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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   КАРАР 

          28 август  2019 ел                                                                                           № 27  

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетының 06.03.2015 ел №04  «Татарстан 

Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетында муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел хокук 

бозулар кылуга тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү 

фактлары турында эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр 

итү тҽртибе турында» карарына үзгҽреҽлҽр кертү турында 

 

 

Азнакай шҽһҽр прокуратурасының 26.06.2019 ел  № 02-08-03/741/2019 

«Коррупциягҽ каршы тору турындагы законнарны бозуларны бетерү турында» 

күрсҽтмҽсен исҽпкҽ алып карар бирәм: 
 

          1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетында муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында мөрҽҗҽгать итү фактлары турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) 

вҽкиленҽ хҽбҽр итү тҽртибен, кушымта нигезендҽ, расларга. 

          2. Ҽлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мҽгълүмат рҽсми 

порталы»нда түбҽндҽге веб-адрес буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru һҽм  

Азнакай муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет мҽгълүмат-

телекоммуникация челтҽрендҽ түбҽндҽге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 
        3. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үз артымнан калдырам.  

 

 

 

 

 

    Җитҽкче                                                                                    М.И.Солтанов  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


 

Азнакай муниципаль районы Азнакай шҽһҽре 

Башкарма комитеты җитҽкчесе карарына кушымта 

 ________20___ ел № _______ 

 

 

 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетында 

муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында 

мөрҽҗҽгать итү фактлары турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр итү 

ТҼРТИБЕ 

 

1. Эшкҽ алучы (эш бирүче) вҽкиленҽ муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел 

хокук бозуга тарту максатында мөрҽҗҽгать итү факты турында хҽбҽр итү тҽртибе 

(алга таба - тҽртип) «Коррупциягҽ каршы көрҽш турында» 2008 елның 25 

декабрендҽге 273-ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 5 өлеше 

нигезендҽ эшлҽнде. 

Тҽртип Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесе (алга таба - 

җитҽкче) эшкҽ яллаучы вҽкиле булган муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ коррупцион 

хокук бозуга тарту максатыннан мөрҽҗҽгать итү факты турында хҽбҽр итү 

процедурасын регламентлаштыра. 

2. Коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатыннан мөрҽҗҽгать итү 

фактлары турында хҽбҽрнамҽ (ҽлеге фактлар буенча тикшерү үткҽрелгҽн яки 

үткҽрелгҽн очраклардан тыш) муниципаль хезмҽткҽрнең вазыйфаи (хезмҽт) бурычы 

булып тора. 

3. Коррупциячел хокук бозу кылуга тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү факты 

турында яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽрнамҽ (алга таба - хҽбҽрнамҽ) Тҽртипкҽ 

№ 1 кушымта нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ язма рҽвештҽ төзелҽ. 

Бу хҽбҽрнамҽдҽ түбҽндҽге мҽгълүмат чагылырга тиеш: 

- хҽбҽрнамҽне җибҽргҽн затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

алыштырыла торган вазифасы һҽм структур бүлекчҽсе, яшҽү урыны һҽм телефоны; 

- коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында нинди дҽ булса 

затларның хезмҽт вазыйфаларын башкаруына бҽйле рҽвештҽ муниципаль 

хезмҽткҽргҽ мөрҽҗҽгать итү факты (очраклары билгеле булды) булган хҽллҽрнең 

тасвирламасы (датасы, урыны, вакыты, башка шартлар)); 

- муниципаль хезмҽткҽргҽ карата кылган мөрҽҗҽгатьнең (хезмҽткҽргҽ карата зат 

тарафыннан башкарылган гамҽллҽр, тҽкъдим, гариза, талҽплҽр, мөрҽҗҽгать) 

җентекле тасвирламасы, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрне кылуга этҽргҽн 

коррупциячел хокук бозу билгелҽре булган гамҽллҽр тасвирламасы;; 

- коррупцион хокук бозуларга тартучы физик (юридик) зат турында барлык 

мҽгълүматлар; 

- коррупциячел хокук бозуларга тартылу ысулы һҽм шартлары (подкуп, угроза, 

алдау һ. б.), шулай ук коррупциячел хокук бозулар кылу турында затның тҽкъдимен 

кабул итүдҽн баш тарту (килешү) турында мҽгълүмат; 

- хҽбҽрнамҽне прокуратура органнарына яисҽ башка дҽүлҽт органнарына 

җибҽрү датасы (нинди). 

