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Татарстан Республикасы Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең
вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар
резервына кертүгə) конкурс үткəрү
турында нигезлəмə раслау хакында
«Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəте турында» 2004 елның 27
июлендəге 79-ФЗ номерлы федераль закон, Россия Федерациясе Президентының
«Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
конкурс турында» 2005 елның 1 февралендəге 112 номерлы указы, Россия
Федерациясе Хөкүмəтенең «Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəтенең
вакантлы вазыйфаларын билəү һəм дəүлəт органнары кадрлар резервына кертү
буенча конкурслар уздыруның бердəм методикасын раслау турында» 2018 елның 31
мартындагы 397 номерлы карары, «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте
турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы, Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дəүлəт
граждан хезмəтендə кадрлар резервы турында нигезлəмə раслау турында» 2011
елның 14 мартындагы ПУ-127 номерлы, «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəткəрлəренə һəм Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфаларын билəүгə дəгъва белдерүче гражданнарга тест уздыруны оештыру мəсьəлəлəре» 2015 елның 11 декабрендəге ПУ-1192 номерлы указлары нигезендə, Татарстан
Республикасы Икътисад министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəүгə һəм нəтиҗəле кадрлар резервын
формалаштыруга кандидатларны сыйфатлы сайлап алу максатларында
б о е р ы к б и р ə м:
1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында Татарстан
Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар
резервына кертүгə) конкурс үткəрү турында кушымтада бирелгəн нигезлəмəне (алга
таба – Нигезлəмə) расларга.
2. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгының «Татарстан

Республикасы Икътисад министрлыгында Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына кертүгə) конкурс
үткəрү турында нигезлəмə раслау хакында» 2021 елның 24 февралендəге 58
номерлы боерыгын көчен югалткан дип танырга.
3. Дəүлəт хезмəте һəм кадрлар бүлегенə (В.Р. Садыйкова) Нигезлəмəгə туры
китереп, дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар
резервына кертүгə) конкурслар оештыруны һəм уздыруны тəэмин итəргə.
4. Əлеге боерык үтəлешен контрольдə тоту буенча үземне җаваплы итеп
билгелим.

Татарстан Республикасы
Премьер-министры урынбасары –
министр

М.Р. Шаһиəхмəтов
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Татарстан Республикасы
Икътисад министрының
2021 елның 11 октябрендəге
399 номерлы боерыгы
белəн расланды

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
(кадрлар резервына кертүгə) конкурс уздыру турында
нигезлəмə

