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“Бөгелмә муниципаль районында 2015-2020 елларда
коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру”
муниципаль программасына үзгәрешләр кертү турында
“2018-2020 елларда коррупциягә каршы милли план турында” (29.06.2018
№378) Россия Федерациясе Президенты Указын башкару турында, Татарстан
Республикасы Президенты әмере буенча эш нәтиҗәлелеген арттыру максатыннан
һәм Татарстан Республикасы Президенты Аппараты төзегән һәм коррупциягә
каршы муницпаль программаларга үзгәреш кетү өчен киңәш ителүче якынча
чаралар исемлеге һәм аларны башкару индикаторы белән яраклы рәвештә,
1. “Бөгелмә муниципаль районында 2015-2020 елларда коррупциягә каршы
сәясәтне тормышка ашыру” муниципаль программасын раслау турында”
(05.11.2018 №1024) Бөгелмә муниципаль районы башкарма комитеты
җитәкчесе карары белән расланган “Бөгелмә муниципаль районында
2015-2020 елларда коррупциягә каршы сәясәтне тормышка ашыру”
муниципаль программасына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:
программа кушымтасын түбәндәге пунктлар белән тулыландырырга:
1.4.1. вазифаларны ОМС
(килешү 2018-2020
алыштыру
өчен буенча)
беренче
тапкыр
муниципаль
хезмәткә
килгән
муниципаль
хезмәткәрләргә
норматив хокукый
актларда
билгеләнгән
тәртиптә,
коррупциягә каршы
көрәш
өлкәсендә

Муниципаль
хезмәткәрләрнең
квалификация
дәрәҗәсен арттыру

белем
бирү
программалары
буенча
махсус
укыту
Индикаторлар:
Муниципаль
хезмәткә беренче
тапкыр кергән һәм
махсус укыту узган
хезмәткәрләр саны
беренче
тапкыр
муниципаль
хезмәткә алынган
хезмәткәрләрнең
гомуми саныннан
(90% ким түгел)
1.4.2.
Вазифаи ОМС
(килешү 2018-2020
бурычына
буенча)
коррупциягә каршы
көрәштә катнашу
кергән муниципаль
хезмәткәрләрнең ел
саен
махсус
рәвештә
квалификациясен
күтәрү
Индикаторлар:
Махсус
квалификация
күтәргән, вазифаи
бурычына
коррупциягә каршы
көрәш
керүче
хезмәткәрләр саны
(50% ким түгел)
1.20.Муниципаль
хезмәт
вазыйфаларын
биләүче затларның,
коррупциягә каршы
тору
турында
Россия
Федерациясе
законнары
таләпләрен үтәүне
контрольдә тотуын

Җирле үзидарә 2018-2020
органнарында
Квартал
коррупцион һәм саен
башка
хокук
бозуларны
профилактикалау
эше
буенча
җаваплы затлар;
Кызыксынулар
конфликтын

Муниципаль
хезмәткәрләрнең
квалификация
дәрәҗәсен арттыру

Бөгелмә муниципаль
районында
коррупциягә каршы
көрәш
өлкәсендә
мөнәсәбәтләрне
тәртипкә
салу
эффективлыгын
арттыру,
әлеге
өлкәдә
хокукый
җитешсезлеколәрне
һәм каршылыкларны

тормышка ашыру,
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау
һәм
таләпләрне
үтәмәүче затларны
дисциплинар
җаваплылыкка
тарту
Индикаторлар:
Муниципаль
хезмәткәрләрнең
гомуми саныннан
кызыксынулар
конфликтларын
җайга салу һәм
туктату
буенча
үткәрелгән
тикшерү/анализлар
саны;
Муниципаль
хезмәткәрләр
саныннан
кызыксынулар
конфликтын
тәртипкә
салу
буенча таләпләрне
үтәмәү
буенча
дисциплинар
җаваплылыкка
тартылганнар саны
1.21. Муниципаль
хезмәт вазифасын
һәм
муниципаль
хезмәтләрне
алыштыручы
затларның шәхси
эшләрен алып бару
өлкәсендә кадрлар
эше
эффективлыгын
арттыру,
шул
исәптән,
анкетадагы
мәгълүматларның
актуальлеген
контрольдә
тоту

җайга салу һәм
хезмәт тәртибе
таләпләрен үтәү
буенча комиссия

бетерү

Кадр
2018-2020
хезмәткәрләре,
коррупциягә
Ярты елга
каршы
көрәш бер тапкыр
эшен
координацияләү
буенча комиссия

