
 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫ£ 
ЭТИЛ СПИРТЫ, АЛКОГОЛЬЛЕ 

ПРОДУКЦИЯ ҖИТЕШТЕРY, ӘЙЛӘНЕШЕ 
ҺӘМ СЫЙФАТЫ ӨЛКӘСЕНДӘ ДӘYЛӘТ 

КОНТРОЛЕН ТӘЭМИН ИТY hӘМ 
КУЛЛАНУЧЫЛАРНЫҢ ХОКУКЛАРЫН 

ЯКЛАУ БУЕНЧА ДӘYЛӘТ  ИНСПЕКЦИЯСЕ 
 (Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 

инспекциясе) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ОБОРОТОМ И 
КАЧЕСТВОМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(Госалкогольинспекция Республики Татарстан) 

                                                                
 
                                                             
 
 
 
  

      
 

                                                                
                                                          БОЕРЫК 

 
03.08.2018ел                                                                                             № 12-07/149 

                                                                         Казан 
 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясе норматив-хокукый 
актларына һәм норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза 
үткәрү тәртибе 

 
“Норматив-хокукый актларга һәм норматив-хокукый актлар проектларына 

коррупциягә каршы экспертиза турында” 17 июль, 2009 ел, № 172-ФЗ Федераль 
закон, “Норматив-хокукый актларга һәм норматив-хокукый актлар проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза турында”  26 февраль, 2010 ел, № 96 Россия 
Федерациясе Хөкүмәте карары, “Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
органнарының норматив-хокукый актлары проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза үткәрүне тәэмин итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә 
җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу турында”  29 июнь, 2017 ел, №УП-575 Татарстан 
Республикасы Президенты Указы, “Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының аерым норматив-хокукый актларына һәм норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен раслау һәм аерым 
карарларына үзгәрешләр кертү турында”   24.12.2009 ел, № 883, “Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза үткәрүне тәэмин итүнең өстәмә 
гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу турында”  
29 июнь, 2017 ел, №УП-575 Татарстан Республикасы Президенты Указын тормышка 
ашыру чаралары хакында”  15.08.2017 ел, № 580 Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карарлары нигезендә,  

б о е р ы к  б и р ә м: 
1. Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле продукция 

җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт тикшерүен тәэмин итү һәм 
кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең (алга таба – 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе) норматив-хокукый 
актларына һәм норматив-хокукый актлары проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза үткәрү тәртибен (кушымта итеп бирелә) расларга. 
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2. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең административ 
һәм суд практикасы бүлегенә бу боерыкны Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгында дәүләт теркәвенә алуны тәэмин итәргә. 

3. Бу боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны үз җаваплылыгымда калдырам. 
 
Җитәкче                                                                           Җ.Й.Әхмәтханов 
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Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясенең 03.08.2018 ел, № 
12-07/149 боерыгы белән расланды 

 
 

Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе норматив-хокукый 
актларына һәм норматив-хокукый актлары проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү тәртибе  

 
I. Гомуми нигезләмәләр 
1.1. Бу Тәртип “Норматив-хокукый актларга һәм норматив-хокукый актлар 

проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында” 17 июль, 2009 ел, № 172-ФЗ 
Федераль закон, “Норматив-хокукый актларга һәм норматив-хокукый актлар 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында”  26 февраль, 2010 ел, № 96 
Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән расланган “Норматив-хокукый актларга 
һәм норматив-хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 
кагыйдәләре, “Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив-
хокукый актлары проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза үткәрүне 
тәэмин итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгатьчелек фикерен 
исәпкә алу турында”  29 июнь, 2017 ел, №УП-575 Татарстан Республикасы 
Президенты Указы, “Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
норматив-хокукый актларына һәм норматив-хокукый актлары проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен раслау һәм аерым карарларына 
үзгәрешләр кертү турында”   24.12.2009 ел, № 883, “Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарының норматив-хокукый актлары проектларына коррупциягә 
каршы бәйсез экспертиза үткәрүне тәэмин итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны 
әзерләгәндә җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу турында”  29 июнь, 2017 ел, №УП-
575 Татарстан Республикасы Президенты Указын тормышка ашыру чаралары 
хакында”  15.08.2017 ел, № 580 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары нигезендә, Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе 
норматив-хокукый актларына (алга таба – актлар) һәм норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү процедурасын билгели. 

