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Татарстан Республикасы мәдәни мирас 
объектларын саклау комитетында норматив  
хокукый актлар һәм норматив хокукый актларның 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза 
турында 
 

 
 
«Норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына 

коррупциягә каршы экспертиза турында» 2009 елның 17 июлендәге 172-ФЗ 
номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Норматив хокукый 
актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза турында» 2010 елның 26 февралендәге 96 номерлы карары нигезендә, 
«Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый 
актлары проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза тәэмин итүнең һәм 
аларны әзерләгәндә җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алуның өстәмә гарантияләре 
турында » Татарстан Республикасы Президентының 2017 елның 29 июнендәге УП-
575 номерлы Указы, «Аерым норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый 
актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен раслау 
турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына үзгәрешләр кертү хакында» 2009 елның 24 декабрендәге 883 номерлы 
карары нигезендә  боерам: 

  
1. Татарстан Республикасы мәдәни мирас  объектларын саклау комитетында 
норматив хокукый актлар һәм норматив хокукый актларның проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен расларга. 

 
2. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам. 
 
 
Рәис                                                                                                  И.Н. Гущин 
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Татарстан Республикасы мәдәни мирас  объектларын саклау комитетында 
норматив хокукый актлар һәм норматив хокукый актларның проектларына 

коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибе 
 

 I. Гомуми нигезләмәләр 
 

1.1. Әлеге Тәртип Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын 
саклау комитетының норматив хокукый актларына һәм норматив хокукый актлары 
проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертизаны да кертеп коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү процедурасын билгели. 

1.2.  Коррупциягә каршы экспертиза «Норматив хокукый актларга һәм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза турында» 
2009 елның 17 июлендәге 172-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе 
Хөкүмәтенең 2010 елның 26 февралендәге Карары белән расланган норматив 
хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 
экспертиза үткәрү методикасы нигезендә үткәрелә  

 Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарының норматив хокукый актлары проектларына коррупциягә 
каршы бәйсез экспертиза тәэмин итүнең һәм аларны әзерләгәндә җәмәгатьчелек 
фикерен исәпкә алуның өстәмә гарантияләре турында» 2017 елның 29 июнендәге 
УП-575 номерлы Указы», «Аерым норматив хокукый актларга һәм норматив 
хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү тәртибен 
раслау һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым 
карарларына үзгәрешләр кертү турында»  2009 елның 24 декабрендәге 883 
номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары белән, 
Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы дәүләт 
хакимияте органнарының норматив хокукый актлары проектларына коррупциягә 
каршы бәйсез экспертиза тәэмин итүнең һәм аларны әзерләгәндә җәмәгатьчелек 
фикерен исәпкә алуның өстәмә гарантияләре турында «2017 елның 29 июнендәге 
УП-575 номерлы Указын гамәлгә ашыру чаралары хакында» 2017 елның 15 
августындагы 580 номерлы карары. 

1.3. Норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза 
аларның хокукый экспертизасы үткәргәндә ясала. 

Норматив хокукый актларга коррупциягә каршы экспертиза аларны куллану 
мониторингы, шулай ук комитетка коррупциячел факторлар булу турында 
мәгълүмат кергән очракта үткәрелә. 

