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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 
 «__20_» _____02____ 2019ел                                                № __43___ 
 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 
«2015-2020года Азнакай муниципаль районының 
коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыру» озак 
сроклы муниципаль программасы турында 2014 елның 
25 ноябрендәге 241 номерлы карары (2016 елның 31 
маендагы 184 номерлы, 2018 елның 7 сентябрендәге 
209 номерлы карар редакциясендә) белән расланган 
«Азнакай муниципаль районының коррупциягә каршы 
сәясәтен 2015-2020года гамәлгә ашыру» озак сроклы 
муниципаль программасына үзгәрешләр кертү 
турында 

 
 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның 10 
сентябрендәге 363 номерлы карары белән расланган 2015 – 2021 елларга Татарстан 
Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен тормышка ашыруның дәүләт 
программасын исәпкә алып, карар бирәм: 
 
 1. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының «2015-2020года Азнакай 
муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» озак сроклы 
муниципаль программасы турында «2014 елның 25 ноябрендәге 241 номерлы карары 
(2016 елның 31 маендагы 184 номерлы, 2018 елның 7 сентябрендәге 209 номерлы 
карар редакциясендә) белән расланган «Азнакай муниципаль районының коррупциягә 
каршы сәясәтен 2015-2020года гамәлгә ашыру» озак сроклы муниципаль 
программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1. 1 пунктта «2015-2020» саннарын " 2015-2021 «санына алмаштырырга»; 
1.2. "Азнакай муниципаль районының 2015-2020 елга коррупциягә каршы 

сәясәтен гамәлгә ашыру «муниципаль программасында (алга таба – Программа) 
күрсәтелгән карар белән расланган:  

«программа исеме» пунктында «2015-2020 "саннарын «2015-2021" санына 
алмаштырырга»; 

1.4. программа паспортын яңа редакциядә бәян итәргә: 
"2015-2020" программасын эшләү өчен нигезне "2015-2021" саннарын 

алмаштырырга»; 
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«2015-2020» программасын гамәлгә ашыру сроклары «пунктында» 2015-2021 
«саннарын алмаштырырга»; 

«финанслау чыганагы» саннарын «828 000» санынан «962 020,00» санына 
алмаштырырга»; 
II бүлекнең 20 пунктында «2015-2020» саннарын " 2015-2021 «санына алмаштырырга»; 
 III бүлекне яңа редакциядә бәян итәргә:  

"III бүлек . Программаны ресурслар белән тәэмин итү 
2015-2021 елларда район җирле бюджеты хисабына программаны финанслауның 

гомуми күләме 962 000,00 сум тәшкил итә, шул исәптән: 

Ел Районның җирле бюджеты 
чаралары күләме 

2015 128, 00 

2016 128, 00 

2017 136, 50 

2018 137, 50 

2019 143, 50 

2020 144, 00 

2021 144, 50 

 
Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм район бюджеты 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертергә тиеш. 
Моннан тыш, Программа чараларын гамәлгә ашыруга чараларны 

башкаручыларның төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчаларны 
файдалану күздә тотыла.». 

1.5. программаның IV бүлегендәге дүртенче абзацта «2020 елга» сүзләрен «2021 
елга " сүзләренә алмаштырырга»; 

1.6. программага кушымта нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә. 
2. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында”  түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 
"Идарә" дәүләт автоматлаштырылган мәгълүмат системасында Азнакай муниципаль 
районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 
түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: http://aznakaevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.. 
 

 
 
      Җитәкче                                            А.Х. Шәмсетдинов    
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 
комитеты карарына кушымта №1 
 «___»__________2019 №________ 

 
 

Төп чараларның 
исеме 

Башкаручылар Төп 
чараларны 

үтәү 
сроклары 

Ахыргы 
нәтиҗәләрне 

бәяләү 
индикаторла
ры, берәмлек 

үлчәү 

Индикаторлар күрсәткечләре Финанслау (җирле бюджет акчалары 
хисабына). 

  (мең сумнарда) 

2015 2016 2017. 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1.Коррупциягә каршы эшчәнлекне норматив-хокукый һәм оештыру ягыннан тәэмин итү 

1.1. Коррупциягә 
каршы көрәш 
турында 
муниципаль 
хокукый актлар 
эшләү һәм 
күрсәтелгән 
муниципаль 
норматив хокукый 
актларга 
федераль 
законнар 
нигезендә һәм 
Татарстан 
Республикасында 
гамәлдәге 
коррупциягә 
каршы 
нормаларны 
куллану 
практикасын 
гомумиләштерү 

Юридик бүлек, 
район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы тору 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча)  

2015-
2021еллар 

Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
булган 
каршылыкл
арны һәм 
хокукый 
җитешсезле
кләрне 
бетерү 
проценты. 

95 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



нигезендә 
үзгәрешләр кертү 

1.2. Россия 
Федерациясе 
Президентының 
21.09.2009 №1065 
һәм Татарстан 
Республикасы 
Президентының 
2010 елның 1 
ноябрендәге ПУ-
711 номерлы 
указлары 
нигезендә 
коррупциячел һәм 
башка хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
эше өчен җаваплы 
вазыйфаи затның 
нәтиҗәле 
эшчәнлеге, 
югарыда 
күрсәтелгән 
функцияләрне 
гамәлгә ашыручы 
кадрларның 
тотрыклылыгы 
принцибын үтәү 

ММИ (килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, 
коррупциягә 
каршы тору 
эшендә 
шәхси 
җаваплылы
кны, 
оешканлыкн
ы һәм 
профессион
альлекне 
арттыру, 
процентлар
ны арттыру 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.3. Муниципаль 
хезмәткәрләр 
тарафыннан 
муниципаль 
хезмәт турындагы 
законнарда 
каралган 
таләпләрне, 

Мәнфәгатьләр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча 
Комиссия 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең этика 
һәм хезмәт 
тәртибе 
кодексы 
белән 
билгеләнгән 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



чикләүләрне һәм 
тыюларны үтәүне 
тикшерү 

Коррупцияг
ә каршы 
билгеләнгән 
Стандартны 
үтәүгә 
ирешүгә, 
процентлар
ны 

1.4. Муниципаль 
хезмәт турындагы 
законнар 
таләпләрен үтәп, 
коррупциягә 
каршы тору 
турында 
муниципаль 
хезмәткәрләр, 
шулай ук 
муниципаль 
вазыйфаларны 
биләүче затлар 
тарафыннан 
бирелә торган 
керемнәр, мөлкәт 
һәм мөлкәти 
характердагы 
йөкләмәләр 
турында 
белешмәләр 
дөреслеген һәм 
тулылыгын 
тикшерү, шулай ук 
муниципаль 
учреждение 
җитәкчесе 
вазыйфасына 
эшкә килүче 
затлар 