 



 

1.2. Актлар проектларына хокукый экспертиза уздырылганда 
коррупциягә каршы экспертиза үткәрелә. 

 Актларга коррупциягә каршы экспертиза аларны куллануга 
мониторинг ясаганда, шулай ук Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясенә  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе 
хокукый актларында коррупциоген факторларның булуы турында 
мәгълүматлар алынган очракта үткәрелә. 

1.3. Коррупциягә каршы экспертизаның максаты булып актларда һәм 
актлар проектларында коррупциоген факторларны ачыклау һәм соңыннан 
аларны юкка чыгару тора. 

1.4. Актларга (актлар проектлары) коррупциягә каршы экспертиза 
оештыру принциплары булып тора: 

1) актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрүнең 
мәҗбүрилеге; 

2) актны (акт проекты) башка норматив-хокукый актлар белән бер-
берсенә бәйләнештә бәяләү; 

3) актларга (актлар проектлары) коррупциягә каршы экспертиза 
нәтиҗәләренең нигезлелеге, объективлыгы һәм тикшереп булу мөмкинлеге; 

4)  актларга (актлар проектлары) коррупциягә каршы экспертиза 
үткәрүче затларның компетентлыгы; 

5) актларга (актлар проектлары) карата коррупциягә каршы экспертиза 
үткәргәндә Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең, шулай 
ук аның вазыйфаи затларының гражданлык җәмгыяте институтлары белән 
хезмәттәшлеге. 

1.5. Коррупциягә каршы экспертизага алынган актлар һәм актлар 
проектлары, кабул итеп алынган көнне, коррупциягә каршы экспертизага 
алынган норматив-хокукый актларны һәм норматив-хокукый актлар 
проектларын учетка алу журналында (алга таба – Журнал) (бу Тәртипкә №1 
кушымта) теркәлә. 

 
II. Актларга һәм актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 
 

2.1. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе актларына 
һәм актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең административ һәм суд 
практикасы бүлегендә Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе 
боерыгы белән билгеләнгән актларга һәм актлар проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү өчен җаваплы зат  (алга таба – вазыйфаи зат) 
тарафыннан хәл ителә. 

2.2.  Коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен актлар һәм актлар 
проектлары структур подразделение җитәкчесе тарафыннан әлеге актны 
кабул итүне тәкъдим иткән (акт проектын эшләүгә җаваплы) вазыйфаи затка 
җибәрелә. 
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2.3. Актлар һәм актлар проектлары шулай ук  Татарстан Республикасы 
Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе тарафыннан да коррупциягә каршы 
экспертиза үткәрү өчен җибәрелергә мөмкин. 

2.4.  Коррупциягә каршы экспертиза актны (акт проекты) Журналда 
теркәүгә алганнан соң ун көн эчендә үткәрелә. 

Коррупциягә каршы экспертиза үз көчен җуйган яки юкка чыгарылган 
норматив-хокукый актларга карата үткәрелми. 

2.5. Вазыйфаи зат  коррупциягә каршы экспертиза үткәрү процессында, 
кирәк булган очракларда, коррупциягә каршы экспертизага карата 
кызыксынулы структур подразделениеләрдән һәм вазыйфаи затлардан өстәмә 
материаллар яки мәгълүматлар соратып алуга хокуклы. Соралган 
материаллар һәм мәгълүматлар вазыйфаи затка запрос алынганнан соң күп 
дигәндә өч көн эчендә тапшырылырга тиеш.   

2.6. Вазыйфаи зат экспертизага тапшырылган актта (акт проекты) 
коррупциоген факторларның булу-булмавын билгели.  