I. Гомуми нигезлəмəлəр
1.1. Бу Нигезлəмə белəн Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында
Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
(кадрлар резервына кертүгə) конкурс уздыру буенча конкурс комиссиясенең (алга
таба – конкурс комиссиясе) эшлəү вакытлары һəм тəртибе, шулай ук Татарстан
Республикасы Икътисад министрлыгында (алга таба – конкурс, Министрлык)
Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
(кадрлар резервына кертүгə) конкурс уздыру методикасы билгелəнə.
Конкурс Россия Федерациясе гражданнарының Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенə (алга таба – граждан хезмəте) тигез дəрəҗəдə үтеп
керүенең конституциячел хокукын, шулай ук Татарстан Республикасы дəүлəт
граждан хезмəткəрлəренең (алга таба – граждан хезмəткəрлəре) конкурс нигезендə
вазыйфада үсү хокукын тəэмин итə.
1.2. Министрлыкта Конкурс «Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəте
турында» 2004 елның 27 июлендəге 79-ФЗ номерлы федераль законның (алга таба –
Федераль закон) 22 статьясы һəм «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте
турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы
Законы нигезендə, Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясе
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс турында» 2005
елның 1 февралендəге 112 номерлы указы, Россия Федерациясе Хөкүмəтенең
«Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəтендə кадрлар эшенə мəгълүмат
технологиялəре кертүнең кайбер чаралары турында» 2018 елның 5 мартындагы 227
номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмəтенең «Россия Федерациясе дəүлəт
граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəүгə һəм дəүлəт органнарының
кадрлар резервына кертүгə конкурслар үткəрүнең бердəм методикасын раслау
турында» 2018 елның 31мартындагы 397 номерлы карары, Татарстан Республикасы
Президентының «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенə кадрлар
резервы турында нигезлəмə раслау турында» 2011 елның 14 мартындагы ПУ-127
номерлы указы, Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы
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дəүлəт граждан хезмəткəрлəренə һəм Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəте вазыйфаларын билəүгə дəгъва белдерүче гражданнарга тест уздыруны
оештыру мəсьəлəлəре» 2015 елның 11 декабрендəге ПУ-1192 номерлы указы
нигезендə уздырыла.
Конкурс Министрлыкта граждан хезмəте вакант вазыйфасын (кадрлар
резервындагы граждан хезмəте вазыйфасын) билəү өчен дəгъва белдерүчелəрнең
һөнəри дəрəҗəсен, аларның əлеге вазыйфага карата билгелəнгəн квалификация
талəплəренə туры килүен бəялəү максатында уздырыла.
1.3. Граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс Федераль
закон нигезендə конкурс нигезендə билəнергə мөмкин булган граждан хезмəтенең
вакантлы вазыйфасы булган очракта, Татарстан Республикасы Премьер-министры
урынбасары – Татарстан Республикасы икътисад министры (аның вазыйфаларын
башкаручы затның) (алга таба – министр) карары белəн игълан ителə.
1.4. Конкурс Министрлыкның дəүлəт хезмəте һəм кадрлар бүлеге тарафыннан
ел саен Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəү өчен
белгечлəргə мөмкин булган ихтыяҗны һəм Министрлыкта булган кадрлар резервын
бəялəү нəтиҗəлəре буенча оештырыла.
Конкурс Министрлыкның конкурс комиссиясе тарафыннан əлеге Нигезлəмəдə
каралган тəртиптə уздырыла.
Министрлыкта конкурс оештыру «Татарстан Республикасында Татарстан
Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең һəм муниципаль хезмəтнең кадрлар
составының бердəм мəгълүмат системасы» Татарстан Республикасы дəүлəт
мəгълүмат системасыннан (алга таба – Кадрларның бердəм мəгълүмат системасы)
файдаланып гамəлгə ашырыла.
1.5. Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
конкурс түбəндəге очракларда үткəрелми:
билгеле бер чорга билəнə торган «җитəкчелəр» һəм «ярдəмчелəр
(киңəшчелəр)» категориясендəге граждан хезмəте вазыйфасы вəкалəтлəрен билəү
өчен билгелəнгəндə;
вакытлы хезмəт контрактын төзегəндə;
Федераль законның 28 статьясының 2 өлешендə, 31 статьясының 1 өлешендə
һəм 60.1 статьясының 9 өлешендə каралган очракларда граждан хезмəткəрен дəүлəт
граждан хезмəтенең бүтəн вазыйфасына билгелəгəндə;
граждан хезмəтендə кадрлар резервына кертелгəн граждан хезмəткəрен
(гражданинны) граждан хезмəте вазыйфасына билгелəгəндə.
1.6. Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
конкурс түбəндəге очракларда үткəрелмəскə мөмкин:
алар буенча вазыйфаи вəкалəтлəрне үтəү дəүлəт серен тəшкил итə торган
белешмəлəрдəн файдалануга бəйле булган, Министрлык боерыгы нигезендə
расланучы вазыйфалар исемлегендə аерым граждан хезмəте вазыйфаларына
билгелəгəндə;
министр карары нигезендə, граждан хезмəтенең кече вазыйфалар төркеменə
карый торган граждан хезмəте вазыйфаларына билгелəгəндə.
1.7. Конкурс түбəндəге максатларда үткəрелə:
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сəлəтлəре һəм һөнəри əзерлеге нигезендə граждан хезмəтенə тигез дəрəҗəдə
үтеп керүдə Россия Федерациясе гражданнарының конституциячел хокукларын,
шулай ук дəүлəт граждан хезмəткəрлəренең конкурс нигезендə вазыйфада үсү
хокукларын тəэмин итү;
граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү өчен аеруча туры килə
торган кандидатларны Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы
законнарында билгелəнгəн талəплəргə җавап бирə торган һəм конкурста катнашуга
кертелгəн кандидатлар арасыннан сайлап алу;
Министрлыкның кадрлар резервын формалаштыру.
1.8. Конкурсларны үткəргəндə хəл ителə торган мəсьəлəлəр:
барлык кандидатлар өчен дə алар тарафыннан конкурс биремнəре һəм
процедуралары үтəлгəндə тигез шартларны тəэмин итү;
кандидатларны граждан хезмəтенең мəдəниятенə, һөнəри вəкалəтлелеккə һəм
шəхси-эшлекле сыйфатларга туры килү критерийлары нигезендə бəялəү;
Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасы (кадрлар
резервындагы граждан хезмəте вазыйфасы) талəплəренə туры килə торган затларны
конкурста катнашучылар арасыннан аларның конкурс биремнəрен үтəү һəм конкурс
процедураларын үтү нəтиҗəлəрен чагыштыру юлы белəн ачыклау.
II. КОНКУРС КОМИССИЯСЕ ТӨЗҮ ҺƏМ АНЫҢ ЭШЛƏҮ ТƏРТИБЕ
2.1. Министрлыкта конкурслар уздыру өчен министр боерыгы нигезендə
Министрлыкның даими нигездə эшлəүче конкурс комиссиясе төзелə. Комиссия
составына кертелгəн вазыйфаи затларның шəхси составы үзгəртелгəндə, министр
боерыгы белəн тиешле үзгəрешлəр кертелə.
Конкурс комиссиясе эшенең объективлык һəм бəйсезлек дəрəҗəсен арттыру
максатларында министр карары нигезендə аның составы ел саен яңартылып тора.
2.2. Конкурс комиссиясе Рəистəн, рəис урынбасарыннан, сəркатиптəн һəм
комиссия əгъзаларыннан тора.
Конкурс комиссиясе составына министр һəм (яки) ул вəкалəт биргəн граждан
