмәте вазыйфасына) кимендә ике 
кандидат булу. 
Кандидатлар булмаган яки вазифага квалификация таләпләрен канәгатьләндерүче 
бер кандидат булган очракта, конкурс хәл ителмәгән дип таныла. 
Бу очракта бердәнбер кандидат конкурсның таләп ителә торган кандидатлар саны 
булмау сәбәпле килеп чыкмаган дип танылуы турында язмача хәбәр ителә. 
4.10. Конкурсның беренче этабы тәмамлангач, Комитет рәисе дата турында  карар 
кабул итә (әмма катнашу өчен документлар кабул итү тәмамланганнан соң 30 
календарь көннән дә соңга калмыйча), конкурсның икенче этабын үткәрү вакыты 
һәм урыны турында карар кабул итә. Дәүләт һәм закон тарафыннан саклана торган 
башка серне тәшкил итүче мәгълүматка рөхсәт алган очракта, конкурсның икенче 
этабын үткәрү вакытын комитет рәисе билгели. 
Комитетның хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге конкурсның икенче этабы 
башланганчы 15 календарь көннән дә соңга калмыйча Комитетның һәм федераль 
мәгълүмат системасының рәсми сайтларында аны үткәрү датасы, урыны һәм вакыты 
турында мәгълүмат, конкурста катнашуга кертелгән кандидатлар исемлеген 
урнаштыра һәм кандидатларга тиешле хәбәрләр язма рәвештә җибәрә, шул ук 
вакытта конкурста катнашу өчен документларны электрон рәвештә тапшырган 
кандидатларга - көчәйтелгән квалификацияле электрон документ формасында. 
4.11. Конкурсның икенче этабында гамәлгә ашырыла: 
«Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте һәм Татарстан Республикасында 
муниципаль хезмәт кадрлар составының бердәм мәгълүмат системасы " Татарстан 
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Республикасы Дәүләт Мәгълүмат Системасына кандидатлар турында 
мәгълүмат кертү (алга таба - бердәм мәгълүмати кадрлар системасы); 
конкурс комиссиясе кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын бәяләү; 
Комитетта граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасына (кадрлар резервына кертүгә) 
конкурс җиңүчесен билгеләү турында конкурс комиссиясе карары кабул итү; 
бердәм мәгълүмати кадрлар системасында конкурс нәтиҗәләрен рәсмиләштерү; 
конкурс нәтиҗәләрен федераль мәгълүмат системасы сайтында бастырып чыгару. 
  4.12. Конкурс комиссиясе кандидатларны алар тарафыннан тәкъдим ителгән 
Мәгариф, граждан яки башка дәүләт хезмәте узу, башка хезмәт эшчәнлеген гамәлгә 
ашыру турындагы документлар нигезендә, шулай ук бәяләү методларын кулланып 
конкурс процедуралары нәтиҗәләре нигезендә бәяли, алар тест, индивидуаль 
әңгәмә, анкеталаштыру, язма эш, документ проектын әзерләү, реферат язу яисә 
дәүләт хезмәтенең вакантлы вазыйфасын үтәүгә бәйле мәсьәләләр буенча тест уза 
ала. 
Конкурс үткәрелә торган вазыйфалар төркеменә һәм категориясенә карап, төрле 
ысуллар кулланылырга мөмкин. Кандидатларны бәяләү өчен конкурс 
процедуралары барышында кимендә өч бәяләү методы кулланыла. Шул ук вакытта 
тест һәм кандидат белән шәхси әңгәмә барлык кандидатлар өчен мәҗбүри методлар 
булып тора. 
  4.13. Тест аша гражданнар хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләүгә 
кандидатлар белән эш итү дәрәҗәсен бәяләү һәм Россия Федерациясе дәүләт теле 
комитетының кадрлар резервына кертү, Россия Федерациясе һәм Татарстан 
Республикасы Конституциясе нигезләре, дәүләт хезмәте һәм коррупциягә каршы 
тору турындагы Россия Федерациясе законнары, мәгълүмати-коммуникацион 
технологияләр өлкәсендәге белемнәр һәм белемнәр, шулай ук һөнәри хезмәт 
эшчәнлеге төренә карап белем һәм осталык белән бәйле белем алу һәм осталык 
белән бәйле рәвештә башкарыла. 
Тестларны оештыру Комитеттан бердәм мәгълүмати кадрлар системасында кергән 
гаризалар нигезендә Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт 
хезмәте һәм кадрлар департаменты тарафыннан гамәлгә ашырыла. 
Тестка гариза Бердәм мәгълүмат Кадрлар системасында кадрлар хезмәте 
тарафыннан конкурс комиссиясе утырышына кадәр ике атнадан да соңга калмыйча 
формалаштырыла. 
Тест үткәрү Татарстан Республикасы Президенты каршындагы дәүләт хезмәте һәм 
кадрлар департаменты тарафыннан расланган тестлаштыру методикасы нигезендә 
Татарстан Республикасы Президентының 2015 елның 11 декабрендәге ПУ-1192 
номерлы «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренә һәм Татарстан 
Республикасы дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын биләүгә дәгъва итүче 
гражданнарга тест үткәрүне оештыру мәсьәләләре»гы Указы нигезендә гамәлгә 
ашырыла. 
Тест нәтиҗәләре Бердәм мәгълүмати кадрлар системасында күрсәтелә. 
Конкурс комиссиясе секретаре нәтиҗәләрне кыска белешмә рәвешендә, аларны 10 
баллы системага күчерү юлы белән рәсмиләштерә. 
4.14. Моннан тыш, тест күрсәтелгән 4.13 пунктында. вакантлы вазыйфа булган 
(кадрлар резервының граждан хезмәте вазыйфасы билгеләнә) структур бүлекчәләр 
тарафыннан алдан әзерләнгән теоретик мәсьәләләрнең бердәм исемлеге буенча 
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граждан хезмәтенең конкрет вакантлы вазыйфасына (кадрлар резервы граждан 
хезмәте вазыйфасы билгеләнә) кандидатларны тестлау гамәлгә ашырыла. 
 Тест комитет граждан хезмәткәрләренең вазыйфаи бурычларын үтәү өчен кирәкле 
һөнәри белемгә һәм күнекмәләргә карата таләпләр нигезендә төзелә. 
Вакантлы граждан хезмәте вазыйфасына (кадрлар резервы граждан хезмәте 
вазыйфасына) кандидатларга тест буенча язмача җавап әзерләү өчен бер үк вакыт 
бирелә. 
