
 
 

Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгының 
норматив хокукый актларына һәм норматив хокукый актлары 

проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен раслау 
турында  

 
«Норматив хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар 

проектларына коррупциягə каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 
июлендəге 172-ФЗ номерлы Федераль закон, «Норматив хокукый актларга һəм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягə каршы экспертиза үткəрү 
тəртибен раслау турында» 2010 елның 26 февралендəге  96 номерлы  Россия 
Федерациясе Хөкүмəтенең карары, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының аерым карарларына үзгəрешлəр кертү һəм аерым норматив 
хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягə 
каршы экспертиза үткəрү тəртибен раслау турында»  Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2009 елның 24 декабрьдəге 883 карарына туры 
килеп 

 
БОЕРУ: 

1. Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгының тəкъдим 
ителүче норматив хокукый актларына һəм норматив хокукый актлары 
проектларына коррупциягə каршы экспертиза үткəрү тəртибен расларга. 
2. «Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгының норматив 
хокукый актларына һəм норматив хокукый актлары проектларына 
коррупциягə каршы экспертиза үткəрү тəртибен раслау турында» Татарстан 
Республикасының инвестицион үсеш агентлыгының 22.02.2013 елның 2 
номерлы боерыгының үз көчен югалткан дип танырга. 
3. Юридик бүлеккə əлеге боерыкны Татарстан Республикасы юстиция 
министрлыгына дəүлəт теркəвенə җибəрергə.  
3. Әлеге боерык үтəлешен контрольдə тотуны үзем артыннан калдырам. 
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Татарстан Республикасының инвестицион үсеш агентлыгының норматив 

хокукый актларына һәм норматив хокукый актлары проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза үткәрү турында тәртип 

 
I. Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Тəртип Татарстан Республикасының инвестицион үсеш 
агентлыгының норматив хокукый актларына һəм норматив хокукый актлары 
проектларына (алга таба - Агентлык), шулай ук Агентлык тарафыннан 
əзерлəнелə торган норматив хокукый актлары проектлары (алга таба - актлар, 
актлар проектлары) һəм коррупциягə каршы экспертиза нəтиҗəлəрен исəпкə 
алу процедурасын билгели. 

1.2. Коррупциягə каршы экспертиза «Норматив хокукый актларга һəм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягə каршы экспертиза 
турында» 2009 елның 17 июлендəге 172-ФЗ номерлы Федераль закон, 
«Норматив хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар проектларына 
коррупциягə каршы экспертиза үткəрү тəртибен раслау турында» 2010 елның 
26 февралендəге  96 номерлы  Россия Федерациясе Хөкүмəтенең карары, 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 
үзгəрешлəр кертү һəм аерым норматив хокукый актларга һəм норматив 
хокукый актлар проектларына коррупциягə каршы экспертиза үткəрү тəртибен 
раслау турында»  Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 
елның 24 декабрьдəге 883 карары, Татарстан Республикасы Президентының 
«Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте органнарының норматив хокукый 
актлары проектларына коррупциягə каршы бəйсез экспертиза тəэмин итүнең 
һəм аларны əзерлəгəндə җəмəгатьчелек фикерен исəпкə алуның өстəмə 
гарантиялəре турында» 2017 елның 29 июнендəге ПУ-575 номерлы Указын 
гамəлгə ашыру чаралары турында» 15.08.2017 елдагы 580 карары, шулай ук 
əлеге тəртипкə туры килеп үткəрелə.  

1.3. Актларда һəм акт проектларында коррупциячел факторларны 
ачыклау һəм алга таба юкка чыгару коррупциягə каршы экспертизаның максаты 
булып тора. 



1.4. Коррупциягə каршы экспертиза үз көчен югалткан яисə юкка 
чыгарылган норматив хокукый актларга карата үткəрелми. 
 

