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КАРАР
№ 268

2014 елның 15 декабрендәге “2015-2020
елларга Татарстан Республикасы Кама
Тамагы
муниципаль
районында
коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру
программасын
раслау
турында”гы
Татарстан Республикасы Кама Тамагы
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының 1058 номерлы Карарына
үзгәрешләр кертү турында
Коррупциягә каршы көрәш системасын камилләштерү, муниципаль районда
коррупцион хокук бозуларны кисәтүгә ярдәм итүче чараларның нәтиҗәлелеген
арттыру максатларында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
““2015-2020 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне
гамәлгә ашыру” дәүләт программасын раслау турында”гы 2014 елның 19 июлендәге
512 номерлы Карарына үзгәрешләр кертү турында”гы 2018 елның 10 сентябрендәге
763 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Карарын үтәү
йөзеннән, Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР КЫЛА:
1. 2014 елның 15 декабрендәге “2015-2020 елларга Татарстан Республикасы Кама
Тамагы муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру
программасын раслау турында”гы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма
комитетының 1058 номерлы Карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1) “2015 – 2020” саннарын “2015 -2021” санына алмаштырырга;
2) “2015-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль районының коррупциягә каршы
муниципаль программасы” кушымтасында:
а) “2015-2020” саннарын “2015 -2021” санына алмаштырырга;
б) программа паспортында:
- “Программасының исеме” юлында “2015-2020” саннарын “2015-2021” саннарына

алмаштырырга;
- “Программасын гамәлгә ашыру сроклары” юлында “2015-2020 саннарын “20152021” саннарына алмаштырырга;
- “Финанслау чыганаклары” юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“Җирле бюджет акчалары исәбеннән финанслауның гомуми күләме 375 мең
сум, шул исәптән 2015 елда – 25 мең сум; 2016 елда - 35 мең сум; 2017 елда - 45 мең
сум; 2018 елда - 55 мең сум; 2019 елда - 65 мең сум; 2020 елда - 75 мең сум; 2021 –
75 мең сум”.
3) “Кереш” бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“Әлеге Коррупциягә каршы Программа Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2014 елның 19 июлендәге “Татарстан Республикасында коррупциягә
каршы көрәш турында”гы 512 номерлы Карары белән расланган Татарстан
Республикасы Законының 9 маддәсен үтәү йөзеннән һәм 2006 елның 4 маендагы 34
– ФЗ номерлы “2015-2021 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы
сәясәтен гамәлгә ашыру” дәүләт программасы нигезендә эшләнгән.
Программа коррупциягә каршы сәясәтнең коррупциягә каршы комплекслы
чарасы булып тора, ул коррупцияне кисәтүгә юнәлдерелгән хокукый, икътисадый,
белем бирү, тәрбия, оештыру һәм башка чараларны килештерелгән куллануны,
коррупциячел хокук бозулар китергән зыянны бетерү, җаваплылык һәм зыянны
каплауның иң зур нәтиҗәлелегенә ирешүне тәэмин итә.
4) 3 программаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
“Программаны ресурслар белән тәэмин итүгә нигез
2015-2021 елларда Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты хисабына
программаны финанслауның гомуми күләме 375,0 мең сум тәшкил итә, шул
исәптән:
Ел
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Барл
ыгы

ТР Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты акчалары (мең сум.)
25,0
35,0
45,0
55,0
65,0
75,0
75,0
375,0

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм Кама Тамагы
муниципаль районы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр
кертергә тиеш”.
5) “Коррупциягә каршы программа кысаларында үткәрелә торган чаралар”
5
бүлеген 1 нче кушымта нигезендә яңа редакциядә бәян итәргә.

2. Әлеге Карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының
рәсми
сайтының
“Интернет”
мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендә
урнаштырырга.
3. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Җитәкче

Р. М. Заһидуллин

1 номерлы кушымта
5. КОРРУПЦИЯГӘ КАРШЫ ПРОГРАММА КЫСАЛАРЫНДА ҮТКӘРЕЛӘ ТОРГАН ЧАРАЛАР
№
т/б

Чаралар

1
1.

Башкару
вакыты

Финанслау күләме
Башкаручылар

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2
3
4
Коррупциягә каршы эшчәнлекне норматив – хокукый һәм оештыру ягыннан тәэмин итү.

