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Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының «Татарстан
Республикасы Икътисад министрлыгында дәүләт граждан хезмәтенең
вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс уздыру турындагы нигезләмәне
раслау турындагы» 2011 елның 12 июлендәге 158нче номерлы
боерыгына үзгәрешләр кертү хакында
Россия
Федерациясе
Президентының
«Россия
Федерациясе
Президентының 2005 елның 1 февралендәге 110нчы Указы белән расланган
Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте хезмәткәрләренә аттестация
үткәрү турындагы нигезләмәсенә һәм Россия Федерациясе Президентының
2005 елның 1 февралендәге 112нче Указы белән расланган Россия Федерациясе
дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурс уздыру
турындагы нигезләмәсенә үзгәрешләр кертү турындагы» 2014 елның 19
мартындагы 156нчы Указын үтәү йөзеннән боерам:
1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының «Татарстан
Республикасы Икътисад министрлыгында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы
вазыйфасын биләүгә конкурс уздыру турындагы» (Татарстан Республикасы
Икътисад министрлыгының 12.08.2013 елгы 259нчы һәм 06.03.2014 елгы 71нче
боерыклары белән кертелгән үзгәрешләр белән бергә) 2011 елның 12 июлендәге
158нче боерыгына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
атаманы «дәүләт граждан хезмәте» сүзләре алдыннан «Татарстан
Республикасы» сүзләрен өстәп тулыландырырга;
Преамбуланы түбәндәге редакциядә бирергә:
«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турындагы» 2004 елның 27
июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль законга, Россия Федерациясе
Президентының «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы
вазыйфасын биләүгә конкурс турындагы» 2005 елның 1 февралендге 112 нче
Указына, Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасы дәүләт
граждан хезмәте турындагы» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ЗРТ номерлы
Законына ярашлы рәвештә һәм Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте

вазыйфасына конкурс үткәрүнең нәтиҗәлелеген тәэмин итү максатында
боерам»;
1нче пунктны «дәүләт граждан хезмәтенең» сүзләре алдыннан «Татарстан
Республикасы» сүзләрен өстәп тулыландырырга;
2нче пунктны «дәүләт граждан хезмәтенең» сүзләре алдыннан «Татарстан
Республикасы» сүзләрен өстәп тулыландырырга;
3нче пунктны «дәүләт граждан хезмәтенең» сүзләре алдыннан «Татарстан
Републикасы» сүзләрен өстәп тулыландырырга;
4 нче пунктның өченче абзацындагы «Боерыгы белән» сүзләрен «боерыгы
белән» сүзләренә алмаштырырга;
5нче пунктта «Боерыкның» сүзен «боерыкның» сүзе белән алмаштырырга;
аталган боерык белән расланган Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгында дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын биләүгә
конкурс уздыру турындагы Нигезләмәдә:
атаманы «дәүләт граждан хезмәтенең» сүзләре алдыннан «Татарстан
Республикасы» сүзләрен өстәп тулыландырырга;
1нче пунктны түбәндәге редакциядә бирергә:
«1. Әлеге Нигезләмә белән «Россия Федерациянең дәүләт граждан
хезмәте турындагы» 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль
законның (алга таба - Федераль закон) 22 маддәсенә һәм Россия Федерациясе
Президентының «Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең вакантлы
вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү турындагы» 2005 елның 1 февралендәге
112нче Указына ярашлы рәвештә, Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасы
дәүләт граждан хезмәтенең
вакантлы вазыйфасын (алга таба – дәүләт хезмәтенең вакантлы вазыйфасы)
биләүгә (дәүләт хезмәткәре тарафыннан биләнмәгән) конкурс үткәрүнең
тәртибе һәм шартлары билгеләнә. Граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасын
биләүгә конкурс (алга таба – конкурс) Россия Федерациясе гражданнарының
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәтен биләүдә тигезлеген тәэмин
итү буенча конституцион хокукларын, шулай ук конкурс нигезендә Татарстан
Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләренең (алга таба – дәүләт
хезмәткәрләре) вазыйфаи үсешкә хокукларын тәэмин итә.»;
3нче пунктның «а» подпунктын «дәүләт граждан хезмәте» сүзләре
алдыннан «Татарстан Республиксы» сүзләрен өстәп тулыландырырга;
6нчы пунктны түбәндәге редакциядә бирергә:
«6. Конкурс ике этапта уздырыла. Беренче этапта Министрлыкның һәм
дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт мәгълүмат системасының «Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтларында конкурста
катнашу өчен документлар кабул ителүе турында игълан, шулай ук конкурс
турында түбәндәге мәгълүмат урнаштырыла:
а) граждан хезмәтенең вакантлы вазыйфасының атамасы;
б) әлеге вазыйфаны биләүгә дәгъва кылучыга куелган таләпләр;
в) дәүләт хезмәтен үтәү шартлары;