хезмəткəрлəре (шул исəптəн, дəүлəт хезмəте һəм кадрлар бүлегеннəн һəм граждан
хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына кертүгə) конкурс
уздырыла торган бүлекчəсеннəн), Министрлык каршындагы Иҗтимагый совет
вəкиллəре, шулай ук бəйсез экспертлар – тиешле өлкəлəрдə һəм граждан
хезмəткəрлəренең һөнəри хезмəт эшчəнлеге төрлəрендə кадр технологиялəре һəм
граждан хезмəте мəсьəлəлəре буенча белгечлəр булып торган фəнни, мəгариф һəм
башка оешмаларның вəкиллəре керə.
Конкурс комиссиялəре составына кертелə торган фəнни, мəгариф һəм башка
оешмалар вəкиллəре законнарда билгелəнгəн тəртиптə, бəйсез экспертларның шəхси
мəгълүматларын күрсəтмичə эшкə алучының вəкиле тарафыннан юлланган рəсми
мөрəҗəгать буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дəүлəт
хезмəте һəм кадрлар департаменты тарафыннан чакыртыла һəм сайлап алына.
Конкурс комиссиясе составына кертелə торган Министрлык каршындагы
Иҗтимагый совет вəкиллəре Министрлык каршындагы Иҗтимагый совет карарлары
белəн билгелəнə.
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Бəйсез экспертның дəүлəт органы конкурс комиссиясендə булуының гомуми
вакыты өч елдан артмаска тиеш. Əлеге срок бəйсез экспертны конкурс комиссиясе
составына беренче керткəн вакыттан башлап исəплəнə. Əлеге бəйсез экспертны
конкурс комиссиясе составына кабат кертү Конкурс комиссиясендə булу срогы
тəмамлангач өч елдан соң гына гамəлгə ашырылырга мөмкин.
Бəйсез экспертның бер дəүлəт органы конкурс комиссиясендə булуының
вакыты җыеп исəплəгəндə өч елдан артмаска тиеш.
Министрлык каршындагы Иҗтимагый совет əгъзаларының һəм бəйсез
экспертларның гомуми саны конкурс комиссиясендəге барлык əгъзалар санының
кимендə дүрттəн бер өлешен тəшкил итəргə тиеш.
2.3. Конкурс комиссиясенең рəисе аның эшчəнлегенə җитəкчелек итə, утырыш
үткəрү көнен билгели, комиссия утырышларында рəислек итə һəм тиешле
документларга имза сала.
Конкурс комиссиясе рəисе булмый торган чорда аның вазыйфаларын конкурс
комиссиясе рəисе (алга таба – рəислек итүче зат) урынбасары үти.
Конкурс комиссиясе сəркатибе конкурс комиссиясенең эшен тəэмин итə
(гаризаларны кабул итə, эшлəрне формалаштыра, конкурс комиссиясе утырышлары
карарларын рəсмилəштерə һ.б.).
2.4. Алар буенча вазыйфаи вəкалəтлəрне үтəү дəүлəт серен тəшкил итүче
белешмəлəрдəн файдалануга бəйле булган граждан хезмəтенең вакантлы
вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына кертүгə) конкурс уздырылганда конкурс
комиссиясе составы Россия Федерациясенең дəүлəт сере турында законнары
нигезлəмəлəрен исəпкə алып төзелə.
2.5. Конкурс комиссиясе составы конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителə
торган карарларга йогынты ясый алырлык мəнфəгатьлəр каршылыгы килеп чыгу
мөмкинлеге калмаслык итеп төзелə.
2.6. Конкурс комиссиясе утырышы граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын
билəүгə (кадрлар резервына кертүгə) кимендə ике кандидат булганда үткəрелə һəм,
əгəр анда аның əгъзаларының гомуми исəбендəге кимендə өчтəн ике өлеше
катнашса, ул тулы хокуклы булып санала. Конкурс комиссиясе утырышын бары тик
комиссиянең граждан хезмəте вазыйфаларын билəүче əгъзалары составында гына
үткəрү рөхсəт ителми.
Конкурс комиссиясе тарафыннан утырышны аның əгъзасы яки кандидаты
тəкъдиме белəн, мондый карар сəбəбен (нигезен) күрсəтеп, видеоконференция
форматында (техник мөмкинлек булган очракта) уздыру турында конкурс
комиссиясе карары кабул ителергə мөмкин.
2.7. Конкурс комиссиясе карары кандидатның үзе булмаганда кабул ителə һəм
аның ризалыгы яисə моннан баш тартуы нигезендə аны граждан хезмəтенең
вакантлы вазыйфасына билгелəү (кадрлар резервына кертү) өчен нигез булып тора.
2.8. Конкурс уздыру нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе карары ачык
тавыш бирү нигезендə аның утырышта катнашкан əгъзалары тавышларының гади
күпчелеге белəн кабул ителə. Тавышлар тигез булган очракта, рəислек итүче затның
тавышы хəл иткеч була. Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нəтиҗəлəре граждан
хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс йомгаклары буенча конкурс
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комиссиясе карары һəм кадрлар резервына керүгə конкурс нəтиҗəлəре буенча
конкурс комиссиясе утырышы беркетмəсе белəн рəсмилəштерелə.
2.9. Конкурс комиссиясе шулай ук тəкъдим холкына ия булган, граждан
хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү өчен конкурста җиңмəгəн, лəкин
профессиональ һəм шəхси сыйфатлары югары бəя алган кандидатны
Министрлыкның кадрлар резервына кертү турында карар кабул итəргə хокуклы.
Күрсəтелгəн кандидатның ризалыгы белəн, ул Министрлыкның кадрлар резервына
кертелергə мөмкин.
2.10. Конкурсны турыдан-туры оештыруны һəм уздыруны, конкурс
комиссиясе эшен тəэмин итүне Министрлыкның дəүлəт хезмəте һəм кадрлар бүлеге
гамəлгə ашыра.
III. КОНКУРСТА КАТНАШУЧЫЛАР
3.1. 18 яшен тутырган, Россия Федерациясе дəүлəт телен белгəн һəм граждан
хезмəтнең вакантлы вазыйфасын билəү өчен дəүлəт граждан хезмəте турында
Россия Федерациясе законнарына туры китереп билгелəнгəн квалификация
талəплəренə җавап бирə торган Россия Федерациясе гражданнары конкурста
катнашу хокукына ия.
Граждан хезмəткəре конкурс уздырылган чорда үзенең нинди вазыйфаны
билəвенə бəйсез рəвештə гомуми нигезлəрдə конкурста катнашырга хокуклы.
3.2. Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү (кадрлар
резервына кертү) буенча кандидатларга карата талəплəргə җавап бирə торган һəм
шушы Нигезлəмəнең 3.8 пунктында күздə тотылган чорда əлеге Нигезлəмəнең 3.5
пунктында күрсəтелгəн документларны тапшырган гражданнар конкурста
катнашуга кертелə.
3.3. Граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасына (кадрлар резервындагы
граждан хезмəте вазыйфасына) карата квалификация талəплəренə җавап бирмəве,
шулай ук Федераль законда билгелəнгəн чиклəүлəренə бəйле рəвештə гражданин
(граждан хезмəткəре) конкурста катнашуга кертелми.
Федераль законның 57 статьясының 1 өлешендəге 2 яисə 3 пунктында яки 59.1
статьясының 2 яисə 3 пунктында каралган дисциплинар йөклəмəсе булган граждан
хезмəткəре Министрлыкта кадрлар резервына кертүгə конкурста катнашу өчен
кертелми.
3.4. Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү (кадрлар
резервына кертү) өчен кандидатларга карата талəплəр дəүлəт граждан хезмəте
турында Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы законнары нигезендə
билгелəнде.
3.5. Россия Федерациясенең конкурста катнашырга телəк белдергəн
гражданины Министрлыкка түбəндəгелəрне тапшыра:
əлеге Нигезлəмəнең 1 нче кушымтасына туры китерелгəн формада шəхси
гариза;
Россия Федерациясе Хөкүмəте раслаган формада тутырылган һəм имзаланган
анкета, фото белəн;