Оештыру – 
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге, 
муниципаль 
учреждениелә
рнең кадрлар 
хезмәте 
(килештерү 
буенча)  

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әр 
тарафынна
н керемнәр, 
милек һәм 
милек 
характерын
дагы 
йөкләмәләр 
турында 
тулы һәм 
дөрес 
мәгълүмат 
бирү, 
процентлар
ны тапшыру 
(статья 
2007 елның 
2 
августындаг
ы 38-ТРЗ 
номерлы 
Татарстан 
Республика
сы законы 
редакциясе
ндә) 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



тарафыннан 
бирелә торган 
белешмәләрнең 
дөреслеген һәм 
тулылыгын 
тикшерү 

1.5. Законнарда 
билгеләнгән 
тәртиптә эшкә 
алучы вәкиленә 
кергән 
муниципаль 
хезмәткәрдә 
мәнфәгатьләр 
каршылыгы булу 
яки барлыкка килү 
мөмкинлеге 
турындагы 
мәгълүматны 
тикшерүне үткәрү 

ММИ (килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең 
хезмәт 
урынында 
үз-үзен 
аямыйча 
тотуына 
ирешү, 
процент 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.6. Яллаучы (эш 
бирүче) вәкиле 
тарафыннан 
билгеләнгән 
тәртиптә 
муниципаль 
хезмәткәрне 
коррупцион хокук 
бозулар кылуга 
тарту 
максатларында 
мөрәҗәгать итү 
фактлары 
турындагы 
мәгълүматларны 
тикшерү үткәрү 

ММИ (килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Коррупцион 
хокук 
бозулар 
кылуга 
һәвәсләнү 
максатлары
нда 
муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең 
мәнфәгатьл
әр 
каршылыгы 
барлыкка 
килгәндә 
хәлләрнең 
үтә 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



күренмәлел
егенә 
ирешү, 
процентлар
ны 

1.7. Муниципаль 
хезмәткәрләр 
тарафыннан 
муниципаль 
вазыйфаларны 
гамәлгә 
ашырганда 
барлыкка килә 
торган коррупцион 
рискларны 
системалы 
рәвештә бәяләү 
һәм аларны биләү 
коррупция 
куркынычы белән 
бәйле 
Муниципаль 
хезмәт 
вазыйфалары 
исемлегенә 
төгәллекләр кертү 

ММИ (килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әр 
тарафынна
н 
коррупцион 
хокук 
бозуларны 
булдырмау 
өчен 
оештыру-
хокукый 
шартлар 
тудыру 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.8. Муниципаль 
вазыйфаларны 
биләүче 
затларның һәм 
муниципаль 
хезмәткәрләрнең 
коррупциягә 
каршы тору 
максатларында 
билгеләнгән 
чикләүләрне, 

ММИ (килешү 
буенча) 

2015-
2021г.г. 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әр 
тарафынна
н чикләүләр 
һәм 
тыюларны, 
мәнфәгатьл
әр 
каршылыгы
н 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



тыюларны һәм 
бурычларны үтәү 
буенча оештыру, 
аңлату һәм башка 
чаралар үткәрү, 
шул исәптән 
бүләкләр алуга 
кагылышлы 
чикләүләр дә 

булдырмый 
калу яки 
җайга салу 
таләпләрен, 
процентлар
ны үтәүгә 
ирешү 

1.9. Муниципаль 
вазыйфаларны, 
муниципаль 
хезмәт 
вазыйфаларын, 
коррупциягә 
каршы көрәш 
турында РФ 
законнары 
нигезләмәләрен 
биләгән затларга, 
шул исәптән 
коммерция сатып 
алуы, ришвәт алу 
һәм бирү, 
штрафлар 
рәвешендә 
арадашчылык 
билгеләү, 
коммерция сатып 
алуы яки 
ришвәтнең 
кыскача суммасы, 
ышанычны 
югалтуга бәйле 
рәвештә эштән 
азат итү турында, 
күрсәтелгән 
затлар 

ММИ (килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әр 
тарафынна
н чикләүләр 
һәм 
тыюларны, 
мәнфәгатьл
әр 
каршылыгы
н 
булдырмый 
калу яки 
җайга салу 
таләпләрен, 
процентлар
ны үтәүгә 
ирешү 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



тарафыннан 
коррупциягә 
каршы көрәш 
турында РФ 
законнары 
нигезендә бирелә 
торган 
мәгълүматларны 
тикшерү тәртибе 
турында 

1.10. Татарстан 
Республикасында 
җирле үзидарә 
органнары 
җитәкчеләре 
каршында 
коррупциягә 
каршы тору 
буенча 
комиссияләр 
эшчәнлегенең 
ачыклыгын 
тәэмин итү, шул 
исәптән аларның 
эшчәнлегенә 
иҗтимагый 
советлар 
вәкилләрен һәм 
граждан 
җәмгыятенең 
башка 
институтларын 
җәлеп итү юлы 
белән дә 

Комиссия 
(килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Коррупцияг
ә каршы 
көрәш 
буенча 
тагын да 
нәтиҗәлерә
к эшләү 
өчен 
шартлар 
тудыру, 
коррупциягә 
каршы 
эшчәнлеккә 
җәмәгатьче
лек 
вәкилләрен 
җәлеп итү, 
процентлар
ны арттыру 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.11. Муниципаль 
хезмәткәрләрнең 
хезмәт тәртибе 

Мәнфәгатьләр 
конфликтын 
җайга салу 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әр 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



таләпләрен үтәү 
һәм 
мәнфәгатьләр 
конфликтын җайга 
салу буенча 
комиссия эшен 
оештыруны 
федераль һәм 
республика 
законнары 
таләпләре 
нигезендә китерү 

буенча 
Комиссия, 
оештыру – 
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

тарафынна
н чикләүләр 
һәм 
тыюларны, 
мәнфәгатьл
әр 
конфликтын 
булдырмый 
калу яки 
җайга салу 
таләпләрен, 
кирәк 
булганда, 
үтәүне 
тәэмин итү 

1.12. Муниципаль 
хезмәт турындагы 
законнар һәм 
коррупциягә 
каршы көрәш 
турындагы 
законнар 
нигезендә җирле 
үзидарә 
органнары 
сайтларында 
муниципаль 
хезмәткәрләрнең 
керемнәре, 
мөлкәте һәм 
мөлкәти 
характердагы 
йөкләмәләре 
турындагы 
белешмәләр 
урнаштыру 

