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«Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 июлендәге № 172-ФЗ 
Федераль закон, «Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 2010 елның 26 
февралендәге № 96 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары, «Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза тәэмин итүнең өстәмә 
гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгать фикерен исәпкә алу турында» 2017 
елның 29 июнендәге № ПУ-575 Татарстан Республикасы Президенты Указы, 
«Аерым норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза уздыру тәртибен раслау һәм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү 
турында» 24.12.2009 № 883, «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
органнарының норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза тәэмин итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгать 
фикерен исәпкә алу турында» 2017 елның 29 июнендәге № ПУ-575 Татарстан 
Республикасы Президенты Указын гамәлгә ашыру чаралары хакында» 15.08.2017 № 
580 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары нигезендә  боерык 
бирәм: 
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1. Кушымта итеп бирелүче Татарстан Республикасының Социаль-
икътисадый мониторинг комитетында норматив хокукый актларга һәм норматив 
хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыру тәртибен 
расларга.  

2. Әлеге боерыкның үтәлешен тикшереп торуны рәис урынбасары 
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Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетының   
«31» июль 2018 № 34-ос боерыгы 
белән расланды 

 
Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитетында 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза уздыру  

тәртибе    
 

1. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый 
мониторинг комитетында (алга таба – Комитет) норматив хокукый актларга һәм 
норматив хокукый актлар проектларына шулай ук Комитет тарафыннан әзерләнүче 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актлар проектларына  (алга таба –
актлар, актлар проектлары) коррупциягә каршы экспертиза уздыру процедурасын 
билгели, моңа Комитет актларына һәм актлары проектларына коррупциягә каршы 
бәйсез экспертиза һәм коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләрен исәпкә алу да  
керә. 

1.2. Коррупциягә каршы экспертиза «Норматив хокукый актларга һәм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 
2009 елның 17 июлендәге № 172-ФЗ Федераль закон, Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2010 елның 26 февралендәге № 96 карары белән расланган Норматив 
хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза уздыру методикасы, «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
органнарының норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза тәэмин итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгать 
фикерен исәпкә алу турында» 2017 елның 29 июнендәге № ПУ-575 Татарстан 
Республикасы Президенты Указы, «Аерым норматив хокукый актларга һәм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыру 
тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына үзгәрешләр кертү турында» 24.12.2009 № 883, «Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза тәэмин итүнең өстәмә 
гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгать фикерен исәпкә алу турында» 2017 
елның 29 июнендәге № ПУ-575 Татарстан Республикасы Президенты Указын 
гамәлгә ашыру чаралары хакында» 15.08.2017 № 580 Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карарлары нигезендә уздырыла. 

1.3. Коррупциягә каршы экспертиза максаты – актларда һәм актлар 
проектларында коррупциоген факторларны ачыклау һәм киләчәктә бетерү.    
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1.4. Коррупциягә каршы экспертизага кергән актлар (актлар проектлары) 
норматив хокукый актларны һәм норматив хокукый актлар проектларын исәпкә алу 
журналында (алга таба – Журнал) теркәлә (әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта). 

1.5. Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә әлеге 
Тәртипкә 2 нче кушымта формасы төзелә, анда түбәндәге белешмәләр чагылдырыла: 

экспертизага тәкъдим ителгән акт реквизитлары (акт проекты атамасы); 
экспертиза уздыру өчен нигез; 
актта (акт проектында) коррупциоген факторлар булу яисә булмау; 
коррупциоген факторлар булган актның (акт проектының) конкрет 

нигезләмәләре; 
хокукый нормалар формулировкаларын үзгәртү йә коррупциогенлыкны 

бетерү өчен аерым нормаларны төшереп калдыру буенча тәкъдимнәр. 
1.6. Актларга (актлар проектларына) коррупциягә каршы экспертиза уздыру 

өчен җаваплы зат актка (акт проектына) башка норматив хокукый актлар белән 
бәйлелектә бәяләү уздыра. 

