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Татарстан Республикасы ГХАТ
идарәсенә
гражданнардан
коррупциячел юнәлешле фактлар
буенча килгән мөрәҗәгатьләр белән
эшләү тәртибе турында
«Татарстан Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында»
2003 елның 12 маендагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының
21 статьясы нигезендә боерык бирәм:
1. Татарстан Республикасы ГХАТ идарәсенә гражданнардан коррупциячел
юнәлешле фактлар буенча килгән мөрәҗәгатьләр белән эшләүнең кушымтада
бирелгән тәртибен расларга.
2. Билгеләргә:
гражданнарның коррупциячел юнәлешле фактлар буенча мөрәҗәгатьләрен
карау хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге башлыгы һәм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсендә коррупциячел һәм башка
төр хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы зат тарафыннан гамәлгә
ашырыла;
гражданнарның коррупциячел юнәлешле фактлар буенча мөрәҗәгатьләре
белән эшләүче вазыйфаи затлар хезмәт мәгълүматының һәм конфиденциаль
холыклы белешмәләрнең саклануы өчен Россия Федерациясе законнары нигезендә
җаваплы була.
3. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп
билгелим.
Идарә башлыгы

А.Р.Шәвәлиева

Татарстан
Республикасы
Министрлар Кабинеты ГХАТ
идарәсенең 18.07.2018 № 43
боерыгы белән расланды
Татарстан Республикасы ГХАТ идарәсенә гражданнардан коррупциячел
юнәлешле фактлар буенча килгән мөрәҗәгатьләр белән эшләү
ТӘРТИБЕ
1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты ГХАТ
идарәсенә (алга таба – Идарә) килгән, коррупция һәм янау, гражданнарның
хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен кысу, хезмәт тәртибенә карата таләпләрне
бозу, шулай ук хезмәт хәленнән явызларча файдалану билгеләре булган, Идарәдә
Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре (алга таба – дәүләт
хезмәткәрләре), шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
вазыйфалары булып тормаган вазыйфаларны биләүче, Идарә эшчәнлеген техник
яктан тәэмин итүче һәм хезмәт күрсәтүче хезмәткәрләр (алга таба – хезмәткәрләр)
тарафыннан башка төрле гамәлләрне кылу фактлары турында белешмәләрне үз
эченә ала торган коррупциячел юнәлешле фактлар буенча гражданнарның
мөрәҗәгатьләрен (алга таба – мөрәҗәгатьләр) карау үзенчәлекләрен билгели.
Бүтән затларга карата шундый ук фактлар турында белешмәләрне үз эченә
алган мөрәҗәгатьләр «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау
тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 8
статьясының 3 өлеше нигезендә мөрәҗәгатьтә куелган мәсьәләләрне хәл итү алар
компетенциясенә карый торган тиешле органга яки тиешле вазыйфаи затка
җибәрелергә тиеш.
Ышаныч телефоны аша килгән мөрәҗәгатьләр Татарстан Республикасы
Министрлар Кабинеты ГХАТ идарәсенең «Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинеты ГХАТ идарәсенең коррупцияне профилактикалау һәм аңа каршы тору
мәсьәләләре буенча «Ышаныч телефоны» эшен оештыру өчен күрсәтмә раслау
турында» 2016 елның 12 августындагы 52 номерлы, Идарәнең http://zags.tatarstan.ru/
рәсми сайтында «Коррупциягә каршы көрәш» бүлегенең «Ышаныч телефоннары»
бүлекчәсендә урнаштырылган боерыгында билгеләнгән тәртиптә карала.
2. Мөрәҗәгатьләр «Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен
карау тәртибе турында» 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законда
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда теркәлә һәм карала.
3. Мөрәҗәгатьтә хокукка каршы килә торган гамәлнең әзерләнүе, кылынуы
яки кылынганлыгы турында, шулай ук аны әзерләүче, кылучы яки кылган зат

турында белешмәләр булса, мөрәҗәгать компетенцияләренә ярашлы рәвештә хокук
саклау органнарына җибәрелергә тиеш.
4. Татарстан Республикасының бердәм ведомствоара электрон документ
әйләнеше системасында теркәлгәннән соң мөрәҗәгать хокукый, оештыру һәм
кадрлар эше бүлеге башлыгына һәм Идарәдә коррупциячел һәм башка төр хокук
бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затка (алга таба – җаваплы зат)
җибәрелә.
5. Мөрәҗәгатьне җибәргән гражданинга җавап әзерләү җаваплы зат
тарафыннан хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлеге башлыгы белән килештереп
гамәлгә ашырыла.
6. Дәүләт хезмәткәрләрен дисциплинар җаваплылыкка тарту «Россия
Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ
номерлы Федераль законда, хезмәткәрләрне – Россия Федерациясе Хезмәт
кодексында билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла.
7. Килгән мөрәҗәгатьләрне исәпкә алу җаваплы зат тарафыннан гамәлгә
ашырыла.
8. Ел саен, хисап елыннан соң килгән елның 1 февраленә кадәр, җаваплы зат
тарафыннан мөрәҗәгатьләр гомумиләштерелә һәм анализлана, алар нәтиҗәсендә
җаваплы зат мөрәҗәгатьләрне карау буенча эш нәтиҗәләре һәм күрелгән, шул
исәптән профилактик холыклы, чаралар турында белешмә төзи һәм Идарә
башлыгына (аның вазыйфаларын башкаручы затка) җибәрә.
_________________________________________