ММИ (килешү 
буенча), 
Оештыру - 
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге, 
кадрлар 
хезмәтенең 
коррупцион 
һәм ир-ат 
хокук 
бозуларны 
профилактика
лау эше өчен 
җаваплы 
вазыйфаи 
заты 

2015-
2021еллар 

Җирле 
үзидарә 
органнары 
эшчәнлеген
дә 
ачыклыкны 
һәм 
үтемлелекн
е тәэмин 
итү, 
муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең 
керемнәре 
һәм 
мөлкәте 
белән 
җәмәгать 
контроле 
өчен 
шартлар 
тудыру, 
процентлар

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



ны 

1.13. Муниципаль 
хезмәткә керүче 
гражданнар 
арасында, шулай 
ук аларның 
коррупция 
күренешләренә 
карата 
мөнәсәбәтен 
билгеләү өчен, 
ирекле тест 
(сораштыру) 
үткәрү 

ММИ (килешү 
буенча), 
Оештыру - 
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге, 
кадрлар 
хезмәтенең 
коррупцион 
һәм ир-ат 
хокук 
бозуларны 
профилактика
лау эше өчен 
җаваплы 
вазыйфаи 
заты 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәт 
вазыйфала
рын биләүгә 
кандидатла
рның 
әхлакый-
психологик 
һәм 
эшлекле 
сыйфатлар
ына 
объектив 
бәя, 
процент 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.14. 
Гражданнарның 
гавами хакимият 
органнары белән 
берлектә 
Муниципаль 
хезмәт өлкәсендә 
РФ, ТР законнары 
таләпләрен 
тайпылышсыз 
үтәүне тәэмин 
итүгә чаралар 
күрү (вазыйфага 
билгеләнү) 

ММИ (килешү 
буенча), 
комиссия 
(килешү 
буенча), 
оештыру - 
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге, 
кадрлар 
хезмәтенең 
коррупциячел 
һәм ир-ат 
хокук 
бозуларны 
профилактика
лау эше өчен 
җаваплы 
вазыйфаи 

2015-
2021еллар 

Муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең 
коррупцион 
хокук 
бозуларга 
тискәре 
мөнәсәбәте
н 
формалашт
ыру, 
процент 

95 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



заты 

1.15. Коррупцион 
һәм башка хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
мәсьәләләре 
буенча җирле 
үзидарә 
органнары, 
муниципаль 
учреждениеләр 
җитәкчеләре һәм 
җирлекләр 
башлыклары 
белән 
киңәшмәләр 
үткәрү 

ММИ (килешү 
буенча), 
комиссия 
(килешү 
буенча), 
юридик бүлек, 
мәгариф 
идарәсе, 
мәдәният 
идарәсе, 
спорт 
идарәсе, 
яшьләр 
эшләре 
идарәсе, 
җирлек 
башлыклары 
(килешү 
буенча)), 

2015-
2021еллар 

Коррупцион 
хокук 
бозуларны 
профилакти
калау 
өлкәсендә 
эшнең 
гомуми 
принциплар
ын һәм 
методларын 
эшләү, уңай 
тәҗрибә 
алмашу 

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

1.16. Җирле 
үзидарә 
органнарында 
коррупциягә 
каршы тискәре 
мөнәсәбәт 
формалаштыру 
эшен 
активлаштыру, 
устав бурычы 
коррупциягә 
каршы көрәштә 
катнашу булган 
иҗтимагый 
оешмаларны һәм 
гражданлык 
җәмгыятенең 

комиссия 
(килешү 
буенча) 

2015-
2021еллар 

Коррупцияг
ә каршы 
көрәш 
инструмент
ларын һәм 
механизмна
рын 
камилләште
рү, шул 
исәптән 
хокукый һәм 
оештыру 
механизмна
рын 
камилләште
рү 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



башка 
институтларын 
җәлеп итү 

1.17. Коррупциягә 
каршы көрәштә, 
җәмәгать 
советлары һәм 
граждан 
җәмгыятенең 
башка 
институтлары 
катнашында устав 
бурычы 
коррупциягә 
каршы тору 
максатларында 
билгеләнгән 
оештыру, аңлату 
һәм башка 
чаралар 
комплексын 
эшләү, шул 
исәптән бүләкләр 
алуга, бүтән 
түләүле эш 
башкаруга, 
коррупция белән 
бәйле хокук 
бозуларны кылуга 
тарту 
максатларында 
мөрәҗәгатьләргә 
тарту турында 
хәбәр итү 
вазыйфаларын 
башкару 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районының 
иҗтимагый 
советы 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

2016-2021 Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
хокукый 
җитешсезле
кләр һәм 
каршылыкл
арны 
бетерү, 
процент 

- 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.18. Коррупциягә Помощник 2016-2021  Коррупцияг - 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



каршы көрәш 
максатларында 
билгеләнгән 
тыюларны, 
чикләүләрне һәм 
таләпләрне 
үтәмәгән һәр 
очракта 
законнарда 
каралган юридик 
җаваплылык 
чараларын 
куллануны 
контрольдә 
тотуны тәэмин итү 

главы по 
противодейств
ию коррупции 
(по 
согласованию)
, отдел 
организационн
о-кадрового 
обеспечения  
Исполнительн
ого комитета 
Азнакаевского 
муниципально
го района 

ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, 
коррупциягә 
каршы тору 
эшендә 
шәхси 
җаваплылы
кны, 
оешканлыкн
ы һәм 
профессион
альлекне 
арттыру, 
процентов 

1.19. Дәүләт 
граждан һәм 
муниципаль 
хезмәттә 
мәнфәгатьләр 
конфликтын 
булдырмау һәм 
җайга салу 
турындагы закон 
таләпләрен 
үтәүне тәэмин 
итү. Бу максатта 
муниципаль 
хезмәт 
вазыйфаларын 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Мәнфәгатьләр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча 
Комиссия 

2016-2020  Муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең 
хезмәт 
урынында 
үз-үзен 
аямыйча 
тотуына 
ирешүгә 
ирешү, 
саны 

- 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 



биләүче 
затларның 
мәнфәгатьләр 
каршылыгын 
булдырмау яки 
җайга салу 
таләпләрен 
үтәмәүләре 
очракларын 
ачыклау буенча 
эш алып бару. 
Күрсәтелгән 
таләпләрнең һәр 
очрагы 
хәбәрдарлык 
белдерү һәм 
әлеге таләпләрне 
бозган затларга 
карата законнарда 
каралган юридик 
җаваплылык 
чараларын 
куллану. Азнакай 
муниципаль 
районында 
коррупциягә 
каршы эшне 
координацияләү 
комиссиясе 
утырышларында 
әлеге эшнең 
торышы һәм аны 
камилләштерү 
чаралары 
турындагы 
мәсьәлә буенча 
ел саен фикер 
алышуны тәэмин 