г) әлеге Нигезләмәнең 7нче пунктына ярашлы рәвештә тапшырылырга
тиешле документларны кабул итү урыны һәм вакыты;
д) тиешле документларны кабул итүнең соңгы срогы;
е) конкурсны үткәрүнең фаразланган якынча вакыты, урыны һәм аны
уздыру тәртибе;
ж) башка мәгълүмати материаллар.
Конкурста катнашу өчен документларның кабул ителүе турындагы
игълан һәм конкурс турындагы мәгълүмат шулай ук периодик басмада
басылырга мөмкин.»;
7нче пунктның «г», «д» һәм «е» подпунктларын түбәндәге редакциядә
бирергә:
«г) тиешле һөнәри белемне, квалификацияне һәм эш стажын раслый
торган документлар:
нотариус яки эш (хезмәт) урынындагы кадрлар хезмәте тарафыннан
расланган хезмәт кенәгәсенең күчерелмәсе (хезмәт эшчәнлеге (эше) беренче
тапкыр алып барылу очракларыннан тыш) яки гражданинның хезмәт
эшчәнлеген (эшен) раслый торган башка документлар;
белем һәм квалификация турындагы документларның күчерелмәләре,
шулай ук гражданинның теләге буенча өстәмә һөнәри белем алу нәтиҗәсе
буенча квалификация бирелүне һәм күтәрүне раслый торган документларның,
гыйльми дәрәҗә, гыйльми исем бирелү турындагы нотариус яки эш (хезмәт)
урынындагы кадрлар хезмәте тарафыннан расланган документларның
күчерелмәләре;
д) формасы Россия Федерациясе сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш
министрлыгының 14.12. 2009 елгы 984н номерлы боерыгы белән расланган
граждан хезмәтенә керешүгә яки аны үтәүгә каршы килә торган авыруларның
гражданинда булмавын раслаучы документ;
е) Россия Федерациясенең дәүләт граждан хезмәте турында федераль
законнарында каралган башка документлар»;
7нче пунктның унынчы абзацында:
«Боерыгы белән» сүзләрен «боерыгы белән» сүзләренә алмаштырырга;
«Татарстан Республикасы Президентының 30.12.2009 елгы УП-702
номерлы Указы белән» сүзләрен «Татарстан Республикасы Президентының
2009 елның 30 декабрендәге
УП-702номерлы Указы белән» сүзләренә
алмаштырырга;
8нче пунктның өченче абзацында:
«Боерыгы белән» сүзләрен «боерыгы белән» сүзләренә алмаштырырга;
«Татарстан Республикасы Президентының 30.12.2009 елгы УП-702
номерлы Указы белән» сүзләрен «Татарстан Республикасы Президентының
2009 елның 30 декабрендәге
УП-702номерлы Указы белән» сүзләренә
алмаштырырга;
9 пунктны түбәндәге эчтәлектәге икенче һәм өченче абзацлар белән
тулыландырырга:

«Гражданин тарафыннан эшкә алучы вәкиле
исеменә бирелгән
мәгълүматның дөреслеге тикшерелергә тиеш.
Граждан хезмәткәре тарафыннан бирелгән мәгълүматларның дөреслеге
ул граждан хезмәтенең иң югары төркеменә кергән граждан хезмәтенең
вакантлы вазыйфасын биләүгә конкурста катнашкан очракта гына тикшерелә.»;
11нче пунктның беренче абзацын түбәндәге редакциядә бирергә:
«11. Әлеге Нигезләмәнең 7нче һәм 8нче пунктларында күрсәтелгән
документлар
Министрлыкның
«Интернет»
мәгълүмат-коммуникация
челтәрендәге рәсми сайтында аларны кабул итү турындагы игълан
урнаштырылган көннән 21 көн эчендә Министрлыкка тапшырыла.»;
18нче пунктның өченче абзацындагы
«фәнни һәм белем бирү
учреждениеләре, башка оешма вәкилләре» сүзләрен «фәнни, белем бирү һәм
башка оешма вәкилләре» сүзләре белән алмаштырырга;
22 нче пунктны түбәндәге эчтәлектәге икенче абзац белән
тулыландырырга:
«Конкурс комиссиясе шулай ук граждан хезмәтенең вакантлы
вазыйфасын биләүгә уздырылган конкурста җиңмәгән, әмма һөнәри һәм шәхси
сыйфатлары буенча югары бәя алган кандидатны Министрлыкның кадрлар
резервына кертү турында тәкъдим итү характерындагы карар кабул итәргә
хокуклы.»;
23нче пунктны түбәндәге эчтәлектәге икенче абзац белән
тулыландырырга:
«Әгәр конкурс комиссиясе тарафыннан граждан хезмәтенең вакантлы
вазыйфасын биләүгә уздырылган конкурста җиңмәгән кандидатны
Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында карар кабул ителә икән,
күрсәтелгән затның рөхсәте белән, граждан хезмәте вазыйфасын биләү
максатында аның Министрлыкның кадрлар резервының граждан хезмәтенең
әлеге вакантлы вазыйфасы кергән төркеменә кабул ителүе турында боерык
чыгарыла.»;
24нче пунктта «Министрлыкның Интернет челтәрендәге рәсми
сайтында» сүзләрен «Министрлыкның һәм дәүләт хезмәте өлкәсендәге дәүләт
мәгълүмат
системасының
«Интернет»
мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендәге рәсми сайтларында» сүзләре белән алмаштырырга.»;
27нче пунктта «Вакантлы вазыйфага дәгъва кылучы» сүзләрен
«Кандидат» сүзе белән алмаштырырга.
2. Кадрлар бүлеге башлыгына (В.Р.Садыйкова) әлеге боерыкка Татарстан
Республикасы Юстиция министрлыгында дәүләт теркәве уздырырга.
Әлеге боерыкның үтәлешенә контрольлек итүне үз өстемдә калдырам.

Министр
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