2.7.Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча бу Тәртипкә № 2 
кушымта нигезендәге форма буенча бәяләмә булдырыла, анда түбәндәге 
мәгълүматлар чагылдырыла: 

экспертизага тапшырылган акт яки акт проекты атамасы; 
актның (акт проекты) алыну датасы; 
экспертиза үткәрү датасы; 
экспертиза үткәрүгә нигез; 
актта (акт проекты) коррупциоген факторларның булу-булмавы; 
актның (акт проекты) коррупциоген факторлардан торган конкрет 

нигезләмәләре;  
хокукый нормаларның формулировкаларын үзгәртү яки 

коррупциогенлыктан котылу өчен аерым нормаларны төшереп калдыру 
буенча тәкъдимнәр. 

2.8. Актка (акт проекты) коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре 
буенча вазыйфаи зат тарафыннан әзерләнеп имзаланган бәяләмә әлеге актны 
(акт проекты) коррупциягә каршы экспертизага җибәргән затка юллана. 

 
III. Коррупциягә каршы экспертиза бәяләмәсен үтәү  
 

3.1. Коррупциягә каршы экспертизага җибәрелгән актта коррупциоген 
факторлар ачыкланган очракта, акт кабул итүне тәкъдим иткән структур 
подразделение җитәкчесе бәяләмәне алгач өч көн эчендә, коррупциягә каршы 
экспертиза предметы булып торган актка үзгәрешләр кертү турында яки 
актның үз көчен югалтуын тану турында норматив-хокукый акт проектын 
әзерләп,  аны коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен вазыйфаи затка 
җибәрергә тиеш. 

 Тапшырылган үзгәрешләр кертү турында акт проектында 
коррупциоген факторлар булмаган очракта бәяләмә вазыйфаи зат тарафыннан 
актны кабул итүне тәкъдим иткән структур подразделение җитәкчесенә 
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җибәрелә һәм кызыксынулы структур подразделениеләр җитәкчеләре 
визалары белән акт проекты Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе җитәкчесенә имза салуга җибәрелә. 

3.2. Экспертизага җибәрелгән акт проектында коррупциоген факторлар 
булмаган очракта, акт проектын эшләүгә җаваплы структур подразделение 
җитәкчесе кызыксынулы структур подразделениеләр җитәкчеләре визалары 
белән акт проектын Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе 
җитәкчесенә имза салуга җибәрә яки акт проектын кызыксынулы органнарга 
һәм оешмаларга килештерүгә җибәрүне тәэмин итә.  

3.3. Экспертизага җибәрелгән акт проектында коррупциоген факторлар 
ачыкланган очракта, акт проектын эшләүгә җаваплы структур подразделение 
җитәкчесе бәяләмәне алганнан соң өч көн эчендә барлык кимчелекләрне 
юкка чыгарырга һәм эшләп җиткерелгән акт проектын, коррупциягә каршы 
кабат экспертиза үткәрү өчен, вазыйфаи затка җибәрергә тиеш.  

Кабаттан коррупциягә каршы экспертиза үткәрү срогы өч көннән 
артмый. 

Эшләп җиткерелгән акт проектында коррупциоген факторлар булмаган 
очракта, бәяләмәгә вазыйфаи зат кул куя һәм акт проекты кызыксынулы 
структур подразделениеләр җитәкчеләре визалары белән Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесенә имза салуга 
җибәрә. 

Эшләп җиткерелгән акт проектында коррупциоген факторлар булган 
очракта вазыйфаи зат  бәяләмәне Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе җитәкчесенә җибәрә. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе җитәкчесе бәяләмәне структур подразделение җитәкчесенә 
бәяләмәдәге нәтиҗәләр нигезендә үтәүгә җибәрә. 

Структур подразделение җитәкчесе өч көн эчендә акт проектындагы 
барлык кимчелекләрне юкка чыгарырга һәм эшләп җиткерелгән акт проектын 
кызыксынулы структур подразделениеләр җитәкчеләре визалары белән  
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесенә имза 
салуга җибәрергә тиеш. 

3.4. Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре Журналда 
чагылдырыла.  

 
IV. Актларга һәм актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
үткәрү  

4.1.  Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза объектлары булып 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең рәсми төстә 
басылып чыккан актлары һәм  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе тарафынан эшләнеп, Татарстан Республикасы Хөкүмәте рәсми 
порталының “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге 
Татарстан Республикасы Хөкүмәте рәсми порталына урнаштырылган актлар 
проектлары тора.   

