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максатыннан мөрәҗәгать итү
турында хәбәр бирү тәртибен
раслау турында

2008 елның 25нче декабрендәге 273нче номерлы ФК «Ришвәтчелеккә
каршылык күрсәтү турында» дип исемләнгән Федераль канунның 9нчы
матдәсе нигезендә б о е р ы к бирәм:
1. Беркетелгән Эшкә яллаучының вәкиленә Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгындагы Татарстан Республикасы дәүләт
хезмәтендәге затны коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү
максатыннан мөрәҗәгать итү турында хәбәр бирү тәртибен расларга.
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2. Дәүләт хезмәте, кадрлар һәм юридик хезмәт секторына, әлеге
Боерык Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында теркәлгәннән
соң, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгындагы Татарстан
дәүләт хезмәтендәге затларны әлеге боерык белән таныштырып чыгарга.
3. Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы
итеп билгелим.

Министр

Д.И.Фаттахов
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре
министрлыгы боерыгы
нигезендә расланды
14.12.2018 №197

Эшкә яллаучының вәкиленә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгындагы Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтендәге затны
коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү максатыннан мөрәҗәгать итү
турында хәбәр бирү
ТӘРТИБЕ

1. Эшкә яллаучының вәкиленә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгындагы

Татарстан

Республикасы

дәүләт

хезмәтендәге

затны

коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү максатыннан мөрәҗәгать итү
факты турында хәбәр бирү тәртибе (моннан соң – тәртип) 2008 елның 25нче
декабрендәге

273-ФК

«Ришвәтчелеккә

каршылык

күрсәтү

турында»

дип

исемләнгән Федераль канунның 9нчы маддәсенең 5нче өлеше нигезендә төзелде.
Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгындагы
Татарстан Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтендәге затларның (моннан соң
– Министрлык, гражданлык хезмәтендәге затлар) эшкә яллаучы як вәкилләренә,
шул исәптән Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрына (моннан соң –
министр) коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү максатыннан мөрәҗәгать
итү факты турында хәбәр итү процедурасына карата регламентлар билгели.
2. Коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү максатыннан мөрәҗәгать
итү факты турында (билгеле факт буенча тикшерү эше уздырылган булу яки
хәзерге

вакытта

уздырылуны

исәпкә

алмаганда)

