
 
 

  

 



Татарстан Республикасы  

Азнакай муниципаль районы 

Илбәк авыл җирлеге Башкарма комитетының 

22.07.2019 ел №28 карарына кушымта №1  
 

 

Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге Башкарма комитеты 

муниципаль хезмәткәрен коррупцион хокук бозуга җәлеп итү максатларында 

мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр 

итү Тәртибе 

1. Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге Башкарма 

комитеты муниципаль хезмәткәрен коррупцион хокук бозуга җәлеп итү 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы (эш бирүче) 

вәкиленә хәбәр итү Тәртибе (алга таба-Тәртип) «Коррупциягә каршы көрәш 

турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 

(алга таба - Закон) 9 статьясы нигезендә муниципаль хезмәткәрләр 

эшчәнлеген аларның вазыйфаи бурычларын үтәгәндә коррупциячел хокук 

бозулар кылуга җәлеп итү максатларында нинди дә булса затларга 

мөрәҗәгать итү очраклары турында эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр 

итү буенча оештыру максатларында эшләнгән һәм хәбәрнамәләрдә булган 

мәгълүматлар исемлеген, әлеге мәгълүматларны тикшерүне оештыру һәм 

хәбәрләрне теркәү тәртибен билгели. 

2. Коррупцион хокук бозулар кылуга җәлеп итү максатларында эшкә 

алучы вәкиленә мөрәҗәгать итү фактлары турында хәбәрләрне Илбәк авыл 

җирлеге башлыгы исеменә кичекмәстән муниципаль хезмәткәрләргә бирелә 

һәм әлеге тәртип буенча билгеләнгән тәртиптә, №1,2 кушымталар нигезендә, 

мәҗбүри теркәлергә тиеш. 

3. Яллаучы (эш бирүче) вәкиле хокук саклау органнарына, прокуратура 

органнарына яки башка дәүләт органнарына муниципаль хезмәткәрне 

коррупцион хокук бозулар кылуга җәлеп итү фактлары турында хәбәр итәргә 

тиеш. 

4. Муниципаль хезмәткәрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында хәбәрнамәләрдә булган 

мәгълүматларны карау яллаучы (эш бирүче) вәкиле яки хокук бозу 

характерындагы карап комиссия тарафыннан үткәрелә. 

5. Закон проектының 9 статьясындагы 3 өлешендә каралган хокук бозу 

билгеләре муниципаль хезмәткәр гамәлләрендә тикшерү барышында 

ачыкланган очракта комиссия аны муниципаль хезмәттән азат итү буенча 

материаллар әзерли, алар шулай ук муниципаль хезмәткәрне Россия 

Федерациясе законнары нигезендә башка җаваплылыкка тарту өчен тиешле 

органнарга җибәрелә. 

6. Муниципаль хезмәткәрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында хәбәрнамәләрне теркәү 

өчен эшкә алучы (эш бирүче) вәкиле тарафыннан муниципаль хезмәткәрне 

коррупцион хокук бозулар кылуга тарту максатларында мөрәҗәгать итү 

фактлары турында хәбәрнамәләрне исәпкә алу журналы алып барыла. 

7. Әлеге тәртип Азнакай муниципаль районының Илбәк авыл җирлеге 

башлыгы яллаучы булып торган муниципаль хезмәткәрләргә кагыла. 



Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл 

җирлеге Башкарма комитеты муниципаль 

хезмәткәрен коррупцион хокук бозуга җәлеп итү 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары 

турында эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр 

итү Тәртибенә №1 кушымта 

 

Азнакай муниципаль районы 

Илбәк авыл җирлеге Башлыгына 

_____________________________________ 

 
Белешмә 

 

Россия Федерациясе Федераль законның 9 статьясы нигезендә 

Коррупциягә каршы көрәш турында "2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы 

Федераль закон (алга таба-273 номерлы Федераль закон) - 

Закон) мин,_____________________, әлеге белешмәдә түбәндәгене хәбәр итәм 

                      (ф.и.о., вазифа) 

___________ ел  гр. _________________  

                                               (дата)                                                        коррупцион хокук 

бозуга җәлеп итү максатларында, 

_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(коррупцион хокук бозуга җәлеп итү гамәлләрен күрсәтергә). 

 

Дата имза 

 

Хәбәрнамә теркәү  

журналында теркәлгән "___" ________________ ел N ___________ 

_______________________________________ 

(ф.и.о., җаваплы зат вазыйфасы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл 

җирлеге Башкарма комитеты муниципаль 

хезмәткәрен коррупцион хокук бозуга җәлеп итү 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары 

турында эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр 

итү Тәртибенә №2 кушымта 

 

 

Муниципаль хезмәткәрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында хәбәрнамәләрне исәпкә 

алу  журналы 

 

N 

п/п 

Дата Ф.И.О., мөрәҗәгать иткән 

зат вазыйфасы 

Структур бүлекчәнең 

исеме 

Искәрмә 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Азнакай муниципаль районы 

Илбәк авыл җирлеге Башкарма комитетының 

22.07.2019 ел №28 карарына кушымта №1  
 

Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге муниципаль хезмәткәрен 

коррупцион хокук бозулар кылуга тарту максатларында мөрәҗәгать итү 

фактлары турында белдерүдә булган мәгълүматлар исемлеге 

 

1. Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге Башкарма комитеты 

муниципаль хезмәткәренең фамилиясе, исеме, атасының исеме, уведомление 

тутыра, ул биләгән вазифаны, структур бүлекчәне күрсәтә. 

2. Коррупциячел хокук бозулар кылуга сәләтле физик (юридик) зат турында 

барлык танылган мәгълүмат. 

3. Күздә тотылган коррупцион хокук бозуларның асылы (хезмәт 

вазифаларыннан явызларча файдалану, бюджет акчаларын максатчан 

файдаланмау, вазыйфаи вәкаләтләрне арттыру, вазифаи затның вәкаләтләрен 

бирү, эшмәкәрлек эшчәнлегендә законсыз катнашу, ришвәт алу, ришвәт бирү 

һәм башкалар). 

4. Коррупцион хокук бозуларга тарту ысулы (сатып алу, янау, алдау, көчләү 

һәм һ.б.). 

5. Коррупцион хокук бозуларга ия булу вакыты, датасы, урыны. 

6. Коррупцион хокук бозуларга тартылу сәбәпләре (телефон сөйләшү, шәхси 

очрашу, почта җибәрү һәм тд.). 

7. Белешмә кәгазен тутыру датасы. 

8. Белешмәне тутырган, Азнакай муниципаль районы  Илбәк авыл җирлеге 

Башкарма комитеты муниципаль хезмәткәренең имзасы. 

9. Башка мәгълүматлар (Азнакай муниципаль районы Илбәк авыл җирлеге 

Башкарма комитеты муниципаль хезмәткәре каравына). 


