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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «Кайбер норматив хокукый 

актларга һәм аларның проектларына 

коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен 

раслау турында һәм Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының кайбер карарларына 

үзгәрешләр кертү хакында» 2009 ел, 24 декабрь, 

883 нче карары белән расланган Кайбер 

норматив хокукый актларга һәм аларның 

проектларына коррупциягә каршы экспертиза 

үткәрү тәртибенә  үзгәрешләр кертү турында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Кайбер норматив 

хокукый актларга һәм аларның проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 

тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

кайбер карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 ел, 24 декабрь, 883 нче карары 

белән (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2012 ел,  1 июнь,   461 нче 

карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган Кайбер норматив 

хокукый актларга һәм аларның проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 

тәртибенә  түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1 пунктта «кабул иткән» сүзләрен «бастырган» сүзенә алмаштырырга; 

2 пунктта: 

өченче абзацта «Татарстан Республикасы министрлыклары, дәүләт комитеты 

һәм ведомстволары» сүзләрен «республика башкарма хакимият органнары» 

сүзләренә алмаштырырга; 
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дүртенче абзацта «кабул ителә торганнарга карата Татарстан Республикасы 

министрлыклары, дәүләт комитеты һәм ведомстволары» сүзләрен «бастырыла 

торганнарга мөнәсәбәтә республика башкарма хакимият органнары» сүзләренә, 

«Татарстан Республикасының тиешле министрлыгы (дәүләт комитеты, 

ведомствосы)» сүзләрен «республика башкарма хакимият органы» сүзләренә 

алмаштырырга;  

5 пунктта: 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы министрлыклары, дәүләт комитеты 

һәм ведомстволары» сүзләрен «республика башкарма хакимият органнары» 

сүзләренә алмаштырырга; 

өченче абзацта «Татарстан Республикасы министрлыкларының, дәүләт 

комитетының һәм ведомстволарының кеше һәм граждан хокукларына, ирегенә һәм 

бурычларына кагылучы яки оешмаларның хокукый статусын билгеләүче яки  

ведомствоара характерда булган» сүзләрен «республика башкарма хакимият 

органнары» сүзләренә алмаштырырга; 

6 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«6. Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре Татарстан Республикасы 

Юстиция министрлыгының хокукый экспертизасы нәтиҗәләре буенча бәяләмәсендә 

яисә Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгының ул раслана формасы 

буенча бәяләмәсендә чагылыш таба.»; 

8 пунктта: 

беренче абзацта «Татарстан Республикасының тиешле министрлыгы (дәүләт 

комитеты, ведомствосы)» сүзләрен «республика башкарма хакимият органы» 

сүзләренә алмаштырырга; 

икенче абзацта «Татарстан Республикасы министрлыкларының (дәүләт 

комитетының, ведомстволарының) кеше һәм граждан хокукларына, ирегенә һәм 

бурычларына кагылучы, оешмаларның хокукый статусын билгеләүче яки 

ведомствоара характерда булган)» сүзләрен «республика башкарма хакимият 

органнары» сүзләренә алмаштырырга; 

9 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«9. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза объектлары булып Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының (Татарстан Республикасы 

вәкиллекләреннән тыш) рәсми басылып чыккан һәм «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең рәсми 

порталында яки Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив 

хокукый актлары проектларын урнаштыру өчен бердәм төбәк интернет-порталы 

(алга таба – бердәм төбәк интернет-порталы) белән билгеләнгән аларга коррупциягә 

каршы экспертиза үткәрү һәм иҗтимагый фикер алышу максатларында билгеләнгән 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый 

актлары проектларын урнаштыру өчен мәгълүмат ресурсында 

(http://tatarstan.ru/regulation) аларга коррупциягә каршы экспертиза үткәрү һәм 

иҗтимагый фикер алышу өчен урнаштырылган норматив хокукый актлар 

проектлары, республика башкарма хакимият органнары эшләгән  норматив хокукый 

актлар проектлары санала.»; 

http://tatarstan.ru/regulation
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11 пунктта «Татарстан Республикасы министрлыклары, дәүләт комитеты һәм 

ведомстволары)» сүзләрен «республика башкарма хакимият органнары» сүзләренә 

алмаштырырга, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге» 

сүзләреннән соң «һәм бердәм төбәк интернет-порталында» сүзләрен өстәргә; 

12 пунктта «Татарстан Республикасы министрлыкларының, дәүләт 

комитетының һәм ведомстволарының)» сүзләрен «республика башкарма хакимият 

органнары» сүзләренә алмаштырырга, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге» сүзләреннән соң « һәм бердәм төбәк интернет-порталында» сүзләрен 

өстәргә; 

13 пунктка түбәндәге эчтәлекле җөмлә өстәргә: 

«Әлеге Тәртипнең 11 һәм 12 пукнтларында күрсәтелгән норматив хокукый 

актлар проектларын коррупциягә каршы бәйсез экспертиза үткәрү өчен 

урнаштыруның эшләүче билгеләгән вакыты мондый урнаштыру көненнән соң 

кимендә биш көннән дә артык була алмый.»; 

14 һәм 15 пунктларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«14. Норматив хокукый акт проекты коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 

үткәрү максатларында урнаштырылган вакыт эчендә кергән  коррупциягә каршы 

бәйсез экспертиза үткәрү нәтиҗәләре буена бәяләмәләр кергән көннән соң килүче 

эш көненнән соңга калмый  Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнарының бердәм ведомствоара электрон документлар әйләнеше системасында 

теркәлә. 

15.  

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә тәкъдим 

итү характерында була, һәм ул җибәрелгән Татарстан Республикасы дәүләт 

хакимиятенең башкарма органы тарафыннан аны теркәгән көннән соң 15 көн эчендә 

мәҗбүри рәвештә карап тикшерелергә тиеш, әлеге Тәртипнең 151 пунктында 

күрсәтелгән очраклардан тыш.  

Карап тикшерү нәтиҗәләре буенча коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 

үткәргән юридик яки физик затка нигезле җавап җибәрелә (бәяләмәдә ачыкланган 

коррупциоген факторлар турында мәгълүмат булмаган яки ачыкланган 

коррупциоген факторларны бетерү ысулы турында тәкъдимнәр булмаган 

очраклардан тыш), анда коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре исәбе 

һәм (яки) норматив хокукый актта яки норматив хокукый акт проектында 

ачыкланган коррупциоген фактор белән килешмәү сәбәпләре чагылыш таба.»; 

III бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 151 һәм 152  пунктлар өстәргә: 

«151. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча түбәндәге 

бәяләмәләр карап тикшерелми: 

Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан норматив хокукый 

актларга яки норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез 

экспертиза үткәрү буенча эксперт сыйфатында аккредитацияләнмәгән юридик 

затлар һәм физик затлар әзерләгән; 

Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы раслаган формага туры килми 

торган. 

152. 151 пунктның өченче абзацында күрсәтелгән очракта Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары мондый бәяләмәләрне, 
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сәбәбен күрсәтеп, теркәүгә алган көннән соң 15 көннән дә соңга калмый кире 

кайтара.»; 

18 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«18. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләрен исәпләү бу 

Тәртипнең 15–152 пунктлары нигезендә гамәлгә ашырыла.»; 

19 пунктта «Татарстан Республикасы министрлыгы (дәүләт комитеты, 

ведомствосы)» сүзләрен «республика башкарма хакимият органнары» сүзләренә 

алмаштырырга. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