6

паспорт яки аны алмаштыра торган документ (тиешле документ конкурска
килгəч шəхсəн күрсəтелə) күчермəсе;
кирəкле һөнəри белемне, квалификацияне һəм эш стажын раслый торган
документлар:
хезмəт (эш) урыны буенча нотариаль яки кадрлар хезмəте тарафыннан
расланган хезмəт кенəгəсе күчермəсе һəм (яисə) Россия Федерациясе законнарында
билгелəнгəн тəртиптə рəсмилəштерелгəн хезмəт эшчəнлеге турында мəгълүматлар
һəм (яисə) гражданинның хезмəт (эш) эшчəнлеген раслаучы башка документлар
(хезмəт (эш) эшчəнлеге беренче тапкыр башкарыла торган очраклардан тыш);
белеме турында һəм квалификациясе турында документларның күчермəлəре,
шулай ук, ихтыяры буенча, өстəмə һөнəри белем алу нəтиҗəлəре буенча
квалификациясен күтəрүне яки бирелүне раслый торган документларның, фəнни
дəрəҗə, фəнни исем бирелү турында документларның нотариаль яктан яки эш
(хезмəт итү) урыны буенча кадрлар хезмəте тарафыннан таныкланган күчермəсе;
гражданинда граждан хезмəтенə керү яисə аны узу өчен каршылык тудыручы
авыруның булмавы турында документ;
Федераль законда, башка федераль законнарда, Россия Федерациясе
Президенты указларында һəм Россия Федерациясе Хөкүмəте карарларында каралган
бүтəн документлар.
3.6. Конкурста катнашу телəген белдергəн, Министрлыкта граждан хезмəте
вазыйфасын билəүче граждан хезмəткəре гаризаны министр исеменə тапшыра.
Бүтəн дəүлəт органында вазыйфа билəүче, конкурста катнашу телəген
белдергəн граждан хезмəткəре Министрлыкка министр исеменə шəхси гариза һəм
үзе тутырган, имзалаган һəм үзе граждан хезмəтен били торган дəүлəт органының
кадрлар хезмəте тарафыннан таныкланган, Россия Федерациясе Хөкүмəте раслаган
формадагы анкетаны фотосын теркəп тапшыра.
3.7. Гражданинның (граждан хезмəткəренең) ризалыгы белəн аңа дəүлəт серен
яки закон белəн саклана торган бүтəн серне тəшкил итə торган белешмəлəрдəн
файдалануга рөхсəт бирү процедурасы рəсмилəштерелə, əгəр дə гражданин (граждан
хезмəткəре) тарафыннан билəү өчен дəгъва белдерелгəн граждан хезмəте вазыйфасы
буенча вазыйфаи бурычларны үтəү мондый белешмəлəрдəн файдалануга бəйле
булса.
Гражданинның министр исеменə тапшырылган белешмəлəренең дөрес булубулмавы тикшерелергə тиеш. Электрон рəвештə тапшырылган белешмəлəр Россия
Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə автоматлаштырылган рəвештə
тикшерелə.
3.8. Əлеге Нигезлəмəнең 3.5 һəм 3.6 пунктларында күрсəтелгəн документлар
«Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə (алга таба – «Интернет»
челтəре) Министрлыкның рəсми сайтында, «Интернет» челтəрендə «Россия
Федерациясе дəүлəт граждан хезмəтенең кадрлар составы белəн идарə итүнең
бердəм мəгълүмат системасы» федераль дəүлəт мəгълүмат системасы (алга таба –
КС ИБМС) рəсми сайтында аларны кабул итү турында игълан урнаштырылган
көннəн соңгы 21 календарь көне эчендə кандидатлар тарафыннан Министрлыкка
шəхсəн, почта аша җибəреп яисə күрсəтелгəн мəгълүмат системасыннан
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файдаланып, Россия Федерациясе Хөкүмəте билгелəгəн тəртиптə электрон рəвештə
тапшырыла.
Хөрмəткə лаек сəбəпсез документларны үз вакытында тапшырмау, аларны
тулы күлəмдə тапшырмау яки рəсмилəштерү кагыйдəлəрен бозып тапшыру гражданиннан (граждан хезмəткəреннəн) аларны кабул итүдəн баш тартуга нигез булып
тора.
Хөрмəткə лаек сəбəп аркасында документларны үз вакытында тапшырмаганда, аларны тулы булмаган күлəмдə яки рəсмилəштерү кагыйдəлəрен бозып
тапшырганда министр аларны кабул итү вакытын күчерергə хокуклы.
IV. КОНКУРС УЗДЫРУ МЕТОДИКАСЫ
4.1. Конкурсны үткəргəндə кандидатларның һөнəри һəм шəхси сыйфатларын
бəялəү методларына таянган, Россия Федерациясе һəм Татарстан Республикасы
законнарына каршы килми торган конкурс биремнəре һəм процедуралары
кулланыла.
4.2. Конкурс процедуралары барышында кандидатларны бəялəү өчен
түбəндəге бəялəү методлары кулланыла: тест, шəхси əңгəмə һəм анкеталау.
4.3. Кандидатларны чагыштыру һəм сайлап алу аларның конкурс биремнəрен
үтəү һəм конкурс процедураларын үтү нəтиҗəлəре нигезендə гамəлгə ашырыла.
4.4. Конкурс ике этапта үткəрелə.
4.4.1. Беренче этапта Министрлыкның «Интернет» челтəрендəге рəсми
сайтында конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында игълан, шулай ук
конкурс турында түбəндəге мəгълүматлар урнаштырыла:
- граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасы аталышы;
- əлеге вазыйфаны билəү өчен квалификация талəплəре;
- граждан хезмəтен узу шартлары;
- тапшырылырга тиешле документларны кабул итү урыны һəм вакыты;
- күрсəтелгəн документлар кабул ителə торган чор;
- конкурсну уздыруның күздə тотылган датасы;
- аны уздыру урыны һəм тəртибе;
- бəялəү методлары турында белешмəлəр;
- граждан хезмəткəренең вазыйфаи регламентының вазыйфаи бурычларын,
хокукларын һəм вазыйфаи бурычларны үтəмəгəн (тиешенчə үтəмəгəн) өчен
җаваплылыгын үз эченə ала торган нигезлəмəлəре, граждан хезмəткəренең
профессиональ хезмəт эшчəнлегендə файдалылык һəм нəтиҗəлелек күрсəткечлəре;
- кадрлар составына идарə итүнең бердəм мəгълүмат системасында
урнаштырылган беренчел тестка сылтама;
- башка мəгълүмат материаллары.
Конкурста катнашу өчен документлар кабул итү турында игълан һəм конкурс
турында мəгълүмат шулай ук вакытлы басма матбугатта да бастырылырга мөмкин.
4.4.2. Тикшерү барышында федераль законнар, Татарстан Республикасы
законнары һəм Россия Федерациясенең һəм Татарстан Республикасының бүтəн
норматив хокукый актлары нигезендə гражданинның граждан хезмəтенə керүенə
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каршы килə торган шартлар ачыкланган очракта, аңа министр тарафыннан язмача
рəвештə конкурста катнаштырудан баш тартуның сəбəплəре хакында хəбəр ителə.
Əгəр гражданин конкурста катнашу өчен документларны электрон рəвештə
тапшырган булса, конкурста катнаштырудан баш тарту сəбəплəре хакында
хəбəрлəмə аңа, кадрлар составына идарə итүнең бердəм мəгълүмат системасыннан
файдаланып, көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган
электрон документ рəвешендə җибəрелə.
4.4.3. Вакантлы вазыйфаны билəү (кадрлар резервына кертү) өчен дəгъва
белдергəн, лəкин конкурста катнашуга кертелмəгəн зат əлеге карарга Россия
Федерациясе законнары нигезендə шикаять белдерергə хокуклы.
4.4.4. Министрлыкта граждан хезмəтенең бер вакантлы вазыйфасына (кадрлар
резервындагы граждан хезмəте вазыйфасына) карата куелган квалификация
талəплəренə җавап бирə торган кимендə ике кандидатның булуы конкурсның