хәбәр

итү

гражданлык

хезмәтендәге затның турыдан-туры бурычы санала.
3. Министрны коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелекккә этәрү факты турында
хәбәр (моннан соң – хәбәр) гражданлык хезмәтендәге зат тарафыннан язма
формада әлеге Тәртип беркетелгән 1нче номерлы Кушымта нигезендә төзелә.
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Хәбәрдә түбәндәге мәгълүмат күрсәтелгән булырга тиеш:
хәбәрне биргән затның фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, башкарган
вазыйфасы, дәрәҗәсе, яшәү урыны, телефон номеры;
коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәргән физик (юридик) зат турында
билгеле булган барлык мәгълүмат;
министрлыктагы гражданлык хезмәтендә затны, вазыйфаларын башкару белән
бәйле рәвештә, коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү шартларын (көн,
урын, вакыт, башка шартлар) күрсәтү;
гражданлык хезмәтендәге затка килеп ирешкән коррупцион хокук бозу,
ришвәтчелеккә этәрү фактын дәлилли торган тәкъдим турында тулы мәгълүмат
(гражданлык хезмәтендәге затка карата кылынган гамәлләр, тәкъдим, башка
формадагы мөрәҗәгать), шулай ук гражданлык хезмәтендәге затны коррупцион
хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәргән, шундый эчтәлектәге гамәлләрне сурәтләү;
коррупцион хокук бозуга, ришвәтчелеккә этәрү ысуллары һәм шартлары (акча
тәкъдим итү, ягъни сатып алу, янау, алдау һ.б.), шулай ук коррупцион хокук бозу
турындагы тәкъдимне кабул итү (баш тарту) турында мәгълүмат;
Хәбәрне прокуратура органнарына яки башка дәүләт органнарына (кайсы
органнар турында сүз баруын атап китәргә) юллау көне.
Нинди дә булса затларның гаржданлык хезмәтендәге затларны коррупцион
хокук бозуга этәрү фактын дәлилли торган барлык материаллар Хәбәргә беркетелә.
4. Хәбәр министр (яки аның вазыйфаларын үтәүче зат) исеменә языла һәм
кичекмәстән коррупцион хокук бозу, ришвәтчелекне профилактикалау эшләре
өчен җаваплы затка (моннан соң – Җаваплы зат), Җаваплы зат булмаганда – дәүләт
хезмәте, кадрлар һәм юридик хезмәт бүлеге җитәкчесенә тапшырыла. Коррупцион
хокук бозуга этәрә торган тәкъдим эш сәгате тәмамланганна соң ирешсә, эш
урынына килеп җитү моментыннан соң кичекмәстән хәбәрителә.
Гражданлык хезмәтендәге затның эш вазыйфаларын башкармаган вакытта яки
эш урыннан читтә булганда коррупцион хокук бозуга этәрә торган тәкъдим килеп
ирешсә, Хәбәр, оригиналы эш урынына кайтып җиткәч Җаваплы затка тапшырылу
шарты белән, почта, факсимилье яки мөмкин булган башка электрон аралашу
чаралары аша җибәрелергә мөмкин.
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5. Җаваплы зат бер эш көне дәвамында Хәбәрне дәүләт гражданлык
хезмәтендәге затны коррупцион хокук бозу, ришвәтчелеккә этәрү факты турында
эшкә алучыны, аның вәкилен кисәтү турындагы хәбәрләрне теркәү кенәгәсенә
(моннан соң – кенәгә) 2нче номерлы кушымтада тәкъдим ителгән форма нигезендә
терки.
6. Хәбәр кенәгәдә теркәлгәннән соң, гражданлык хезмәтендәге затка Хәбәрне
кабул итеп алган зат турында мәгълүмат, теркәлү көне күрсәтелгән Хәбәр
күчерелмәсе тапшырыла. Гражданлык хезмәтендәге зат күчерелмәне имза куеп ала.
Хәбәр почта аша килсә, күчерелмәсе почта аша заказлы хат итеп юллана.
Хәбәрне теркәүдән баш тарту, шулай ук Хәбәрнең күчерелмәсен тапшырудан
баш тарту була алмый.
2006 елның 27нче июлендәге 152-ФК «Персональ мәгълүмат турында» дип
исемләнгән Федераль канун нигезендә алынган мәгълүматның конфиденциальлеге
тәэмин ителә.
7. Җаваплы зат, Хәбәр кабул ителгән көнне үк, эчке эшләр органнарына яки
башка дәүләт органнарына юллау өчен, Хәбәрне министрга (яки министр
вазыйфасын башкаручы затка) тапшыра.
8. Министр (яки министр вазыйфасын башкаручы зат) Хәбәрне эчке эшләр
органнарына яки башка дәүләт органнарына юллау турында карар кабул иткәндә,
Җаваплы зат Хәбәрне һәм беркетелгән материалларны (Хәбәрне кабул итеп
кенәгәгә теркәгәннән соң) өч эш көненнән дә соңармый җибәрергә тиеш.
9. Коррупцион хокук бозу, ришвәтчелеккә этәрү факты турында эшкә
яллаучының вәкиленә, прокуратура органнарына һәм башка дәүләт органнарына
хәбәр иткән гражданлык хезмәтендәге зат Россия Федерациясе кануннары
нигезендә дәүләт яклавы һәм саклавы астында санала.
10. Гражданлык хезмәтендәге затның эшкә яллаучыны коррупцион хокук бозу,
ришвәтчелеккә этәрү факты турында кисәтмәве хокук бозу санала. Мондый
очракта гражданлык хезмәтендәге зат дәүләт хезмәтеннән азат ителә, эштән алына
яки

Россия

Федерациясе

җаваплылыкка тартыла.