итәргә 

1.20. Азнакай 
муниципаль 
районында 
коррупциягә 
каршы тору эшен 
координацияләү 
комиссияләре 
эшчәнлегенең 
нәтиҗәлелеген 
арттыру буенча 
чаралар күрү 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

2016-2017  Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, 
коррупциягә 
каршы тору 
эшендә 
шәхси 
җаваплылы
кны, 
оешканлыкн
ы һәм 
профессион
альлекне 
арттыру, 
процентлар
ны арттыру 

- 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

1.21. Азнакай 
муниципаль 
районы 
территориясендә 
коррупция 
күренешләрен 
киметү һәм су һәм 
урман законнарын 
бозуларны кисәтү, 
урманнарны һәм 
су саклау 

Коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
башлык 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), ММИ 
(килештерү 
буенча), ТР 
Роспотребнад
зор 

2016-2017  Урманнарн
ы һәм су 
саклау 
зоналарын 
законсыз 
файдалануг
а һәм төзүгә 
бәйле хокук 
бозуларны 
ачыклау 
өчен 

- 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



зоналарын 
законсыз 
файдалануга һәм 
төзүгә бәйле хокук 
бозуларны 
ачыклау 
максатыннан 
«Халык 
инвентаризациясе
» акциясен үткәрү. 
Ачыкланган 
бозуларны бетерү 
һәм аларның 
нәтиҗәләрен 
бетерү өчен 
чаралар күрергә. 

территориаль 
идарәсе 
(Татарстан) 
Бөгелмә, 
Азнакай, 
Баулы 
районнарында 
(килештерү 
буенча)) 

халыкны 
җәлеп итү 
максатлары
нда 
оештыру-
хокукый 
шартлар 
булдыру. 

1.22. Муниципаль 
хезмәт 
вазыйфаларын 
биләүче 
затларның, 
коррупциягә 
каршы көрәш 
турында Россия 
Федерациясе 
законнары 
таләпләрен 
үтәвен 
контрольдә 
тотуны гамәлгә 
ашыру, 
мәнфәгатьләр 
каршылыгын 
булдырмау һәм 
җайга салу, 
билгеләнгән 
таләпләрне 
үтәмәгән 

Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

Квартал 
саен 

Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
каршылыкл
арны 
бетерү, 
процентлар
ны. 

- - - - - - - - - - - - - -                              



затларны 
дисциплинар 
җаваплылыкка 
тарту 

1.23. Муниципаль 
вазыйфаларны 
һәм муниципаль 
хезмәт 
вазыйфаларын 
биләүче 
затларның шәхси 
эшләрен алып 
баруга 
кагылышлы 
өлешендә 
кадрлар эшенең 
нәтиҗәлелеген 
арттыру, шул 
исәптән әлеге 
вазыйфаларга 
билгеләгәндә 
бирелә торган 
анкеталарда 
булган 
мәгълүматларны 
актуальләштерү 
һәм 
мәнфәгатьләр 
каршылыгын 
ачыклау 
максатларында 
мондый хезмәткә 
керүне 
контрольдә тоту 
чараларын кабул 
итү 

Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

Ярты елга 
бер 

Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
каршылыкл
арны 
бетерү, 
процентлар
ны. 

- - - - - - - - - - - - - - 

1.24. Коррупциягә Азнакай Ярта елга Коррупцияг - - - - - - - - - - - - - - 



каршы тору 
өлкәсендә белем 
бирү 
программалары 
буенча норматив 
хокукый актларда 
билгеләнгән 
вазыйфалар 
исемлегенә 
кертелгән 
вазыйфаларны 
биләү өчен 
муниципаль 
хезмәткә беренче 
тапкыр кергән 
муниципаль 
хезмәткәрләрне 
махсус укыту 

муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

бер ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
каршылыкл
арны 
бетерү, 
процентлар
ны. 

1.25. Коррупциягә 
каршы көрәштә 
катнашкан 
муниципаль 
хезмәткәрләрнең 
квалификациясен 
ел саен махсус 
күтәрү 

Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

Ярты елга 
бер 

Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
каршылыкл
арны 
бетерү, 
процентлар
ны. 

- - - - - - - - - - - - - - 

2.Норматив хокукый актларга һәм аларның проектларына коррупциягә каршы экспертиза 



2.1. Муниципаль 
норматив хокукый 
актларга һәм 
норматив хокукый 
актлар 
проектларына 
коррупциягә 
каршы экспертиза 
үткәрү тәртибен 
билгели торган 
норматив хокукый 
актлар 
системасын 
камилләштерү 

район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе( 
килешү 
буенча), 
юридик бүлек 

2015-2021  Муниципаль 
норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
норматив 
хокукый 
актлар 
проектлары
на, шул 
исәптән 
коррупциягә 
каршы 
бәйсез 
экспертиза 
үткәрүгә 
мәҗбүри 
шартлар 
тудыру, 
процент 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

2. 2. Норматив 
хокукый актларга 
һәм норматив 
хокукый актлар 
проектларына 
коррупциягә 
каршы 
экспертизаны 
нәтиҗәле 
уздыруны 
оештыру, аны 
үткәрү 
нәтиҗәләрен ел 
саен 
гомумиләштерү 
буенча, шул 
исәптән 
коррупциягә 

район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе( 
килешү 
буенча), 
юридик бүлек 

2015-2021  Норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
норматив 
хокукый 
актлар 
проектлары
на 
коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү эшен 
оештыруны 
камилләште
рү, процент 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



каршы бәйсез 
экспертиза 
чараларын кабул 
итү 

2.3. Муниципаль 
норматив хокукый 
актларга 
коррупциягә 
каршы экспертиза 
үткәрү турында 
билгеләнгән 
форма буенча 
мәгълүматны 
гомумиләштерү 
һәм тапшыру 

Юридик бүлек 2015-2021  Норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
норматив 
хокукый 
актлар 
проектлары
на 
коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү эшен 
оештыруны 
камилләште
рү, 
процентлар
ны, квартал 
саен һәм 
кирәк 
булган саен 
камилләште
рү 

