
 
 
 

 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында коррупцион юнҽлештҽге 
мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнарның язмача мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен "ышаныч тартмасы" 
эше турындагы Нигезлҽмҽне раслау хакында 
 

Коррупциягҽ каршы кҿрҽш ҿлкҽсендҽ Россия Федерациясе һҽм Татарстан 
Республикасы законнарына туры китерҥ максатларында, 

 
КАРАР БИРҼМ: 

    1. Югары Ослан муниципаль районында коррупцион юнҽлештҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча 
гражданнарның язма мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен "ышаныч тартмасы”ның эше турында 
Нигезлҽмҽне расларга (1 нче кушымта). 
     2. Гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽрен “ышаныч тартмасы"ннан чыгару буенча эшче тҿркем 
составын (2 нче кушымта) расларга. 
     3. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының 
«Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында коррупцион юнҽлештҽге 
мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнарның язма мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен "ышаныч тартмасы" эше 
турындагы Нигезлҽмҽне раслау хакында» 2015 елның 30 июлендҽге 60 номерлы карары 
ҥз кҿчен югалткан дип санарга. 
    4. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында, Татарстан 
Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында урнаштырырга. 
     5. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
башлыгының коррупциягҽ каршы кҿрҽш мҽсьҽлҽлҽре буенча ярдҽмчесенҽ йҿклҽргҽ. 
 
 
 
 
 
Югары Ослан муниципаль районы  
Башлыгы                                                                                                     М.Г. Зиатдинов 
 
 
 
 
 
 
 

от 15.02.2019      №12 



 
 
 
 

Югары Ослан муниципаль районы 
Башлыгының 15.02. 2019 № 12 карарына  
                                             1 нче кушымта  
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА 
КОРРУПЦИОН ЮНҼЛЕШТҼГЕ СОРАУЛАР БУЕНЧА ГРАЖДАННАРНЫҢ ЯЗМАЧА 

МҾРҼҖҼГАТЬЛҼРЕ ҾЧЕН " ЫШАНЫЧ ТАРТМАСЫ "ЭШЕ ТУРЫНДА  
НИГЕЗЛҼМҼ 

 
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 
1. Ҽлеге Нигезлҽмҽ коррупцион юнҽлештҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча гражданнарның 

язма мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен "ышаныч тартмасы"ның эш тҽртибен билгели. 
2. "Ышаныч тартмасы”на Югары Ослан муниципаль районында коррупция турында 

мҽгълҥмат урын алган гражданнар мҿрҽҗҽгате кабул ителҽ. 
3. "Ышаныч тартмасы" гражданнарның язмача мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен Югары Ослан 

авылы, Чехов урамы, 18 нче йорт адресы буенча Югары Ослан муниципаль районы 
Советының беренче кат фойесында билгелҽнҽ.  

4. "Ышаныч тартмасы" эшчҽнлегенең тҿп бурычлары булып тора: 
1) Югары Ослан муниципаль районында коррупция турындагы мҽгълҥматны ҥз эченҽ 

алган гражданнарның язмача мҿрҽҗҽгатьлҽрен оператив кабул итҥне, исҽпкҽ алуны һҽм 
карауны тҽэмин итҥ (алга таба-мҿрҽҗҽгатьлҽр); 

2) мҿрҽҗҽгатьлҽрне эшкҽртҥ, тиешле чаралар кҥрҥ, шул исҽптҽн дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль органнарга җибҽрҥ, законнар белҽн билгелҽнгҽн чараларны карау һҽм кабул 
итҥ ҿчен ҽлеге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ компетенциясенҽ кергҽн; 

3) коррупциягҽ каршы кҿрҽш буенча кҥрелҽ торган чараларның нҽтиҗҽлелеген 
арттыру максатында язмача мҿрҽҗҽгатьлҽрне анализлау, аларны гомумилҽштерҥ. 

 
                                    2. ЭШНЕ ОЕШТЫРУ ТҼРТИБЕ 
 
1. "Ышаныч тартмасы" эшчҽнлеге һҽм эш режимы турында мҽгълҥматны Югары 

Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында урнаштырырга. 
2. “Ышаныч тартмасы" Югары Ослан муниципаль районы Советы мҿһере белҽн 

бастырыла һҽм «ышаныч тартмалары»ннан гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен чыгару 
буенча тҿркем ҽгъзаларының имзалары белҽн таныклана.  

