
КАРАР 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

 Татар Шуган авыл җирлеге Советы 
 

Татар Шуган авылы               № 4          «03» ноябрь 2010 ел 
 

Татарстан Республикасы  Азнакай  муниципаль районы Татар шуган авыл 

жирлегендэ  норматив хокукый актлар һәм проектларны  коррупциягә каршы 

экспертиза уткэру турында 

 

2009 елның 17 июлендәге "турында" гы 172-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү 

йөзеннән норматив хокукый актларга һәм проектларына коррупциягә каршы 

экспертиза норматив хокукый актлар", коррупциягә каршы тору кагыйдәләре 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларга экспертиза 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларга коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү методикалары расланган хокукый актлар һәм норматив хокукый 

актлар проектлары Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2010 елның 26 февралендәге 

Карары белән норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларга 

коррупциягә каршы экспертиза турында норматив хокукый актлар проектлары", 

Татар Шуганы Советы  карар итте: 

1.Расларга коррупциягә каршы экспертиза үткәрү Тәртибе норматив хокукый актлар 

һәм норматив хокукый актлар проектлары җирле үзидарә органнарының Татар 

Шуганы авыл җирлеге  нче тоташу ноктасына кадәр уза (кушымта итеп бирелә). 

2. Әлеге карарны мәгълүмат стендларында халыкка җиткерү Азнакай муниципаль 

районы Татар Шуганы авыл җирлеге Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 

карарлары (2015 елның 20 феврале) 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.  

 

 

 



 

Татар Шуганы авыл Советы карарына кушымта 

нче тоташу ноктасына кадәр уза 

муниципаль районы 

Татарстан Республикасы 

2010 елның 3 ноябре № 4 

                             ТӘРТИП 

норматив хокукый актларга һәм аларның проектларына коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү һәм җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары 

проектлары Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге Татарстан 

Республикасы муниципаль районнары 

1. Әлеге тәртип от Федераль закон нигезендә эшләнгән 

2009 елның 17 июле, № 172-ФЗ " Норматив хокукый актларга коррупциягә каршы 

экспертиза турында 

хокукый актлар һәм норматив хокукый актлар проектлары", үткәрү кагыйдәләре 

норматив хокукый актларга һәм проектларына коррупциягә каршы экспертиза 

норматив хокукый актлар һәм коррупциягә каршы үткәрү методикасы 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларга экспертиза 

актлар (алга таба - Методика), Хөкүмәт Карары белән расланган 

2010 елның 26 февралендәге 96 номерлы "Коррупциягә каршы көрәш турында" 

Россия Федерациясе Законы 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актларга экспертиза 

актлары". 

2. Әлеге тәртип үткәрү процедурасын билгели 

норматив хокукый актларга һәм проектларына коррупциягә каршы экспертиза 

җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге 

аларда коррупциоген кешеләрне ачыклау максатларында Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары 

факторлар һәм аларны алга таба бетерү. 



3. Җирле үзидарә органы җитәкчесе вазифа билгели 

коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен җаваплы зат (алга таба - 

вазыйфаи зат). Күрсәтелгән вазыйфаи зат шулай ук җаваплы 

муниципаль норматив хокукый актларны һәм аларны исәпкә алу журналын алып 

бару өчен 

коррупциягә каршы экспертизага кергән Проектлар 

коррупциягә каршы экспертизага кергән актлар турында мәгълүматлар 

чагылдырыла 

(акт проектлары), экспертиза үткәрү вакыты һәм нәтиҗәләре. 

4. Норматив хокукый актларга һәм проектларга коррупциягә каршы экспертиза 

җирле үзидарә органының норматив хокукый актларын үз эченә ала: 

норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза, 

вазыйфаи зат үткәрәм; 

норматив хокукый актларга коррупциягә каршы экспертиза 

аларны куллану мониторингы. 

5. Норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза 

җирле үзидарә органнары вазыйфаи зат каршында үткәрелә 

күрсәтелгән проектларга хокукый экспертиза үткәрү. 

Коррупциягә каршы экспертиза методика нигезендә үткәрелә, 

коррупциягә каршы экспертиза үткәрү срогы кимендә җиде көн тәшкил итә. 

8. Коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру процессында вазыйфаи зат 

кирәк булган очракта экспертизаларны соратып алырга һәм алырга хокуклы 

өстәмә материаллар яки мәгълүмат белән кызыксынган 

җирле үзидарә органнарына һәм вазыйфаи затларга коррупциягә каршы экспертиза 

Сорашиваемые материаллар һәм мәгълүмат бирелергә тиеш. 

вазыйфаи затка запрос алганнан соң өч көннән дә артык вакыт эчендә. 

9. Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре Бәяләмәдә чагылдырыла, 



проектларга хокукый экспертиза йомгаклары буенча вазыйфаи зат тарафыннан 

әзерләнә торган вазыйфаи зат җирле үзидарә органнарының норматив хокукый 

актлары. 

Күрсәтелгән Бәяләмәдә ярдәм итүче барлык нигезләмәләр чагылдырыла 

үткәргәндә ачыкланган коррупция күренешләре өчен шартлар тудыру 

акт проектының структур берәмлекләре күрсәтелгән коррупциягә каршы экспертиза 

(бүлекләр, бүлекләр, бүлекләр, статьялар, өлешләр, пунктлар, пунктчалар, абзацлар) 

һәм тиешле коррупциячел факторлар. 

Йомгаклау өлешендә ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү ысуллары тәкъдим 

ителә коррупциячел факторлар, шулай ук очракта мөмкин булган тискәре нәтиҗәләр 

проектта күрсәтелгән факторларның норматив хокукый актын саклап калу. 

Нәтиҗә тәкъдим итү характерында һәм мәҗбүри булырга тиеш тиешле орган яисә 

вазыйфаи зат тарафыннан карап тикшерү норматив хокукый акт проектын эшләүче. 

8. Норматив хокукый акт проектының нигезләмәләре 

коррупциягә каршы ачыкланган коррупция күренешләре өчен шартлар тудыру 

вазыйфаи зат үткәрә торган экспертизалар тиешле дәрәҗәдә бетерелә 

норматив проект эшләүче орган яисә вазыйфаи зат хокукый акт. 

9. Коррупция факторлары ачыкланган актлар проектлары булырга мөмкин 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге җирле үзидарә органы 

каравына чыгарылды 

Бары тик тиешле карардан соң гына Татарстан Республикасы Дәүләт Советы 

КАРАР БИРӘ 

норматив проект эшләүче орган яисә вазыйфаи зат ачыкланган коррупциячел 

факторларның хокукый актын, ә очракта каршылыклар барлыкка килү-

каршылыкларны җайга салганнан соң. 

10. Җирле үзидарә органының башка вазыйфаи затлары 

Азнакай муниципаль районы Татар Шуганы авыл җирлеге 

үз компетенциясе нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районнары 

җирле үзидарә органы тарафыннан кабул ителгән тикшерүләр гамәлгә ашырыла 

норматив хокукый актлар мониторингы вакытында аларны куллану өчен 

ачыклау, аларда нигезләмә мөмкинлек бирә булдыру өчен шартлар 



методика нигезендә коррупция күренешләре. 

11. Тикшерелгән норматив хокукый актларда ачыкланган очракта 

җирле үзидарә органнары, шартлар тудыруга ярдәм итүче нигезләмәләрне гамәлгә 

ашыра коррупция күренешләре өчен, җирле органның тиешле вазыйфаи затлары 

җирле үзидарә органнары күрсәтелгән норматив хокукый актларны әлеге норматив 

хокукый актлар белән җибәрә коррупциягә каршы тору буенча вазыйфаи затка 

дәлилләнгән бәяләмә белән экспертиза. 

12. Йөртүче вазыйфаи затның бәяләмәсе нигезендә тәкъдим итү характеры, җирле 

органның башка вазыйфаи затлары җирле үзидарә органнарына норматив 

документлар буенча ачыкланган җитешсезлекләрне бетерү буенча тәкъдимнәр 

әзерлиләр коррупциячел факторларның хокукый актында, һәм аларны орган 

җитәкчесенә җибәрә җирле үзидарә органнары яисә аның вазыйфаларын башкаручы 

затка. 

13. Җирле үзидарә органының норматив хокукый акты проекты түгел 

соңрак, 10 көннән соң, аны карау белән бергә, вазыйфаи бәяләмәсе затлар үткәрү 

өчен Азнакай шәһәр прокуратурасына җибәрелә коррупциягә каршы экспертиза. 

14. Җирле үзидарә органының норматив хокукый акты Азнакай муниципаль районы 

Татар Шуганы авыл җирлеге кул куйганнан соң 30 көн эчендә Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинеты карары коррупциоген факторларның булмавы 

турында бәяләмә кушымтасында аның проектын әзерләгән вазыйфаи зат 

тарафыннан юллана Азнакай шәһәре прокуратурасына коррупциягә каршы көрәш 

үткәрү өчен экспертиза. 

15. Карарда күрсәтелгән бәяләгәндә барлыкка килә торган каршылыклар 

коррупциоген факторлар килештерү юлы белән хәл ителә киңәш. 

16. Гражданлык җәмгыяте институтлары һәм гражданнар тәртиптә, 

каралган Россия Федерациясе норматив хокукый актлары,  үз акчалары хисабына 

бәйсез коррупциягә каршы чаралар үткәрү норматив хокукый актларга (норматив 

хокукый актлар проектларына) экспертиза уткэру. 


