
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

17.09.2018            № 807 

 

 

“2015-2020 елларга Татарстан  

Республикасы Кама Тамагы  

муниципаль районында 

коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру”   муниципаль 

программасына үзгәрешләр  

һәм өстәмәләр кертү турында” 

 

 

      Кама Тамагы муниципаль районында коррупциягә каршы тору эшенең 

нәтиҗәлелеген арттыру максатларында һәм 2018 елның 29 июнендәге “2018-

2020 елларга коррупциягә каршы илкүләм көрәш планы турында”гы Россия 

Федерациясе Президентының 378 номерлы Указын үтәү йөзеннән,  Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА: 

  

   1. 2014 елның 15 декабрендәге  “2015-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль 

районында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру” муниципаль 

программасы турында”гы 1058 номерлы Кама Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитеты карары белән расланган, “2015-2020 елларга Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә ашыру” муниципаль программасына, 1 нче кушымта нигезендә, 

үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә. 

   

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

   Җитәкче вазыйфаларын башкаручы                                  М. Х. Хәбибуллова 

 



           

 

 

 

 

2018 елның 17нче сентябрендәге 

Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының 807 

номерлы карарына 

кушымта                                                                                                                                             

  

 

 

2018-2020 елларга коррупциягә каршы көрәш Илкүләм планын үтәү  

Төп чаралар исеме Башкаручылар   Төп 

чараларны 

үтәү 

сроклары   

Ахыргы нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары,  үлчәү 

берәмлекләре  

Индикатлар 

әһәмияте 

Финанслау 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

9.1.Муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүче 

затларның  коррупциягә каршы 

көрәш турында Россия 

Федерациясе законнары 

таләпләрен үтәвен контрольдә 

тотуны гамәлгә ашыру, 

мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм җайга салу, 

билгеләнгән таләпләрне 

үтәмәгән затларны дисциплинар 

җаваплылыкка тарту. 

 

 

 

Җирле үзидарә 

органнарында 

коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

затлар; 

  

 

2018-2020 

еллар.; 

квартал саен 

Муниципаль хезмәткәрләрнең 

гомуми саныннан чыгып, 

мәнфәгатьләр  каршылыгын 

булдырмау һәм җайга салу 

таләпләрен үтәү буенча  үткәрелгән 

тикшерү /  анализлау  саны;  

Мәнфәгатьләр каршылыгына бәйле 

хокук бозган муниципаль 

хезмәткәрләр саныннан 

мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау һәм җайга салу 

таләпләрен үтәмәгән өчен 

дисциплинар җаваплылыкка 

тартылучылар саны; 

 

  

  

   - -  



9.2.  Муниципаль вазыйфаларны 

һәм муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүче 

затларның шәхси эшләрен алып 

баруга кагылышлы өлешендә 

кадрлар эшенең нәтиҗәлелеген 

арттыру, шул исәптән әлеге 

вазыйфаларга билгеләгәндә 

бирелә торган анкеталарда 

булган мәгълүматларны 

актуальләштерү һәм 

мәнфәгатьләр каршылыгын 

ачыклау максатларында мондый 

хезмәткә керүне контрольдә 

тоту чараларын кабул итү; 

 Коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

кадрлар 

хезмәтенең 

вазыйфаи затлары, 

2018-2020 

еллар; 

ярты елга бер  

 Беренче тапкыр муниципаль 

хезмәткә алынган хезмәткәрләрнең 

гомуми саныннан муниципаль 

хезмәткә беренче тапкыр кергән 

һәм махсус укытуны узган 

хезмәткәрләр саны  

(кимендә 90%), 

90% 90% 90% - - - 

9.3. Коррупциягә каршы тору 

өлкәсендә белем бирү 

программалары буенча 

норматив хокукый актларда 

билгеләнгән вазыйфалар 

исемлегенә кертелгән 

вазыйфаларны биләү өчен 

муниципаль хезмәткә беренче 

тапкыр кергән муниципаль 

хезмәткәрләрне махсус укытуны 

гамәлгә ашыру». 