Тестны бәяләү дөрес җаваплар саны буенча үткәрелә. Тестта дөрес җавапларның 
саны 60 проценттан да ким булмаска тиеш. Тестта кимендә 10 нан 30га кадәр  сорау 
булырга тиеш 
Конкурс комиссиясе секретаре нәтиҗәләрне кыска белешмә рәвешендә, аларны 10 
баллы системага күчерү юлы белән рәсмиләштерә. 
4.15.Тест узган кандидатлар белән конкурс комиссиясе әгъзалары белән шәхси 
әңгәмә үткәрелә. 
Шәхси әңгәмә кандидатларның булачак һөнәри хезмәт эшчәнлеге темасы буенча 
сорауларына телдән җавап бирүдән гыйбарәт. Шәхси әңгәмә барышында Конкурс 
комиссиясе, граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын һәм әлеге вазыйфаның 
башка нигезләмәләрен биләү өчен тиешле квалификация таләпләреннән, шулай ук 
әлеге Нигезләмә һәм Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте турында Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән 
башка нигезләмәләрдән чыгып, кандидатларның һөнәри һәм шәхси сыйфатларын 
бәяли. 
Бу максатларда граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервына 
кертүгә конкурс үткәрелә торган граждан хезмәте вазыйфаларының төркеменә) 
буенча вазыйфа йөкләмәләрен исәпкә алып, һәр вакантлы граждан хезмәтенең 
(кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрелә торган граждан хезмәте 
вазыйфаларының төркеменә) мәсьәләләре исемлеге төзелә. Бу максатларда граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрелә 
торган граждан хезмәте вазыйфаларының төркеменә) буенча вазыйфа йөкләмәләрен 
исәпкә алып, һәр вакантлы граждан хезмәтенең (кадрлар резервына кертүгә конкурс 
үткәрелә торган граждан хезмәте вазыйфаларының төркеменә) мәсьәләләре 
исемлеге төзелә. 
Алдан индивидуаль әңгәмә структур бүлек җитәкчесе тарафыннан конкурс үткәрелә 
торган граждан хезмәтенең вакант вазыйфасын яисә гражданлык хезмәте 
вазыйфаларының төркеме буенча һөнәри хезмәт эшчәнлеге өлкәсе гамәлгә ашырыла 
торган структур бүлекчәләр җитәкчесе тарафыннан башкарылырга мөмкин, аның 
буенча кадрлар резервына кертүгә конкурс үткәрелә. 
Алдан индивидуаль әңгәмә уздыру нәтиҗәләре турында конкурс комиссиясе 
утырышына кадәр үткәрелгән очракта конкурс комиссиясе аны телдән доклад 
формасында уздырган зат тарафыннан конкурс комиссиясе утырышы барышында 
хәбәр ителә. 
Конкурс комиссиясе утырышын уздырганда комитет рәисе карары буенча тиешле 
конкурс процедураларын видео - һәм (яки) аудиоязма алып барыла. 
Кандидат белән индивидуаль әңгәмә тәмамланганнан соң конкурс комиссиясенең 
һәр әгъзасы кандидатны 397 номерлы карар белән расланган форма буенча тәшкил 
итә торган конкурс бюллетенә бәяләү нәтиҗәләрен, кирәк булганда, кандидатны 
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бәяләү нәтиҗәләрен конкурс комиссиясе әгъзасы кабул иткән карарны кыска 
дәлилләү нәтиҗәләрен кертә. Кандидатларны бәяләү 397 номерлы карар белән 
расланган бәяләү методларыннан файдаланып башкарыла. 
Әңгәмә нәтиҗәләрен бәяләгәндә максималь балл 10 балл тәшкил итә. 
4.16. Кандидатның йомгаклау балы кандидатка шәхси әңгәмә нәтиҗәләре буенча 
конкурс комиссиясе әгъзалары биргән урта арифметик балл һәм тест нәтиҗәләре 
һәм башка конкурс биремнәрен үтәү буенча кандидат җыйган баллар суммасы 
буларак билгеләнә. 
Кандидатларның йомгаклау балларын чагыштыру нәтиҗәләре буенча конкурс 
комиссиясе секретаре кандидатлар рейтингын формалаштыра. 
4.17. Конкурсның йомгаклау нәтиҗәсе булып конкурс комиссиясенең карар 
бланкына яки әлеге Нигезләмәнең 2.11 пунктында күрсәтелгән конкурс комиссиясе 
утырышы беркетмәсенең бланкына кертелгән карары тора. 
4.18. Әгәр конкурс үткәрү нәтиҗәсендә граждан хезмәтенең вакант вазыйфасы 
(Кадрлар резервы граждан хезмәте вазифалары) буенча барлык таләпләргә җавап 
бирүче кандидатлар ачыкланмаса, конкурс комиссиясе конкурста җиңүче 
билгеләнмәгән дигән карар кабул итә. 
4.19. Конкурс комиссиясе шулай ук тәкъдим итү характерына ия булган, граждан 
хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста җиңүче булмаган, әмма 
профессиональ һәм шәхси сыйфатлары югары бәя алган кандидат комитетының 
кадрлар резервына кертү турында Карар кабул итәргә хокуклы. Кандидатның 
җыйган балларының гомуми суммасы 50 проценттан да ким булмаска тиеш. 
Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләп тору өчен кандидатны кадрлар 
резервына кертү турында Комитет боерыгы кандидатның язма рәвештә 
рәсмиләштерелгән яисә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән 
имзаланган электрон документ формасында ризалыгы шартларында чыгарыла. 
 Граждан хезмәткәрен (гражданны) кадрлар резервына кертү Комитет боерыгы 
белән рәсмиләштерелә. 
4.20. Конкурс нәтиҗәләре турында 7 көнлек срокта хәбәр аны тәмамлау көненнән 
соң кандидатларга язма рәвештә җибәрелә, шул ук вакытта конкурста катнашу өчен 
документларны электрон рәвештә тапшырган кандидатларга - федераль мәгълүмат 
системасын кулланып көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган 
электрон документ формасында. Конкурс нәтиҗәләре турында мәгълүмат шул ук 
вакытта Комитетның рәсми сайтында, федераль мәгълүмат системасында һәм 
Бердәм мәгълүмати кадрлар системасында урнаштырыла. 
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Татарстан Республикасы мәдәни мирас 
объектларын саклау комитетында дәүләт 
гражданлык хезмәтенең вакантлы 
вазифасына (кадрлар резервына кертүгә) 
конкурс үткәрү турындагы Нигезләмәгә 
кушымта 
  

