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«Татарстан Республикасы Мәгълүмат-
лаштыру һәм элемтә министрлыгы норматив 
хокукый актларына һәм норматив хокукый 
актлары проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза уздыру тәртибен раслау 
турында» 2015 елның 23 ноябрендәге  П-210 
номерлы Татарстан Республикасы 
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министр-
лыгы боерыгы белән расланган Татарстан 
Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм 
элемтә министрлыгы норматив хокукый 
актларына һәм норматив хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы экс-
пертиза уздыру тәртибенә үзгәрешләр кертү 
хакында 

 
«Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның проектларына 

коррупциягә каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 июлендәге 172-ФЗ номерлы 
федераль закон нигезендә б о е р ы к  б и р ә м: 

 
«Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

норматив хокукый актларына һәм норматив хокукый актлары проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза уздыру тәртибен раслау турында» 2015 елның 23 
ноябрендәге П-210 номерлы Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм 
элемтә министрлыгы боерыгы белән расланган Татарстан Республикасы 
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы норматив хокукый актларына һәм 
норматив хокукый актлары проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыру 
тәртибенә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 
«1.1. Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы 

норматив хокукый актларына һәм норматив хокукый актлары проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза уздыру тәртибе (алга таба – Тәртип) «Норматив 
хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 июлендәге 172-ФЗ номерлы федераль 
закон, «Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 2010 елның 26 
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февралендәге 96 номерлы  Россия Федерациясе Хөкүмәте карары, «Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте органнары норматив хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза тәэмин итүнең өстәмә 
гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу турында» 
2017 елның 29 июнендәге ПУ-575 номерлы Татарстан Республикасы Президенты 
указы, «Аерым норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларның 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыру тәртибен раслау турында һәм 
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 
елның 24 декабрендәге 883 номерлы, «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 
органнары норматив хокукый актлары проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза тәэмин итүнең өстәмә гарантияләре һәм аларны әзерләгәндә 
җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу турында» 2017 елның 29 июнендәге ПУ-575 
номерлы Татарстан Республикасы Президенты указын тормышка ашыру чаралары 
турында» 2017 елның 15 августындагы 580 номерлы Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинеты карарлары нигезендә эшләнде, Татарстан Республикасы 
Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгының (алга таба – Министрлык) 
норматив хокукый актларына (алга таба – актлар) һәм норматив хокукый актлары 
проектларына, Министрлык актларына һәм актлары проектларына коррупциягә 
каршы бәйсез экспертизаны һәм коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләрен исәпкә 
алуны да кертеп, коррупциягә каршы экспертиза уздыру процедурасын билгели.»; 

1.5 пунктның 2 пунктчасында «актны» сүзеннән соң «(актның проектын)» 
сүзләрен өстәргә; 

3 бүлеккә түбәндәге эчтәлекле 1.6 пунктны өстәргә: 
«1.6. Актларга (актларның проектларына) коррупциягә каршы экспертиза 

уздыру өчен вәкаләтле зат башка норматив хокукый актлар белән бәйләнештә актка 
(акт проектына) бәяләмә уздыра.»; 

2.4 пунктта «биш көнлек» сүзләрен «тугыз көнлек» сүзләренә алмаштырырга; 
2.5 пунктта «сектор башлыгы тарафыннан» сүзләрен «сектор мөдире 

тарафыннан» сүзләре белән алмаштырырга; 
3.4 пунктта «(алга таба – бәяләмә)» сүзләреннән соң «Татарстан Республикасы 

дәүләт хакимияте органнарының бердәм ведомствоара электрон документ әйләнеше 
системасында теркәлә һәм» сүзләрен өстәргә; 

Тәртипкә түбәндәге эчтәлекле 4 бүлек өстәргә: 
«4. Норматив хокукый актларның проектлары хакында иҗтимагый фикер 

алышу 
4.1. Министрлык эшләнә торган актларның проектлары турында иҗтимагый 

фикер алышуларны тәэмин итә. 
4.2. Иҗтимагый фикер алышу максатларында актларның проектлары 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары актлары проектларын аларга 
коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздыру һәм алар хакында иҗтимагый фикер 
алышу өчен бердәм төбәк интернет-порталы итеп билгеләнгән Татарстан 
Республикасы Рәсми порталында (алга таба – Мәгълүмат ресурсы) 
(http://tatarstan.ru/regulation) урнаштырыла. 
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4.3. Гражданнарның хокукларына, ирегенә һәм бурычларына кагыла торган 
актларның проектлары иҗтимагый фикер алышуны тәэмин итү өчен Мәгълүмат 
ресурсында урнаштырыла. 