 

  

Коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

кадрлар 

хезмәтенең 

вазыйфаи затлары, 

2018-2020 

еллар;  

ярты елга бер 

  Беренче тапкыр муниципаль 

хезмәткә алынган хезмәткәрләрнең 

гомуми саныннан муниципаль 

хезмәткә беренче тапкыр кергән 

һәм махсус укытуны узган 

хезмәткәрләр саны  

(кимендә 90%), 

90% 90% 90% - - - 

9.4. Коррупциягә каршы 

көрәштә катнашкан муниципаль 

хезмәткәрләрнең квалификаци 

ясен ел саен махсус күтәрүне 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

2018-2020  

еллар;  

ярты елга бер   

Коррупциягә каршы көрәш буенча 

махсус квалификация күтәрү үткән 

хезмәткәрләр саны 

(кимендә 50%), 

   - - - 



гамәлгә ашыру, 

 

   

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе, 

кадрлар 

хезмәтенең 

вазыйфаи затлары, 

  

9.5 Коррупцион һәм башка 

хокук бозуларны 

профилактикалау эше өчен 

җаваплы кадрлар хезмәтенең 

вазыйфаи затлары тарафыннан 

коррупциягә каршы көрәш 

турында Россия Федерациясе 

һәм Татарстан Республикасы 

законнары таләпләре һәм 

муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүче затлар, 

муниципаль районда эшләп 

килүче иҗтимагый советлар 

әгъзалары турында 

хәбәрдарлыкны арттыру буенча 

чаралар кабул итү; 

 

   

 Коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

кадрлар 

хезмәтенең 

вазыйфаи затлары, 

район 

Башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе; 

2018-2020  

еллар;  

ярты елга бер    

 Муниципаль районнарда гамәлдә 

булган муниципаль хезмәткәрләр, 

иҗтимагый советлар әгъзалары 

арасыннан үткәрелгән индивидуаль 

чаралар саны (кимендә 50%); 

50% 50% 50% - - - 

9.6.Ведомство карамагындагы 

оешмалар уставларына, 

ведомство карамагындагы 

оешмалар җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре белән 

мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау һәм җайга салу 

мәсьәләләрен җайга салучы 

нормалар өлешендә хезмәт 

ОМСУның,  

ведомство 

карамагындагы 

оешмаларның 

кадрлар 

хезмәтләре, район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

2018 ел 

 

Ведомство карамагындагы 

оешмалар саны уставларына, 

ведомство карамагындагы 

оешмалар җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре белән хезмәт 

килешүләренә мәнфәгатьләр 

конфликтын булдырмау һәм җайга 

салу мәсьәләләрен җайга салучы 

нормалар кертелде;  

100%   - - - 



килешүләренә үзгәрешләр 

кертү; 

 

 

  

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе; 

 

 

  

Җитәкчеләр һәм хезмәткәрләр 

тарафыннан мәнфәгатьләр 

каршылыгы турында мәгълүмат 

бирелгән ведомство карамагындагы 

оешмалар саны;  

Җитәкчеләр һәм / яки 

хезмәткәрләрдә мәнфәгатьләр 

конфликты ачыкланган ведомство 

карамагындагы оешмалар саны,  

аны булдырмау һәм / яки җайга 

салу буенча чаралар күрелгән; 

 

  

9.7. Ведомство карамагындагы 

оешмалар җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре тарафыннан 

мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм җайга салу 

буенча ведомство 

карамагындагы оешма 

уставларының һәм хезмәт 

килешүләренең таләпләрен 

үтәүне контрольдә тоту, аны 

булдырмау һәм / яки җайга салу 

буенча чаралар күрү, шул 

исәптән әлеге таләпләрне 

үтәмәгән очракта җаваплылыкка 

карата мәнфәгатьләр 

каршылыгын булдырмау һәм 

җайга салу буенча таләпләр 

таралган затларны җәлеп итү; 

 

   

ОМСУның 

кадрлар 

хезмәтләре, 

ведомство 

карамагындагы 

оешмалар, район 

Башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе; 

2018-2020 

еллар.; 

 Ведомство карамагындагы 

оешмаларның гомуми саныннан 

үткәрелгән тикшерүләр саны;  

Мәнфәгатьләр каршылыгының 

ачыкланган / җайга салынган 

очраклары саны;  

Мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм / яки аны җайга 

салу буенча чараларны үтәмәгән 

өчен җаваплылыкка тартылган 

җитәкчеләр һәм / яки хезмәткәрләр  

саны; 