4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - 

2.4. Гамәлдәге 
законнар 
нигезендә 
коррупциягә 
каршы бәйсез 
иҗтимагый 
экспертиза үткәрү 
максатларында 
Азнакай 
муниципаль 

Юридик бүлек 2015-2021  Халыкка 
һәм 
җәмәгатьче
леккә кабул 
ителә 
торган 
норматив 
хокукый 
актлар һәм 
норматив 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



районының рәсми 
сайтында 
Норматив хокукый 
актлар 
проектларын 
урнаштыруны 
тәэмин итү 

хокукый 
актлар 
проектлары 
турында 
мәгълүмат 
бирү: 
муниципаль 
коррупциягә 
каршы 
программан
ы гамәлгә 
ашыруга 
граждан 
җәмгыяте 
институтлар
ын җәлеп 
итү; җирле 
үзидарә 
органнарын
ың хокукый 
актлар иҗат 
итү 
эшчәнлеге 
сыйфатын 
күтәрү, 
процентлар
ны арттыру 

2.5. Муниципаль 
норматив-хокукый 
актлар 
проектларына 
коррупциягә 
каршы экспертиза 
үткәргәндә 
Азнакай шәһәр 
прокуратурасы 
белән 
хезмәттәшлекне 

Юридик бүлек 2015-2021 Норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
аларның 
проектлары
на 
коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү эшен 

100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 



гамәлгә ашыру оештыруны 
камилләште
рү 
проценты 

2.6. Коррупциягә 
каршы тору 
мәсьәләләре 
буенча норматив 
хокукый актлар 
проектларын 
эшләгәндә 
граждан җәмгыяте 
институтлары 
вәкилләрен җәлеп 
итү 

Комиссия 
(килешү 
буенча), район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча)), 

2015-2021  Норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
аларның 
проектлары
на 
коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү эшен 
оештыруны 
камилләште
рү 
проценты 

95 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - 

2.7. Ведомство 
карамагындагы 
оешмалар 
уставларына, 
ведомство 
карамагындагы 
оешмалар 
җитәкчеләре һәм 
хезмәткәрләре 
белән 
мәнфәгатьләр 
конфликтын 
булдырмау һәм 
җайга салу 
мәсьәләләрен 
җайга салучы 
нормалар 
өлешендә хезмәт 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
юридик бүлеге 

2018 ел Норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
норматив 
хокукый 
актлар 
проектлары
на 
коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү эшен 
оештыруны 
камилләште
рү 

- - - - - - - - - - - - - - 



килешүләренә 
үзгәрешләр кертү. 

3.Коррупциягә каршы мониторинг 

3.1. Коррупциягә 
каршы чараларны 
тормышка ашыру 
һәм аларның 
нәтиҗәлелеген 
бәяләү буенча 
Азнакай 
муниципаль 
районы җирле 
үзидарә 
органнары 
эшчәнлегенә 
мониторинг үткәрү 

Комиссия 
(килешү 
буенча), 
социаль-
икътисадый 
мониторинг 
буенча ТР 
Комитеты 
(Килешү 
буенча)) 

2015-2021  Җирле 
үзидарә 
органнары 
структур 
бүлекчәләр
енең 
коррупциягә 
каршы 
эшчәнлеген
ең 
нәтиҗәлеле
ген бәяләү, 
саны 

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

3.2. Җирле 
үзидарә 
органнарында 
коррупция һәм 
коррупциягә 
каршы эшчәнлек 
торышы турында 
халык фикерен 
социологик 
сораштырулар 
үткәрү, 
коррупциягә 
каршы конкрет 
чаралар эшләү 
өчен алынган 
нәтиҗәләрне 
гомумиләштерү 
һәм анализлау 

Комиссия 
(килешү 
буенча), 
Коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча район 
башлыгы 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
юридик бүлек, 
мәгариф 
идарәсе, 
мәдәният 
идарәсе, 
спорт 
идарәсе, 
яшьләр 
эшләре 
идарәсе, 

2015-2021  Коррупцияг
ә каршы 
күрелә 
торган 
чараларның 
хәбәрдарлы
гын тәэмин 
итү; 
гражданнар 
җәмгыяте 
институтлар
ын 
коррупциягә 
каршы 
эшчәнлеккә 
җәлеп итү, 
Азнакай 
муниципаль 
районында 
фактта 

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 



иҗтимагый 
оешмалар 
(килешү 
буенча), 
җирлек 
башлыклары 
(килешү 
буенча))  

торышны 
һәм 
коррупция 
структурасы
н өйрәнү, 
саны (ел 
саен 
билгеләнә 
)) 

3.3. Граждан 
җәмгыяте 
институтларының 
коррупциягә 
каршы сәясәтне 
гамәлгә ашыруга 
җәлеп ителүенә 
мониторинг 
оештыру һәм 
гамәлгә ашыру 

Комиссия 
(килешү 
буенча), 
Коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча район 
башлыгы 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
юридик бүлек, 
мәгариф 
идарәсе, 
мәдәният 
идарәсе, 
спорт 
идарәсе, 
яшьләр 
эшләре 
идарәсе, 
иҗтимагый 
оешмалар 
(килешү 
буенча), 
җирлек 
башлыклары 
(килешү 
буенча)) 

2015-2021  Коррупцияг
ә каршы 
эшчәнлекне 
активрак 
җәлеп итү, 
җәмәгатьче
лек 
вәкилләрен
ең киң 
даирәсе, 
коррупциягә 
каршы 
эшчәнлекне
ң 
нәтиҗәлеле
ген күтәрү, 
саны (ел 
саен 
билгеләнә )  

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 



3.4. Коррупция 
темасына җирле 
массакүләм 
мәгълүмат 
чаралары 
материалларына 
Мониторинг, 
җирле үзидарә 
органнарында 
коррупция 
фактлары 
турында 
массакүләм 
мәгълүмат 
чараларында 
басылган 
мәкаләләр һәм 
хәбәрләр ачыклау 
һәм аларны 
тикшерүне 
оештыру 

коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча район 
башлыгы 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
юридик бүлек, 
җәмәгатьчеле
к һәм ММЧ 
белән элемтә 
бүлеге 
(килешү 
буенча)) 

2015-2021  Коррупцияг
ә каршы 
материалла
р санының 
һәм 
сыйфатыны
ң үзгәрүен 
күзәтү, 
Коррупцияг
ә каршы 
сәясәтне 
нәтиҗәле 
гамәлгә 
ашыруны 
тәэмин итү, 
даими 
рәвештә 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.5. 
Административ 
регламентлардан 
файдаланганда 
муниципаль 
хезмәтләр 
күрсәтүнең 
сыйфатына 
Мониторинг ясау, 
шул исәптән 
хезмәтләрнең 
ахыргы 
кулланучыларына 
сораштыру юлы 
белән 

