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Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 
дәүләт комитетына коррупцион 
юнәлештәге фактлар буенча 
гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләр 
белән эшләү тәртибен раслау турында 
 

 

Татарстан Республикасының «Татарстан Республикасында гражданнарның 
мөрәҗәгатьләре турында» 2003 елның 12 маендагы  16-ЗРТ номерлы Законының 
21 маддәсенә ярашлы рәвештә  
боерык бирәм: 

1. Түбәндә теркәлгән Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 
дәүләт комитетына коррупцион юнәлештәге фактлар буенча гражданнардан 
кергән мөрәҗәгатьләр белән эшләү тәртибен расларга. 

2. Коррупцион юнәлештәге фактлар буенча гражданнардан кергән 
мөрәҗәгатьләрне карау кадрлар бүлеге, гражданнарның мөрәҗәгатьләре белән 
эшләү бүлеге, юридик бүлек һәм Татарстан Республикасы Тарифлар буенча 
дәүләт комитетында коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау 
өчен җаваплы зат тарафыннан башкарыла дип билгеләргә. 

3. Коррупцион юнәлештәге фактлар буенча гражданнардан кергән 
мөрәҗәгатьләр белән эшләүче вазыйфаи затларга эш урынындагы мәгълүматны 
һәм конфиденциаль характердагы хәбәрләрне саклау буенча Россия 
Федерациясе законнарында каралган җаваплылык йөкләнә. 

4. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз 
көченә керә. 

5. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам. 
 
 
Рәис вазыйфаларын башкаручы    А.Л. Штром 



Татарстан Республикасы 
Тарифлар буенча дәүләт 
комитетының 
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боерыгы белән расланган 

 
Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетына коррупцион 

юнәлештәге фактлар буенча гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләр белән эшләү  
тәртибе 

1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасының «Татарстан 

Республикасында гражданнарның мөрәҗәгатьләре турында»  

2003 елның 12 маендагы  16-ЗРТ номерлы Законының 21 маддәсенә ярашлы 

рәвештә эшләнгән һәм Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетына  (алга таба - Дәүләт комитеты) коррупция һәм ришвәтчелек 

фактлары, гражданнарның хокуклары һәм законлы мәнфәгатьләре кысылуы, эш 

урынында үз-үзеңне тотуга карата таләпләрнең бозылуы турындагы 

мәгълүматны үз эченә алган коррупцион юнәлештәге фактлар, һәм шулай ук 

Дәүләт комитетында Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәткәрләре 

(алга таба - хезмәткәрләр), һәм шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт 

граждан хезмәтләре булмаган вазыйфаларны биләүче һәм Дәүләт комитетының 

эшчәнлегенә хезмәт күрсәтүче һәм техник тәэминатны башкаручы 

хезмәткәрләр тарафыннан эш урыныннан дөрес файдаланмау билгеләре кергән 

башка гамәлләр хакында гражданнардан кергән мөрәҗәгатьләрне (алга таба - 

мөрәҗәгатьләр) карау үзенчәлекләрен билгели.  Мондый фактлар турында 

хәбәр теркәлгән мөрәҗәгать тиешле органга яисә компетенциясенә 

мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән әлеге мәсьәләләрне хәл итү  кергән вазыйфаи затка 

"Россия Федерациясендә гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе 

турында" 2006 елның 2 маендагы 59-ФЗ номерлы Федераль законның 8 маддәсе 

3 өлешенә ярашлы рәвештә юлланырга тиеш. 

2. Мөрәҗәгать «Россия Федерациясендә гражданнарның мөрәҗәгатьләрен 

карау тәртибе турында»гы Федераль законда билгеләнгән тәртиптә һәм 

срокларда теркәлә һәм карала.   



Мөрәҗәгатьтә законга каршы әзерләнә, башкарыла яисә башкарылган 

гамәлләр, һәм шулай ук аны әзерләүче, башкаручы яисә башкарган зат  

турында хәбәр булган очракта, мөрәҗәгать компетенцияләренә ярашлы 

рәвештә хокук саклау органнарына юлланырга тиеш. 

3. Кадрлар бүлеге билгеләнгән тәртиптә хезмәткәргә карата хезмәт 

урынында тикшерүне башлый (хезмәткәрдән язмача аңлатма таләп ителә). 

4. Хезмәт урынында тикшерү үткәргән комиссия бәяләмәсе нигезендә 

мөрәҗәгатьтәге коррупцион күренеш билгеләре булу фактлары расланган 

очракта, Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе 

(аның вазыйфаларын үтәүче) Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт 

комитетының Дәүләт граждан хезмәткәрләренең эш урынында үз-үзләрен 

тотышына карата таләпләрнең саклануы һәм мәнфәгатьләр каршылыгын 

җайлау Комиссиясенә тәкъдимнәрен кертә. Хезмәткәргә карата әлеге фактлар 

расланган очракта, аның язмача аңлатмасыннан чыгып, аңа карата Россия 

Федерациясе норматив хокукый актларында каралган җаваплылык чаралары 

күрелүе турындагы мәсьәлә хәл ителә. 

Әгәр хезмәт урынындагы тикшерү нәтиҗәләре буенча  законга каршы 

әзерләнә, башкарыла яисә башкарылган   гамәлләр турында, һәм шулай ук аны 

әзерләүче, башкаручы яисә башкарган зат турында билгеле булса, әлеге 

мәгълүмат компетенцияләренә ярашлы рәвештә хокук саклау органнарына 

юлланырга тиеш. 

5. Мөрәҗәгать юллаган гражданинга җавап Дәүләт комитетында 

коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы 

зат тарафыннан башкарыла. 

Дәүләт комитетының кадрлар бүлеге, һәм шулай ук юридик бүлеге 

мөрәҗәгать буенча язмача тәкъдимнәрне бердәм ведомствоара электрон 

документ әйләнеше системасы аша Дәүләт комитетында коррупцион һәм башка 

хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затка гражданинга җавап 

юллау срогы чыкканчы 15 көннән дә соңга калмый юллыйлар.  

6. Мөрәҗәгатьтәге коррупцион юнәлештәге фактлар турындагы хәбәр 

җаваплы затка караса, соңгысы, самоотвод биреп, мөрәҗәгатьне тикшерүдә 



катнаша алмый. Мондый мөрәҗәгатьне карау Дәүләт комитетының кадрлар 

бүлеге, һәм шулай ук юридик бүлеге тарафыннан башкарыла. 

 


