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КАР АР

Азнакай муниципаль районыньщ «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэрен 
коррупцион хокук бозуга жэлеп иту максатларында 
морэжэгать иту фактлары турында эшкэ алучы (эш 
бируче) вэкиленэ хэбэр иту Тэртибен раслау 
хакында

«Коррупциягэ карты  керэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 27Э-ФЗ 
номерлы Федераль законный 9 статьясындагы 5 елеше нигезендэ Азнакай 
муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
Башкарма комитеты карар бирэ:

1. Расларга:
Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 

муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэрен коррупцион 
хокук бозуга жэлеп иту максатларында морэжэгать иту фактлары турында эшкэ 
алучы (эш бируче) вэкиленэ хэбэр иту Тэртибен (№1 кушымта).

- Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэрен 
коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында морэжэгать иту 
фактлары турында эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленец хэбэрнамэлэрендэ булган 
мэгълуматлар исемлеген (№2 кушымта).

2. «Муниципаль хезмэткэрне хокук бозулар кылуга жэлеп иту 
максатларында мврэжэгать иту фактлары турында эшкэ алучы (эш бируче) 
вэкиленэ хэбэр иту тэртибен раслау хакында» Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге 
Башкарма комитеты 06.07.2009 ел № 6 карары уз кочен югалткан дип танырга.
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3. Элеге карарны «Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэгълумат 
порталында» http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн 
халыкка игълан итэргэ Ьэм Азнакай муниципаль районынын, Интернет мэгълумат- 
телекоммуникация челтэрендэ: http//aznakay evo.tatar.ru. веб-адрес буенча
урнаштырырга.

4. Элеге карарньщ утэлешен контрольдэ тотуны узем артыннан калдырам.

И.И. Мехэмэтж;анов

http://pravo.tatarstan.ru


Татарстан Республикасы Азнакай 
муниципаль районы «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» Башкарма комиеты 
карарына кущымта №1 
« 0 3 у> Г 9  2019 ел № f £ £

Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэрен коррупцион хокук бозуга 

жэлеп иту максатларында морэжэгать иту фактлары турында эшкэ алучы (эш
бируче) взкиленз хэбэр иту Тэртибе

1. Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэрен коррупцион 
хокук бозуга жэлеп иту максатларында морэжэгать иту фактлары турында эшкэ 
алучы (эш бируче) вэкиленэ хэбэр иту Тэртибе (алга таба-Тэртип) «Коррупциягэ 
каршы керэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 273-ФЗ номерлы Федераль 
законныц (алга таба - Закон) 9 статьясы нигезендэ муниципаль хезмэткэрлэр 
эшчэнлеген аларныц вазыйфаи бурычларын утэгэндэ коррупциячел хокук бозулар 
кылуга жэлеп иту максатларында нинди дэ булса затларга морэжэгать иту 
очраклары турында эшкэ алучы (эш бируче) вэкиленэ хэбэр иту буенча оештыру 
максатларында эшлэнгэн Ьэм хэбэрнамэлэрдэ булган мэгълуматлар исемлеген, 
элеге мэгълуматларны тикшеруне оештыру Ьэм хэбэрлэрне теркэу тэртибен 
билгели.

2. Коррупцион хокук бозулар кылуга жэлеп иту максатларында эшкэ алучы 
вэкиленэ морэжэгать иту фактлары турында хэбэрлэрне «Актубэ шэЬэр 
тибындагы бистэ» муниципаль берэмлеге башлыгы исеменэ кичекмэстэн 
муниципаль хезмэткэрлэргэ бирелэ Ьэм элеге тэртип буенча билгелэнгэн 
тэртиптэ, № 1,2 кушымталар нигезендэ, мэжбури теркэлергэ тиеш.

3. Яллаучы (эш бируче) вэкиле хокук саклау органнарына, прокуратура 
органнарына яки башка дэулэт органнарына муниципаль хезмэткэрне коррупцион 
хокук бозулар кылуга жэлеп иту фактлары турында хэбэр итэргэ тиеш.

4. Муниципаль хезмэткэрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 
максатларында морэжэгать иту фактлары турында хэбэрнамэлэрдэ булган 
мэгълуматларны карау яллаучы (эш бируче) вэкиле яки хокук бозу 
характерындагы карап комиссия тарафыннан уткэрелэ.

