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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт органы һәм Россия Федерациясе 

гражданы арасында белем алып 

бетергәннән соң алга таба билгеле бер 

вакыт эчендә Татарстан Республикасы 

дәүләт граждан хезмәтен үтү йөкләмәсе 

белән белем алуга шартнамә төзү тәртибе 

турындагы нигезләмәне раслау хакында» 

2011 ел, 8 август, 640 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

дәүләт органы һәм Россия Федерациясе гражданы арасында белем алып бетергәннән 

соң алга таба билгеле бер вакыт эчендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан 

хезмәтен үтү йөкләмәсе белән белем алуга шартнамә төзү тәртибе турындагы 

нигезләмәне раслау хакында» 2011 ел, 8 август, 640 нчы карарына түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә «белем алуга шартнамә» сүзләрен «максатчан укыту турында 

шартнамә» сүзләренә алмаштырырга; 

1 пунктта «белем алуга шартнамә» сүзләрен «максатчан укыту турында 

шартнамә» сүзләренә алмаштырырга; 

2 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасының 

Мәгариф һәм фән министрлыгына  йөкләргә.»; 

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының дәүләт органы һәм 

Россия Федерациясе гражданы арасында белем алып бетергәннән соң алга таба 
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билгеле бер вакыт эчендә Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен үтү 

йөкләмәсе белән белем алуга шартнамә төзү тәртибе турындагы нигезләмәне яңа 

редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә). 

 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының  

2011 ел, 8 август, 640 нчы  

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 17 октябрь, 932 нче 

карары редакциясендә) 

 

Татарстан Республикасының дәүләт органы һәм Россия Федерациясе гражданы 

арасында белем алып бетергәннән соң алга таба билгеле бер вакыт эчендә Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтен үтү йөкләмәсе белән белем алуга шартнамә 

төзү тәртибе турындагы нигезләмә 

 

1. Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен алга таба укуны 

төгәлләгәннән соң үтү йөкләмәсе белән максатчан укыту турында шартнамә (алга 

таба – максатчан укыту турында шартнамә) Татарстан Республикасы дәүләт органы 

(алга таба – дәүләт органы) һәм конкурс нигезендә сайлап алынган белем бирү 

оешмасы, югары белем яки профессиональ белем бирү оешмасы, дәүләт 

аккредитациясе алган буенча тиешле белем бирү программасы (алга таба – белем 

бирү оешмасы) укучы яки укырга керүче Россия Федерациясе гражданы арасында 

төзелә. 

2. Максатчан укыту турында шартнамә төзүгә конкурста (алга таба – конкурс) 

18 яшькә җиткән, Россия Федерациясе дәүләт телен белгән һәм Татарстан 

Республикасы бюджетының бюджет ассигнованиеләре исәбеннән мәгариф 

оешмаларында беренче тапкыр югары белем яисә урта һөнәри белем алучы Россия 

Федерациясе гражданнары катнаша ала. 

3. Бакалавриат программасын һәм специалитет программасын үзләштерүче 

Россия Федерациясе гражданы (алга таба – гражданин) белән максатчан укыту 

турында килешү белем бирү оешмасында белем алуны тәмамлаганчы бер елдан да 

соңга калмыйча төзелә. 

Магистратура программасын яисә урта гомуми белем бирү базасында урта 

һөнәри белем бирү программаларын үзләштерүче граждан белән максатчан укыту 

турында килешү белем бирү оешмасында белем алуны тәмамлаганчы бер елдан да 

соңга калмыйча төзелә. 

Төп гомуми белем бирү базасында урта һөнәри белем бирү программаларын 

үзләштерүче граждан белән максатчан укыту турында килешү белем бирү 

оешмасында белем алуны тәмамлаганчы бер елдан да соңга калмыйча төзелә. 

Белем бирү оешмасына яисә һөнәри белем бирү оешмасына керүче граждан 

белән максатчан укыту турында килешү тиешле граждан мәгариф оешмасына укырга 

керү датасыннан да иртәрәк булмаган срокта белән төзелә. 

4. Гражданнар белән максатчан укыту турында шартнамәләр, гражданның 

тиешле вазыйфаны биләп торуга таләпләргә туры килүен исәпкә алып, Татарстан 

Республикасы дәүләт граждан хезмәтен (алга таба – дәүләт граждан хезмәте) алга 

таба узу йөкләмәсе белән төзелә. 
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5. Конкурс дәүләт органы тарафыннан игълан ителә һәм «Россия Федерациясе 

дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы 

Федераль законның 22 статьясы нигезендә дәүләт органында төзелә торган конкурс 

комиссиясе тарафыннан үткәрелә. 