Хҽбҽрнамҽгҽ муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозу кылуга тарту 

максатларында нинди дҽ булса затларның мөрҽҗҽгать итү шартларын раслаучы 

барлык материаллар теркҽлҽ. 



4. Хҽбҽрнамҽ җитҽкче (зат, аның вазыйфаларын башкаручы) исеменҽ языла һҽм 

коррупцион һҽм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затка 

(алга таба - җаваплы зат) кичекмҽстҽн, ҽ ҽгҽр күрсҽтелгҽн тҽкъдим эш вакытыннан 

тыш керсҽ, - хезмҽт итү урынына килеп җитүгҽ үк, кичекмҽстҽн тапшырыла. 

Вазыйфаи (хезмҽт) бурычларын үтҽгҽндҽ яисҽ даими хезмҽт итү урыны 

чиклҽреннҽн тыш муниципаль хезмҽткҽр булганда, хҽбҽрнамҽ почта аша, факсималь 

элемтҽ каналлары яисҽ электрон элемтҽнең бүтҽн һҽркем өчен мөмкин булган башка 

каналлары аша җибҽрелергҽ мөмкин. 

5. Җаваплы зат муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга 

тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү фактлары турындагы хҽбҽрнамҽлҽрне теркҽү 

журналында № 2 кушымта нигезендҽ (алга таба-Журнал) терки. 

6. Хҽбҽрнамҽне теркҽгҽннҽн соң, муниципаль хезмҽткҽргҽ имза өчен, 

хҽбҽрнамҽне кабул иткҽн зат турындагы белешмҽлҽрне һҽм аны теркҽү датасын 

күрсҽтеп, хҽбҽрнамҽ күчермҽсе бирелҽ. Хҽбҽрнамҽ почта аша килгҽн очракта, 

хҽбҽрнамҽнең күчермҽсе почта аша заказлы хат белҽн мөрҽҗҽгать иткҽн муниципаль 

хезмҽткҽргҽ җибҽрелҽ. 

Хҽбҽрнамҽне теркҽүдҽн баш тарту, шулай ук хҽбҽрнамҽнең күчермҽсен бирмҽү 

рөхсҽт ителми. 

Алынган мҽгълүматларның конфиденциальлеге «Персональ мҽгълүматлар 

турында» 2006 елның 27 июлендҽге 152-ФЗ номерлы Федераль закон талҽплҽре 

нигезендҽ тҽэмин ителҽ. 

7. Җаваплы зат, хҽбҽрнамҽне теркҽгҽн көнне, Эчке эшлҽр органнарына яисҽ 

башка дҽүлҽт органнарына җибҽрү турында Карар кабул итү өчен, аны җитҽкчегҽ 

(аның вазыйфаларын башкаручы затка) карауга тапшыра. 

8. Җитҽкче (аның вазыйфаларын башкаручы зат) Эчке эшлҽр органнарына яисҽ 

башка дҽүлҽт органнарына хҽбҽрнамҽлҽр җибҽрү турында Карар кабул иткҽндҽ, 

җаваплы зат, мондый карар кабул ителгҽн көннҽн соң ике эш көненнҽн дҽ соңга 

калмыйча, материаллар кушып, хҽбҽрнамҽ җибҽрүне гамҽлгҽ ашыра. 

9. Эшкҽ алучы вҽкиленҽ, прокуратура органнарына яисҽ башка дҽүлҽт 

органнарына коррупциячел хокук бозуга тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү 

фактлары турында хҽбҽр иткҽн муниципаль хезмҽткҽр Россия Федерациясе 

законнары нигезендҽ дҽүлҽт яклавында тора. 