5. Закон проектыныц 9 статьясындагы 3 олешендэ каралган хокук бозу 
билгелэре муниципаль хезмэткэр гамэллэрендэ тикшеру барышында ачыкланган 
очракта комиссия аны муниципаль хезмэттэн азат иту буенча материаллар эзерли, 
алар шулай ук муниципаль хезмэткэрне Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
башка жаваплылыкка тарту очен тиешле органнарга жибэрелэ.

6. Муниципаль хезмэткэрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 
максатларында морэжэгать иту фактлары турында хэбэрнамэлэрне теркэу очен 
эшкэ алучы (эш бируче) вэкиле тарафыннан муниципаль хезмэткэрне коррупцион 
хокук бозулар кылуга тарту максатларында морэжэгать иту фактлары турында 
хэбэрнамэлэрне исэпкэ алу журналы алып барыла.

7. Элеге тэртип Азнакай муниципаль районыныц «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге башлыгы яллаучы булып торган муниципаль 
хезмэткэрлэргэ кагыла.



Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль 
хезмэткэрен коррупцион хокук бозуга жэлеп иту максатларында 
мерэжэгать иту фактлары турында эшкэ алучы (эш бируче) 
вэкиленэ хэбэр иту Тэртибенэ №1 кущымта

Азнакай муниципаль районы «Актубэ 
шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге Башлыгына

Белешмэ

Россия Федерациясе Федераль законныц 9 статьясы нигезендэ 
«Коррупциягэ карты  керэш турында» 2008 елныц 25 декабрендэге 27Э-ФЗ 
номерлы Федераль закон (алга таба- Закон) мин,______________________________,

(ф.и.о., вазифа)
элеге белешмэдэ тубэндэгене хэбэр итэм________ ел гр .______________________

(дата)
коррупцион хокук бозуга ж;элеп иту максатларында,

(коррупцион хокук бозуга жэлеп иту гамэллэрен курсэтергэ).

Дата Имза

Хэбэрнамэ теркэу 
журналында теркэлгэн
« » ел №

(ф.и.о., жаваплы зат вазыйфасы)



Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль 
хезмэткэрен коррупцион хокук бозуга жэлеп иту максатларында 
морэжэгать иту фактлары турында эшкэ алучы (эщ бируче) 
вэкиленэ хэбэр иту Тэртибенэ №2 кушымта

Муниципаль хезмэткэрне коррупцион хокук бозулар кылуга тарту максатларында 
морэжэгать иту фактлары турында хэбэрнамэлэрне исэпкэ алу журналы

№
п/п

Дата Ф.И.О., морэжэгать иткэн 
зат вазыйфасы

Структур булекчэнец 
исеме

Искэрмэ



Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 
районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» 
Башкарма комиеты карарына кущымта №2 
« ОЗъ 0 3  2019 ел № f P f

Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэИзр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге муниципаль хезмэткэрен коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында морэжэгать иту фактлары турында белдерудэ булган
мэгълуматлар исемлеге

1. Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы бистэ» муниципаль 
берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэренец фамилиясе, исеме, 
атасыныц исеме, уведомление тутыра, ул билэгэн вазифаны, структур булекчэне 
курсэтэ.
2. Коррупциячел хокук бозулар кылуга сэлэтле физик (юридик) зат турында 
барлык танылган мэгълумат.
3. Куздэ тотылган коррупцион хокук бозуларныц асылы (хезмэт вазифаларыннан 
явызларча файдалану, бюджет акчаларын максатчан файдаланмау, вазыйфаи 
вэкалэтлэрне арттыру, вазифаи затныц вэкалэтлэрен биру, эшмэкэрлек 
эшчэнлегендэ законсыз катнашу, ришвэт алу, ришвэт биру Ьэм башкалар).
4. Коррупцион хокук бозуларга тарту ысулы (сатып алу, янау, алдау, кечлэу Ьэм 
h.6.).
5. Коррупцион хокук бозуларга ия булу вакыты, датасы, урыны.
6. Коррупцион хокук бозуларга тартылу сэбэплэре (телефон сойлэшу, шэхси 
очрашу, почта ж;ибэру Ьэм тд.).
7. Белешмэ кэгазен тутыру датасы.
8. Белешмэне тутырган, Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэренец 
имзасы.
9. Башка мэгълуматлар (Азнакай муниципаль районы «Актубэ шэЬэр тибындагы 
бистэ» муниципаль берэмлеге Башкарма комитеты муниципаль хезмэткэре 
каравына).


