
 
 

Коррупциягә каршы көрәш һәм профилактика мәсьәләләре буенча "ышаныч 

телефоны" оештыру буенча Инструкцияне раслау турында 

 

Коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә Россия Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнарына туры китерү максатларында,  

 

КАРАР БИРӘМ: 

1. Коррупцияне профилактикалау һәм аңа каршы тору мәсьәләләре буенча 

«ышаныч телефоны» оештыру буенча Инструкцияне (1 нче кушымта) расларга. 

2. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгының «Коррупцияне 

профилактикалау һәм аңа каршы тору мәсьәләләре буенча «ышаныч телефоны» 

оештыру буенча инструкциясен раслау турында» 2015 ел, 30 июль, 59 карары үз 

көчен югалткан дип санарга. 

3.Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында, 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

4.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль 

районы Башлыгы урынбасарына йөкләргә. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы  

Башлыгы                                                                                               М.Г.Зиатдинов 
 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

15.02.2019       № 13 



                                                                 Югары Ослан муниципаль районы 

                                                                 Башлыгының 15.02.2019 № 13  карарына 

                                                                                                             1 нче кушымта.  

 

Коррупциягә каршы көрәш һәм профилактика мәсьәләләре буенча  

"ышаныч телефоны" эшен оештыру буенча  

Инструкция 

 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Инструкция "ышаныч телефоны" эшен оештыруны һәм тәртибен, 

шул исәптән Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнары һәм аңа 

караган учреждениеләр һәм оешмалар эшчәнлегендә коррупция күренешләре 

турындагы мәгълүматны үз эченә алган гражданнар мөрәҗәгатьләрен кабул итү һәм 

теркәүне дә кертеп, регламентлый, 

1.2. "Ышаныч телефоны" Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә 

органнары һәм аңа караган учреждениеләр һәм оешмалар эшчәнлегендә 

коррупцияне профилактикалау һәм аңа каршы тору мәсьәләләре буенча гражданнар 

һәм оешма вәкилләре белән хезмәттәшлекне гамәлгә ашыру максатларында 

оештырылды. 

1.3. "Ышаныч телефоны" буенча түбәндәге мәгълүмат (хәбәрләр) кабул ителә: 

- Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органнарының муниципаль 

хезмәткәрләре, сайланулы вазыйфаи затлар тарафыннан коррупция фактлары, 

аларның хезмәт тәртибенә карата таләпләрне бозу, шулай ук хезмәт урыныннан 

законсыз  файдалану билгеләре булган башка гамәлләр кылу турында; 

- Югары Ослан муниципаль районы учреждениеләре җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре тарафыннан коррупция фактлары, гражданнарның хокукларын һәм 

законлы мәнфәгатьләрен  кысу турында. 

1.4. Аноним хәбәрләр  каралмый. 

 

                                             2. Эшне оештыру. 

       2.1. Югары Ослан муниципаль районында "ышаныч телефоны" эше өчен 8 

(84379) шәһәр абонент номеры белән телефон элемтәсе линиясе бүлеп бирелә;  

      2-22-25 - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

территориясендә коррупция күренешләре турында хәбәр; 8 (84379) 2 11 83 - 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы территориясендә 

мәгариф өлкәсендә коррупция күренешләре турында гражданнар мөрәҗәгате өчен, 

шулай ук электрон почта адресы Sovet.uslon@tatar.ru.   

2.2. "Ышаныч телефоны"на кергән телефон хәбәрләр махсус журналда 

(кушымта) теркәлә. 

Хәбәрләрне гомумиләштерү һәм анализлау муниципаль район Советының 

оештыру бүлеге җитәкчесенә (алга таба - вәкаләтле зат) йөкләнә. 