Кызыксынулар
конфликтын җайга
салу һәм булдырмау
механизмы
эффективлылыгын,
коррупциягә каршы
көрәш
эшендә
персональ
җаваплылыкны
арттыру,
оештыручанлык һәм
профессиональлекне
арттыру

өлкәсендә чаралар
күрү
1.22.
Ведомство
карамагындагы
оешмалар
уставларына,
ведомство
карамагындагы
оешмалар
җитәкчеләре
һәм
хезмәткәрләре
белән
мәнфәгатьләр
конфликтын
булдырмау
һәм
җайга
салу
мәсьәләләрен
җайга
салучы
нормалар өлешендә
хезмәт
килешүләренә
үзгәрешләр кертү
Индикаторлар:
ведомство
карамагындагы
оешма җитәкчеләре
һәм хезмәткәрләре
белән
хезмәт
килешүләре
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау
һәм
җайга
салу
мәсьәләләрен
җайга сала торган
нормалар кертелгән
ведомство
карамагындагы
оешмалар
саны;
аларда җитәкчеләр
һәм хезмәткәрләр
тарафыннан
мәнфәгатьләр
каршылыгы
турында мәгълүмат
бирелгән ведомство
карамагындагы

Ведомство
карамагындагы
оешмаларның
кадр
хезмәткәрләре

2018

Коррупциягә каршы
көрәш
эшендә
профессиональлекне,
оештыручанлыкны,
персонал
җаваплылыкны
арттыру

оешмалар
саны;
җитәкчеләрдә яки
хезмәткәрләрдә
мәнфәгатьләр
конфликты
ачыкланган
һәм
аны
булдырмый
калу яки җайга
салу
буенча
чаралар күрелгән
ведомство
карамагындагы
оешмалар саны
1.23.
Ведомство
карамагындагы
оешма җитәкчеләре
һәм хезмәткәрләре
тарафыннан
ведомство
карамагындагы
оешмаларның
уставларын
һәм
хезмәт
килешүләрен
үтәвен контрольдә
тоту,
аларны
булдырмау
һәм
җайга салу буенча
чаралар күрү, шул
исәптән,
әлеге
таләпләрне
үтәмәгәндә
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау
һәм
җайга
салу
таләпләре
үтәлмәгәндә
җаваплы затларны
җаваплылыкка
тарту
Индикаторлар:
ведомство
карамагындагы
оешмаларның
гомуми саныннан
үткәрелгән

Конфликтларны 2018-2020
җайга салу һәм
хезмәттә
үз- Ярты елга
үзеңне
тоту бер тапкыр
таләпләрен
саклау
буенча
комиссия

Коррупциягә каршы
көрәш
эшендә
профессиональлекне,
оештыручанлыкны,
персонал
җаваплылыкны
арттыру

тикшерүләр саны;
мәнфәгатьләр
каршылыгының
ачыкланган/җайга
салынган
очраклары
саны;
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау
һәм
җайга салу буенча
чараларны
үтәмәгән
өчен
җаваплылыкка
тартылган
җитәкчеләр
һәм
хезмәткәрләр саны
1.24. Коррупциягә
каршы
көрәш
турында
Россия
Федерациясе һәм
Татарстан
Республикасы
законнары
таләпләре турында
мәгълүматны
арттыру
һәм
муниципаль хезмәт
вазыйфаларын
биләүче затларның,
иҗтимагый совет
әгъзаларының
аларны
бозган
очракта
җаваплылыктан
кача
алмаулары
турында
мәгълүматлылыкны
арттыру
буенча
чаралар күрү
Индикаторлар:
муниципаль
районнарда
гамәлдә
булган
муниципаль
хезмәткәрләр,
иҗтимагый
советлар әгъзалары

Коррупцияне һәм 2018-2020
башка
хокук
бозуларны
Ярты елга
профилактикалау бер тапкыр
эше
буенча
җавплы булган
кадрлар
хезмәтенең
вазифай затлары

Коррупциягә каршы
көрәш
эшендә
профессиональлекне,
оештыручанлыкны,
персонал
җаваплылыкны
арттыру