 
Татарстан Республикасы мәдәни 
мирас объектларын саклау 
комитетының 2019 63-П 
№ боерыгы белән расланган  
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Коррупциягә каршы экспертиза үз көчен югалткан яисә юкка чыгарылган 
норматив хокукый актларга карата үткәрелми. 
1.4. Коррупциягә каршы экспертиза максаты булып норматив хокукый актларда 
һәм норматив хокукый актларда коррупциячел факторларны ачыклау һәм алга таба 
юкка чыгару тора. 
Комитетта норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза оештыруның төп принциплары 
булып тора: 
1) норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза 
уздыруның мәҗбүрилеге;  
2) башка норматив хокукый актлар белән үзара бәйләнештә норматив хокукый 
актны (норматив хокукый акт проектын) бәяләү; 
3) норматив хокукый актларга (норматив хокукый актлар проектлары) коррупциягә 
каршы экспертиза нәтиҗәләренең нигезлелеге, объективлыгы һәм тикшерелүе); 
4) комитетның һәм аның вазыйфаи затларының норматив хокукый актларга 
(норматив хокукый актлар проектлары) коррупциягә каршы экспертиза үткәргәндә 
граждан җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлеге. 
1.5. Комитет норматив хокукый актлары һәм норматив хокукый актлар 
проектларына коррупциягә каршы экспертиза комитетның хокукый, оештыру һәм 
кадрлар эше бүлеге тарафыннан үткәрелә.  Норматив хокукый актларга һәм 
норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү 
өчен җаваплы зат (алга таба – җаваплы зат) мәдәни мирас объектларын саклау 
буенча Татарстан Республикасы Комитеты рәисе боерыгы белән билгеләнә (алга 
таба - Комитет рәисе). 
  

II. Комитетның норматив хокукый актлары проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза 

 
 2.1. Комитетның структур бүлекчәсе тарафыннан әзерләнгән норматив 
хокукый акт проекты Коррупциягә каршы экспертизага кергән норматив хокукый 
актларны һәм норматив хокукый актлар проектларын исәпкә алу журналында (алга 
таба - журнал) кергән көнне теркәлә (әлеге Тәртипкә 1 нче кушымта). 
 Коррупциягә каршы экспертиза норматив хокукый акт проектын теркәгән 
көннән алып биш эш көне эчендә үткәрелә. 
  2.2. Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча төзелә  
түбәндәге белешмәләр чагылдырыла торган 2 нче кушымта нигезендә форма 
буенча бәяләмә:      
 экспертиза өчен тәкъдим ителгән норматив хокукый акт проекты 
реквизитлары; 
 проектта коррупциоген факторлар норматив хокукый актының булу яки 
булмавы; 
 коррупция факторлары булган норматив хокукый акт проектының конкрет 
нигезләмәләре;  
хокукый нормаларның формулировкаларын үзгәртү яисә коррупцияне бетерү өчен 
аерым нормаларны төшереп калдыру буенча тәкъдимнәр.   
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         2.3. Коррупциоген факторлар булганда, комитетның норматив 
хокукый акт проектын әзерләгән структур бүлекчәсе, бәяләмә алган көннән өч көн 
эчендә проектны эшләп бетерә һәм коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен 
комитетның хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлегенә җибәрә. Коррупциягә 
каршы экспертиза кабат эшләп бетерелгән норматив хокукый акт проекты кергән 
көннән алып өч эш көне эчендә үткәрелә. 
 

III. Комитетның норматив хокукый актлары проектларына коррупциягә каршы 
бәйсез экспертиза 

  
 