II. Акт һәм акт проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 
2.1. Актларга һəм акт проектларына коррупциягə каршы экспертиза 

Агентлыкта коррупциягə каршы экспертиза үткəрү өчен җаваплы вазыйфаи зат 
тарафыннан үткəрелə (алга таба - вазыйфаи зат). Әлеге вазыйфаи зат шулай ук 
Агентлыкта Коррупциягə каршы экспертизага кергəн норматив хокукый 
актларны һəм норматив хокукый актлар проектларын исəпкə алу журналын 
(алга таба - Журнал) алып бару өчен җаваплы (əлеге Тəртипкə 1 нче кушымта). 

Вазифалы зат Агентлык җитəкчесе (алга таба - җитəкче) итеп билгелəнə. 
2.2. Коррупциягə каршы экспертиза үткəрү өчен актлар һəм актлар 

проектлары əлеге акт (акт проектын эшлəү өчен җаваплы) тарафыннан кабул 
ителгəн структур бүлек җитəкчесе, вазыйфаи затка җибəрелə. 

2.3. Коррупциягə каршы экспертиза журналында акт теркəлгəннəн соң ун 
көнлек срокта үткəрелə. 

2.4. Коррупциягə каршы экспертиза нəтиҗəлəре буенча түбəндəге 
белешмəлəр чагылдырыла торган əлеге Тəртипкə № 2 кушымта нигезендə 
форма буенча бəялəмə төзелə: 

экспертиза өчен тəкъдим ителгəн акт реквизитлары (акт проектының 
исеме); 

актта (акт проектында) коррупциоген факторлар булу яки булмау; 
коррупция факторлары булган актның (акт проектының) конкрет 

нигезлəмəлəре (алар булганда); 
акт (акт проекты) нигезлəмəлəрен үзгəртү яисə коррупциогенлекне бетерү 

өчен аерым нигезлəмəлəрне төшереп калдыру буенча тəкъдимнəр 
(коррупциоген факторларны ачыклаганда). 

2.5. Актка (акт проекты) коррупциягə каршы экспертиза нəтиҗəлəре 
буенча төзелгəн бəялəмə, вазыйфаи зат тарафыннан əзерлəнгəн һəм имзаланган 
төзелгəн көнне əлеге актны (акт проекты) җибəргəн структур бүлекчəгə 
тапшырыла. 

2.6. Агентлыкның структур бүлекчəсе (əзерлəүчесе), акт (акт проекты) 
əзерлəү өчен җаваплы, коррупциягə каршы экспертиза үткəргəндə ачыкланган 
коррупциоген факторлар күрсəтелгəн бəялəмə алган вакытта, җитəкче белəн 
килештереп, өч көнлек срокта аларны норматив хокукый акт проектын эшлəп 
бетергəндə исəпкə ала һəм вазыйфаи затка кабат карауга норматив хокукый акт 
проектын җибəрə. 

Әгəр экспертизага җибəрелгəн актта (акт проектында) коррупциоген 
факторлар юк икəн, актны (акт проекты) эшлəү өчен җаваплы структур бүлекчə 
җитəкчесе, кызыксынган структур бүлекчəлəрнең җитəкчелəре виза белəн 
җитəкчегə кул куюга актны (акт проекты) җибəрə яисə кызыксынган органнарга 
һəм оешмаларга килештерү өчен актны (акт проекты) җибəрə. 
 



III. Актларга һәм актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза үткәрү  

3.1. Интернет мəгълүмати-телекоммуникация челтəрендə Агентлыкның 
рəсми сайтында - http://tida.tatarstan.ru (алга таба – сайт) яисə  Татарстан 
Республикасы дəүлəт хакимияте органнарының норматив хокукый актлары 
проектларын коррупциягə каршы бəйсез экспертиза һəм җəмəгатьчелек фикер 
алышуын үткəрү максатларында урнаштыру өчен бердəм региональ интернет-
портал белəн билгелəнгəн (алга таба - бердəм региональ интернет-порталы) 
коррупциягə каршы бəйсез экспертиза һəм иҗтимагый фикер алышу 
максатында Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте органнарының 
норматив хокукый актлары проектларын урнаштыру өчен мəгълүмати ресурста 
(http://tatarstan.ru/regulation) урнаштырылган норматив хокукый актлары, 
агентлык тарафыннан эшлəнгəн норматив хокукый актлар проектлары 
коррупциягə каршы бəйсез экспертиза объектлары булып тора. 