4.2.  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең актлары 
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проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза үткәрү өчен акт 
проектын әзерләүгә җаваплы структур подразделение акт проекты 
административ һәм суд практикасы бүлегенә җибәрелгән көнне, шушы эш 
көне дәвамында, акт проектын  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясенең рәсми сайтына (http://gosalcogol.tatar.ru/) урнаштыра, эксперт 
бәяләмәләрен җибәрү өчен адрес (шул исәптән электрон почта адресларын), 
шулай ук коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча 
бәяләмәләрне кабул итүнең башлану һәм тәмамлану датасын күрсәтеп. 

Акт проекты шулай ук Татарстан Республикасы Рәсми порталына  
(http://tatarstan.ru/regulation) урнаштырыла. 

4.3. Сайтта урнаштырылган актлар проектларына коррупциягә каршы 
бәйсез экспертиза үткәрү срогы кимендә биш эш көне тәшкил итә. 

4.4.   Актка (акт проекты) коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
нәтиҗәләре буенча  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенә 
алынган бәяләмә (алга таба – бәяләмә) Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарының электрон документлар әйләнеше бердәм 
ведомствоара системасында теркәлә һәм  Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясенең акт (акт проекты) әзерләүгә җаваплы структур 
подразделениесенә карап тикшерүгә җибәрелә. 

4.5. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә 
– тәкъдим итү характерында  һәм ул алынганнан соң 15 көн эчендә  Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан мәҗбүри төстә 
карап тикшерелергә тиеш. Карап тикшерү нәтиҗәләре буенча бәйсез 
экспертиза үткәргән юридик яки физик затка нигезле җавап җибәрелә, 
бәяләмәдә ачыкланган коррупциоген факторларны юкка чыгару ысулы 
турында тәкъдимнәрнең булмавы очракларыннан тыш. 

4.6. Актка (акт проекты) коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
үткәрелгәндә ачыкланган коррупциоген факторлар акт (акт проекты) эшләүче 
тарафыннан акт проектын эшләп җиткерү стадиясендә юкка чыгарыла. 

4.7.  Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза бәяләмәсендә бәян ителгән 
искәртүләр һәм тәкъдимнәр исәпкә алынганнан соң  Татарстан Республикасы 
Дәүләт алкоголь инспекциясенең акт проектын әзерләүгә җаваплы структур 
подразделениесе, коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча 
алынган бәяләмәләр белән бергә, акт проектын вазыйфаи затка кабат карап 
тикшерүгә тапшыра. Кабат карап тикшерү өч көн эчендә хәл ителә. 

4.8. Актта коррупциоген факторлар ачыкланганда, әлеге актны 
әзерләгән  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясенең 
структур подразделениесе бәяләмә Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясендә теркәүгә алынганнан соң өч көн эчендә актка үзгәрешләр 
кертү яки аны үз көчен югалткан дип тану буенча чаралар күрә. 

4.9.  Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе,  Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе актларында һәм  Татарстан 
Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе тарафыннан эшләнгән актлар 
проектларында коррупциоген факторларның булуын күрсәткән коррупциягә 
каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре белән килешмәгән очракта, Татарстан 
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Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе әлеге актларны (актлар 
проектлары) закон нигезендә билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы 
Юстиция министрлыгына коррупциягә каршы экспертизага җибәрә 
(коррупциягә каршы бәйсез экспертиза бәләмәсе һәм килешмәүне дәлилләгән 
аңлатма язуы белән).  

4.10. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе Татарстан 
Республикасы дәүләт Советы тарафыннан закон инициативасы тәртибендә 
Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасына кертелә торган 
Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе эшләгән федераль 
законнар проектларында, Татарстан Республикасы Президенты указлары 
проектларында, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары 
проектларында  коррупциоген факторларның булуын күрсәтүче  коррупциягә 
каршы экспертиза нәтиҗәләре, шул исәптән бәйсез экспертиза нәтиҗәләре 
белән килешмәгән очракта,   Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь 
инспекциясе әлеге норматив актлар проектларын Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты – Татарстан Республикасы Хөкүмәте Регламентында 
билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына 
карап тикшерүгә кертә, коррупциягә каршы экспертиза, шул исәптән бәйсез 
экспертиза бәяләмәсе һәм килешмәүне дәлилләгән аңлатма язуы белән. 