 
 

Татарстан Республикасы мәдәни мирас 
объектларын саклау комитеты рәисенә 

 
(инициаллары, рәиснең фамилиясе) 

 
(гариза бирүченең  

 
исеме, фамилиясе ) 

 
(гариза биргән вакытка  

 
эш урыны,  

 
вазифасы) 

 
(мобиль телефоны,  

 
электрон почта адресы) 

 
                                                             Гариза 
 
Миңа Татарстан Республикасы Комитетында Татарстан Республикасы дәүләт 
гражданнар хезмәте вакантлы вазифасына (кадрлар резервына кертүгә)  конкурска 
катнашырга рөхсәт итүегезне сорыйм.        
________________________________________________________________________ 
                                                             (вазифаның атамасы) 
________________________________________________________________________                

(структур бүлекчә 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 
хезмәте вакант вазыйфасын биләүгә конкурс турында» 2009 елның 1 февралендәге 
112 номерлы Указы, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт 
граждан хезмәте вакант вазыйфасын биләүгә конкурс турында норматив хокукый 
актлар, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте вакант вазыйфасын 
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биләүгә конкурс турында Нигезләмә белән, Татарстан Республикасы 
Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектларын саклау комитетында, шул 
исәптән әлеге вазифага куела торган квалификация таләпләре белән дә 
танышканнар. 
Конкурс үткәрү датасы һәм урыны турында  e-mail һәм күрсәтелгән мобилҗ телефон 
номерына смс-хәбәр җибәрү белән килешәм. 
          Гаризага түбәндәге документларны өстәп китерәм: (документларны 
күрсәтергә). 
            
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
_________________     ____________________ _______________________________ 
     (дата)                 (имза)           (фамилия) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


