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20.07.2018 Казан ш. № 76 

 
Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитетына килгән 

ришвәтчелек фактлары турында гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү тәртибен 
раслау турында  

«Татарстан Республикасында гражданнар мөрәҗәгатьләре турында» Татарастан 
Республикасының 2003 елның 12 маеннан 16-нчы номерлы канунның 21-нче маддәсе 
нигезендә » б о е р ы к   б и р ә м: 

 
1.Беркетелгән Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт 

комитетына килгән ришвәтчелек фактлары турында гражданнар мөрәҗәгатьләре 
белән эшләү тәртибен расларга: 

2. Киләселәрне билгеләргә: 
ришвәтчелек фактлары турында гражданнар мөрәҗәгатьләрен тикшерү 

кадралар һәм юридик эш бүлемнәре тарафыннан һәм Татарстан Республикасының 
туристлык буенча дәүләт комитетында ришвәтчелек һәм башка хокук бозу 
профилактикасы буенча эш өчен җаваплы зат тарафыннан башкарыла; 

ришвәтчелек фактлары турында гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүче 
вазыйфалы затлар Рәсәй Федерациясенең кануннар җыентыгы нигезендә хезмәт 
мәгълүматын һәм конфиденциаль мәгълүматларны саклау өчен җаваплы булып 
санала. 

3. Бу боерыкның үтәлүен тикшерүне үз өстемә алам.  
 
Рәис            С.Е.Иванов 
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Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитетына килгән 
ришвәтчелек фактлары турында гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү  

Тәртибе 
 

1. Бу Тәртиб Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт 
комитетына килгән (алда – Дәүләт комитеты) ришвәтчелек фактлары турында 
гражданнар мөрәҗәгатьләрен тикшерү үзенчәлекләрен билгели. Бу гражданнар 
мөрәҗәгатьләренә киләселәр керә: Дәүләт комитетында Татарстан Республикасының 
дәүләт гражданлык хезмәте вазифаларын башкаручы Татарстан Республикасының 
дәүләт гражданлык хезмәткәрләре (алда – хезмәткәрләр) тарафыннан эшләнгән һәм 
шулай ук Татарстан Республикасың дәүләт гражданлык хезмәте вазифалары 
булмаган вазифаларны башкаручы һәм Дәүләт комитетын техника белән тәэмин 
итүче һәм аңа техник хезмәт күрсәтүче эшчеләр тарафыннан кылынган (алда – 
эшчеләр) ришвәтчелек һәм янау, гражданнарның хокукларын һәм канунлы 
мәнфәгатьләрен кысу, эштә үз-үзеңне тотыш таләпләрен бозу фактлары турында һәм 
башка эш урыны белән исәпләшмәү сыйфатларын үз эченә алган мәгълүматлар (алда 
– мөрәҗәгатьләр). 

2006 елның 2 маеннан 59-нчы номерлы «Рәсәй Федерациясенең гражданнар 
мөрәҗәгатьләрен тикшерү тәртибе турында» 8-нче Федераль канунның 3-нче бүлеме 
8-нче маддәсе нигезендә охшаш фактлар турындагы мәгълүматларны үз эченә алган 
башка шәхесләргә карата мөрәҗәгатьләр аларда куелган сорауларны чишү 
вазифаларына кергән тиешле органга яки вазыйфалы затка юнәлтелергә тиеш. 

2. Мөрәҗәгать 2006 елның 2 маеннан 59-нчы номерлы «Рәсәй Федерациясенең 
гражданнар мөрәҗәгатьләрен тикшерү тәртибе турында» Федераль кануны белән 
расланган тәртип буенча һәм әлегез канунда билгеләнгән вакыт аралыгында теркәлә 
һәм тикшерелә. 

Мөрәҗәгатьтә хәзерләнә, башкарыла торган яисә башкарылган хокукка каршы 
эш турында һәм шулай ук аны хәзерли, башкара торган яисә башкарган зат турында 
мәгълүматлар булган очракта әлеге мөрәҗәгать хокук саклау органнарына аларның 
компетенциясенә нигезләнеп юнәлергә тиеш.  

3. Хезмәткәргә карата расланган тәртитә Дәүләт комитетының кадралар һәм 
юридик эш бүлемнәре тарафыннан хезмәт тикшерүе башкарыла (хезмәткәрдән язма 
аңлатма таләп ителәчәк). 

Мөрәҗәгатьтә чагылган ришвәтчелек турында фактлар хезмәт тикшерүен 
башкарган комиссия нәтиҗәсенә нигезләнеп расланган очракта Дәүләт комитетының 
рәисе (аның вазифаларын башкаручы зат) Татарстан Республикасының дәүләт 
комитетының туристлык буенча комитетында Татарстан Республикасының дәүләт 
гражданлык хезмәткәрләренең эштә үз-үзеңне тотыш тәләпләрен үтәү һәм 
мәнфәгатьләр бәхәсләрен җайга салу комиссиясенә гариза тәкъдим итә. Әгәр дә 
эшләүчегә карата тиешле фактлар расланса, аның язма аңлатмасы анализы нигезендә 
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аңа Рәсәй Федерациясенең норматив хокукый актлары белән каралган җаваплылык 
чаралары куллану мәсьәләсе хәл ителә.  

Хезмәт тикшерүе нәтиҗәсендә хәзерләнә, башкарыла торган яисә 
башкарылаган хокукка каршы эш һәм шулай ук аны хәзерли торган, башкара торган 
яисә башкарган зат турында билгеле булган очракта тиешле мәгълүмат хокук саклау 
органнарына аларның эш йөртү хакына нигезләнеп юнәлтелергә тиеш. 

4. Мөрәҗәгать җиткезгән гражданга җавап әзерләү Дәүләт комитетының 
кадралар һәм юридик эш бүлемнәре белән килешеп Дәүләт комитетында 
ришвәтчелек һәм башка хокук бозу профилактикасы буенча эш өчен җаваплы кеше 
тарафыннан башкарыла (алда - җаваплы кеше).  

5. Әгәр дә мөрәҗәгатьтә җаваплы кешегә карата ришвәтчелек фактлары 
турында мәгълүматлар булса, соңгысы үзенә отвод биреп мөрәҗәгатьнең 
тикшерүендә катнашмый. Мондый мөрәҗәгатьне тикшерү Дәүләт комитетының 
кадралар һәм юридик эш бүлемнәре тарафыннан башкарыла.  

 
 
 

_________________________________________ 

 