беренче этабын төгəллəү шарты булып тора, бу хəл кандидатларны алга таба сайлау
мөмкинлеген тəэмин итə.
Кандидатлар булмаганда яисə вазыйфага карата квалификация талəплəренə
җавап бирə торган бары тик бер генə кандидат булган очракта, конкурс узмаган дип
таныла. Бу очракта бердəнбер кандидатка талəп ителүче кандидатлар саны булмауга
бəйле рəвештə конкурсның узмаган дип танылуы хакында язмача хəбəр ителə.
4.4.5. Конкурсның беренче этабы тəмамлангач министр конкурсның икенче
этабын уздыру датасы (катнашу өчен документлар кабул итү тəмамланганнан соң 30
календарь көне узганчы), вакыты һəм урыны турында карар кабул итə. Дəүлəт серен
һəм закон белəн саклана торган башка серне тəшкил итүче белешмəлəрдəн
файдалануга рөхсəт рəсмилəштерелгəн очракта, конкурсның икенче этабын уздыру
чорын министр билгели.
4.4.6. Конкурсның икенче этабы башланырга кимендə 15 календарь көне
калганчы Министрлык «Интернет» челтəрендə Министрлыкның рəсми сайтында,
«Интернет» челтəрендə кадрлар составына идарə итүнең бердəм мəгълүмат
системасы федераль дəүлəт мəгълүмат системасы рəсми сайтында аны уздыру
датасы, урыны һəм вакыты турында мəгълүмат, конкурста катнашуга кертелгəн
гражданнарның (граждан хезмəткəрлəренең) исемлеген урнаштыра һəм тиешле
хəбəрлəрне язмача рəвештə кандидатларга җибəрə, бу очракта конкурста катнашу
өчен документларны электрон рəвештə тапшырган кандидатларга, – «Интернет»
челтəрендə кадрлар составына идарə итүнең бердəм мəгълүмат системасыннан
файдаланып, көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган
электрон документ рəвешендə.
Конкурс уздырылганда кандидатларга Россия Федерациясе Конституциясе
һəм федераль законнар нигезендə хокуклар тигезлеге гарантиялəнə.
Əгəр конкурс уздыру нəтиҗəсендə граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын
(кадрлар резервындагы граждан хезмəте вазыйфаларын) билəү өчен квалификация
талəплəренə җавап бирə торган кандидатлар ачыкланмаса, эшкə алучының вəкиле
кабат конкурс уздыру турында карар кабул итəргə мөмкин.
4.4.7. Конкурсның икенче этабында түбəндəгелəр гамəлгə ашырыла:
конкурс комиссиясе тарафыннан кандидатларның һөнəри һəм шəхси
сыйфатлары бəялəнə;
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Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар
резервына кертегə) конкурста җиңүчене билгелəү турында конкурс комиссиясе
карары кабул ителə.
4.4.8. Конкурсны уздырганда конкурс комиссиясе кандидатларның
профессиональ дəрəҗəсен алар тарафыннан тапшырылган белеме, граждан яки
башка төрле дəүлəт хезмəтен узуы, башка төрле хезмəт эшчəнлеген гамəлгə ашыруы
турындагы документлары нигезендə, шулай ук кандидатларның профессиональ һəм
шəхси сыйфатларын бəялəү методлары: тест уздыру, шəхси əңгəмə һəм анкета
уздыру нигезендə бəяли.
Министрлык тарафыннан конкурс комиссиясе эшчəнлеге, шулай ук
кандидатлар тарафыннан конкурс процедураларын узу өчен тиешле оештыру һəм
матди-техник шартлар тудырыла.
4.4.8.1. Тест уздыруны оештыру Татарстан Республикасы Президенты
каршындагы Дəүлəт хезмəте һəм кадрлар департаменты тарафыннан Татарстан
Республикасы дəүлəт органыннан Кадрларның бердəм мəгълүмат системасына
килгəн заявкалар нигезендə гамəлгə ашырыла.
Тест уздыру өчен заявка Кадрларның бердəм мəгълүмат системасында
конкурс комиссиясе утырышына кадəр кимендə ике атна калгач формалаштырыла.
Тест үткəрү Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Дəүлəт хезмəте
һəм кадрлар департаментының «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан
хезмəткəрлəренə һəм Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте вазыйфаларын билəүгə дəгъва белдерүче гражданнарга тест үткəрү методикасын раслау
турында» 2020 елның 18 ноябрендəге 50 номерлы карары белəн расланган тест
уздыру методикасы нигезендə гамəлгə ашырыла.
Тестлардан файдаланганда, Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте
вазыйфаларын билəүгə дəгъва белдерə торган кандидатларны бəялəү
максатларында, тест сорауларының 60 проценттан кимрəк өлешенə дөрес җавап
биргəн катнашучыны вакантлы вазыйфага билгелəп кую тəкъдим ителми.
Тест уздыру нəтиҗəлəре Кадрларның бердəм мəгълүмат системасында
чагылдырыла. Конкурс комиссиясе секретаре нəтиҗəлəрне 10 баллы системага
күчерү юлы белəн рəсмилəштерə.
Тест узган затның ризалыгы белəн тест уздыру нəтиҗəлəре, аны үткəргəннəн
соң алты ай дəвамында алдагы бəялəү чараларын үткəргəндə исəпкə алына.
4.4.8.2. Тест үткəн кандидатлар белəн шəхси əңгəмəлəр конкурс комиссиясе
əгъзалары тарафыннан үткəрелə. Конкурс комиссиясе утырышы барышында
кандидат белəн шəхси əңгəмə уздыру мəҗбүри булып тора.
Шəхси əңгəмə кандидатларның булачак һөнəри хезмəт итү эшчəнлеге темасы
буенча конкурс комиссиясе əгъзаларының сораударына бирелə торган
җавапларыннан гыйбарəт, əңгəмə барышында конкурс комиссиясе кандидатларның
һөнəри һəм шəхси сыйфатларын граждан хезмəте вазыйфасына һəм əлеге вазыйфа
буенча вазыйфаи регламентның бүтəн нигезлəмəлəренə карата тиешле
квалификация талəплəреннəн чыгып, шулай ук əлеге Нигезлəмəгə һəм Россия
Федерациясенең һəм Татарстан Республикасының дəүлəт граждан хезмəте
турындагы законнарында билгелəнгəн башка нигезлəмəлəргə таянып бəяли. Шəхси
əңгəмə барышында конкурс комиссиясе кандидат белəн аның башка конкурс
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биремнəрен үтəү нəтиҗəлəре хакында сүз алып бара, аның профессиональ
дəрəҗəсен билгелəү максатында сораулар бирелə.
Шəхси əңгəмə уздыру кысаларында кандидатның профессиональ дəрəҗəсен
бəялəүгə юнəлдерелгəн сораулар бирелə.
Беренчел шəхси əңгəмə граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү
буенча конкурс уздырыла торган структур бүлекчə җитəкчесе тарафыннан яисə
кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган граждан хезмəте
вазыйфалары төркеме буенча профессиональ хезмəт эшчəнлеге гамəлгə ашырыла
торган структур бүлекчə җитəкчесе тарафыннан уздырылырга мөмкин.
Конкурс комиссиясе утырышына кадəр уздырылган очракта, беренчел шəхси
əңгəмə уздыру нəтиҗəлəре турында конкурс комиссиясенə конкурс комиссиясе
утырышы барышында телдəн доклад формасында аны уздырган зат тарафыннан
мəгълүмат җиткерелə.
Конкурс комиссиясе тарафыннан шəхси əңгəмə уздырылганда Министр
карары нигезендə видеога һəм (яки) аудиога яздыру эше яки тиешле конкурс
процедураларын уздыруның стенограммасы алып барыла, бу хəл, шул исəптəн алга
таба конкурс процедуралары барышында, аларны максималь объектив исəпкə алу