 3.1. Бәйсез коррупциягә каршы экспертиза үткәрү өчен, әзерләүчесе 
норматив хокукый акт проектын комитетның хокукый, оештыру һәм кадрлар эше 
бүлегенә, бердәм региональ интернет-порталга карап тикшерүгә җибәрү көненә 
туры килгән эш көне дәвамында урнаштыра. 
 Норматив хокукый актлар проектларын коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза уздыру өчен урнаштырганда эшләүче эксперт бәяләмәләрен җибәрү 
өчен адресны (шул исәптән электрон почта адресы), бәйсез экспертиза үткәрү 
сроклары турында мәгълүмат, проект буенча тәкъдимнәр кертү, шулай ук норматив 
хокукый актлар проектлары буенча эксперт бәяләмәләрен һәм тәкъдимнәрен 
җибәрү өчен бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр кабул итүне башлау 
һәм тәмамлау даталарын күрсәтә. 
 Бәйсез коррупциягә каршы экспертиза дәүләт серен тәшкил итүче норматив 
хокукый актлар проектларына яки конфиденциаль характердагы белешмәләргә 
карата үткәрелми. 
 Комитетның норматив хокукый актлары проектларын иҗтимагый фикер 
алышуны уздыру максатларында урнаштыру Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы Президентының «Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан эшләнә торган Татарстан 
Республикасы дәүләт хакимияте органнарының норматив хокукый актлары 
проектлары турында» 2017 елның 29 июнендәге УП-575 номерлы Указын гамәлгә 
ашыру чаралары хакында» 2017 елның 15 августындагы 580 номерлы карары белән 
расланган Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары 
тарафыннан эшләнә торган норматив хокукый актлары проектлары Иҗтимагый 
фикер алышуны тәэмин итү турында Нигезләмә белән билгеләнгән тәртиптә һәм 
очракларда гамәлгә ашырыла. гарантияләре белән тәэмин итү, коррупциягә каршы 
бәйсез экспертиза норматив хокукый актлар проектларын Татарстан Республикасы 
дәүләт хакимияте органнарының һәм җәмәгать фикерен исәпкә алу вакытында, 
аларны әзерләү». 
 3.2. Бәйсез коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә 
кергән көнне комитетның норматив хокукый акт проектын әзерләү өчен җаваплы 
структур бүлекчәсе аны администраторлык һәм бухгалтерлык исәбе бүлегенә 
теркәүгә җибәрә.  
 Бәйсез коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр 
норматив хокукый акт проектын эшләүче тарафыннан аны алган көннән алып 15 
көн эчендә мәҗбүри каралырга тиеш. 
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 Бәйсез коррупциягә каршы экспертиза үткәргән юридик яки физик 
затка тикшерү нәтиҗәләре буенча, Бәяләмәдә ачыкланган коррупция фактлары 
турында мәгълүмат яки ачыкланган коррупциячел факторларны бетерү ысулы 
турында тәкъдимнәр булмаган очраклардан тыш, дәлилләнгән җавап җибәрелә. 
 Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр карап 
тикшерелергә тиеш түгел: 
 юридик затлар һәм физик затлар тарафыннан әзерләнгән, норматив хокукый 
актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез 
экспертиза үткәрү буенча экспертлар сыйфатында Россия Федерациясе Юстиция 
министрлыгы аккредитацияләнмәгән; 
 Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан расланган тиешле 
формада түгел. 
 Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза нәтиҗәләре буенча Россия 
Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан расланган тиешле формада 
булмаган бәяләмә алынган очракта, мондый бәяләмә, сәбәпләрен күрсәтеп, 
теркәлгән көннән алып, 15 көннән дә соңга калмыйча кире кайтарыла. 
 

IV. Комитетның норматив хокукый актларына коррупциягә каршы экспертиза 
 

 4.1.Комитет норматив хокукый актларына коррупциягә каршы экспертиза 
норматив хокукый актларда аларны комитетның структур бүлекчәсе тарафыннан 
куллануга мониторинг үткәргәндә, яисә комитетның башка хезмәткәре тарафыннан 
чыгарылган, шулай ук актта коррупциоген фактор булу турында теләсә нинди ысул 
белән мәгълүмат алганда үткәрелә. 
  4.2. Норматив хокукый актлар журналда хокукый, оештыру һәм кадрлар эше 
бүлегенә кергән көнне теркәлә. 
 Коррупциягә каршы экспертиза норматив хокукый акт теркәлгән көннән 
алып биш эш көне эчендә үткәрелә. 
 Норматив хокукый актка коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәләре 2.2 
пункт нигезендә төзелә торган бәяләмә белән рәсмиләштерелә.  әлеге тәртип 
журналда чагылдырыла да инде. 
 4.3.  Әлеге акт инициативасы буенча чыгарылган комитетның структур 
бүлекчәсе өч көн эчендә тиешле норматив хокукый актка үзгәрешләр һәм 
өстәмәләр кертү турында норматив хокукый акт проектын әзерли һәм аны 
хокукый, оештыру һәм кадрлар эше бүлегенә коррупциягә каршы экспертизага 
җибәрә. 
  Коррупциягә каршы экспертиза әлеге Тәртипнең 2 нче бүлеге нигезендә 
үткәрелә  
. 
 4.4. Коррупциягә каршы экспертиза үткәргәндә, шул исәптән бәйсез 
рәвештә ачыкланган коррупциоген факторлар норматив хокукый акт әзерләү өчен 
җаваплы комитетның структур бүлекчәсе тарафыннан юкка чыгарыла.  
 