3. Гражданнарның язмача мҿрҽҗҽгатьлҽрен чыгару «ышаныч тартмасы»ннан 
гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен чыгару буенча эш тҿркеме ҽгъзалары тарафыннан 
атнага бер тапкыр гына башкарыла һҽм ҽлеге Положениегҽ кушымта нигезендҽ «ышаныч 
тартмасы» ннан гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽрен чыгару акты белҽн рҽсмилҽштерелҽ.  

4. Гражданнарның язмача мҿрҽҗҽгатьлҽр ҿчен "ышаныч тартмасына" керҥ эш 
вакытында 8.00 сҽгатьтҽн  17.00 сҽгатькҽ кадҽр.  гамҽлгҽ ашырыла.  

5. Язма мҿрҽҗҽгатьлҽр алынганнан һҽм аларны теркҽҥдҽн соң, Югары Ослан 
муниципаль районы Башлыгына алга таба алар белҽн эшлҽҥ буенча карарлар кабул итҥ 
һҽм карау ҿчен җибҽрелҽ. 

6. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы мҿрҽҗҽгатен карап тикшергҽннҽн соң 
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының коррупциягҽ каршы кҿрҽш мҽсьҽлҽлҽре 
буенча ярдҽмчесе Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы резолюциясенҽ туры 
китереп, мҿрҽҗҽгать белҽн алга таба да эш алып бара. 

7. Квартал саен хисап кварталыннан соң килҥче айның 5 числосына кадҽр Югары 
Ослан муниципаль районы Башлыгының коррупциягҽ каршы тору мҽсьҽлҽлҽре буенча 



ярдҽмчесе кергҽн язма мҿрҽҗҽгатьлҽр турында аналитик белешмҽ ҽзерли һҽм комиссия 
утырышында фикер алышу һҽм тиешле чаралар кҥрҥ ҿчен Югары Ослан муниципаль 
районының коррупциягҽ каршы тору комиссиясенҽ тапшыра. 

 
3. МҾРҼҖҼГАТЬЛҼРНЕ ТЕРКҼҤ ҺҼМ ИСҼПКҼ АЛУ 

 
   1. "Ышаныч тартмасы" аша кергҽн язмача мҿрҽҗҽгатьлҽрне исҽпкҽ алу һҽм теркҽҥ 
Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының коррупциягҽ каршы тору мҽсьҽлҽлҽре 
буенча ярдҽмчесе тарафыннан "ышаныч тартмасы" аша гражданнардан кергҽн язма 
мҿрҽҗҽгатьлҽрне исҽпкҽ алу журналында (алга таба - Журнал) башкарыла. 
     2. Журнал битлҽренҽ номер куелган, шнурланган һҽм тҥбҽндҽге реквизитлар булырга 
тиеш: 
     1) мҿрҽҗҽгать итҥнең тҽртип номеры; 
     2) "ышаныч тартмасы" ннан чыгару (кабул итҥ) датасы; 
     3) мҿрҽҗҽгать иткҽн гражданның фамилиясе, исеме, атасының исеме; аноним 
мҿрҽҗҽгать кергҽн очракта " аноним "тамгасы куела; 
     4) мҿрҽҗҽгать итҥченең адресы һҽм аның элемтҽ ҿчен телефон номеры (ҽгҽр 
мҽгълҥматлар бар икҽн); 
    5) мҿрҽҗҽгатьнең кыскача эчтҽлеге; 
    6) Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының эчтҽлеге һҽм резолюциясе датасы; 
    7) кабул ителгҽн чаралар турында билге. 
     3. Коррупция белҽн бҽйле булмаган мҿрҽҗҽгать кергҽн очракта, ул алга таба эшлҽҥ 
ҿчен Югары Ослан муниципаль районы Советының гомуми бҥлегенҽ җибҽрелҽ. 
Коррупциягҽ кагылышлы сораулар һҽм хокукка каршы гамҽллҽр ҽзерлҽнҥче, кылынган 
яки камил булган белешмҽлҽр белҽн бҽйле булмаган, шулай ук аны ҽзерлҽҥче, кылган 
зат турында аноним мҿрҽҗҽгатьлҽр карала, лҽкин җавапсыз калдырыла. 
    4. Эшкҽ лицензиясез булган мҿрҽҗҽгатьлҽр тартылмый. Вазыйфаи затларның 
тормышына, сҽламҽтлегенҽ һҽм мҿлкҽтенҽ куркыныч тудырган, лицензиясез яисҽ 
мыскыллау гыйбарҽлҽре булган мҿрҽҗҽгатьлҽр, шулай ук аларның гаилҽ ҽгъзаларына 
кагылса, хокук саклау органнарына тапшырыла.   
5. Җирле ҥзидарҽ органнары компетенциясенҽ карамаган мҿрҽҗҽгать кергҽн очракта, ул 
дҽҥлҽт хакимияте органына аның компетенциясе нигезендҽ җибҽрелҽ. 