6. Конкурс үткәрү һәм конкурста катнашу өчен документлар кабул итү 

турында игълан «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә дәүләт 

органының рәсми сайтында урнаштырыла, шулай ук дәүләт органы тарафыннан, 

конкурсны үткәрү датасына бер айдан да соңга калмыйча, вакытлы матбугатта 

басылып чыга. 

Игъланда уку тәмамланганнан соң гражданнар биләргә тиешле дәүләт граждан 

хезмәте вазыйфаларының категорияләре һәм төркемнәре күрсәтелә; әлеге 

вазыйфаларга квалификациягә карата таләпләр (һөнәри белем дәрәҗәсенә, 

белгечлек, әзерлек юнәлешенә, белемнәргә һәм вазыйфаи бурычларны үтәү өчен 

кирәк булган белемнәргә таләпләр); әлеге Нигезләмәнең 7 пункты нигезендә 

конкурска тапшырыла торган документлар исемлеге; аларны кабул итү урыны һәм 

вакыты; әлеге документлар кабул ителгән вакытка кадәр; конкурсны үткәрү датасы, 

урыны һәм тәртибе, шулай ук башка мәгълүмат материаллары да булырга мөмкин. 

7. Конкурста катнашырга теләк белдергән граждан дәүләт органына тапшыра: 

а) шәхси гариза; 

б) дәүләт граждан хезмәтенә керүче гражданны дәүләт органына тапшыру 

өчен, фотография кушымтасы белән, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

расланган форма буенча үз кулы белән тутырылган һәм имзаланган анкетаны; 

в) паспорт күчермәсе (паспорт конкурска килү белән шәхсән үзе тапшырыла); 

г) гражданинның хезмәт (хезмәт) эшчәнлеген раслаучы хезмәт кенәгәсенең 

күчермәсе яки башка документлар (элек хезмәт (хезмәт) эшчәнлеге башкарылмаган 

очраклардан тыш); 

д) гражданда дәүләт граждан хезмәтенә керүгә һәм аны узуга комачаулаучы 

авыруның булмавы турында медицина оешмасы бәяләмәсе; 

е) гражданинның Татарстан Республикасы бюджеты акчалары исәбеннән 

мәгариф оешмасында беренче тапкыр югары белем яисә урта һөнәри белем алуын, 

шулай ук ул үзләштерә торган белем бирү программасы турында (әзерлек юнәлешен 

(белгечлек) күрсәтеп, уку планы нигезендә граждан арадаш аттестацияләрне узу 

нәтиҗәләре турында мәгълүмат булган белем бирү оешмасы белешмәсе (әгәр дә 

конкурс үткәрү датасына граждан әлеге мәгариф оешмасында укучы булса); 

үтәлеше турында аларга бурычларын каралган уставы һәм кагыйдәләре нигезендә 

эчке тәртип белем бирү оешмалары (бу очракта, әгәр гражданин бу датаны үткәрү 

конкурсы булып укучыларга күрсәтелгән белем бирү оешмасы); 

ж) дәүләт органы тарафыннан шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык. 

8. Конкурс комиссиясе дәгъвачыларны әлеге Нигезләмәнең 7 пунктында 

күрсәтелгән документлар нигезендә, шулай ук конкурс процедуралары нәтиҗәләре 

буенча бәяли. 

Дәүләт органы карары буенча конкурс процедуралары шәхси әңгәмә, анкета, 

тест, язма биремнәр һәм федераль законнарга, Татарстан Республикасы законнарына 

каршы килми торган башка процедураларны күздә тота ала. 
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Конкурс процедураларын үткәрү методикасын һәм дәгъвачыларны бәяләү 

критерийларын конкурсны оештыручы дәүләт органы билгели. 

9. Конкурс комиссиясе утырышны уздыра һәм конкурс комиссиясе утырышын 

үткәрү датасыннан өч эш көненнән дә соңга калмыйча, дәүләт граждан хезмәтенең 

вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү өчен, федераль законнарда 

билгеләнгән тәртиптә максатчан укыту турында шартнамә төзү турында карар кабул 

итә. 

Максатчан укыту турында шартнамә төзер алдыннан дәүләт органы аның 

җитәкчесе карары белән әлеге Нигезләмәнең 7 пункты нигезендә граждан 

тарафыннан тапшырылган документларга кертелгән персональ белешмәләрнең һәм 

башка белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерүне гамәлгә ашырырга 

хокуклы. 