 
2. Комитет актларына коррупциягә каршы экспертиза 

 
2.1. Комитет актларына коррупциягә каршы экспертиза Комитетның юридик 

секторы тарафыннан уздырыла. Юридик сектор мөдире, норматив хокукый актларга 
һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыру 
өчен җаваплы зат (алга таба – җаваплы зат) Комитет рәисе боерыгы белән билгеләп 
куела. 

2.2. Комитет актларына коррупциягә каршы экспертиза актларны Комитетның 
структур бүлекчәсе куллануга карата мониторинг уздырганда, шулай ук актларда 
коррупциоген факторлар булу турында теләсә нинди юл белән мәгълүмат алганда 
коррупциоген факторларны ачыклаганда җаваплы зат тарафыннан уздырыла. 
Актлар шулай ук экспертиза уздыру өчен дә Комитет җитәкчелеге тарафыннан 
җибәрелергә мөмкин. 

Коррупциягә каршы экспертиза үз көчләрен югалткан яисә юкка чыгарылган 
норматив хокукый актларга карата уздырылмый.   

2.3. Актлар Журналда тиешле мәгълүмат алынган йә Комитет җитәкчелеге акт 
җибәргән көнне җаваплы зат тарафыннан теркәлә. 

2.4. Актка коррупциягә каршы экспертиза Журналда акт теркәлгән көннән ун 
көнлек срокта уздырыла. 

Актка коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре әлеге Тәртипнең 1.5 пункты 
нигезендә җаваплы зат тарафыннан төзелгән бәяләмә белән рәсмиләштерелә һәм 
Журналда чагылдырыла. 

Актка коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәсе турында, бәяләмә төзелгән 
һәм аңа имза салынган бер эш көненнән соңга калмыйча,  экспертизага акт җибәргән 
зат тарафыннан хәбәр ителә. 
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2.5. Актта коррупциоген факторлар булу турында, бәяләмә төзелгән һәм аңа 
имза салынган көннән бер эш көненнән дә соңга калмыйча, җаваплы зат тарафыннан 
Комитет рәисенә җибәрелә. 

2.6. Комитет рәисе актта коррупциоген факторлар булу турында бәяләмә 
нәтиҗәләре буенча аңа үзгәрешләр кертү кирәклеге турында яисә аның үз көчен 
югалту турында карар кабул итә.   

2.7. Инициативасы буенча әлеге акт чыгарылган структур бүлекчә әлеге 
Тәртипнең 2.6 пунктында күрсәтелгән карарны кабул иткән көннән өч көн эчендә 
Комитетның тиешле акты проектын әзерли һәм аны коррупциягә каршы 
экспертизага дип җаваплы затка җибәрә. Мондый проектка коррупциягә каршы 
экспертиза әлеге Тәртипнең 3 пункты нигезендә уздырыла. 

 
3. Комитет актлары проектларына, шулай ук Комитет тарафыннан 

әзерләнүче Татарстан Республикасы актлары проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза  

 
3.1. Комитет актлары проектларына, шулай ук Комитет тарафыннан 

әзерләнүче Татарстан Республикасы актлары проектларына (алга таба – актлар 
проектлары) коррупциягә каршы экспертиза хокукый экспертиза уздырганда 
Комитетның җаваплы заты тарафыннан уздырыла.   

3.2. Актлар проектлары коррупциягә каршы экспертиза уздыру өчен    
Комитетның  проектны әзерләү өчен җаваплы структур бүлекчәсенең җаваплы заты 
тарафыннан җибәрелә. 

3.3. Кергән актлар проектлары кергән көнне үк җаваплы зат тарафыннан  
Журналда теркәлә. 

Коррупциягә каршы экспертиза акт проектын теркәгән көннән ун көнлек 
срокта уздырыла. 

3.4. Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре әлеге Тәртипнең 1.5 пункты 
нигезендә җаваплы зат тарафыннан төзелгән бәяләмә белән рәсмиләштерелә һәм 
Журналда чагылдырыла.   

Коррупциоген факторлар булу турында бәяләмә аны төзегән көнне үк 
Комитетның проект җибәргән структур бүлекчәсенә тапшырыла.    