кануннары

тарафыннан

каралган

башка

төр
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Эшкә яллаучыны, аның вәкиленә
дәүләт Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгындагы
гражданлык хезмәтендәге затны
коррупцион хокук бозу, ришвәтчелеккә
этәрү факты турында хәбәр итү
тәртибенә карата

1нче номерлы Кушымта

Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгы
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(башкарылган вазыйфа, Ф.И.О.)
_______________________________
(яшәү урыны, телефон номеры)

Эшкә яллаучынының вәкиленең Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгындагы дәүләт гражданлык хезмәтендәге затны коррупцион хокук
бозу, ришвәтчелеккә этәрү факты турында
ХӘБӘР

Мине коррупцион хокук бозу, ришвәтчелеккә этәрү максатыннан мөрәҗәгать
факты турында хәбәр итәм.
______________________________________________
(Ф.И.О., вазыйфа, хокук бозуга этәргән зат турында билгеле булган барлык
мәгълүмат)
Хокук бозуга этәрү минем тарафтан түбәндәге гамәлләр башкарылсын өчен
эшләнде:
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________
(гражданлык хезмәтендәге затка килеп ирешкән тәкъдим яки башка формадагы
мөрәҗәгать турында (коррупцион хокук бозуга этәрү фактын дәлилли торган) тулы
мәгълүмат күрсәтелә, шулай ук гражданлык хезмәтендәге затны коррупцион хокук
бозуга этәрү эчтәлеген йөрткән башка төр гамәлләр турында мәгүлүмат бирелә)
Хокук

бозуга

этәргечләр

түбәндәгедән

гыйбарәт:

_________________

_______________________________________________________________________
(хокук бозуга этәрү ысулы һәм шартлары, акча тәкъдим итү, янау, алдау һ.б.,
шулай ук коррупцион хокук бозудан баш тарту (ризалашу) турында мәгълүмат
күрсәтелә)
Хокук

бозуга

этәргечләр

түбәндәгечә

булды:

_______________________________________________________________________
________________________________________
(телефоннан сөйләшкәндә, шәхси очрашу вакытында, смс-хәбәрләр аша һ.б.)
Хокук бозуга этәргеч түбәндәге вакытта булды: «__» ___ 20__ елда ___ сәгать
___минутта _______________________________________________________
(шәһәр, адрес)
Шулай

ук

түбәндәге

органнарга

хәбәр

итүем

турында

кисәтәм

______________________________________________________________________
(прокуратура органнары яки башка дәүләт органнарына (кайсы органнар турында
сүз баруын күрсәтергә) хәбәр итүкөне)
____________
(көн)

_________________
(имза)

_____________________________
(имза расшифровкасы)
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Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгындагы
Республикасы

Татарстан

дәүләт

гражданлык

хезмәтендәге затны коррупцион хокук
бозу, ришвәтчелеккә этәрү турында эшкә
яллаучыга, аның вәкиленә хәбәр итү
тәртибенә карата

2нче номерлы кушымта

Татарстан Республикасы Яшьләр шләре министрлыгындагы Татарстан
Республикасы дәүләт гражданлык хезмәтендәге затны коррупцион хокук бозу,
ришвәтчелеккә этәрү турында эшкә яллаучыга, аның вәкиле исеменә килгән
хәбәрләрне теркәү
КЕНӘГӘСЕ

№

Хәбәрне

Хәбәр биргән

Хәбәр

Хәбәрне

Хәбәрне теркәгән

п/п

теркәү

дәүләт

биргән

теркәгән

затның имзасы

көне һәм

гражданлык

затның

затның

номеры

хезмәтендәге

имзасы

фамилиясе,

(№)

затның

исеме,

фамилиясе,

әтисенең

исеме,

исеме

әтисенең
исеме,
вазыйфасы
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