өчен төрле кандидатларның бер үк сорауларга җавапларын һəм кабул ителүен
чагыштыру мөмкинлеген бирə.
Кандидат белəн шəхси əңгəмə тəмамланганнан соң конкурс комиссиясенең һəр
əгъзасы 2 нче кушымтага туры китерелгəн формада төзелə торган конкурс
бюллетененə, кирəк булганда конкурс комиссиясе əгъзасы тарафыннан кабул
ителгəн карарны нигезлəүче кыскача дəлиллəмə белəн, кандидатны бəялəү
нəтиҗəсен терки. Максималь балл 10 балл тəшкил итə. Минималь балл – 0 балл.
Кандидат белəн конкурс комиссиясе тарафыннан кара-каршы шəхси əңгəмə
уздырмыйча конкурста җиңүчене билгелəү турында конкурс комиссиясе карарын
кабул итү рөхсəт ителми.
4.4.8.3. Анкета уздыру граждан хезмəтенең конкурс уздырыла торган
вакантлы вазыйфасы (кадрлар резервына кертү буенча конкурс уздырыла торган
граждан хезмəте вазыйфалары төркеме) буенча вазыйфаи бурычлардан, шулай ук
аталган вазыйфаларны билəү өчен квалификация талəплəреннəн чыгып төзелгəн
сораулар нигезендə уздырыла.
Анкетага элегрəк гамəлгə ашырылган профессиональ эшчəнлек кысаларында
вазыйфалар буенча үтəлə торган вазыйфаи бурычлар, профессиональ казанышлар,
кандидат катнашкан чаралар (проектлар, форумнар, семинарлар һ.б.), басма
матбугатларда аның мəкалəлəре, мавыгулары турында, шулай ук кандидат
тарафыннан тапшырылырга мөмкин булган тəкъдимнəр һəм (яки) турында тəкъдим
хатлары турында сораулар кертелə.
Анкета кандидат тарафыннан шəхси əңгəмəне уздырыр алдыннан тутырыла.
Кандидат сорауларга җавапларны үз-үзен презентациялəү рəвешендə əйтə.
Максималь балл 10 балл тəшкил итə. Минималь балл – 0 балл.
4.5. Кандидатның актыккы баллы итеп тест уздыру, шəхси əңгəмə уздыру һəи
анкета уздыру нəтиҗəсендə конкурс комиссиясе əгъзалары тарафыннан кандидатка
куелган балларның уртача арифметик суммасы буларак билгелəнə. Максималь саны
– 30 балл, минималь – 6 балл.
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Кандидатларның ахыргы балларын чагыштыру нəтиҗəлəре буенча конкурс
комиссиясе секретаре аларның йомгаклау балларын киметү тəртибендə кандидатлар
рейтингын төзи.
4.6. Кандидатлар тарафыннан конкурс комиссиясе əгъзаларыннан тупланган
тавышлар саны, кандидатлар тарафыннан дəгъва белдерелүче вазыйфа караган
структур бүлекчə җитəкчесе фикере Министрлыкта граждан хезмəтенең вакантлы
вазыйфасын билəү (кадрлар резервына кертү) өчен кандидат турында карар кабул
итү һəм конкурска йомгак ясау өчен нигез булып тора.
Конкурс комиссиясенең тавыш бирү нəтиҗəлəре əлеге Нигезлəмəнең 3 нче
кушымтасына туры китерелгəн формада граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын
билəүгə конкурс йомгаклары буенча конкурс комиссиясе карары һəм əлеге
Нигезлəмəнең 4 нче кушымтасына туры китерелгəн формада кадрлар резервына
керүгə конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе утырышы беркетмəсе белəн
рəсмилəштерелə.
Кандидатларның ахыргы балларын чагыштыру нəтиҗəлəре буенча конкурс
комиссиясе сəркатибе аларның йомгаклау балларын киметү тəртибендə кандидатлар
рейтингын төзи.
4.7. Конкурс уздыру нəтиҗəсендə граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасы
(кадрлар резервындагы граждан хезмəте вазыйфасы) буенча барлык кирəкле
талəплəргə җавап бирə торган кандидатлар ачыкланган очракта, конкурс комиссиясе
өстəмə конкурс сынауларын үткəрү турында карар кабул итəргə яки яңа конкурс
уздыру турында тəкъдим кертергə хокуклы.
4.8. Граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү өчен конкурс нəтиҗəлəре нигезендə конкурста җиңүчене граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасына
билгелəү турында министр боерыгы чыгарыла һəм аның белəн хезмəт контракты
төзелə.
Конкурс комиссиясе шулай ук тəкъдим холкына ия булган, граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү буенча конкурста җиңмəгəн, лəкин профессиональ һəм шəхси сыйфатлары югары бəягə лаек булган кандидатны Министрлыкның
кадрлар резервына кертү турында карар кабул итəргə хокуклы.
Кадрлар резервына конкурс комиссиясе тарафыннан тупланган балларының
гомуми суммасы максималь баллның 60 процентыннан азрак булган кандидатлар
арасыннан да кандидатлар тəкъдим ителергə мөмкин.
Кандидатның аны граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфаларын билəүгə
конкурс нəтиҗəлəре буенча кадрлар резервына кертүгə ризалыгы язмача формада
яисə көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза белəн имзаланган электрон
документ формасында рəсмилəштерелə.
Граждан хезмəткəрен (гражданинны) – конкурста җиңүчене кадрлар
резервына кертү, Министрлык боерыгы күчермəсен граждан хезмəткəренең шəхси
эшенə кушып, Министрлык боерыгы белəн рəсмилəштерелə.
4.9. Конкурс нəтиҗəлəре хакында хəбəрлəр ул тəмамланганнан соң 7 көнлек
чорда кандидатларга язмача рəвештə җибəрелə, бу очракта конкурста катнашу өчен
документларны электрон рəвештə тапшырган кандидатларга, – «Интернет»
челтəрендə КС ИБМС файдаланып, көчəйтелгəн квалификацияле электрон имза
белəн имзаланган электрон документ рəвешендə.
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Конкурс нəтиҗəлəре турында мəгълүмат шул ук чорда «Интернет» челтəрендə
Министрлыкның рəсми сайтында һəм «Интернет» челтəрендə КС ИБМС рəсми
сайтында урнаштырыла.
4.10. Кандидат конкурс комиссиясе карарын Россия Федерациясе законнары
нигезендə шикаять кылырга хокуклы.
4.11. Граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына
кертүгə) дəгъва белдергəн, лəкин конкурста катнашуга кертелмəгəн кандидатларның
һəм конкурста катнашкан кандидатларның документлары язма гаризалары буенча
конкурс тəмамланган көннəн соң өч ел дəвамында аларга кайтарып бирелергə
мөмкин. Əлеге чор тəмамланганчыга кадəр документлар Министрлык архивында
саклана, аннан соң юкка чыгарылырга тиеш. Конкурста катнашу өчен электрон
рəвештə тапшырылган документлар өч ел саклана, шуннан соң юкка чыгарылырга
тиеш.
4.12. Конкурста катнашуга бəйле чыгымнар (конкурс үткəрелгəн урынга бару
һəм кайту, торак бинага түлəү, яшəү, элемтə чаралары хезмəтлəреннəн файдалану
һəм башкасы) кандидатлар тарафыннан үз акчалары хисабыннан түлəнə.
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Татарстан
Республикасы
Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы
вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына
кертүгə)
конкурс
уздыру
турында
нигезлəмəгə 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы икътисад министрына
____________________________________________
(министрның Ф.И.А.)