4.4. Иҗтимагый фикер алышу максатларында түбәндәгеләр урнаштырылмый: 
дәүләт серен тәшкил итә торган белешмәләре яки конфиденциаль холыклы 

белешмәләре булган актларның проектлары; 
актларны (аларның структур берәмлекләрен) көчен югалткан дип тану 

турында актларның проектлары; 
аларны әзерләү өчен Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан 

Республикасы Премьер-министры һәм аның урынбасарлары йөкләмәсендә 
билгеләнгән срок иҗтимагый фикер алышуның минималь срогыннан азрак 
(Мәгълүмат ресурсында урнаштыру көненнән соң биш эш көнненән азрак) булган 
актларның проектлары; 

Татарстан Республикасы бюджеты керемнәренә яки чыгымнарына йогынты 
ясый торган актларның проектлары, Татарстан Республикасы бюджеты үтәлешен 
тәэмин итүгә бәйле актларның проектлары; 

дәүләт контролен (күзәтчелеген) оештыру һәм гамәлгә ашыру өлкәсендәге 
мөнәсәбәтләрне җайга сала торган актларның проектлары; 

террорчылыкка, шул исәптән террорчылыкны финанслауга, каршы көрәш 
чараларын тормышка ашырганда дәүләт хакимияте органнарының эшчәнлеген 
оештыру, тәэмин итү һәм аларның үзара хезмәттәшлеге мәсьәләләрен регламентлый 
торган актларның проектлары; 

Татарстан Республикасы ктларын законнардагы үзгәрешләргә туры китерүгә 
юнәлдерелгән актларның проектлары; 

суд карарларын, прокурор йогынтысы актларын, контроль-хисап органнары 
күрсәтмәләрен тормышка ашыру максатларында әзерләнгән актларның проектлары; 

дәүләт функцияләре үтәүнең административ регламентлары һәм дәүләт 
хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентлары проектлары; 

статистик күзәтү формаларын раслау турында актларның проектлары; 
Татарстан Республикасы актларының гамәлдә булуын туктатып тору турында 

актларның проектлары. 
4.5. Иҗтимагый фикер алышуны тәэмин итү өчен актларның проектлары 

урнаштырылганда проект әзерләү инициаторы булган структур бүлекчә 
тәкъдимнәрне һәм кисәтүләрне җибәрү өчен адресны (шул исәптән электрон почта 
адресын), шулай ук иҗтимагый фикер алышу срогының башлану һәм тәмамлану 
даталарын күрсәтә. 

4.6. Әзерләүче тарафыннан актларның проектлары хакында иҗтимагый фикер 
алышу срогы Мәгълүмат ресурсында урнаштырган көненнән башлап биш эш 
көненнән азрак була алмый. 

4.7. Проектны әзерләү инициаторы булган структур бүлекчә тарафыннан 
иҗтимагый фикер алышу нәтиҗәләре буенча акт проектын өстәмә эшләү турында 
карар кабул ителгән очракта, өстәмә эшләнгән акт проекты шулай ук иҗтимагый 
фикер алышу максатларында урнаштырыла. 
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4.8. Норматив хокукый актларның проектларын Мәгълүмат ресурсында 
урнаштыру Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты билгеләгән тәртиптә 
гамәлгә ашырыла. 

4.9. Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздыру срогы, иҗтимагый фикер 
алышу срогы тәмамланганнан соң 30 көнлек срокта документны эшләүче зат 
коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздыру барышында ачыкланган 
коррупциячел факторлар, иҗтимагый фикер алышу барышында килгән тәкъдимнәр 
турында җыелма мәгълүматларны аларны карау нәтиҗәләрен чагылдырып, әлеге 
Нигезләмәнең 4 нче кушымтасына туры китерелгән формада урнаштыра.»; 

Тәртипкә түбәндәге эчтәлекле 4 нче кушымта өстәргә: 
 

«Татарстан Республикасы Мәгълүматлаш-
тыру һәм элемтә министрлыгының норма-
тив хокукый актларына һәм норматив 
хокукый актлары проектларына корруп-
циягә каршы экспертиза уздыру тәртибенә 
4 нче кушымта 

 
Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза һәм (яки) иҗтимагый фикер алышу 

йомгаклары буенча җыелма мәгълүмат 
__________________________________________________________________________________ 

(норматив хокукый акт төре) 
__________________________________________________________________________________ 

(норматив хокукый акт проектының аталышы) 
 

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 
 
№ 
п/п 

Эксперт (Ф.И.А. (соңгысы – булган 
очракта)/аккредитация турында 

күрсәтмә реквизитлары) 

Ачыкланган коррупциячел 
фактор 

Әзерләүчедән 
шәрехләр 

 
Иҗтимагый фикер алышу 

 
№ 
п/п 

Фикер алышуда катнашучы (Ф.И.А. 
(соңгысы – булган очракта)/электрон 

почта адресы) 

Фикер алышуда катнашучының 
позициясе 

Әзерләүчедән 
шәрехләр 

 
Килгән тәкъдимнәрнең гомуми саны  
Исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны 
Өлешчә исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны 
Исәпкә алынмаган тәкъдимнәрнең гомуми саны». 

 
Татарстан Республикасы Премьер 
министры урынбасары – министр 

 
Р.А.Шәйхетдинов 

 