3.5. Коррупциоген факторлар булганда Комитетның проект әзерләгән 
структур бүлекчәсе бәяләмә алган көннән утыз көнлек срокта проектны эшләп 
бетерә һәм аны кабат коррупциягә каршы экспертиза уздыру өчен җаваплы затка 
җибәрә.   

3.6. Кабат коррупциягә каршы экспертиза әлеге Тәртипнең 3.4 һәм 3.5 
пунктлары белән каралган эшләп бетерелгән проект алынган көннән өч көнлек 
срокта уздырыла. 

 
4. Комитет актларына һәм актлар проктларына коррупциягә каршы  

бәйсез экспертиза 
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4.1. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза объектлары – Комитетның рәсми 
бастырып чыгарылган норматив хокукый актлары һәм Комитет тарафыннан 
әзерләнүче һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Комитетның 
рәсми сайтында http://monitoring.tatarstan.ru/rus/ (алга таба – сайт) урнаштырылган 
норматив хокукый актлары проектлары. 

4.2. Комитет актлары проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
уздыру өчен Комитетның акт проектын әзерләү өчен җаваплы структур бүлекчәсе   
акт проектын Комитетның юридик секторы мөдире карауга дип акт карауга кергән 
эш көне эчендә юридик секторга җибәрә, эксперт бәяләмәләрне җибәрү өчен адрес 
(шул исәптән электрон почтасының адресын), шулай ук коррупциягә каршы бәйсез 
коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмәләрне кабул итү башлану 
һәм тәмамлану датасын күрсәтеп, акт проектын сайтта урнаштыра.   

4.3. Сайтта урнаштырылган актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза уздыру срогы кимендә биш эш көне була.   

4.4. Актка (акт проектына) коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре 
буенча Комитетка кергән бәяләмә (алга таба – бәяләмә) Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте органнары документларының электрон әйләнешенең  
ведомствоара бердәм системасында теркәлә һәм Комитетның акт (акт проектын) 
әзерләү өчен җаваплы структур бүлекчәгә карау өчен җибәрә.   

4.5. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә  
тәкъдим итү характерында була һәм кергән көненнән 15 көн эчендә Комитет 
тарафыннан һичшиксез каралырга тиеш. Карау нәтиҗәләре буенча бәйсез 
экспертиза уздырган юридик яисә физик затка дәлилләнгән җавап җибәрә, моңа 
бәяләмәдә ачыкланган коррупциоген факторларны бетерү алымы турында 
тәкъдимнәр булмаган очраклар керми.   

4.6. Акт проектына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздырганда 
ачыкланган коррупциоген факторлар әзерләүче тарафыннан акт проектын эшләп 
бетерү стадиясендә бетерелә.  

4.7. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза бәяләмәсендә бәян ителгән 
искәрмәләрне бетергәннән һәм тәкъдимнәрне исәпкә алганнан соң  Комитетның акт 
проектын әзерләү өчен җаваплы структур бүлекчәсе акт проектын кабат карау өчен 
Комитетның юридик секторына җибәрә, аңа коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
нәтиҗәләре буенча кергән бәяләмәләр дә кушып бирелә. Кабат карау өч көнлек 
срокта гамәлгә ашырыла.   

4.8. Актта коррупциоген факторлар ачыкланса, Комитетның акт проектын 
әзерләгән структур бүлекчәсе бәяләмә Комитетта теркәлгән көннән өч көнлек срокта 
актка үзгәрешләр кертү яисә аны үз көчен югалткан дип тану буенча чаралар күрә.    

4.9. Комитет актларында һәм Комитет тарафыннан әзерләнгән актлар 
проектларында коррупциоген факторлар булу турында таныклаучы коррупциягә 
каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре белән Комитет килешмәгән очракта, Комитет 
законнар белән билгеләнгән тәртиптә әлеге актларны (актлар проектларын) 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына коррупциягә каршы  
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экспертизага җибәрә, аңа коррупциягә каршы бәйсез экспертиза бәяләмәсен һәм, 
үзенең килешмәвен нигезләп, аңлатма язуын кушып җибәрә.  

