






 

 

 

«2015 - 2022 елларга Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» 

муниципаль программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм программа чаралары буенча 

финанслау 
 
 

№ 
 

Төп чараларның 

атамасы  

 

Башкаручы 

 
Үтәү 

срогы 

 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү 

берәмлекләре 

 

 

Значения индикаторов Еллар буенча чыгымнар суммасы, 

Мең сум 

 

2013 

ел 

(база) 

2015 

ел 
 

2016 

ел 
2017  

ел. 
2018  

ел 

 

2019  

ел 
2020 

ел 
2021 

ел 
2022 

ел 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Максатлар:   Коррупция сәбәпләрен ачыклау һәм бетерү, аның чагылышларына китерә торган шартларга каршы тору,  

җәмгыятьтә коррупциягә каршы   мөнәсәбәт формалаштыру 

 

 1 Бурыч. Коррупциягә каршы тору коралларын һәм механизмнарын, шул исәптән хокукый һәм оештыру формаларын камилләштерү 
 

 

1.1 Коррупциягә 

каршы тору 

турында 

муниципаль 

норматив хокукый 

актлар эшләү һәм 

күрсәтелгән 

муниципаль 

хокукый актларга 

федераль законнар 

нигезендә һәм 

республикада 

гамәлдә булган 

коррупциягә 

каршы 

нормаларны 

куллану 

практикасын 

гомумиләштерү 

нигезендә 

үзгәрешләр кертү 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Советы һәм 

Башкарма 

комитеты 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

Кадрлар 

сәясәтенә эчке 

контроль һәм 

коррупциягә 

каршы 

механизмга 

Татарстан 

Республикасы 

Алексеевск 

муниципаль 

районы җирле 

үзидарә 

органнарының 

керткән өлеше, 

процентлар 

 

 

 

94 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 
 

 

- - - - - 

1.2  Россия 

Федерациясе 

Президентының 

Коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

2015 -

2022 

еллар   

- - - - - - - - 



 

 

 

2009 елның 21 

сентябрендәге 

1065-ПУ номерлы 

һәм Татарстан 

Республикасы 

Президентының 

2010 елның 1 

ноябрендәге ПУ-

711 номерлы 

указлары 

нигезендә 

коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

(коррупция һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

кадрлар 

хезмәтләренең 

вазыйфаи 

затларын 

(коррупциягә 

каршы эшкә 

кагылмаган башка 

функцияләрдән 

азат итү белән) 

профилактикалау 

буенча җирле 

үзидарә органнары 

бүлекчәләренең 

нәтиҗәле эшләве, 

югарыда 

күрсәтелгән 

функцияләрне 

гамәлгә ашыручы 

кадрларның 

тотрыклылыгы 

принципын үтәү. 

координация

ләү буенча 

Комиссия, 

коррупциячел 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

 

  

1.2.1 Муниципаль 

хезмәт, 

Коррупцияче

л һәм башка 

2015 -

2022 

  - - - - - - - - 



 

 

 

коррупциягә 

каршы тору 

турындагы 

законнар 

таләпләрен үтәп, 

муниципаль 

хезмәткәрләр, 

шулай ук 

муниципаль 

вазифаларны 

биләүче затлар 

тарафыннан 

бирелә торган 

хезмәткәрләрнең, 

хатынының 

(иренең) һәм 

балигъ булмаган 

балаларының 

керемнәре, 

мөлкәте һәм 

мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре 

турында 

белешмәләрнең 

дөреслеген һәм 

тулылыгын 

тикшерүләрне 

үткәрү 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

 

 

 

еллар   

1.2.2 Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

муниципаль 

хезмәт турындагы 

законнарда 

каралган 

чикләүләрне һәм 

тыюларны үтәүне 

тикшерү 

 

 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

2015 -

2022 

еллар   

  - - - - - - - - 



 

 

 

1.2.3 Муниципаль 

хезмәткәрнең 

мәнфәгатьләре 

конфликты булу 

яисә барлыкка 

килү мөмкинлеге 

турындагы 

законнарда 

билгеләнгән 

тәртиптә 

яллаучының 

вәкаләтле 

вәкиленә 

мәгълүматны 

тикшерү үткәрү 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

 