Конкурста катнашкан гражданнарга аның нәтиҗәләре турында җиде 

календарь көне эчендә язма рәвештә хәбәр ителә. 

10. Дәүләт органы һәм конкурсның җиңүчесе арасында максатчан укыту 

турында килешү, дәүләт граждан хезмәте турындагы законнарда билгеләнгән 

үзенчәлекләрне исәпкә алып, конкурс йомгаклары буенча карар кабул ителгән 

көннән 45 көннән дә соңга калмыйча, Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан 

расланган форма буенча төзелә. 

Максатчан укыту турындагы килешүдә гражданинның максатчан укыту 

турында килешүдә билгеләнгән срок эчендә югары белем яисә урта һөнәри белем 

турындагы документны алганнан соң дәүләт органында дәүләт граждан хезмәтен 

узу йөкләмәсе каралырга тиеш. 

Күрсәтелгән срок федераль законнар нигезендә кимендә өч ел тәшкил итәргә 

һәм дәүләт органы әлеге Нигезләмәнең 11 пункты нигезендә гражданга өстәмә 

түләүне гамәлгә ашырган сроктан ким булмаска тиеш. 

11. Максатчан укыту турында төзелгән шартнамә нигезендә дәүләт органы 

әлеге Нигезләмәнең 13 пунктында билгеләнгән тәртиптә һәм күләмдә, әлеге 

максатларга Татарстан Республикасы бюджетында каралган ассигнованиеләр 

исәбеннән гражданга өстәмә түләүне гамәлгә ашыра. 

12. Шартнамәне үтәүгә һәм өстәмә түләү бирүгә бәйле чыгым йөкләмәләрен 

финанс белән тәэмин итү дәүләт органнарын тотуга Татарстан Республикасы 

бюджетында каралган ассигнованиеләр чикләрендә гамәлгә ашырыла. 

13. Дәүләт граждан хезмәтен узу йөкләмәсе белән максатчан укыту турында 

шартнамә төзегән гражданга өстәмә түләү күләме дәүләт мәгариф оешмаларында 

һәм һөнәри белем бирү оешмаларында көндезге формада белем алучы студентлар 

өчен билгеләнгән дәүләт академик стипендиясенең 50 процентын тәшкил итә. 

14. Белем бирү программасын үзләштерү һәм (яки) өч ел дәвамында хезмәт 

эшчәнлеген гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләрне максатчан укыту турында 

шартнамәдә каралган максатчан уку турында шартнамә төзегән граждан 

тарафыннан үтәлмәгән очракта, ул дәүләт органына ярдәм чаралары бирүгә бәйле 

чыгымнарны капларга тиеш. 

Максатчан уку турында шартнамә төзегән гражданны эшкә урнаштыру буенча 

шартнамәдә каралган йөкләмәләрне максатчан укыту турында шартнамәдә каралган 

йөкләмәләрне үтәмәгән очракта, дәүләт органы, белем алуга (укуны тәмамлау) бәйле 
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рәвештә, мәгариф эшчәнлеген гамәлгә ашыручы мәгариф оешмасыннан аны 

күчергән датага Татарстан Республикасында өч тапкыр исәпләнгән уртача айлык 

хезмәт хакы күләмендә аңа компенсация түли. 

15. Максатчан укыту турындагы килешү буенча йөкләмәләрнең үтәлешен 

дәүләт хезмәте һәм кадрлар мәсьәләләре буенча дәүләт органы бүлекчәсе 

контрольдә тота. 

16. Максатчан укыту турында шартнамәләр төзүгә конкурслар үткәрүне 

оештыруга бәйле чыгым йөкләмәләре җитәкчелек һәм идарә итү өчен дәүләт 

органнарына Татарстан Республикасы бюджетында каралган ассигнованиеләр 

исәбеннән һәм чикләрендә тәэмин ителә. 

17. Конкурста катнашуга бәйле чыгымнар (конкурс үткәрү урынына бару һәм 

кире кайту, торак урынын наемга алу, яшәү, элемтә чаралары хезмәтеннән 

файдалану һ.б.) гражданнар үз акчалары хисабына гамәлгә ашырыла. 

18. Максатчан укыту турында шартнамәләр төзүгә конкурста катнашкан 

гражданнар конкурс комиссиясе карарына федераль законнар нигезендә шикаять 

бирергә хокуклы. 

 

___________________ 

 