Норматив хокукый актларны эшләү һәм коррупциягә каршы
көрәш турында Кама Тамагы муниципаль районының закон һәм
Кама Тамагы муниципаль
башка норматив хокукый актларына, федераль законнарны үтәү 2015 – 2021
районында коррупциягә
1.1
йөзеннән һәм гамәлдәге коррупциягә каршы нормаларны
еллар
каршы көрәш буенча
куллану практикасын гомумиләштерү нигезендә муниципаль
Комиссия (килешү буенча)
норматив хокукый актларга үзгәрешләр кертү
Россия Федерациясе Президентының 2009 елның 21
сентябрендәге 1065 номерлы һәм Татарстан Республикасы
Президентының 2010 елның 1 ноябрендәге ПУ-711 номерлы
указлары нигезендә коррупциячел башка хокук бозуларны
Кама Тамагы муниципаль
профилактикалау эше өчен җаваплы кадрлар хезмәтләренең
2015 – 2021
районында коррупциягә
1.2. вазыйфаи затлары (кадрлар хезмәтләренең коррупция һәм
еллар
каршы көрәш буенча
башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы
Комиссия (килешү буенча)
вазыйфаи затлары (аныкоррупцион эшкә керми торган башка
функцияләрдән азат итү белән) коррупциячел башка хокук
бозуларны профилактикалау буенча эш өчен җаваплы
вазыйфаи затлары)
Дәүләт һәм муниципаль хезмәт, коррупциягә каршы тору
турындагы
закон
таләпләрен
үтәп,
муниципаль
Кама Тамагы муниципаль
хезмәткәрләрнең, хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган
2015 – 2021
районында коррупциягә
1.3. балаларының керемнәре, чыгымнары, милке һәм мөлкәти
еллар
каршы көрәш буенча
характердагы
йөкләмәләре
турындагы
белешмәләрнең
Комиссия (килешү буенча)
дөреслеген һәм тулылыгын тикшерүне үткәрү:
муниципаль хезмәткәрләр;

5

1.4.

1.5.

1.6.

1.8.

1.9.

муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар.
Тикшерү барышында ачыкланган хокук бозулар турында
прокуратура органнарына хәбәр итү.
Муниципаль хезмәт турындагы законнарда каралган
тәртиптә муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан чикләүләр һәм
тыюларның үтәлешен тикшерү
Эшкә алучы вәкиленә законнарда билгеләнгән тәртиптә
муниципаль хезмәткәрдә мәнфәгатьләр каршылыгы булу яки
барлыкка килү мөмкинлеге турындагы мәгълүматны тикшерүне
үткәрү
Эшкә алучы (эш бирүче), вәкил тарафыннан муниципаль
хезмәткәрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту
максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турындагы
билгеләнгән тәртиптә мәгълүматларны тикшерү үткәрү
Муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
муниципаль
вазыйфаларны гамәлгә ашырганда барлыкка килә торган
коррупцион рискларны бәяләүне системалы рәвештә үткәрү
һәм аларны биләү коррупция куркынычы белән бәйле
муниципаль хезмәт вазыйфалары исемлегенә төгәллекләр
кертү
Гамәлгә ашыру максатларында махсус программа нигезендә
эшләнгән компьютер программаларын коррупциячел һәм
башка хокук бозуларны профилактикалау бүлекчәләре
(коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау
өчен җаваплы вазыйфаи затлар) эшчәнлегендә куллану:
керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти характердагы
йөкләмәләр турында белешмәләр мониторингын һәм
анализлауны гамәлгә ашыру максатларында, түбәндәгеләр:
әлеге вазыйфаларны биләп торуга дәгъва итүче затлар
тарафыннан бирелә торган керемнәр, чыгымнар, мөлкәт һәм
мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр
мониторингы һәм анализын гамәлгә ашыру максатларында,
керемнәр, күчемсез милек (шул исәптән чит илдә), транспорт
чаралары, исәп-хисап, кредит, кыйммәтле кәгазьләр турындагы
мәгълүматлар
базаларын
кулланып;
граждан-хокукый
шартнамә
шартларында
вазыйфаны
(граждан-хокукый

Коррупцион хокук
2015 – 2021
бозуларны профилактикалау
еллар
эше өчен җаваплы
Коррупцион хокук
2015 – 2021
бозуларны профилактикалау
еллар
эше өчен җаваплы
Коррупцион хокук
2015– 2021
бозуларны профилактикалау
еллар
эше өчен җаваплы
Коррупцион хокук
2015–2021
бозуларны профилактикалау
еллар
эше өчен җаваплы