Норматив хокукый акт проектына аның коррупциягә каршы экспертизасын 
үткәргәннән соң үзгәрешләр кертелгән очракта норматив хокукый акт проекты 
Коррупциягә каршы кабат экспертиза үткәрелергә тиеш. 
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Татарстан Республикасы мәдәни  

мирас  объектларын саклау  
комитетында норматив хокукый  

актлар һәм норматив хокукый  
актларның проектларына коррупциягә 

каршы экспертиза үткәрү Тәртибенә 
1 нче кушымта 

 
 

  
 

Коррупциягә каршы экспертизага алынган норматив хокукый актлар һәм норматив 
хокукый актлар проектларын исәпкә алу журналы 

 
Экспертизага 

акт (акт 
проекты) 

кергән көн 
 

Актны (акт 
проектын) 

тәкъдим иткән 
структур 
бүлекчә  

 

Акт (акт 
проекты) төре 

Коррупциог
ен нормалар 

булу-
булмау 

 

Нәтиҗә 
чыгарган көн 

 

Искәрмәләр 
(кабат экспертиза 
үткәрү турында 

мәгълүмат, кабат 
экспертиза 
нәтиҗәләре 

буенча бәяләмә 
төзү датасы) (акт 

проектларына 
карата) 

1 2 3 4 5 6 
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Татарстан Республикасы мәдәни  
мирас  объектларын саклау  

комитетында норматив хокукый  
актлар һәм норматив хокукый  

актларның проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза 

үткәрү Тәртибенә 
2 нче кушымта 

 
 
 

Коррупциягә каршы экспертиза нәтиҗәсе 
______________________________________________________________________ 

(норматив хокукый акт реквизитлары яисә норматив хокукый акт проектының атамасы) 
__________________________________________________________________________________ 

(керү датасы) 
__________________________________________________________________________________ 

(экспертиза үткәрү датасы) 
 

  «Аерым норматив хокукый актларга һәм аларның проектларына коррупциягә 
каршы экспертиза үткәрү тәртибен раслау һәм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында «2009 
елның 24 декабрендәге 883 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинеты карары» 

____________________________________________________________________
__ 

(коррупциягә каршы экспертиза үткәрүнең сәбәбе) 
 
Проектта коррупциоген нормалар булу яки булмау: 
______________________________________________________________________ 
Коррупциоген нормаларны үз эченә алган акт проектының конкрет нигезләмәләре: 
______________________________________________________________________ 
Коррупцияне бетерү өчен формулировкаларны үзгәртү яисә аерым нормаларны 
төшереп калдыру буенча тәкъдимнәр: 
______________________________________________________________________ 
 
 
Җаваплы зат                                _________________________  
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Татарстан Республикасы мәдәни  
мирас  объектларын саклау  

комитетында норматив хокукый  
актлар һәм норматив хокукый  

актларның проектларына 
коррупциягә каршы экспертиза 

үткәрү Тәртибенә 
3нче кушымта 

 
                                    
                                                       

   
Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза һәм (яки) иҗтимагый фикер алышу 

нәтиҗәләре буенча җыелма мәгълүмат 
 

_____________________________________________________ 
(акт яки акт проекты төре) 

 Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын саклау комитеты 
 

Коррупциягә каршы бәйсез экспертиза 

/п 

Эксперт (Ф. И. О. 
(соңгысы-булган 
очракта)/аккредитация 
турында боерык 
реквизитлары) 

Ачыкланган 
коррупциоген фактор 

Эшләүченең 
шәрехләре 

   
   
   

Иҗтимагый фикер алышу 

/п 

Фикер алышуда 
катнашучы 
(Ф. И. О. (соңгысы-
булган 
очракта)/электрон 
почта адресы) 

Фикер алышуда 
катнашучының 
позициясе 

Эшләүченең 
шәрехләре 
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Алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны  
Исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны  
Өлешчә исәпкә алынган тәкъдимнәрнең гомуми саны  
Исәпкә алынмаган тәкъдимнәрнең гомуми саны  

 