Бəйсез коррупциягə каршы экспертиза дəүлəт серен тəшкил итүче 
норматив хокукый актларга, норматив хокукый актлар проектларына яки 
конфиденциаль характердагы белешмəлəргə карата үткəрелми. 

3.2. Дəүлəт Советы тарафыннан Россия Федерациясе Федераль 
Собраниесе Дəүлəт Думасына кертелə торган федераль закон проектларына, 
Татарстан Республикасы законнары проектларына, Татарстан Республикасы 
Президенты указлары проектларына, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карарлары проектларына коррупциягə каршы бəйсез экспертиза 
үткəрү өчен Агентлык аларны «Интернет» мəгълүмат-телекоммуникация 
челтəрендə һəм бердəм региональ интернет-порталда эш көне дəвамында 
үзенең рəсми сайтында урнаштыра, Татарстан Республикасы дəүлəт 
хакимиятенең кызыксынган башкарма органнарына, башка органнарга һəм 
оешмаларга килештерүгə җибəрү көненə туры килə.  

3.3. Агентлык актлары проектларына коррупциягə каршы бəйсез 
экспертиза үткəрү өчен Агентлыкның структур бүлекчəсе, акт проектын 
əзерлəү өчен җаваплы, акт проектын карау өчен вазыйфаи затка тиешле эш 
көне дəвамында эксперт бəялəмəлəрен җибəрү өчен адресны (шул исəптəн 
электрон почта адресы) күрсəтеп, бердəм региональ интернет-порталда һəм 
сайтта урнаштыра, шулай ук коррупциягə каршы бəйсез экспертиза нəтиҗəлəре 
буенча бəялəмəлəрне кабул итүне башлау һəм тəмамлау даталарын күрсəтеп, 
акт проектын урнаштыра. 

3.4. Сайтта урнаштырылган актлар проектларына коррупциягə каршы 
бəйсез экспертиза үткəрү срогы мондый урнашу көненнəн алып биш эш 
көненнəн дə ким түгел. 

3.5. Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте органнарының электрон 
документлар əйлəнеше бердəм ведомствоара системасына кергəн көннəн соң 
килүче эш көненнəн дə соңга калмыйча теркəлə һəм акт (акт проекты) əзерлəү 
өчен җаваплы Агентлыкның структур бүлекчəсенə җибəрелə. 

3.6. Коррупциягə каршы бəйсез экспертиза нəтиҗəлəре буенча бəялəмə 
тəкъдим итү характерына ия. Бəйсез коррупциягə каршы экспертиза нəтиҗəлəре 



буенча бəялəмə агентлык тарафыннан, əлеге Тəртипнең 3.7 пунктында 
күрсəтелгəн очраклардан тыш, аны теркəлгəн көннəн башлап 15 көн эчендə 
мəҗбүри карауга тиеш. 

Бəйсез коррупциягə каршы экспертиза үткəргəн юридик яки физик затка 
дəлиллəнгəн җавап җибəрелə (бəялəмəдə ачыкланган коррупциоген факторлар 
турында мəгълүмат яки ачыкланган коррупциоген факторларны бетерү ысулы 
турында тəкъдимнəр булмаган очраклардан тыш), анда коррупциягə каршы 
бəйсез экспертиза нəтиҗəлəрен исəпкə алу һəм (яисə) норматив хокукый актта 
яисə норматив хокукый актта ачыкланган коррупциоген фактор белəн 
килешмəү сəбəплəре чагылдырыла. 

3.7. Коррупциягə каршы бəйсез экспертиза нəтиҗəлəре буенча 
бəялəмəлəр карап тикшерелергə тиеш түгел: 

юридик затлар һəм физик затлар тарафыннан əзерлəнгəн, норматив 
хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягə 
каршы бəйсез экспертиза үткəрү буенча экспертлар сыйфатында Россия 
Федерациясе Юстиция министрлыгы аккредитациялəнмəгəн; 

Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан расланган 
тиешле формада түгел. 