МБУ «МФЦ» 
(килешү 
буенча) 

2015-2021  Муниципаль 
хезмәтләр 
күрсәтүнең 
сыйфатын 
күтәрү, 
квартал 
саен 

4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - 

3.6. Коррупция ММИ (килешү 2015-2021  Коррупцияг 4 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - 



күренешләре 
фактлары 
турында 
гражданнар һәм 
оешмаларның 
мөрәҗәгатьләрен 
карау буенча 
җирле үзидарә 
органнары эшен 
гомумиләштерү 
һәм анализлау 

буенча), 
Коррупциягә 
каршы тору 
буенча район 
башлыгы 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
гомуми бүлек 
(килешү 
буенча), 
җәмәгатьчеле
к һәм ММЧ 
белән эшләү 
бүлеге 
(килештерү 
буенча)) 

ә каршы 
эшчәнлекне 
камилләште
рү, квартал 
саен 

3.7. Халык 
контроле «ТР 
Дәүләт мәгълүмат 
системасында 
гражданнар 
гаризалары 
буенча коррупция 
куркынычларының 
даими 
мониторингы» 

Эшләр 
идарәчесе 

2015-2021  Эшләр 
идарәчесе 

- - - - - - - - - - - - - - 

3.8. Коррупциягә 
каршы көрәш 
турында 
«Федераль закон 
таләпләрен үтәү 
мониторингын 
үткәрү» 

Комиссия 
(килешү 
буенча), 
мәгариф 
идарәсе 
мәдәният 
идарәсе, 
спорт 
идарәсе, 
яшьләр 

2015-2021  Коррупциян
ең факттагы 
торышын 
һәм 
структурасы
н өйрәнү, 
коррупциягә 
каршы 
көрәшне 
көчәйтү 

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 



эшләре 
идарәсе, ФБП, 
ПИЗО 

буенча 
чаралар 
эшләү, 
чаралар 
саны 

4.Коррупциягә каршы мәгариф һәм коррупциягә каршы пропаганда 

4.1. Коррупциягә 
каршы 
юнәлештәге 
чараларны 
мәгълүмати яктан 
тәэмин итү 

ММИ (килешү 
буенча), 
җәмәгатьчеле
к һәм ММЧ 
белән эшләү 
бүлеге 

2015-2021  Гражданнар
ның 
коррупциягә 
каршы аңын 
формалашт
ыру, даими 
рәвештә 

- - - - - - - Агымдагы финанслау 

4.2. Коррупциягә 
каршы көрәш 
мәсьәләләре 
буенча 
утырышлар, 
«түгәрәк 
өстәлләр», 
брифинг һәм 
конференцияләр 
үткәрүне оештыру 

Комиссия 
(килешү 
буенча), 
юридик бүлек, 
җәмәгатьчеле
к һәм ММЧ 
белән эшләү 
бүлеге 
(килешү 
буенча)) 

2015-2021  Коррупцияг
ә каршы 
көрәш 
чараларын 
активлашты
ру турында 
җәмәгатьче
лек 
фикерен 
формалашт
ыру, саны 

2 1 1 2 2 2 2 - - - - - - - 

4.3. Участие 
должностных лиц 
путем участия в 
телепередачах, 
радиопрограммах 
по вопросам 
участия 
должностных лиц 
в мероприятиях 
антикоррупционно
го просвещения 
граждан 

ММИ ( килешү 
буенча), 
комиссия 
(килешү 
буенча), 
«Татмедиа» 
ААҖ филиалы 
- «Маяк» 
район 
газетасы 
(килешү 
буенча), 

2015-2021  Гражданнар
ның, 
юридик 
затларның 
хокукларын 
һәм 
законлы 
мәнфәгатьл
әрен 
тормышка 
ашыруны 
тәэмин итү, 

- - - - - - - Агымдагы финанслау 



противодействие 
коррупции в 
различных 
сферах жизни, 
разъяснение 
антикоррупционно
го 
законодательства 
в статьях, 
размещаемых в 
печатных и 
электронных 
средствах 
массовой 
информации 

«Азнакай 
телерадиоком
паниясе 
«АРТ» ҖЧҖ 
(килешү 
буенча)) 

коррупцион 
хокук 
бозулар 
кылуга 
ярдәм итүче 
шартлар 
кимүне 
тәэмин итү, 
даими 
рәвештә 

4.4. Коррупция 
белән бәйле 
җинаятьләр өчен 
җаваплылыкны 
аңлату буенча 
агарту һәм тәрбия 
чаралары 
комплексын 
гамәлгә ашыру 

Мәгариф 
идарәсе, «ТКХ 
һәм 
төзекләндерү 
Департаменты 
" МУП (килешү 
буенча)  

2015-2021  Гражданнар
ның, 
юридик 
затларның 
хокукларын 
һәм 
законлы 
мәнфәгатьл
әрен 
тормышка 
ашыруны 
тәэмин итү, 
коррупцион 
хокук 
бозулар 
өчен 
шартлар 
кимүне 
тәэмин итү, 
чаралар 
саны ( ел 
саен 
билгеләнә )  

1 - - - - - - - - - - - - - 



4.5. Коррупциягә 
каршы 
законнарның 
үзгәрүе турында 
муниципаль 
хезмәткәрләргә 
вакытында хәбәр 
итү- 

Оештыру – 
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге, 
кадрлар 
хезмәте, 
коррупцион 
һәм башка 
хокук 
бозуларны 
профилактика
лау эше өчен 
җаваплы 

2015-2021  Муниципаль 
хезмәткәрл
әрнең 
җаваплылы
гын 
арттыру, 
коррупцион 
рискларны 
киметү 
зарурлык 
буенча 

- - - - - - - - - - - - - - 

4.6. Коррупциягә 
каршы 
юнәлештәге 
социаль реклама 
урнаштыру, шул 
исәптән 
массакүләм 
мәгълүмат 
чаралары аша да 

Комиссия 
(килешү 
буенча), 
җәмәгатьчеле
к һәм ММЧ 
белән эшләү 
бүлеге 
(килешү 
буенча)) 

2015-2021  Коррупцияг
ә каршы 
тәрбия 
бирүне 
тәэмин итү, 
чаралар 
саны 

2 - - - - - 10,0 - - - - - - - 

4.7. Азнакай 
муниципаль 
районының рәсми 
сайтында 
Коррупциягә 
каршы тору 
буенча 
мәгълүматның 
даими 
яңартылуын 
тәэмин итү 