Коррупцион хокук
2015–2021
бозуларны профилактикалау
еллар
эше өчен җаваплы

килешүләр) оештыруда яисә әлеге оешмада эшне башкаруга
(әлеге оешмада хезмәт күрсәтү) әгәр әлеге оешма белән дәүләт,
муниципаль (административ) идарәсенең аерым функцияләре
дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт)
бурычларына кергән булса, рөхсәт бирү турында гражданнар
мөрәҗәгатьләрен җыю, системалаштыру һәм карау турында
мөрәҗәгатьләрне карау
Кама Тамагы муниципаль районы Башлыгы каршындагы
коррупциягә каршы тору комиссияләре эшчәнлегенең
Коррупцион хокук
ачыклыгын, шул исәптән аларның эшчәнлегенә хокук саклау 2015–2021
1.10.
бозуларны профилактикалау
органнары, иҗтимагый советлар һәм гражданлык җәмгыятенең
еллар
эше өчен җаваплы
башка институтлары вәкилләрен җәлеп итү юлы белән дә
тәэмин итү
Федераль һәм республика законнары таләпләре нигезендә,
муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибенә карата 2015–2021
1.11.
таләпләрне үтәү һәм мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу
еллар
буенча комиссияләрнең нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү.

Кама Тамагы муниципаль
районында коррупциягә
каршы көрәш буенча
Комиссия (килешү буенча)

Закон нигезендә Кама Тамагы муниципаль районының рәсми
сайтында
муниципаль
хезмәткәрләрнең
керемнәре,
2015–2021
1.12. чыгымнары, милке һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре
еллар.
турындагы мәгълүматларны закон тарафыннан билгеләнгән
кагыйдәләр нигезендә урнаштыру

Кама Тамагы муниципаль
районы Советы
аппаратының оештыру
бүлегенең кадрлар хезмәте
(килешү буенча)

Кама Тамагы муниципаль
районында коррупциягә
каршы көрәш буенча
Комиссия (килешү буенча)
Күчемсез милек объектларын инвентаризацияләү, буш җир
Җир һәм мөлкәт
2015 - 2021
1.14 кишәрлекләре белән эш итү, хуҗасыз күчемсез милек
мөнәсәбәтләре палатасы
еллар
объектлары белән эшләү буенча чаралар үткәрү.
Кама Тамагы муниципаль
Хокук саклау органнары белән атналык киңәшмәләрдә
районы
Советы аппараты
коррупциягә каршы тору мәсьәләләрен карау.
2015 - 2021
1.15
җитәкчесе
(килешү буенча)
еллар
Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен һәм башка
2015 - 2021
1.13 күчемсез милекне арендага бирү буенча квартал саен анализ
еллар
үткәрү.

2. Норматив хокукый актларда һәм норматив хокукый актлар проектларында коррупциягә каршы экспертиза үткәрү юлы белән коррупциячел
факторларны ачыклау һәм бетерү, бәйсез коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен шартлар тәэмин итү
Хокукый актларга
экспертиза үткәрү өчен
җаваплы зат
Норматив хокукый актларга һәм аларның проектларына
2015 –
коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәле уздыруны оештыру,
2.1.
аны үткәрү нәтиҗәләрен ел саен гомумиләштерү буенча гамәли
2021 еллар
чаралар кабул итү

Норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 2015–2021
2.2.
бәйсез экспертиза үткәрү өчен кирәкле шартлар тудыру
еллар

Кама Тамагы муниципаль
районында коррупциягә
каршы көрәш буенча
Комиссия (килешү буенча)

Татарстан Республикасы юстиция Министрлыгы тарафыннан
оештырылган норматив хокукый актларга һәм норматив 2015–2021
2.3
хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза
еллар.
үткәрү өчен җаваплы затлар семинарларында катнашу

Хокукый актларга
экспертиза үткәрү өчен
җаваплы зат

3. Мониторинг тикшеренүләре үткәрү юлы белән коррупция торышын бәяләү
Татарстан Республикасы территориясендә чаралар күрү һәм
аларның Татарстан Республикасы башкарма хакимияте
2015–2021
3.1. органнары, муниципаль районнарның җирле үзидарә
еллар.
территориаль органнары эшчәнлегенә һәм коррупциягә каршы
чараларны гамәлгә ашыру буенча мониторинг үткәрү

Кама Тамагы муниципаль
районында коррупциягә
каршы көрәш буенча
Комиссия (килешү буенча)