 
V. Норматив-хокукый актлар проектлары буенча җәмәгатьчелектә фикер 
алышу 

 
5.1. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе эшләнелгән 

норматив-хокукый актлар проектларын җәмәгатьчелектә карауны тәэмин итә.  
5.2. Җәмәгатьчелектә фикер алышуны тәэмин итү максатыннан чыгып, 

норматив-хокукый актлар проектлары коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
үткәрү һәм  җәмәгатьчелектә карау өчен Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарының норматив-хокукый актлары проектларын 
урнаштыру өчен билгеләнгән бердәм төбәк интернет-порталына – Татарстан 
Республикасы Рәсми порталына (http://tatarstan.ru/regulation) (алга таба – 
Мәгълүмати ресурс) урнаштырыла.  

5.3. Мәгълүмати ресурста җәмәгатьчелекнең фикер алышуын тәэмин 
итү өчен гражданнарның хокукларына, ирекләре һәм бурычларына 
кагылышлы норматив-хокукый актлар проектлары урнаштырыла. 

5.4. Җәмәгатьчелектә фикер алышу өчен урнаштырылмый: 
дәүләт сере булып торучы мәгълүматлардан яки конфиденциаль 

характердагы мәгълүматлардан торган норматив-хокукый актлар проектлары; 
актларны (аларның структур берәмлекләре) үз көчен югалткан дип тану 

турында норматив-хокукый актлар проектлары; 
Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы 

Премьер-министры һәм аның урынбасарлары поручениесендә билгеләнгән 
эшләү срогы җәмәгатьчелектә фикер алышуның минималь срогыннан кимрәк 
булган (Мәгълүмати ресурста урнаштырганнан соң биш эш көненнән кимрәк) 
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норматив-хокукый актлар проектлары; 
Татарстан Республикасы бюджеты керемнәренә яки чыгымнарына 

йогынты ясаучы норматив-хокукый актлар проектлары, Татарстан 
Республикасы бюджетын үтәүгә бәйле норматив-хокукый актлар проектлары; 

дәүләт контрольлеген (күзәтчелек) оештыру һәм хәл итү өлкәсендәге 
мөнәсәбәтләрне җайга салучы норматив-хокукый актлар проектлары; 

террорчылыкка каршы көрәш буенча чараларны тормышка ашырганда 
дәүләт хакимияте органнарының эшчәнлеген һәм берлектә эшләвен оештыру, 
тәэмин итү мәсьәләләрен, шул исәптән террорчылыкны финанслауны 
ачыклауга бәйле мәсьәләләрне җайга салучы норматив-хокукый актлар 
проектлары; 

бәяләрне (тарифлар) билгеләү турында норматив-хокукый актлар 
проектлары; 

мөлкәт белән идарә итүдә билгеләнелә торган бәяләрне (түләү 
күләмнәрен) билгеләү тәртибен җайга салучы норматив-хокукый актлар 
проектлары; 

Татарстан Республикасы норматив-хокукый актларын закондагы 
үзгәрешләргә туры китерүгә юнәлдерелгән норматив-хокукый актлар 
проектлары; 

судлар караларын, прокурор җавабы актларын, контрольлек-счет 
органнары күрсәтмәләрен тормышка ашыру максатында әзерләнгән 
норматив-хокукый актлар проектлары; 

дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең дәүләт функцияләрен һәм административ 
регламентларын үтәүнең административ регламентлары проектлары; 

статистик күзәтү формаларын раслау турында норматив-хокукый 
актлар проектлары; 

Татарстан Республикасы норматив-хокукый актларының гамәлдә 
булуын туктатып тору турында норматив-хокукый актлар проектлары. 