район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе( 
килешү 
буенча), 
юридик бүлек, 

2015-2021  помощник 
главы 
района по 
противодей
ствию 
коррупции( 
по 
согласован
ию), 
юридически
й отдел, 

- - - - - - - - - - - - - - 

4.8. Коррупциягә 
каршы КВН һәм 
уен 

 
 
 

2015-2021 
еллар 

беренче 

 
 
 

150 170 200 210 250 300 350 40,0 40,0 45,0 45,
0 

50,0 50,
0 

50,
0 



характерындагы 
башка чаралар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Яшьләр 
эшләре 
буенча идарә, 
" МҮ " МБУ» 

яртыеллак  
Халык һәм 
яшьләрнең 
игътибарын 
коррупция 
проблемала
рына һәм 
аның 
нәтиҗәләре
нә җәлеп 
итү, аларны 
коррупциягә 
каршы 
көрәш 
процессына 
җәлеп итү 
кеше саны 

4.9. Яшьләр 
коррупциягә 
каршы " 
плакатлар 
конкурсын 
оештыру» 

2015-2021 
еллар 

беренче 
яртыеллак 

10 15 17 20 25 30 35 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,5 

4.10. Хокук саклау 
органнары 
вәкилләренең 
коррупциягә 
каршы көрәш 
мәсьәләләре 
буенча эшче 
яшьләр белән 
очрашуы 

2015-2021 
еллар 

беренче 
яртыеллак 

25 30 35 40 45 50 55 - - - - - - - 

4.11. Коррупциягә 
ЮК дип әйт! " 
коррупциягә 
каршы 
квест!!"районның 
балалар 
сәламәтләндерү 
лагерьларында 

2015-2021 
еллар 

беренче 
яртыеллак 

192 200 200 200 200 200 250 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 

4.12. Яшьләр 
коррупциягә 
каршы " 
веломарафоны» 

2015-2021 
еллар 

беренче 
яртыеллык 

25 30 35 45 50 Бо
ле
е 

50 

60 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.13. Азнакай 
шәһәре халкы 
белән зур стирка " 
акциясе 

2015-2021 
еллар 

беренче 
яртыеллык 

 

100 150 200 200 300 300 350 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



4.14. «Закатай 
коррупцию в 
банки” акциясе» 

2015-2021 
еллар 

беренче 
яртыеллык 

100 150 200 200 200 300 350 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.15. Халыкара 
коррупциягә 
каршы көрәш 
көненә 
багышланган 
сыйныф 
сәгатьләре үткәрү 

Мәгариф 
идарәсе 

2015-2021 
еллар 

1 1 1 1 1 1 1 11,5 11,5 11,5 11,
5 

11,5 11,
5 

11,
5 

4.16. Коррупциягә 
каршы темага 
иншалар 
муниципаль 
конкурсы үткәрү 

 50 50 50 50 50 50 50 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

4.17. Коррупциягә 
каршы көрәш 
кысаларында 
укучыларның һәм 
тәрбияләнүчеләрн
ең ата-аналарына 
анкета үткәрү 

 1 1 1 1 1 1 1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

4.18. 8-11 сыйныф 
укучылары өчен " 
Коррупция кеше 
хокукларын бозу 
факторы буларак» 

Коррупцияг
ә каршы 
тәрбия 
бирүне 
тәэмин итү, 
укучыларны 
колачлау, 
процентлар
ны 

100 100 100 100 100 100 100 10,0 10,0 10,0 10,
0 

10,0 10,
0 

10,
0 

4.19. Мәктәп 
укучыларының 
Эчке эшләр 
министрлыгы, 
прокуратура, 
коррупциягә 
каршы көрәш 

70 70 70 70 70 70 70 10,0 10,0 10,0 10,
0 

10,0 10,
0 

10,
0 



мәсьәләләре 
буенча суд 
хезмәткәрләре 
белән 
очрашуларын 
оештыру 

4.20. Хокукый 
тематикага 
видеороликлар, 
презентацияләр 
конкурсы үткәрү 

40 40 40 40 40 40 40 12,0 12,0 12,0 12,
0 

12,0 12,
0 

12,
0 

4.21. 8-11 сыйныф 
укучылары өчен " 
коррупциянең 
тарихи 
тамырлары. 
Коррупциягә 
каршы көрәш» 

100 100 100 100 100 100 100 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

4.22. Коррупциягә 
ничек каршы 
торырга 
«укучылар, 
тәрбияләнүчеләрн
ең ата-аналары 
өчен белешмәлек 
таратуны 
оештыру» 

 100 100 100 100 100 100 100 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.23. Гомуммәктәп 
ата-аналар 
җыелышлары 
үткәрү «дәүләтнең 
коррупциягә 
каршы сәясәте» 

Халыкның 
игътибарын 
коррупция 
проблемала
рына һәм 
аның 
нәтиҗәләре
нә җәлеп 
итү, ата-

40 50 60 65 65 70 70 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



аналар 
җәмәгатьче
леген 
колачлау, 

4.24. Җәмәгать 
фикер 
алышуларын 
үткәрү 
(экспертлар 
бергәлеге, 
муниципаль 
районда гамәлдә 
булган иҗтимагый 
совет әгъзаларын 
җәлеп итеп) 
Коррупциягә 
каршы 
муниципаль 
программаны 
тормышка ашыру 
турында 
хисапларны 
үткәрү. 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районының 
иҗтимагый 
советы 
(килешү 
буенча)),  

Ел саен Халыкның 
игътибарын 
коррупция 
проблемала
рына һәм 
аның 
нәтиҗәләре
нә җәлеп 
итү. 

- - - - - - - - - - - - - - 

4.25. "Интернет 
«мәгълүмат-
телекоммуникаци
я челтәрендә 
коррупциягә 
каршы тору 
муниципаль 
программасын 
гамәлгә ашыру 
турындагы 
хисапны рәсми 
сайтта 
«Коррупциягә 
каршы тору" 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча),),  

Ел саен 1 
февральга 

кадәр 

Җирле 
үзидарә 
органнары 
эшчәнлеген
дә 
ачыклыкны 
тәэмин итү, 
халыкка 
урнаштыры
лган 
мәгълүматн
ың һәркем 
өчен ачык 
булуын 

- - - - - - - - - - - - - - 



бүлегендә 
урнаштыру» 

тәэмин итү. 