Граждан җәмгыяте институтларының коррупциягә каршы 2015–2021
3.2.
сәясәтне гамәлгә ашыруга җәлеп ителүенә мониторинг үткәрү.
еллар

Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма
комитетының икътисад
бүлеге

5

8

10

12

15

18

18

4. Коррупциягә каршы укытуны һәм коррупциягә каршы пропаганданы активлаштыру, граждан җәмгыятенең кадрлар, матди, мәгълүмати һәм башка

ресурсларын коррупциягә каршы көрәшкә җәлеп итү
Муниципаль хезмәткәрләрнең аерым категорияләре, шулай ук
коррупциягә каршы көрәштә катнашучы җәмәгатьчелек һәм
2015–2021
4.1. башка
затлар
вәкилләре
квалификациясен
күтәрүгә
еллар.
юнәлдерелгән кыска вакытлы махсуслаштырылган семинарлар
оештыру һәм үткәрү

Район Башлыгының
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе (килешү буенча)

Кама Тамагы муниципаль
Коррупциягә каршы көрәштә катнашучы иҗтимагый
районы Башкарма
берләшмәләр
һәм
гражданлык
җәмгыятенең
башка
2015-2021
комитетының структур
4.2. институтларын җәлеп итеп, муниципаль оешмалардан
еллар
бүлекчәләре һәм Кама
коррупциягә каршы тискәре мөнәсәбәт булдыру эшен гамәлгә
Тамагы муниципаль районы
ашыру
җирле үзидарә органнары
Кама Тамагы муниципаль
Коррупциягә каршы юнәлештәге чараларны мәгълүмати яктан
2015–2021
районында коррупциягә
4.3. тәэмин итү, җәмгыятьтәге коррупциягә каршы тору мәсьәләләре
5
7 10
12
15
18
18
еллар.
каршы көрәш буенча
буенча мәгърифәтчелек эшен оештыру
Комиссия (килешү буенча)
Комиссия по
Районның мәгариф учреждениеләре катнашында коррупциягә
противодействию
каршы көрәш, хокукый аң һәм хокукый культура дәрәҗәсен 2015–2021
4.4.
коррупции в Камско5
5 10
12
15
17
19
күтәрүгә юнәлтелгән мәгълүмати-агарту иҗтимагый акцияләре
еллар
Устьинском муниципальном
циклын үткәрүне оештыру.
районе (по согласованию)
Коррупциягә каршы тору максатларында билгеләнгән
Кама Тамагы муниципаль
чикләүләрне, тыюларны үтәү буенча оештыру, аңлату һәм 2015 – 2021 районында коррупциягә
4.5
башка чаралар комплексын, шул исәптән бүләкләр алуга һәм
еллар
каршы көрәш буенча
бүләкләүгә кагылышлы чикләүләрне гамәлгә ашыру
Комиссия (килешү буенча)
5 Бурыч. Дәүләт һәм муниципаль органнар эшчәнлегенең халык өчен ачыклыгын, ачыклыгын тәэмин итү, аларның гражданлык җәмгыяте белән
элемтәсен ныгыту, җәмәгатьчелекнең коррупциягә каршы активлыгын стимуллаштыру
Кама Тамагы муниципаль районында дәүләт (муниципаль)
Кама Тамагы муниципаль
хезмәтләре күрсәткәндә башкарма хакимият органнары һәм
2015 -2021
районы Башкарма
5.1. җирле үзидарә органнары тарафыннан дәүләт (муниципаль)
еллар
комитетының икътисад
хезмәтләре
күрсәтүнең
административ
регламентлары
бүлеге
нигезләмәләрен үтәүне тәэмин итү
Мониторинг үткәрү:
Кама Тамагы муниципаль
2015 – 2021
5.2. Дәүләт хезмәтләрен күрсәтү һәм җирле үзидарә башкарма
районы Башкарма
еллар
органнары тарафыннан административ регламентларны үтәү;
комитетының икътисад

административ регламентлардан файдаланганда муниципаль
хезмәтләр
күрсәтү
сыйфаты,
шул
исәптән
соңгы
кулланучылардан сораштыру юлы белән
Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү системасын
камилләштерү, шул исәптән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 2015– 2021
5.3.
күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре базасында да
еллар.
“Халык контроле” Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат
системасына килгән коррупцион күренешләр турында
5.4.
хәбәрнамәләр мониторингын үткәрү