Әлеге Тəртипнең 3.7 пунктындагы өченче абзацында күрсəтелгəн 
очракта, агентлык мондый бəялəмəне, сəбəплəрен күрсəтеп, теркəлгəн көннəн 
алып 15 көннəн дə соңга калмыйча кире кайтара. 

3.8. Акт проектына коррупциягə каршы бəйсез экспертиза үткəргəндə 
ачыкланган коррупциоген факторлар акт проектын эшлəп бетерү стадиясендə 
эшлəнүче тарафыннан бетерелə. 

Акт проектына эшлəүче тарафыннан коррупциягə каршы экспертиза 
үткəргəннəн соң үзгəрешлəр кертелгəн очракта акт проекты кабат коррупциягə 
каршы экспертиза үткəрелергə тиеш. 

3.9. Бəйсез коррупциягə каршы экспертиза бəялəмəсендə бəян ителгəн 
искəрмəлəрне һəм тəкъдимнəрне исəпкə алып бетергəннəн соң, акт проектын 
əзерлəү өчен җаваплы Агентлыкның структур бүлекчəсе, бəйсез коррупциягə 
каршы экспертиза нəтиҗəлəре буенча кергəн бəялəмəлəрне кушып, вазыйфаи 
затка кабат карауга акт проектын тəкъдим итə. Кабат карау өч көнлек срокта 
гамəлгə ашырыла. 

3.10. Әгəр актта коррупциоген факторлар ачыкланса, Агентлыкның əлеге 
актны əзерлəгəн структур бүлекчəсе, Агентлыкта бəялəмəне теркəгəн көннəн 
алып өч көн эчендə актка үзгəрешлəр кертү яки аның көчен югалткан дип тану 
буенча чаралар күрə. 

3.11. Татарстан Республикасы Дəүлəт Советы тарафыннан закон чыгару 
инициативасы тəртибендə Россия Федерациясе Федераль Собраниесе Дəүлəт 
Думасына кертелə торган федераль законнар проектлары, Татарстан 
Республикасы законнары проектлары, Татарстан Республикасы Президенты 
Указлары проектлары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты 
карарлары проектлары Коррупциягə каршы экспертиза нəтиҗəлəре белəн 
килешмəгəн, шул исəптəн бəйсез, алар тарафыннан эшлəнгəн федераль 
законнар проектлары, Татарстан Республикасы законнары проектлары, 



Татарстан Республикасы Президенты Указлары проектлары, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары проектлары, Әзерлəүчесе 
əлеге норматив хокукый акт проектларын Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты - Татарстан Республикасы Хөкүмəте Регламентында билгелəнгəн 
тəртиптə, коррупциягə каршы экспертиза бəялəмəсе, шул исəптəн бəйсез, һəм 
үзенең килешмəвен нигезлəп аңлатма язуы белəн Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетына карауга кертə. 

 
IV. Норматив хокукый актлар проектлары буенча иҗтимагый фикер 

алышу  
4.1. Агентлык эшлəнелə торган норматив хокукый актлар проектлары 

буенча җəмəгатьчелек фикер алышуын тəэмин итə. 
4.2. Иҗтимагый фикер алышу максатларында норматив хокукый актлар 

проектлары Татарстан Республикасы дəүлəт хакимияте органнарының 
норматив хокукый актлары проектларын коррупциягə каршы бəйсез экспертиза 
һəм җəмəгатьчелек фикер алышуын үткəрү өчен урнаштыру өчен бердəм төбəк 
интернет-порталы белəн билгелəнгəн (алга таба - Мəгълүмат ресурсы) 
Татарстан Республикасының рəсми порталында урнаштырыла 
(http://tatarstan.ru/regulation). 

4.3. Мəгълүмат ресурсында җəмəгатьчелек фикер алышуын тəэмин итү 
өчен гражданнарның хокукларына, иреклəренə һəм бурычларына кагылышлы 
норматив хокукый актлар проектлары урнаштырыла. 