4.26. Кадрлар 
хезмәтенең 
вазыйфаи 
затлары 
тарафыннан 
коррупцион һәм 
башка хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
эше өчен 
җаваплы, 
коррупциягә 
каршы көрәш 
турында Россия 
Федерациясе һәм 
Татарстан 
Республикасы 
законнары 
таләпләре һәм 
муниципаль 
хезмәт 
вазыйфаларын 
биләүче затлар, 
муниципаль 
районнарда 
эшләп килүче 
иҗтимагый 
советлар 
әгъзалары 
турында 
хәбәрдарлыкны 
арттыру буенча 
чаралар кабул 
итү. 

Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

Ярты елга 
бер 

Коррупцияг
ә каршы 
тору 
өлкәсендә 
мөнәсәбәтл
әрне 
хокукый 
җайга 
салуның 
нәтиҗәлеле
ген 
арттыру, бу 
өлкәдә 
каршылыкл
арны 
бетерү, 
процентлар
ны. 

- - - - - - - - - - - - - - 

4.27. Җәмәгать Район Ел саен Халыкның - - - - - - - - - - - - - - 



фикер 
алышуларын 
үткәрү 
(экспертлар 
бергәлеге, 
муниципаль 
районда гамәлдә 
булган иҗтимагый 
совет әгъзаларын 
җәлеп итеп) 
Коррупциягә 
каршы 
муниципаль 
программаны 
тормышка ашыру 
турында 
хисапларны 
үткәрү. 

башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районының 
иҗтимагый 
советы 
(килешү 
буенча)),  

игътибарын 
коррупция 
проблемала
рына һәм 
аның 
нәтиҗәләре
нә җәлеп 
итү. 

4.28. "Интернет 
«мәгълүмат-
телекоммуникаци
я челтәрендә 
коррупциягә 
каршы тору 
муниципаль 
программасын 
гамәлгә ашыру 
турындагы 
хисапны рәсми 
сайтта 
«Коррупциягә 
каршы тору" 
бүлегендә 
урнаштыру»  

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча),  

Ел саен 1 
февральга 

кадәр 

Җирле 
үзидарә 
органнары 
эшчәнлеген
дә 
ачыклыкны 
тәэмин итү, 
халыкка 
урнаштыры
лган 
мәгълүматн
ың һәркем 
өчен ачык 
булуын 
тәэмин итү. 

              

5. Дәүләт һәм муниципаль органнар эшчәнлегенең халык өчен ачыклыгын һәм үтемлелеген тәэмин итү, аларның гражданлык җәмгыяте 
белән элемтәсен ныгыту, җәмәгатьчелекнең коррупциягә каршы активлыгын стимуллаштыру. 



5.9. Ведомство 
карамагындагы 
оешмалар 
җитәкчеләре һәм 
хезмәткәрләренең 
ведомствога 
караган оешма 
уставларының 
һәм хезмәт 
килешүләренең 
таләпләрен, шул 
исәптән әлеге 
таләпләрне 
үтәмәгән очракта 
җаваплылыкка 
карата 
мәнфәгатьләр 
каршылыгын 
булдырмау һәм 
җайга салу 
таләпләре 
таралган 
затларны җәлеп 
итү таләпләрен 
үтәүне контрольдә 
тоту 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
оештыру-
кадрлар белән 
тәэмин итү 
бүлеге 

Ярты елга 
бер 

Норматив 
хокукый 
актларга 
һәм 
норматив 
хокукый 
актлар 
проектлары
на 
коррупциягә 
каршы 
экспертиза 
үткәрү эшен 
оештыруны 
камилләште
рү 

- - - - - - - - - - - - - - 

5.10. Муниципаль 
районда (шәһәр 
округында) 
коррупциягә 
каршы эш 
нәтиҗәләре, шул 
исәптән 
коррупциягә 
каршы көрәш 
мәсьәләләре 
буенча район 
(шәһәр 

Район 
башлыгының 
коррупциягә 
каршы көрәш 
буенча 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча) 

Квартал 
саен 

Гражданнар
ның 
коррупцион 
күренешләр
дән 
хокукларын 
һәм 
законлы 
мәнфәгатьл
әрен яклау. 

- - - - - - - - - - - - - - 



округлары) 
башлыкларының 
ярдәмчеләре, 
коррупцион һәм 
башка хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
эше өчен җаваплы 
кадрлар 
хезмәтенең 
вазыйфаи 
затлары 
катнашында 
үткәрелә торган 
коррупциягә 
каршы эш 
нәтиҗәләре 
турында 
җәмәгатьчелеккә 
мәгълүмат 
җиткерү буенча 
эшчәнлекнең 
нәтиҗәлелеген 
арттыру 

6. Муниципаль заказ урнаштыру эшчәнлеген оештыруны камилләштерү 

4.4. «Юридик 
затларның аерым 
төрләре 
тарафыннан 
товарлар, эшләр, 
хезмәт 
күрсәтүләрне 
сатып алу 
турында " 2011 
елның 18 
июлендәге 223-ФЗ 
номерлы 

Ришвәтчелекк
ә каршы 
көрәш буенча 
район 
башлыгы 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 

Ярты елга 
бер 

Сатып 
алуларны 
гамәлгә 
ашыру 
буенча үтә 
күренмәлел
ек 
дәрәҗәсен 
арттыру. 

- - - - - - - - - - - - - - 



Федераль закон 
нигезендә 
ведомство 
буйсынуындагы 
оешмаларның 
сатып алуларда 
катнашучылар 
һәм заказчы 
арасында 
мәнфәгатьләр 
каршылыгын, 
шулай ук башка 
хокук бозуларны 
булдырмау 
максатларында 
сатып алуларга 
анализ үткәрү. 

комитетының 
сатып алу 
секторы 

6.5. Контрактның 
башлангыч 
(минималь) бәясе 
5 млн сумнан 
артып киткән 
очракта, 
муниципаль 
ихтыяҗларны 
тәэмин итү өчен 
товарлар, эшләр, 
хезмәт 
күрсәтүләрне 
сатып алу буенча 
иҗтимагый фикер 
алышуны үткәрү 

Ришвәтчелекк
ә каршы 
көрәш буенча 
район 
башлыгы 
ярдәмчесе 
(килешү 
буенча), 
Азнакай 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
сатып алу 
секторы 

Ярты елга 
бер 

Сатып 
алуларны 
гамәлгә 
ашыру 
буенча үтә 
күренмәлел
ек 
дәрәҗәсен 
арттыру. 

- -  - - - - - - - - - - - - 

   БАРЛЫГЫ 311
1 

3676 3828 386
2 

4017 418
2 

4412 128 128 
 

136,
5 
 

13
7,5 

143,
5 

144 144
,5 

 