 
4. ҖАВАПЛЫЛЫК 

 
1. Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнары хезмҽткҽрлҽре 

"ышаныч тартмасы" аша алынган мҽгълҥмат белҽн эшлҽҥче хосусый мҽгълҥмат белҽн 
эшлҽҥ ҿчен билгелҽнгҽн талҽплҽрне ҥтҽҥ ҿчен шҽхси җаваплылыкка тартылалар. 

2. Ҽлеге Нигезлҽмҽне бозган Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ 
органнары хезмҽткҽрлҽре гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплылыкка тартыла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Югары Ослан муниципаль районы 
Башлыгының 15.02. 2019 № 12 карарына  
                                             2 нче кушымта  
 
 
 

"Ышаныч тартмасы»ннан гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽрен чыгару буенча 
 эшче тҿркем составы 

 
Никитина Людмила Николаевна Югары Ослан муниципаль районы 

Советы Аппараты җитҽкчесе, эшче 
тҿркем җитҽкчесе 

Гилязиев Ильназ Нурисламович Югары Ослан муниципаль районы 
Башлыгының коррупциягҽ каршы кҿрҽш 
мҽсьҽлҽлҽре буенча ярдҽмчесе, эшче 
тҿркем секретаре 

Федорова Людмила Владимировна Югары Ослан муниципаль районы 
Советының гомуми бҥлеге җитҽкчесе, 
эшче тҿркем ҽгъзасы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                              Татарстан Республикасы 
                                                     Югары Ослан муниципаль районында 
                                                    коррупцион юнҽлештҽге мҽсьҽлҽлҽр  

                                          буенча гражданнарның язмача  
                                                             мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен "ышаныч тартмасы" 

                                 эше турында Нигезлҽмҽгҽ  
                                                                                                1 нче кушымта 

 
"Ышаныч тартмалары»ннан гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽрен кабул итҥ  

акты 
«______»________ 20____ ел 
 

"Ышаныч тартмасы" эше турындагы Нигезлҽмҽгҽ ярашлы рҽвештҽ, Татарстан 
Республикасы Югары Ослан муниципаль районында гражданнардан кергҽн коррупцион 
юнҽлештҽге сораулар буенча эш тҿркеме составында: 
1._______________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________ 
  
«______»______20____ ел _____сҽг.______мин.  тҥбҽндҽге адрес буенча урнашкан  
"ышаныч тартмасы” ачылды:__________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
Ачыкланды: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________ 

(ящикта булган яки булмаган механик җҽрҽхҽтлҽр, гражданнарның мҿрҽҗҽгатьлҽре 
булу) 

 
Акт ______ биттҽ _____ нҿсхҽдҽ тҿзелде. 
 
Эшче тҿркем ҽгъзаларының имзалары: 
_____________________/___________________________/ 
_____________________/___________________________/ 
_____________________/___________________________/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                               Татарстан Республикасы 
                                                     Югары Ослан муниципаль районында 
                                                    коррупцион юнҽлештҽге мҽсьҽлҽлҽр  

                                          буенча гражданнарның язмача  
                                                             мҿрҽҗҽгатьлҽре ҿчен "ышаныч тартмасы" 

                                 эше турында Нигезлҽмҽгҽ  
                                                                                                2нче кушымта 

 
 
 

Гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽре Исемлеге 
 

№ 
 

"Ышаныч 
тартмасы” 

н  алу 
(кабул 

итҥ) 
датасы 

Гражданинның 
Ф.И.О. 

Мҿрҽҗҽгать 
итҥченең 

адресы һҽм 
элемтҽ 

ҿчен 
телефон 
номеры 

Мҿрҽҗҽгатьлҽрнең 
кыскача эчтҽлеге 

Югары Ослан 
муниципаль 

районы 
Башлыгының 
резолюциясе 
эчтҽлеге һҽм 

датасы 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 

 
 