5.5. Җәмәгатьчелектә фикер алышуны тәэмин итү өчен норматив-
хокукый актлар проектларын урнаштырганда, проект эшләүне тәкъдим иткән 
структур подразделение тәкъдимнәр һәм искәртүләр җибәрү өчен адресны 
(шул исәптән электрон почта адресын), шулай ук җәмәгатьчелектә фикер 
алышуның башлану һәм тәмамлану даталарын күрсәтә. 

5.6. Эшләүчесе тарафыннан билгеләнелә торган норматив-хокукый 
актлар проектлары буенча җәмәгатьчелектә фикер алышуның срогы 
Мәгълүмати ресурста урнаштыру көненнән кимендә биш эш көне тәшкил 
итә. 

5.7. Проект эшләүне тәкъдим иткән структур подразделение 
тарафыннан җәмәгатьчелектә фикер алышу нәтиҗәләре буенча норматив-
хокукый акт проектын эшләп җиткерү турында карар кабул ителгән очракта, 
эшләп җиткерелгән норматив-хокукый акт проекты да җәмәгатьчелектә фикер 
алышу максатында урнаштырыла. 

5.8. Норматив-хокукый актлар проектларын Мәгълүмати ресурста 
урнаштыру Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 
билгеләнгән тәртиптә хәл ителә. 
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Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясе норматив-
хокукый актларына һәм 
норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү 
тәртибенә №1 кушымта  

 
 

Коррупциягә каршы экспертизага алынган норматив-хокукый актларның һәм 
норматив-хокукый актлар проектларының учет                                                              

журналы 
N 
п/п 

Коррупциягә 
каршы 
экспертизага 
алыну 
датасы  

Коррупциягә 
каршы 
экспертизага 
алынган актның 
яки акт 
проектының 
атамасы  

Коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү срогы 

Коррупциягә каршы 
экспертиза нәтиҗәсе 

1 2 3 5 6 
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Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясе норматив-
хокукый актларына һәм 
норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү 
тәртибенә №2 кушымта  

 
 

Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча 
 бәяләмә 

__________________________________________________________________ 
                         (акт яки акт проекты атамасы) 
 

кабул итеп алыну датасы _________________ 
экспертиза үткәрү датасы _________________ 
экспертиза үткәрүгә нигез _______________________________ 

       
Коррупциоген факторлар ачыкланды (ачыкланмады): 

 __________________________________________________________________ 
       

Акт проектының коррупциоген факторлардан торган конкрет 
нигезләмәләре: 
 __________________________________________________________________ 
   

Ачыкланган коррупциоген факторларны юкка чыгару максатыннан 
тәкъдим ителә:  
__________________________________________________________________ 
(коррупциоген факторларны юкка чыгару ысулы күрсәтелә) 
 
 
_________________________        __________        _____________________ 
  (вазыйфа атамасы)                        (имза)                  (инициаллары, фамилиясе) 
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Татарстан Республикасы Дәүләт 
алкоголь инспекциясе норматив-
хокукый актларына һәм 
норматив-хокукый актлары 
проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү 
тәртибенә №3 кушымта  

 

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза һәм (яки) җәмәгатьчелектә 
фикер алышу йомгаклары буенча җыелма мәгълүмат 

 
Татарстан Республикасының Этил спирты һәм алкогольле продукция 

җитештерүне, әйләнештә йөртүне, сыйфатын дәүләт тикшерүен тәэмин итү 
һәм кулланучылар хокукларын яклау буенча дәүләт инспекциясенең 

_____________________________________________________ 
                (акты яки акт проекты атамасы) 
 
Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 

/п 

Эксперт (Ф.И.О. 
(соңгысы – булганда)/
аккредитацияләү турында 
боерык реквизитлары) 

Ачыкланган коррупциоген 
фактор 

Эшләүченең 
аңлатмалары 

   
   
   

Җәмәгатьчелектә фикер алышу 

/п 

Фикер алышуда 
катнашучы 
(Ф.И.О. (соңгысы –
булганда)/электрон почта 
адресы) 

Фикер алышуда 
катнашучының уй-фикере 
 

Эшләүченең 
аңлатмалары 

   
   
   

Кабул итеп алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны  
 Исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны  
 Өлешчә исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны  
Исәпкә алынмаган тәкъдимнәрнең гомуми саны  

 
 
 