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

“Интернет”
мәгълүмати-телекоммуникация
челтәрендә
“Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте Башкарма
органнарының рәсми сайтларының коррупциягә каршы тору
мәсьәләләре бүлекләрен урнаштыруга һәм тулыландыруга
карата бердәм таләпләрне раслау турында”гы Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 4
апрелендәге 225 номерлы Карары белән билгеләнгән таләпләр
һәм законнар нигезендә муниципаль районның рәсми
сайтындагы
“Коррупциягә
каршы
тору”
бүлеген
тулыландыруны оештыру
Кама Тамагы районы җирле үзидарә органнарында “Ышаныч
телефоннары”, “Кайнар линияләр”, интернет-кабул итү
бүлмәләре, гражданнарга коррупция фактлары, сәбәпләр һәм
шартлар турында хәбәр итәргә мөмкинлек бирә торган башка
мәгълүмати каналларның эшен тәэмин итү
Массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгаруны
гамәлгә ашыру һәм интернет-сайтларда коррупция торышы һәм
Кама Тамагы муниципаль районында коррупциягә каршы
сәясәт чараларын гамәлгә ашыру турында еллык хисаплар
урнаштыру
Коррупциягә каршы комиссия утырышларында квартал саен
гомумиләштереп һәм аның нәтиҗәләрен карап, массакүләм
мәгълүмат чараларында урнаштырылган һәм гражданнар һәм
юридик затларның кергән мөрәҗәгатьләрендә булган вазыйфаи
затлар эшчәнлегендәге коррупцион күренешләр турында

2015 – 2021
еллар.

бүлеге
Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма
комитетының икътисад
бүлеге
Район Башлыгының
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе (килешү буенча)

2015 – 2021
еллар

Район Башлыгының
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе (килешү буенча)

2015 – 2021
еллар.

Район Советы аппараты
җитәкчесе (килешү буенча)

2015 – 2021
еллар

Район Башлыгының
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе (килешү буенча)

2015 – 2021
еллар

Район Башлыгының
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе (килешү буенча)

мәгълүмат мониторингын үткәрү эшен оештыру
Район Башлыгының
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча
ярдәмчесе (килешү буенча)
Район Башлыгының
Коррупциягә каршы тору турында мәгълүмат бирүнең башка
2015 – 2021 коррупциягә каршы көрәш
5.10. рәвешләрен һәм махсус мәгълүмати стендларны актуаль хәлдә
2 4
5
7
8
10
еллар
мәсьәләләре буенча
рәсмиләштерү һәм саклау
ярдәмчесе (килешү буенча)
6. Товарлар, эшләр сатып алганда ачыклыкны, намуслы көндәшлекне һәм объективлыкны тәэмин итү, дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен хезмәтләр күрсәтү
Товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) һәм муниципаль
ихтыяҗларны сатып алганда коррупция дәрәҗәсен киметүгә
Кама Тамагы муниципаль
ярдәм итүче чараларны гамәлгә ашыру, шул исәптән гамәлгә
2015 – 2021
районы Башкарма
6.1 ашырыла торган сатып алуларның ачыклыгын һәм үтемлелеген
еллар
комитетының икътисад
тәэмин итү чараларын уздыру, шулай ук сатып алуларда
бүлеге
катнашучыларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен
тәэмин итү чараларын гамәлгә ашыру
Муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар (эшләр, хезмәт
Кама Тамагы контроль-хисап
күрсәтүләр) сатып алуны гамәлгә ашыруга планлы һәм планнан
2015 – 2021 палатасы муниципаль районы
6.2. тыш тикшерүләр үткәрү, әлеге тикшерүләрнең нәтиҗәләрен
еллар
Советы карары (килешү
анализлау һәм ачыкланган бозуларны бетерү буенча
буенча)
тәкъдимнәр эшләү
7. Эзлекле киметү административ басымны эшмәкәрлек (бизнес-структуралар)
Эшкуарларның контрольлек итүче, күзәтчелек һәм башка
Район Башлыгының
дәүләт органнары белән үзара мөнәсәбәтләре мәсьәләләре
2015 – 2021 коррупциягә каршы көрәш
7.1. буенча социологик сораштырулар үткәрү. Социологик
еллар
мәсьәләләре буенча
тикшеренүләр нәтиҗәләрен муниципаль район сайтында һәм
ярдәмчесе (килешү буенча)
массакүләм мәгълүмат чараларында урнаштыру
Кама Тамагы контроль-хисап
Республика максатчан программаларын гамәлгә ашырганда 2015 – 2021 палатасы муниципаль районы
7.2.
гамәлдәге законнарны саклауны тәэмин итү
еллар
Советы карары (килешү
буенча)
Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнары
2015 – 2021
5.9. тарафыннан коррупциягә каршы көрәш буенча күрелә торган
еллар
чаралар турында массакүләм мәгълүмат чараларына җиткерү

8. Коррупциягә каршы белем бирү һәм коррупциягә каршы пропаганда
8.1. Коррупциягә

каршы

мәгариф

һәм

коррупциягә

каршы 2015-2021

Кама Тамагы муниципаль

5

6

5

7

7

7

7

пропаганда

8.2.