____________________________________________
(гариза бирүченең фамилиясе, исеме, атасының исеме)

____________________________________________
(яшəгəн урыны буенча адресы;

____________________________________________
эш урыны, гариза тапшыру вакытына вазыйфасы)

____________________________________________
(кесə телефоны, эл. почтасы)

ГАРИЗА
Мине Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəү (кадрлар резервына кертү) өчен
конкурста катнашырга кертүне сорыйм, – түбəндəге Татарстан Республикасы дəүлəт
граждан хезмəте вазыйфасын билəү өчен:

________________________________________________________________________
(вазыйфа атамасы)

_______________________________________________________________________.
(структур бүлекчə аталышы)

«Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəте турында» 2004 елның 27 июлендəге
79-ФЗ номерлы федераль закон, «Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəте
турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы,
Россия Федерациясе Президентының «Россия Федерациясе дəүлəт граждан хезмəтенең
вакантлы вазыйфасын билəүгə конкурс турында» 2005 елның 1 февралендəге 112 номерлы
Указы, Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына кертүгə)
конкурс уздыру турында нигезлəмə белəн, шул исəптəн вакантлы вазыйфага карата
белдерелə торган квалификация талəплəре белəн, таныштым. Персональ белешмəлəрнең
«Персональ белешмəлəр турында» 2006 елның 27 июлендəге 152-ФЗ номерлы федераль
закон талəплəренə туры китереп эшкəртелүенə риза.
Конкурс уздыру датасы һəм урыны турында e-mail яки күрсəтелгəн кесə телефоны
номерына СМС-хəбəр җибəрү ярдəмендə хəбəр алуга риза.
Гаризага түбəндəге документларны терким:

_____________________________________________________________________
(теркəлə торган документларны санап чыгарга)

_____________
(дата)

_______________________________________________
(имза)

(тулы имза)
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Татарстан
Республикасы
Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы
вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына
кертүгə)
конкурс
уздыру
турында
нигезлəмəгə 2 нче кушымта

Конкурс бюллетене
«__» ________ 20__ ел.
(конкурс уздыру датасы)
_______________________________________________________________________.
(конкурс үткəрелə торган вазыйфаның тулы атамасы яисə дəүлəт органының кадрлар резервына кертүгə
конкурс үткəрелə торган вазыйфалар төркеме атамасы)

Шəхси əңгəмə уздыру нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе əгъзасы
тарафыннан кандидатка бирелгəн балл.
(Белешмə өчен: максималь балл ________ балл тəшкил итə)
Кандидатның фамилиясе,
исеме, атасының исеме

Балл

Куелган баллга кыскача дəлиллəмə
(зарурлык булганда)

1

2

3

__________________________________________________

_______________

(конкурс комиссиясе əгъзасының фамилиясе, исеме, атасының исеме) (имзасы)
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Татарстан
Республикасы
Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы
вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына
кертүгə)
конкурс
уздыру
турында
нигезлəмəгə 3 нче кушымта

Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын билəүгə
конкурс йомгаклары буенча конкурс комиссиясе
КАРАРЫ
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы
(дəүлəт органының аталышы)

«__» _________________________ 20__ ел.
(конкурс уздыру датасы)

1. Утырышта _____ конкурс комиссиясе əгъзасының ____ катнашты.
Конкурс комиссиясе утырышында
Вазыйфа
катнашкан конкурс комиссиясе
əгъзасының фамилиясе, исеме,
атасының исеме

2. Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы вазыйфасын
билəүгə конкурс уздырылды
_______________________________________________________________________.
(дəүлəт органының структур бүлекчəсен күрсəтеп, вазыйфаның аталышы)

_______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________.
3. Кандидатларны рейтинг буенча бəялəү нəтиҗəлəре
Кандидатның фамилиясе,
Актыккы балл
Рейтингтагы урыны (кими
исеме, атасының исеме
бару тəртибендə)

4. Конкурста җиңүчене билгелəү буенча тавыш бирү нəтиҗəлəре (барлык
кандидатлар буенча тутырыла)
__________________________________________________________________
(рейтингта беренче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)
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Конкурс комиссиясе əгъзасының
фамилиясе, исеме, атасының исеме

«хуплый»

Тавыш бирү
«хупламый»

«тавыш
бирмəде»

Җəмгысе
__________________________________________________________________
(рейтингта икенче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Конкурс комиссиясе əгъзасының
фамилиясе, исеме, атасының исеме

«хуплый»

Тавыш бирү
«хупламый»

«тавыш
бирмəде»

Җəмгысе
__________________________________________________________________
(рейтингта өченче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Конкурс комиссиясе əгъзасының
фамилиясе, исеме, атасының исеме

«хуплый»

Тавыш бирү
«хупламый»

«тавыш
бирмəде»

Җəмгысе
Тавыш бирү нəтиҗəлəренə аңлатмалар (зарурлык булганда)
_______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________.
5. Тавыш бирү нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе килəсе кандидатны
конкурста җиңүче итеп таный
Җиңүче дип танылган кандидатның
Россия Федерациясе дəүлəт граждан
фамилиясе, исеме, атасының исеме
хезмəтенең вакантлы вазыйфасы
6. Тавыш бирү нəтиҗəлəре буенча конкурс
кандидатларны кадрлар резервына кертүгə киңəш итə

комиссиясе

түбəндəге
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Дəүлəт органының кадрлар резервына
кертү өчен киңəш ителгəн кандидатның
фамилиясе, исеме, атасының исеме

Россия Федерациясе дəүлəт граждан
хезмəтенең вазыйфалар төркеме

7. Конкурс комиссиясе утырышында түбəндəге комиссия əгъзалары
катнашмады
_______________________________________________________________________.
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

_______________________________________________________________________.
Конкурс комиссиясе рəисе ______________________________________
(имза)

(фамилия, исем, ата исеме)

Конкурс комиссиясе рəисе урынбасары
__________________________________________
(имза)

Конкурс комиссиясе секретаре

_______ ________________________
(имза)

Конкурс комиссиясе əгъзалары

(фамилия, исем, ата исеме)

(фамилия, исем, ата исеме)

_______ ________________________
(имза)

(фамилия, исем, ата исеме)

_______ ________________________
(имза)

(фамилия, исем, ата исеме)
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Татарстан
Республикасы
Икътисад
министрлыгында Татарстан Республикасы
дəүлəт граждан хезмəтенең вакантлы
вазыйфасын билəүгə (кадрлар резервына
кертүгə)
конкурс
уздыру
турында
нигезлəмəгə 4 нче кушымта

Кадрлар резервына кертүгə конкурс нəтиҗəлəре буенча конкурс
комиссиясе утырышы
БЕРКЕТМƏСЕ
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы
(дəүлəт органының аталышы)

«__» _________________________ 20__ ел.
(конкурс уздыру датасы)

1. Утырышта _____ конкурс комиссиясе əгъзасының ____ катнашты.
Конкурс комиссиясе утырышында
Вазыйфа
катнашкан конкурс комиссиясе
əгъзасының фамилиясе, исеме,
атасының исеме

2. Татарстан Республикасы дəүлəт граждан хезмəтенең түбəндəге вазыйфалар
төркеме буенча кадрлар резервына кертүгə конкурс уздырылды
_______________________________________________________________________.
(вазыйфалар төркеменең аталышы)

_______________________________________________________________________.
3. Кандидатларны рейтинг буенча бəялəү нəтиҗəлəре
Кандидатның фамилиясе,
Актыккы балл
Рейтингтагы урыны (кими
исеме, атасының исеме
бару тəртибендə)

4. Кадрлар резервына кертү өчен кандидатны (кандидатларны) билгелəү
буенча тавыш бирү нəтиҗəлəре (бəялəү йомгаклары буенча максималь баллдан
кимендə 60 процентын алган кандидатлар буенча тутырыла)
__________________________________________________________________
(рейтингта беренче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Конкурс комиссиясе əгъзасының
фамилиясе, исеме, атасының исеме

«хуплый»

Тавыш бирү
«хупламый»

«тавыш
бирмəде»
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Җəмгысе
__________________________________________________________________
(рейтингта икенче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Конкурс комиссиясе əгъзасының
фамилиясе, исеме, атасының исеме

«хуплый»

Тавыш бирү
«хупламый»

«тавыш
бирмəде»

Җəмгысе
__________________________________________________________________
(рейтингта өченче урынны яулаган кандидатның фамилиясе, исеме, атасының исеме)

Конкурс комиссиясе əгъзасының
фамилиясе, исеме, атасының исеме

«хуплый»

Тавыш бирү
«хупламый»

«тавыш
бирмəде»

Җəмгысе
Тавыш бирү нəтиҗəлəренə аңлатмалар (зарурлык булганда)
_______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________.
5. Тавыш бирү нəтиҗəлəре буенча конкурс комиссиясе кадрлар резервына
кертү өчен түбəндəге кандидатны (кандидатларны) билгели
Дəүлəт органының кадрлар резервына
кертү өчен киңəш ителгəн кандидатның
фамилиясе, исеме, атасының исеме

Россия Федерациясе дəүлəт граждан
хезмəтенең вазыйфалар төркеме

6. Конкурс комиссиясе утырышында түбəндəге комиссия əгъзалары
катнашмады
_______________________________________________________________________.
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)

_______________________________________________________________________.
Конкурс комиссиясе рəисе ______________________________________
(имза)

(фамилия, исем, ата исеме)
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Конкурс комиссиясе рəисе урынбасары
__________________________________________
(имза)

Конкурс комиссиясе секретаре

_______ ________________________
(имза)

Конкурс комиссиясе əгъзалары

(фамилия, исем, ата исеме)

(фамилия, исем, ата исеме)

_______ ________________________
(имза)

(фамилия, исем, ата исеме)

_______ ________________________
(имза)

(фамилия, исем, ата исеме)