100% 100% 100% - - - 



9.8.   2011 елның 18 июлендәге 

223-ФЗ номерлы «Юридик 

затларның аерым товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу турында”гы Федераль 

закон нигезендә,  сатып алуда 

катнашучылар һәм заказчы 

арасында мәнфәгатьләр 

каршылыгын, шулай ук башка 

хокук бозуларны булдырмау 

максатларында, ведомство 

карамагындагы оешмаларның 

сатып алуларына анализ үткәрү;    

Муниципаль 

районның 

муниципаль 

унитар 

предприятиеләре, 

 Муниципаль 

районның 

контроль-хисап 

палатасы,  

муниципаль район 

Башкарма 

комитетының 

икътисад һәм 

территориаль 

планлаштыру 

бүлеге; 

2018-2020  

еллар;  

ярты елга бер    

 Үткәрелгән тикшерүләр  /,  шул 

исәптән мәнфәгатьләр каршылыгы 

белән бәйле  ачыкланган хокук 

бозулар саны, (кимендә 50%); 

50% 50% 50% - - - 

9.9 Контрактның башлангыч 

(минималь) бәясе 5 млн сумнан 

артып киткән очракта, 

муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу буенча иҗтимагый 

фикер алышу үткәрү; 

 КТМР Иҗтимагый 

Советы   

2018-2020  

еллар;  

ярты елга бер    

Контрактларның башлангыч 

(минималь) бәясе (кимендә 50%) 5 

млн сумнан артык тәшкил иткән  

гамәлгә ашырылган сатып 

алуларның башлангыч (минималь) 

бәясеннән үткәрелгән иҗтимагый 

фикер алышуларның саны;  

 

  

50% 50% 50% - - - 

9.10. Муниципаль районда 

коррупциягә каршы эш 

нәтиҗәләре, шул исәптән 

коррупциягә каршы көрәш 

мәсьәләләре буенча район 

башлыгы ярдәмчесе, кадрлар 

хезмәтенең коррупцион һәм 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе, 

ОМСУ кадрлар 

2018-2020 

еллар; ел саен 

Обеспечение гласности 

антикоррупционной деятельности,  

реализация  права граждан на 

информацию, в том числе на 

информацию о принимаемых мерах  

в сфере противодействия 

коррупции 

   -- - - 



 

 

башка хокук бозуларны 

профилактикалау эше өчен 

җаваплы вазыйфаи затлары 

катнашында үткәрелә торган 

эшчәнлек нәтиҗәлелеген 

күтәрү; 

хезмәтенең 

вазыйфаи затлары; 

Коррупциягә каршы эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын тәэмин итү, 

гражданнарның мәгълүмат алуга  

шул исәптән коррупциягә каршы 

көрәш өлкәсендә кабул ителә 

торган чаралар турында 

мәгълүматкә хокукларын гамәлгә 

ашыру;  

9.11. (экспертлар бергәлеге, 

муниципаль районда гамәлдә 

булган иҗтимагый совет 

әгъзаларын җәлеп итеп), 

җәмәгать фикер алышуларын, 

коррупциягә каршы муниципаль 

программаны тормышка ашыру 

турында хисаплар үткәрү; 

Район 

Башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе, 

КТМР Иҗтимагый 

советы; 

2018-2020 

еллар; ел саен 

 Коррупциягә каршы эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын тәэмин итү, 

гражданнарның мәгълүмат алуга,  

шул исәптән, коррупциягә каршы 

көрәш өлкәсендә кабул ителә 

торган чаралар турында 

мәгълүматкә хокукларын гамәлгә 

ашыру; 

   - - - 

9.12 Коррупциягә каршы тору 

муниципаль программасын 

гамәлгә ашыру турындагы 

хисапны "Интернет»  рәсми 

сайтының  мәгълүмати-

телекоммуникация челтәренең 

«Коррупциягә каршы 

тору»бүлегендә урнаштыру; 

  

Район 

Башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе; 

2018-2020 

еллар.; 

ел саен, 

1 февральгә 

кадәр . 

 

 Коррупциягә каршы эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын тәэмин итү, 

гражданнарның мәгълүмат алуга, 

шул исәптән, коррупциягә каршы 

көрәш өлкәсендә кабул ителә 

торган чаралар турында 

мәгълүматка  хокукларын гамәлгә 

ашыру; 

   - - - 