10. "Коррупциягҽ каршы көрҽш турында" 2008 елның 25 декабрендҽге 273-ФЗ 

номерлы Федераль законның 9 статьясы нигезендҽ муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 

коррупциячел хокук бозулар кылуга тартылу фактлары турында эшкҽ алучы 

вҽкиленҽ хҽбҽр итү бурычын үтҽмҽү муниципаль хезмҽттҽн азат итүгҽ яки аны 

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ башка төр җаваплылыкка тартуга китерҽ 

торган хокук бозу булып тора. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетында муниципаль 

хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга 

тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү фактлары 

турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр 

итү Тҽртибенҽ кушымта №1 

 

                                            Татарстан Республикасының Азнакай районы 

 Азнакай шҽһҽре Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ  

  

                                             ____________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., вазифа һҽм структура бүлекчҽсе 

                                             ___________________________________________________ 
                                         яшҽү адресы, телефон номеры) 

 

хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү 

мөрҽҗҽгать итү фактлары турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр итү  

 

 

    Мине коррупциягҽ тарту максатыннан мөрҽҗҽгать итү факты турында хҽбҽр итҽм 

________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О., вазифа, 

__________________________________________________________________________ 

хокук бозуга тартучы физик (юридик) зат турында барлык мҽгълүматлар)     
Хокук бозуга тартылу минем тарафтан 

__________________________________________________________________________ 
  (муниципаль хезмҽткҽргҽ кергҽн тулы тасвирлама күрсҽтелҽ 

_________________________________________________________________________________ 

хезмҽткҽргҽ карата зат тарафыннан башкарылган 

гамҽллҽр,_________________________________________________________________________________ 

тҽкъдимнҽр, гаризалар, талҽплҽр, башка формада мөрҽҗҽгать 

итү),__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

шулай ук коррупция билгелҽрен үз эченҽ алган гамҽллҽрнең тасвирламасы 

   муниципаль хезмҽткҽрне кылган хокук бозулар) 

Хокук бозуга тартылу авыруы аша башкарылды ________________ 

__________________________________________________________________________ 
(ысулы һҽм обстоятельства склонения: подкуп, угроза, алдау һ. б., шулай ук мҽгълүмат  

 коррупциячел хокук бозуны кылу турында затның тҽкъдимен кабул итүдҽн баш тарту (ризалыгы) турында)    
Хокук бозуга тартылу башкарылды _____________________________ 
                                                               (телефоннан сөйлҽшкҽндҽ, шҽхси очрашканда, 

                                                                   социаль челтҽрлҽр һ. б.) 

    Хокук бозуга тартылу булды  _________ сҽг. _______ мин. 

"__" __________ 20__ г. в ________________________________________________ 

                                                                            (шҽһҽр, адрес) 

Шулай ук хҽбҽр җиткерҽм _________________________________________ 
                                                            (прокуратура органнарына хҽбҽр итү датасы 

яки башка дҽүлҽт органнары (ниндилҽре)) 

________________        _________________   ______________________________ 
    (дата)                                   (имза)                            (имза расшифровкасы) 

 

 

 

 

 

 



 

Мөрҽҗҽгать теркҽлгҽн 

хҽбҽрнамҽлҽрне исҽпкҽ алу журналында 

 «_____»____________ ел № _____ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. җаваплы зат вазыйфасы) 

 
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетында муниципаль 

хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга 

тарту максатларында мөрҽҗҽгать итү фактлары 

турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ хҽбҽр 

итү Тҽртибенҽ кушымта №2 

 
 
 
 
 

 

 

муниципаль хезмҽткҽрне коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында 

мөрҽҗҽгать итү фактлары турында эшкҽ яллаучы (эш бирүче) вҽкиленҽ  

хҽбҽрнамҽлҽрне теркҽү журналы  

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О., хҽбҽрнамҽ 

биргҽн затның 

вазыйфасы 

Структур 

бүлекчҽнең исеме 

Уведомление 

тапшырган 

кешегҽ имза 

Регистрациягҽ 

алучының 

Ф.И.О.  

Регистрация

гҽ 

алучының 

имзасы 

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