4.4. Иҗтимагый фикер алышу максатында урнаштырылмый: 
дəүлəт серен тəшкил итүче белешмəлəрне үз эченə алган норматив 

хокукый актлар проектлары яки конфиденциаль характердагы белешмəлəр; 
актларны (аларның структур берəмлеклəрен) үз көчлəрен югалткан дип 

тану турында норматив хокукый актлар проектлары; 
Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Премьер-

министры һəм аның урынбасарларының, җəмəгать фикер алышуның минималь 
срогыннан кимрəк (мəгълүмат ресурсында урнаштырганнан соң биш эш 
көненнəн дə ким) йөклəмəлəрендə билгелəнгəн норматив хокукый актлар 
проектлары); 

Татарстан Республикасы бюджеты кеременə яки чыгымнарына йогынты 
ясый торган норматив хокукый актлар проектлары, Татарстан Республикасы 
бюджеты үтəлешен тəэмин итүгə бəйле норматив хокукый актлар проектлары; 

терроризмга каршы, шул исəптəн террорчылыкны финанслау буенча 
чараларны гамəлгə ашырганда дəүлəт хакимияте органнарының эшчəнлеген 
оештыру, тəэмин итү һəм үзара хезмəттəшлеген җайга салучы норматив 
хокукый актлар проектлары; 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларын закон 
үзгəрешлəренə туры китерүгə юнəлдерелгəн норматив хокукый актлар 
проектлары; 



суд карарларын, прокурор йогынтысы актларын, тикшерү-хисап 
органнары күрсəтмəлəрен гамəлгə ашыру максатларында əзерлəнгəн норматив 
хокукый актлар проектлары; 

дəүлəт функциялəрен һəм административ регламентларны башкаруның 
административ регламентлары проектлары; 

статистик күзəтү формаларын раслау турында норматив хокукый актлар 
проектлары; 

Татарстан Республикасы норматив хокукый актларының гамəлдə булуын 
туктатып тору турында норматив хокукый актлар проектлары. 

4.5. Норматив хокукый актлар проектларын иҗтимагый фикер алышуны 
тəэмин итү өчен структур бүлекчə инициативасы буенча проект эшлəнгəн, 
тəкъдимнəр һəм искəрмəлəр җибəрү өчен адресны (шул исəптəн электрон почта 
адресы), шулай ук иҗтимагый фикер алышуның башлану һəм тəмамлану 
датасын күрсəтə. 

4.6. Норматив хокукый актлар проектларының əзерлəүчесе тарафыннан 
билгелəнə торган иҗтимагый фикер алышу срогы мəгълүмат ресурсында 
урнашкан көннəн алып биш эш көненнəн дə ким булмаска тиеш. 

4.7. Әгəр проект инициативасы буенча эшлəнгəн структур бүлекчəдə 
иҗтимагый фикер алышу нəтиҗəлəре буенча норматив хокукый акт проектын 
эшлəп бетерү турында карар кабул ителгəн булса, норматив хокукый акт 
проекты шулай ук иҗтимагый фикер алышу максатларында урнаштырыла. 

4.8. Мəгълүмат ресурсында норматив хокукый актлар проектларын 
урнаштыру Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан 
билгелəнгəн тəртиптə гамəлгə ашырыла. 

Бəйсез коррупциягə каршы экспертиза үткəрү срогы тəмамланганнан соң 
30 көн эчендə иҗтимагый фикер алышу срогы тəмамланганнан соң актны (акт 
проектын) җаваплы əзерлəүчесе əлеге Тəртипнең 3 нче кушымтасы нигезендə 
җəмəгать тикшерүе барышында кергəн тəкъдимнəр турында иҗтимагый фикер 
алышу барышында ачыкланган коррупциоген факторлар турында җыелма 
мəгълүмат урнаштыра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кушымта № 1 
Татарстан Республикасының 

 инвестицион үсеш агентлыгының  
норматив хокукый актлар һəм  

норматив хокукый актлар проектларны 
коррупциягə каршы экспертиза үткəрү Тəртибенə 

 