2.3. "Ышаныч телефоны" эшен оештыру кысаларында вәкаләтле зат: 

а) "ышаныч телефоны" буенча гражданнардан килгән хәбәрләр кабул итүне 

гамәлгә ашыра, шулай ук гражданнарга мөрәҗәгатьләрне карау тәртибе турында 

хәбәр итә; 

mailto:Sovet.uslon@tatar.ru


б) әгәр мәгълүмат Югары Ослан муниципаль районы җирле үзидарә органын 

алып бару өлкәсенә кермәсә, ул дәүләт хакимиятенең башка органнарына яисә хокук 

саклау органнарына кире җибәрелә; 

в) "ышаныч телефоны" буенча килгән мәгълүматны автоответчик буенча 

оператив эшкәртә, аны теркәү һәм аның Россия Федерациясе законнары белән 

билгеләнгән вакытта карап тикшерү өчен документлар үтәлешен контрольдә тоту 

системасына кертүне тәэмин итә; 

г) район җитәкчелегенә, район Башлыгының коррупциягә каршы көрәш 

мәсьәләләре буенча ярдәмчесе хәбәр итү максатында "ышаныч телефоны" буенча 

кергән гражданнарның мөрәҗәгатен анализлый һәм гомумиләштерә; 

д) хисап кварталыннан соң килүче айның 5 числосына кадәр кергән язма 

мөрәҗәгатьләр турында аналитик белешмә әзерли һәм комиссия утырышында карау 

һәм тиешле чаралар күрү өчен Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районында коррупциягә каршы тору эшен координацияләү комиссиясенә тапшыра. 

2.4. "Ышаныч телефоны" эшләве, аны оештыру максаты, мөрәҗәгатьләрне 

кабул итү кагыйдәләре турында мәгълүмат Югары Ослан муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырыла. 

2.5. "Ышаныч телефоны" буенча гражданнар мөрәҗәгате кабул ителә: 

вәкаләтле зат көн саен, ял һәм бәйрәм көннәреннән тыш, түбәндәге график 

буенча: 

- дүшәмбедән җомгага кадәр-8.00 дән 17.00 сәгатькә кадәр; 

- мөрәҗәгатьләр язма рәвештә һәм электрон почтага тапшырылырга мөмкин. 

2.6. "Ышаныч телефоны" эшен гомуми координацияләү Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советының оештыру бүлеге 

тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

2.7. Вәкаләтле зат, шулай ук мөрәҗәгатьләрнең турыдан-туры башкаручылары 

Россия Федерациясе законнары нигезендә алынган мәгълүматларның "ышаныч 

телефоны" буенча алынган конфиденциальлеген үтәү өчен шәхси җаваплылык тота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Татарстан Республикасы  

                                                                       Югары Ослан муниципаль районында 

                                                                  коррупцияне профилактикалау һәм  

                                                                   аңа каршы тору мәсьәләләре буенча  

                                                                   "ышаныч телефоны" эшен оештыру  

                                  Инструкциясенә  

                                                                                                               1 нче кушымта 

Гражданнар мөрәҗәгатьләре Исемлеге 

 

№ 

 

Мөрәҗәгать 

итү датасы 

Гражданинның Ф.И.О. Хатның эчтәлеге Адрес  

телефон, 

электрон почта 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Татарстан Республикасы  

                                                                       Югары Ослан муниципаль районында 

                                                                  коррупцияне профилактикалау һәм  

                                                                   аңа каршы тору мәсьәләләре буенча  

                                                                   "ышаныч телефоны" эшен оештыру  

                                  Инструкциясенә  

                                                                                                               2нче кушымта 

 

Район җитәкчеләренең кабул итү көннәре һәм сәгатьләре 

 

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы 

урынбасары 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Советы 

Аппараты җитәкчесе 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең төзелеш, торак-

коммуналь хуҗалык, элемтә һәм энергетика 

буенча урынбасары 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль-икътисадый 

үсеш буенча урынбасары 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

Югары Ослан муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни 

мәсьәләләр буенча урынбасары 

сишәмбе   8.00 дән 12.00 

сәг.кә кадәр 

 