еллар

Укучылар арасында коррупциягә каршы тематикага район 2015 – 2021
конкурсы үткәрү
еллар

Көнкүреш коррупциясен киметү, электрон дәүләт хезмәтләрен
8.3. кертү һәм аларны халык арасында агитацияләү максаты белән
үткәрелә.

2015 –2021
еллар

8.4.

Коррупциягә каршы юнәлештәге чараларны мәгълүмати яктан 2015 – 2021
тәэмин итү
еллар

8.5

Коррупциягә каршы юнәлештәге чараларны мәгълүмати яктан 2015– 2021
тәэмин итү
еллар.

районы җирле үзидарә
органнары (килешү буенча)
Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма
комитетының мәгариф
3
идарәсе, яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм бүлеге
Коррупциягә каршы көрәш
буенча район башлыгы
ярдәмчесе, “Идел таңнары”
газетасы редакциясе (килешү
буенча)
“Идел таңнары” газетасы
редакциясе (килешү буенча)
Кама Тамагы муниципаль
районы Башкарма
комитетының яшьләр эшләре,
спорт һәм туризм бүлеге

5

5

5

5

5

5

9. 2018-2021 елларга коррупциягә каршы Милли план үтәлеше

Төп чараларның исеме
9.1.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

Башкаручылар

Җирле үзидарә
органнарында
коррупцион һәм башка
хокук бозуларны
профилактикалау эше
өчен җаваплы затлар;

Төп
чараларны
үтәү
сроклары

Ахыргы нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары, үлчәү берәмлекләре

Индикаторлар
әһәмияте

Финанслау

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Үткәрелгән анализлар/муниципаль
хезмәткәрләрнең гомуми саныннан
мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау
2018-2021 һәм җайга салу таләпләрен үтәүне
тикшерү;
еллар
квартал
саен
Мәнфәгатьләр каршылыгына бәйле хокук
бозган муниципаль хезмәткәрләр
саныннан мәнфәгатьләр конфликтын

-

-

-

үтәмәгән затларны
дисциплинар
җаваплылыкка тарту.
9.2. Муниципаль
вазыйфаларны һәм
муниципаль хезмәт
вазыйфаларын биләүче
затларның шәхси эшләрен
алып баруга кагылышлы
өлешендә кадрлар эшенең Коррупцион һәм башка
нәтиҗәлелеген арттыру,
хокук бозуларны
шул исәптән әлеге
профилактикалау эше
вазыйфаларга билгеләгәндә өчен җаваплы кадрлар
бирелә торган анкеталарда хезмәтенең вазыйфаи
булган мәгълүматларны
затлары
актуальләштерү һәм
мәнфәгатьләр каршылыгын
ачыклау максатларында
мондый хезмәткә керүне
контрольдә тоту чараларын
кабул итү.
9.3.Коррупциягә каршы
тору өлкәсендә белем бирү
программалары буенча
норматив хокукый актларда Коррупцион һәм башка
билгеләнгән вазыйфалар
хокук бозуларны
исемлегенә кертелгән
профилактикалау эше
вазыйфаларны биләү өчен өчен җаваплы кадрлар
муниципаль хезмәткә
хезмәтенең вазыйфаи
беренче тапкыр кергән
затлары
муниципаль
хезмәткәрләрне махсус
укытуны гамәлгә ашыру.
9.4. Коррупциягә каршы
Район Башлыгының
көрәштә катнашкан
коррупциягә каршы
муниципаль
көрәш мәсьәләләре

булдырмау һәм җайга салу таләпләрен
үтәмәгән өчен дисциплинар
җаваплылыкка тартылучылар саны

Муниципаль хезмәткә беренче тапкыр
2018-2021 кергән һәм махсус укытуны узган
еллар
хезмәткәрләр саны беренче тапкыр
муниципаль хезмәткә алынган
ярты елга хезмәткәрләрнең гомуми саныннан
бер
(90% да ким түгел)

