
КАР АР
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Тымытык авыл жирлеге Советы

Тымытык авылы №74-115 15 февраль 2019 ел

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Чалпы авыл жирлеге Советьшьщ "Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык 
авыл жирлеге жирле узидарэ органнарыныц норматив 
хокукый актларына Ьэм норматив хокукый актлары 
проектларына коррупциягэ каршы экспертиза уткэру 
тэртибе турында" 2010 ел 03 ноябрь 9 нче карары белэн 
расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы Тымытык авыл жирлеге жирле узидарэ 
органнарыныц норматив хокукый актларына Ьэм 
норматив хокукый актлары проектларына коррупциягэ 
карты экспертиза уткэру Тэртибенэ узгэрешлэр керту 
хакында (2012 елныц 29 февралендэге 39 номерлы, 2017 
елныц 17 мартындагы 45-29 номерлы карарлар 
редакциясендэ)

«Норматив хокукый актларга Ьэм норматив хокукый актлар проектларына 
коррупциягэ карты экспертиза турында» 2009 елныц 17 июлендэге 172-ФЗ номерлы 
Федераль закон, Россия Федерациясе Хокумэтенец «Норматив хокукый актларга 
Ьэм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягэ каршы экспертиза 
турында» 2010 елныц 26 февралендэге 96 номерлы карары нигезендэ,

Тымытык авыл жирлеге Советы карар чыгарды:

1. Тымытык авыл жирлеге Советыныц 2010 елны 11 ноябрендэ «Татарстан 
Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге жирле узидарэ 
органнарыныц норматив хокукый актларына Ьэм норматив хокукый актлары 
проектларына коррупциягэ каршы экспертиза уткэру тэртибе турында» 9 номерлы 
карары (2012 елныц 29 февралендэге 39 номерлы, 2017 елныц 17 мартындагы 45-29 
номерлы карарлар редакциясендэ) белэн расланган Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге жирле узидарэ органнарыныц 
норматив хокукый актларына Ьэм норматив хокукый актлары проектларына 
коррупциягэ каршы экспертиза уткэру Тэртибенэ тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.116 пунктны тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«16. Граждан жэмгыяте институтларына Ьэм Россия Федерациясе 

гражданнары (алга таба - гражданнар) Россия Федерациясе норматив хокукый 
актларында каралган тэртиптэ уз акчалары исэбенэ норматив хокукый актларга 
(норматив хокукый актлар проектларына) бэйсез коррупциягэ каршы экспертиза 
уздыра алалар. Норматив хокукый актларга (норматив хокукый актлар 
проектларына) экспертиза уткэру буенча экспертларны аккредитациялэу тэртибе 
Ьэм шартлары юстиция олкэсендэ башкарма хакимиятнец федераль органы 
тарафыннан билгелэнэ.



Норматив хокукый актларга (норматив хокукый актлар проектлары) 
Коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза уткэру рехсэт ителми):

1) хокем ителгэн яки бугенге кендэ хекем астыныды булган гражданнар;
2) коррупциячел хокук бозулар кылган очен ышанычны югалтуга бэйле 

рэвештэ эштэн азат ителгэн (вазыйфасыннан азат ителгэн) затлар реестрына 
кертелгэн гражданнар;

3) элеге Тэртипнец 5 пунктында курсэтелгэн органнар Ьэм оешмаларда 
эшчэнлекне гамэлгэ ашыручы гражданнар;

4) халыкара Иэм чит ил оешмалары;
5) Чит ил агенты функциялэрен башкаручы коммерцияле булмаган оешмалар. 

Коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза нэтиж;элэре буенча бэялэмэ тэкъдим 
рэвешендэ бирелэ Иэм ул Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Тымытык авыл ждрлеге жцрле узидарэ органы тарафыннан, аны алган коннэн алып 
30 кон эчендэ, мэж;бури каралырга тиеш. Карап тикшеру нэтиж;элэре буенча 
Коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза уткэргэн гражданга яки оешмага 
мотивациялэнгэн ж;авап ж;ибэрелэ (бэялэмэдэ ачыкланган коррупциоген факторлар 
турында мэгълумат, яисэ ачыкланган коррупциоген факторларны бетеру ысулы 
турында тэкъдимнэр булмаган очраклардан тыш), анда коррупциягэ каршы бэйсез 
экспертиза нэтижэлэрен h9M (яисэ) норматив хокукый актта яисэ норматив хокукый 
актта ачыкланган коррупциоген фактор белэн килешмэу сэбэплэрен исэпкэ алу 
чагылдырыла.».
1.2. Тубэндэге эчтэлекле 17,18,19, 20 пунктлар естэргэ:

«17. Дэулэт сере яисэ ж;ирле узидарэ органы (вазыйфаи зат) конфиденциаль 
характердагы белешмэлэр булган проектлардан тыш, Татарстан Республикасы 
Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл ждрлеге ж;ирле узидарэ органнары 
норматив хокукый актлары проектларына коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза 
уткэру очен элеге документларны эзерлэуче коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза 
нэтижэлэре буенча бэялэмэлэрне кабул итуне башлау Иэм тэмамлау даталарын, 
электрон почта адресын, кабул игу кенен курсэтеп Азнакай муниципаль районыныц 
Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча 
урнаштыра: http://aznakayevo.tatasrstan.m.

Коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза уткэру срогы биш эш коненнэн дэ ким 
булмаска тиеш.

18. Коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза нэтиж;элэре буенча методика 
нигезендэ рэсмилэштерелэ торган эксперт бэялэмэсе тозелэ.

Эксперт бэялэмэсе документны эшлэуче ж;ирле узидарэ органына (вазыйфаи 
затка) почта, курьер белэн яисэ электрон документ рэвешендэ ж;ибэрелэ.

Татарстан Республикасы рэсми порталында «Бэйсез коррупциягэ каршы 
экспертиза» электрон сервисын кулланып бэйсез антикоррупцион экспертиза 
уткэрелгэн очракта, бэялэмэ Татарстан Республикасы мэгьлуматлаштыру Иэм 
элемтэ министрлыгы тарафыннан 2014 елныц 9 июлендэге 01/5026 номерлы 
«Бэйсез коррупциягэ каршы экспертиза» электрон сервисы белэн эшлэу тэртибе 
нигезендэ Татарстан Республикасы рэсми порталына ждбэрелэ.

19. Бэялэмэдэ коррупциягэ каршы бэйсез экспертиза нэтиж;элэре буенча 
норматив хокукый актта (норматив хокукый акт проектында) ачыкланган 
коррупциоген факторлар курсэтелергэ Ьэм аларны бетеру ысуллары тэкъдим 
ителергэ тиеш.

20. Дэулэт серен тэшкил итуче норматив хокукый актлар яисэ конфиденциаль 
характердагы белешмэлэрне уз эченэ алган норматив хокукый актлардан тыш,

http://aznakayevo.tatasrstan.m


Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге 
жирле узидарэ органнарыныц норматив хокукый актларына коррупциягэ каршы 
бэйсез экспертиза уткэру ечен Азнакай муниципаль районы Тымытык авыл жирлеге 
жирле узидарэ органнарыныц кабул ителгэн норматив хокукый актларын Интернет 
мэгьлумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча урнаштыралар: 
http://aznakayevo.tatasrstan.ru.».

2. Элеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 
порталында тубэндэге адрес буенча урнаштыру юлы белэн халыкка житкерергэ: 
http://pravo.tatarstan.ru h9M Азнакай муниципаль районыныц Интернет мэгьлумат- 
телекоммуникация челтэрендэ рэсми сайтында тубэндэге адрес буенча: 
http://aznakavevo.tatarstan.ru. урнаштырырыга.

3. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны законлылык, хокук тэртибе, 
депутат этикасы Иэм жирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими комиссиягэ йеклэргэ.
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