4.10. Әзерләүче коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре белән, шул 
исәптән Комитет тарафыннан әзерләнгән Татарстан Республикасы законнары 
проектларында, Татарстан Республикасы Президенты указлары проектларында, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары проектларында  
коррупциоген факторлар булу турында таныклаучы коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза нәтиҗәләре белән килешмәгән очракта, әзерләүче әлеге норматив 
хокукый актлар проектларын Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
тарафыннан билгеләнгән тәртиптә карау өчен Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетына кертә.    

 
V. Комитет актлары проектлары буенча  гавами фикер алышу  

 
5.1. Комитет әзерләнүче актлар проектлары буенча гавами фикер алышуны 

тәэмин итә.   
5.2. Актлар проектлары буенча гавами фикер алышу максатларында  

Татарстан Республикасының рәсми порталында (http://tatarstan.ru/regulation), 
Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлар 
проектларын урнаштыру өчен билгеле бер бердәм төбәк интернет-порталында (алга 
таба – Мәгълүмат ресурсы) коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздыру һәм алар 
буенча гавами фикер алышу өчен урнаштырыла.  

5.3. Гавами фикер алышуны тәэмин итү өчен Мәгълүмат ресурсында 
гражданнар хокукларына, ирекләренә һәм бурычларына кагылышлы актлар 
проектлары урнаштырыла.   

5.4. Гавами фикер алышу максатларында түбәндәгеләр урнаштырылмый: 
актларның (аларның структур берәмлекләренең) үз көчләрен югалтуларын 

тану турындагы актлар проектлары; 
Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Премьер-

министры һәм аның урынбасарлары йөкләмәләрендә гавами фикер алышуның 
минималь срогыннан азрак әзерләү сроклары билгеләнгән актлар проектлары  
(Мәгълүмат ресурсында урнаштыру көненнән биш эш көненнән дә кимрәк); 

Татарстан Республикасы бюджеты керемнәренә яисә чыгымнарына йогынты 
ясарлык актлар проектлары, Татарстан Республикасы бюджетын үтәүне тәэмин 
итүгә кагылышлы актлар проектлары; 

террорчылыкка каршы көрәш чараларын гамәлгә ашырганда, шул исәптән 
террорчылыкны финанслауга кагылышлы каршы көрәш чараларын гамәлгә 
ашырганда дәүләт хакимияте органнары эшчәнлеген һәм хезмәттәшлекне оештыру, 
тәэмин итү мәсьәләләрен регламентлаучы актлар проектлары; 

Татарстан Республикасы актларын законнардагы үзгәрешләргә туры китерүгә 
юнәлгән актлар проектлары; 



8 

 

судлар карарларын, прокурор мөнәсәбәтен белдерү актларын, контроль-хисап 
органнары күрсәтмәләрен гамәлгә ашыру максатларында әзерләнгән актлар 
проектлары; 

статистик күзәтү формаларын раслау турында актлар проектлары; 
Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының гамәлдә булуын 

туктатып тору турында актлар проектларын. 
5.5. Гавами фикер алышуны тәэмин итү өчен актлар проектларын 

урнаштырганда инициативасы буенча проект әзерләнгән структур бүлекчә 
тәкъдимнәрне һәм искәрмәләрне җибәрү өчен адрес, шулай ук гавами фикер алышу 
срогы башлану һәм тәмамлану датасын күрсәтә. 

5.6. Актлар проектлары буенча фикер алышуның әзерләүче тарафыннан 
билгеләнгән срогы Мәгълүмат ресурсында урнаштыру көненнән биш эш көненнән 
дә кимрәк була алмый.   

5.7. Инициативасы буенча проект әзерләнгән структур бүлекчә гавами фикер 
алышу нәтиҗәләре буенча акт проектын эшләп бетерү турында карар кабул иткән 
очракта, эшләп бетерелгән акт проекты шулай ук гавами фикер алышу 
максатларында урнаштырыла.   

5.8. Актлар проектларын Мәгълүмат ресурсында урнаштыру Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан билгеләнгән тәртиптә гамәлгә 
ашырыла. 