90% 90% 90% 90%

-

-

-

-

Муниципаль хезмәткә беренче тапкыр
2018-2021 кергән һәм махсус укытуны узган
еллар
хезмәткәрләр саны беренче тапкыр
муниципаль хезмәткә алынган
ярты елга хезмәткәрләрнең гомуми саныннан
бер
(90% да ким түгел)

90% 90% 90% 90%

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2021
Коррупциягә каршы көрәш буенча махсус
еллар
квалификация күтәрү үткән хезмәткәрләр

хезмәткәрләрнең
буенча ярдәмчесе,
квалификациясен ел саен кадрлар хезмәтенең
махсус күтәрүне гамәлгә
вазыйфаи затлары
ашыру.
9.5 Коррупцион һәм башка
хокук бозуларны
профилактикалау эше өчен
җаваплы кадрлар
хезмәтенең вазыйфаи
Коррупцион һәм башка
затлары тарафыннан
хокук бозуларны
коррупциягә каршы тору профилактикалау эше
турында Россия
өчен җаваплы кадрлар
Федерациясе һәм Татарстан хезмәтенең вазыйфаи
Республикасы законнары затлары, район
таләпләре һәм муниципаль Башлыгының
хезмәт вазыйфаларын
коррупциягә каршы
биләүче затлар, муниципаль көрәш мәсьәләләре
районда эшләп килүче
буенча ярдәмчесе
иҗтимагый советлар
әгъзалары турында
хәбәрдарлыкны арттыру
буенча чаралар кабул итү.
9.6. Ведомство
карамагындагы оешмалар
уставларына, ведомство
карамагындагы оешмалар
җитәкчеләре һәм
хезмәткәрләре белән
мәнфәгатьләр конфликтын
булдырмау һәм җайга салу
мәсьәләләрен җайга салучы
нормалар өлешендә хезмәт
килешүләренә үзгәрешләр
кертү.

ОМСУның кадрлар
хезмәтләре, ведомство
карамагындагы
оешмалар, район
башлыгының
коррупциягә каршы
көрәш мәсьәләләре
буенча ярдәмчесе

раз в
саны
полугодие
(кимендә 50%)

2018-2021 Муниципаль районнарда гамәлдә булган
еллар
муниципаль хезмәткәрләр, иҗтимагый
советлар әгъзалары арасыннан үткәрелгән 50% 50% 50% 50%
ярты елга индивидуаль чаралар саны (кимендә
50%).
бер

2018 ел

Ведомство карамагындагы оешмалар
саны уставларга, ведомство
карамагындагы оешмалар җитәкчеләре
һәм хезмәткәрләре белән хезмәт
килешүләренә мәнфәгатьләр конфликтын
булдырмау һәм җайга салу мәсьәләләрен
җайга салучы нормалар кертелде;
Ведомство карамагындагы оешмалар
саны аларда җитәкчеләр һәм
хезмәткәрләр тарафыннан мәнфәгатьләр
каршылыгы турында мәгълүмат бирелгән.
Җитәкчеләр һәм / яки хезмәткәрләрдә
мәнфәгатьләр конфликты ачыкланган

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

ведомство карамагындагы оешмалар саны
аны булдырмау һәм / яки җайга салу
буенча чаралар күрелгән;
9.7. Ведомство
карамагындагы оешмалар
җитәкчеләре һәм
хезмәткәрләре тарафыннан
мәнфәгатьләр каршылыгын
булдырмау һәм җайга салу
буенча ведомство
ОМСУның кадрлар
карамагындагы оешма
хезмәтләре, ведомство
уставларының һәм хезмәт
карамагындагы
килешүләренең таләпләрен
оешмалар, район
үтәүне контрольдә тоту,
башлыгының
аны булдырмау һәм / яки
коррупциягә каршы
җайга салу буенча чаралар
көрәш мәсьәләләре
күрү, шул исәптән әлеге
буенча ярдәмчесе
таләпләрне үтәмәгән
очракта җаваплылыкка
карата мәнфәгатьләр
каршылыгын булдырмау
һәм җайга салу буенча
таләпләр таралган затларны
җәлеп итү.

Ведомство карамагындагы оешмаларның
гомуми саныннан үткәрелгән тикшерүләр
саны;
Мәнфәгатьләр каршылыгының
ачыкланган / җайга салынган очраклары
2018-2021 саны;
100% 100% 100% 100% еллар
Мәнфәгатьләр каршылыгын булдырмау
һәм / яки аны җайга салу буенча
чараларны үтәмәгән өчен җитәкчеләр һәм
/ яки хезмәткәрләр җаваплылыкка
тартылганнар саны.