арасыннан
үткәрелгән
индивидуаль
чаралар саны (50%
ким түгел)
5.12. муниципаль
районда
(шәһәр
округында)
коррупциягә каршы
эш
нәтиҗәләре,
шул
исәптән
коррупциягә каршы
көрәш мәсьәләләре
буенча
район
(шәһәр округлары)
башлыкларының
ярдәмчеләре,
коррупцион
һәм
башка
хокук
бозуларны
профилактикалау
эше өчен җаваплы
кадрлар хезмәтенең
вазыйфаи затлары
катнашында
үткәрелә
торган
коррупциягә каршы
эш
нәтиҗәләре
турында
җәмәгатьчелеккә
мәгълүмат җиткерү
буенча
эшчәнлекнең
нәтиҗәлелеген
арттыру
5.13. Коррупциягә
каршы
көрәш
муниципаль
программасын
гамәлгә
ашыру
турында
хисапларны
(эксперт
оешмалары,
муниципаль
районда
гамәлдә
булган иҗтимагый
совет әгъзаларын

Коррупциягә
2018-2020
каршы
көрәш
сораулары
Квартал
буенча Бөгелмә саен
муниципаль
районы башлыгы
ярдәмчесе,
кадрлар
хезмәтенең
вазифай затлары,
коррупциягә
каршы
һәм
башка
хокук
бозулар буенча
җаваплы затлар,
Бөгелмә
муниципаль
районы
Советының
массакүләм
мәгълүмат
чаралары белән
эш бүлеге

Коррупциягә каршы
эшчәнлекнең
хәбәрдарлыгын
тәэмин
итү,
гражданнарның
мәгълүмат
алуга
хокукларын гамәлгә
ашыру, шул исәптән
коррупциягә каршы
көрәш
өлкәсендә
күрелә
торган
чаралар турындагы
мәгълүматка да

ОМС
(килешү 2018-2020
буенча)
Ел саен

Коррупциягә каршы
эшчәнлекнең
хәбәрдарлыгын
тәэмин
итү,
гражданнарның
мәгълүмат
алуга
хокукларын гамәлгә
ашыру, шул исәптән
коррупциягә каршы
көрәш
өлкәсендә
күрелә
торган
чаралар турындагы
мәгълүматка да

җәлеп итеп) үткәрү
5.14 Коррупциягә
каршы
тору
муниципаль
программасын
гамәлгә
ашыру
турында хисапны
"Интернет"
мәгълүматтелекоммуникация
челтәрендәге
Бөгелмә
муниципаль
районының рәсми
сайтында
"Коррупциягә
каршы
тору"
бүлегендә
урнаштыру
7.4."Юридик
затларның аерым
төрләре
тарафыннан
товарлар,
эшләр,
хезмәт
күрсәтүләрне сатып
алу турында" 2011
елның
18
июлендәге
223
номерлы Федераль
закон
нигезендә
ведомство
буйсынуындагы
оешманың
сатып
алуларда
катнашучылар һәм
заказчы арасында
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау
максатларында
сатып
алуларны,
шулай ук башка
хокук
бозуларны
анализлау
Индикаторлар:
Үткәрелгән

ОМС
(килешү 2018-2020
буенча)
Ел саен, 1
февральгә
кадәр

Коррупциягә каршы
эшчәнлекнең
хәбәрдарлыгын
тәэмин
итү,
гражданнарның
мәгълүмат
алуга
хокукларын гамәлгә
ашыру, шул исәптән
коррупциягә каршы
көрәш
өлкәсендә
күрелә
торган
чаралар турындагы
мәгълүматка да

Бөгелмә
муниципаль
районының
муниципаль
унитар
предприятиеләре,
Бөгелмә
муниципаль
районының
контроль-хисап
палатасы.
Бөгелмә
муниципаль
районы
башкарма
комитетының
сатып
алулар
бүлеге,
коррупциягә
каршы
көрәш
сораулары
буенча
район
башлыгы
ярдәмчесе

Коррупциягә каршы
көрәш
эшендә
профессиональлекне,
оештыручанлыкны,
персонал
җаваплылыкны
арттыру

тикшерүләр саны/
ачыкланган хокук
бозулар саны/шул
исәптән
кызыксынулар
конфликты белән
бәйлеләр
7.5. Контрактның ОМС
(килешү 2018-2020
башлангыч
буенча)
(минималь) бәясе 5
Ярты елга
млн сумнан артып
бер тапкыр
киткән
очракта,
муниципаль
ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен
товарлар,
эшләр,
хезмәт
күрсәтүләрне сатып
алу
буенча
иҗтимагый фикер
алышуны үткәрү
Индикаторлар:
сатып алуларның
башлангыч
(минималь)
бәясеннән чыгып
үткәрелгән
иҗтимагый фикер
алышуларның саны
5 млн сумнан артык
тәшкил
иткән
контрактның
башлангыч
(минималь) бәясе
(50% ким түгел)
2. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Җитәкче

А.Р.Галиуллин