5.9. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздыру срогы, гавами фикер 
алышу срогы тәмамланган көннән 30 көнлек срокта әзерләүче коррупциягә каршы 
бәйсез экспертиза уздыру барышында ачыкланган коррупциоген факторлар турында 
җыелма мәгълүматны, гавами фикер алышу барышында кергән тәкъдимнәрне 
аларны карау нәтиҗәләрен чагылдырган килеш урнаштыра (әлеге Тәртипкә 3 нче 
кушымта). 
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Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында норматив хокукый 
актларга һәм норматив хокукый 
актлар проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза уздыру  
тәртибенә  
1 нче кушымта     

 
 

Коррупциягә каршы экспертизага кергән норматив хокукый актларны һәм 
норматив хокукый актлар проектларын исәпкә алу  

журналы  
 
 

Актның (акт 
проектының) 
экспертизага 
керү датасы 

Акт (акт 
проектын) 
тәкъдим иткән 
структур 
бүлекчә 

Акт (акт 
проекты) 
атамасы 

Коррупцио
ген 
нормалар 
булу 
(булмау) 

Бәяләмә 
төзү датасы 

Искәрмәләр  
(кабат экспертиза 
уздыру турында 
мәгълүмат, кабат 
экспертиза 
нәтиҗәләре 
буенча бәяләмә 
төзү датасы) 
(актлар 
проектларына 
карата) 

1 2 3 4 5 6 
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Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында норматив хокукый 
актларга һәм норматив хокукый 
актлар проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза уздыру  
тәртибенә  
2 нче кушымта     

  
 

Коррупциягә каршы экспертиза  
бәяләмәсе 

 
________________________________________________________________________ 
(норматив хокукый акт реквизитлары яисә норматив хокукый акт проекты атамасы) 
________________________________________________________________________ 

Комитетның юридик секторы тарафыннан «Норматив хокукый актларга һәм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 
2009 елның 17 июлендәге № 172-ФЗ Федераль закон, «Аерым норматив хокукый 
актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза уздыру тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында» 24.12.2009 № 883 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган Аерым 
норматив хокукый актлар һәм аларның проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза уздыру тәртибе, «Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый 
актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 2010 елның 26 
февралендәге № 96 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган 
Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза уздыру методикасы нигезендә актка андагы 
коррупциоген факторларны ачыклау һәм аларны киләчәктә бетерү максатларында 
коррупциягә каршы  экспертиза уздырыла. 
 
Проектта коррупциоген нормалар булу яисә булмау: 
__________________________________________________________________ 
Акт проектының коррупциоген нормалар булган конкрет нигезләмәләре: 
__________________________________________________________________ 
Формулировкаларны үзгәртү йә коррупциогенлыкны бетерү өчен аерым 
нормаларны төшереп калдыру буенча тәкъдимнәр: 
__________________________________________________________________ 
 
Җаваплы зат   _______________________________________________ 
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Татарстан Республикасының 
Социаль-икътисадый мониторинг 
комитетында норматив хокукый 
актларга һәм норматив хокукый 
актлар проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза уздыру  
тәртибенә  
3 нче кушымта     

 
 

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза  
һәм (яисә) гавами фикер алышу йомгаклары буенча  

җыелма мәгълүмат     
________________________________________________________________________ 

(норматив хокукый акт төре) 
 
               Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты   
________________________________________________________________________ 

(норматив хокукый акт проекты атамасы) 
 

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
 
N 
т/н 

Эксперт (Ф.Ис.Ат.ис. (соңгысы - 
булса)/аккредитация турында 
күрсәтмә реквизитлары) 

Ачыкланган коррупциоген 
фактор 

Әзерләүче 
комментарий-

лары   
 

Гавами фикер алышу 
 
N 
т/н 

Фикер алышуда катнашучы 
(Ф.Ис.Ат.ис. (соңгысы - булса)/ 
электрон почтасы адресы) 

Фикер алышуда 
катнашучының позициясе  

Әзерләүче 
комментарий-

лары 
 
Кергән тәкъдимнәрнең гомуми саны  
Исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны   
Өлешчә исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны   
Исәпкә алынмаган тәкъдимнәрнең гомуми саны   
 
 
 
 
 