-

-

-

9.8. 2011 елның 18
июлендәге Федераль закон
нигезендә ведомство
Муниципаль районның
карамагындагы
муниципаль унитар
оешмаларның сатып
предприятиеләре,
алуларына анализ үткәрү.
“Юридик затларның аерым
төрләре тарафыннан
товарлар, эшләр, хезмәт
Муниципаль районның
күрсәтүләрне сатып алу
контроль-хисап палатасы,
турында”гы 223-ФЗ
муниципаль район
номерлы Федераль закон,
Башкарма комитетының
сатып алуда катнашучылар
икътисад һәм
һәм заказчы арасында
территориаль
мәнфәгатьләр каршылыгын,
планлаштыру бүлеге
шулай ук башка хокук
бозуларны булдырмау
максатларында.
9.9. Контрактның
башлангыч (минималь)
бәясе 5 млн сумнан артып
киткән очракта,
муниципаль ихтыяҗларны КУМР Иҗтимагый
тәэмин итү өчен товарлар, Советы
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алу буенча
иҗтимагый фикер алышуны
үткәрү.
9.10.Муниципаль районда
коррупциягә каршы эш
Район Башлыгының
нәтиҗәләре, шул исәптән коррупциягә каршы
коррупциягә каршы көрәш көрәш мәсьәләләре
мәсьәләләре буенча район буенча ярдәмчесе, ОМСУ
башлыгы ярдәмчесе,
кадрлар хезмәтенең
кадрлар хезмәтенең
вазыйфаи затлары
коррупцион һәм башка

2018-2021 Үткәрелгән тикшерүләр мәнфәгатьләр
еллар
каршылыгы белән бәйле, шул исәптән
/ачыкланган хокук бозулар саны/ саны
ярты елга
бер
(кимендә 50%)

50% 50% 50% 50%

-

-

-

-

Гамәлгә ашырылган сатып алуларның
2018-2021
башлангыч (минималь) бәясеннән
еллар
үткәрелгән иҗтимагый фикер
50% 50% 50% 50%
алышуларның саны 5 млн сумнан артык
ярты елга
тәшкил иткән контрактларның башлангыч
бер
(минималь) бәясе (кимендә 50%)

-

-

-

-

Коррупциягә каршы эшчәнлекнең
хәбәрдарлыгын тәэмин итү,
2018-2021
гражданнарның мәгълүмат алуга
еллар
хокукларын гамәлгә ашыру, шул исәптән
коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә
ел саен
кабул ителә торган чаралар турында
мәгълүмат

--

-

-

-

хокук бозуларны
профилактикалау эше өчен
җаваплы вазыйфаи затлары
катнашында үткәрелә
торган эшчәнлек
нәтиҗәлелеген күтәрү.
9.11. Җәмәгать фикер
алышуларын үткәрү
(экспертлар бергәлеге,
муниципаль районда
гамәлдә булган иҗтимагый
совет әгъзаларын җәлеп
итеп) Коррупциягә каршы
муниципаль программаны
тормышка ашыру турында
хисапларны үткәрү.
9.12. “Интернет”
мәгълүматителекоммуникация
челтәрендә коррупциягә
каршы тору муниципаль
программасын гамәлгә
ашыру турындагы хисапны
рәсми сайтта “Коррупциягә
каршы тору” бүлегендә
урнаштыру.

Коррупциягә каршы эшчәнлекнең
Район Башлыгының
хәбәрдарлыгын тәэмин итү,
2018-2021
коррупциягә каршы
гражданнарның мәгълүмат алуга
еллар
көрәш мәсьәләләре
хокукларын гамәлгә ашыру, шул исәптән
буенча ярдәмчесе, КУМР
коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә
ел саен
Иҗтимагый Советы
кабул ителә торган чаралар турында
мәгълүмат

-

-

-

-

-

-

-

-

2018-2021
еллар
Район Башлыгының
коррупциягә каршы
көрәш мәсьәләләре
буенча ярдәмчесе

Коррупциягә каршы эшчәнлекнең
хәбәрдарлыгын тәэмин итү,
ел саен 1
гражданнарның мәгълүмат алуга
февральгә
хокукларын гамәлгә ашыру, шул исәптән
чаклы
коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә
кабул ителә торган чаралар турында
мәгълүмат