Коррупциягә каршы экспертизага кергән норматив хокукый актларны 
һәм норматив хокукый актлар проектларын исәпкә алу Журналы 

 
Экспертиза 

өчен акт 
(акт 

проекты) 
керү датасы 

Актны тəкъдим 
иткəн структур 

бүлекчə (акт 
проекты) 

Актның 
исеме (акт 
проекты) 

Коррупцияч
ел 

нормаларны
ң 

булу/булмав
ы 

Бəялəмə 
төзү 

датасы 

Искəрмəлəр 
(кабат 

экспертиза 
үткəрү турында 

мəгълүмат, кабат 
экспертиза 
нəтиҗəлəре 

буенча бəялəмə 
төзү датасы) (акт 

проектларына 
карата) 

1 2 3 4 5 6 
      
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Кушымта № 2 
Татарстан Республикасының 

 инвестицион үсеш агентлыгының  
норматив хокукый актлар һəм  

норматив хокукый актлар проектларны 
коррупциягə каршы экспертиза үткəрү Тəртибенə 

 
 

Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәсе 
 
 ____________________________________________________________________ 

(норматив хокукый актның реквизитлары яисə 
____________________________________________________________________ 

норматив хокукый акт проектының исеме) 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

«Норматив хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягə каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 
июлендəге 172-ФЗ номерлы Федераль закон, «Норматив хокукый актларга һəм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягə каршы экспертиза үткəрү 
тəртибен раслау турында» 2010 елның 26 февралендəге  96 номерлы  Россия 
Федерациясе Хөкүмəтенең карары, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының аерым карарларына үзгəрешлəр кертү һəм аерым норматив 
хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягə 
каршы экспертиза үткəрү тəртибен раслау турында»  Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының 2009 елның 24 декабрьдəге 883 карарына туры 
килеп,  Норматив хокукый актларга һəм норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягə каршы экспертиза үткəрү методикасы нигезендə, 
анда коррупциячел факторларны ачыклау һəм аларны алга таба юкка чыгару 
максатында актка коррупциягə каршы экспертиза уздырылды.  

Проектта коррупциоген нормалар булу яки булмау:__________________ 
____________________________________________________________________ 

Коррупциоген нормаларны үз эченə алган акт проектының конкрет 
нигезлəмəлəре:_______________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Коррупцияне бетерү өчен формулировкаларны үзгəртү яисə аерым 
нормаларны төшереп калдыру буенча тəкъдимнəр:________________________ 
____________________________________________________________________ 
  
Вазыйфаи зат                       _________________     ________________________ 



                                                     (имза)                        (Ф.И.О.) 
 
 

Кушымта № 3 
Татарстан Республикасының 

 инвестицион үсеш агентлыгының  
норматив хокукый актлар һəм  

норматив хокукый актлар проектларны 
коррупциягə каршы экспертиза үткəрү Тəртибенə 

 

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза һәм (яки) проект буенча 
җәмәгатьчелек фикер алышуы нәтиҗәләре буенча җыелма мәгълүмат 

____________________________________________________________________ 
(норматив хокукый актның төре, норматив хокукый акт проектының 

исеме) 
 

Коррупциягə каршы бəйсез экспертиза 
N 

п/п 
Эксперт (Ф.И.О. (соңгысы - 

булганда)/ аккредитация 
турында күрсəтмəлəр 

реквизитлары) 

Ачыкланган 
коррупция факторы 

Эшлəп 
чыгаручының 

фикерлəре 

    
    
    

Иҗтимагый фикер алышу 
N 

п/п 
Фикер алышуда катнашучы (Ф. 

И. О. (соңгысы-булган 
очракта)/электрон почта 

адресы) 

Фикер алышуда 
катнашучының 

позициясе 

Эшлəп 
чыгаручының 

фикерлəре 

    
    
    
Барлык кергəн тəкъдимнəр саны  
Исəпкə алынган тəкъдимнəрнең гомуми саны  
Өлешчə исəпкə алынган тəкъдимнəрнең гомуми саны  
Исəпкə алынмаган тəкъдимнəрнең гомуми саны  
 

 