 

2015 -

2022 

еллар   

  - - - - - - - - 

1.2.4 Эшкә яллаучы (эш 

бирүче) вәкиле 

тарафыннан 

билгеләнгән 

тәртиптә 

муниципаль 

хезмәткәрне 

коррупциячел 

хокук бозулар 

кылуга тарту 

максатыннан 

мөрәҗәгать итү 

фактлары 

турындагы 

мәгълүматларны 

тикшерү 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

 

 

2015 -

2022 

еллар   

- - - - - - - - 



 

 

 

1.2.5 Җирле үзидарә 

органнары 

тарафыннан үз 

функцияләрен 

тормышка 

ашырганда 

барлыкка килә 

торган 

коррупцион 

куркынычларны 

бәяләүне 

системалы (елга 

бер тапкыр) 

оештыру һәм 

коррупция 

куркынычы белән 

бәйле булган 

муниципаль 

хезмәт 

вазифалары 

исемлегенә 

үзгәрешләр кертү 

Коррупцияч

ел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилакти

калау эше 

өчен 

җаваплы 

вазифаи зат, 

коррупциягә 

каршы 

көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

район 

башлыгы 

ярдәмчесе 

 

2015 

2022 

еллар   

  - - - - - - - - 

1.2.6 Коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

бүлекчәләре 

(коррупциячел 

һәм башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

өчен җаваплы 

вазыйфаи затлар) 

эшчәнлегенә 

махсус программа 

нигезендә 

эшләнгән 

компьютер 

программаларын 

кертү һәм 

куллану: 

керемнәре, 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

- - - - - - - - 



 

 

 

чыгымнары, 

мөлкәте һәм 

мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре 

турында тиешле 

исемлеккә 

кертелгән затлар 

һәм күрсәтелгән 

вазифаларны 

биләүче затлар 

тарафыннан 

бирелә торган 

керемнәре, 

чыгымнары, 

мөлкәте (шул 

исәптән чит 

илләрдә), 

транспорт 

чаралары, счетлар, 

кредитлар, 

кыйммәтле 

кәгазьләр турында 

белешмәләр 

базасыннан 

файдаланып, 

мониторинг һәм 

автоматлаштырыл

ган анализ ясау; 

граждан-хокукый 

шартнамә 

шартларында 

вазифаны 

оештыруда 

(граждан-хокукый 

шартнамәләр) 

вазифасына 

ризалык бирү 

турында 

гражданнар 

мөрәҗәгатьләрен 

җыю, 



 

 

 

системалаштыру 

һәм карау) яки 

әлеге оешма белән 

идарә итүнең 

аерым 

функцияләре 

муниципаль 

хезмәткәрнең 

вазифаи (хезмәт) 

бурычларына 

керсә, әлеге 

оешмада хезмәт 

шартнамәсе 

шартларында эш 

(әлеге хезмәтне 

күрсәтүне) үтәү 

1.3 Коррупциягә 

каршы тору 

комиссиясенең 

нәтиҗәле эшләвен 

тәэмин итү, шул 

исәптән аның 

эшчәнлегенә 

иҗтимагый совет 

һәм граждан 

җәмгыятенең 

башка 

институтлары 

вәкилләрен җәлеп 

итү  

Район  

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

 

  - - - - - - - - 



 

 

 

1.4  Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

хезмәт тәртибе 

таләпләрен үтәү 

һәм мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

җайга салу буенча 

комиссиянең 

федераль һәм 

республика 

законнарындагы 

билгеләнгән 

таләпләр 

нигезендә 

нәтиҗәле эшләвен 

тәэмин итү  

Район 

башлыгы 

урынбасары 

 

 

2015 -

2022 

еллар   

  - - - - - - - - 

1.5 Законнар 

нигезендә 

Алексеевск 

муниципаль 

районының рәсми 

сайтында 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

керемнәре, 

чыгымнары, 

мөлкәте һәм 

мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре 

турында законнар 

белән билгеләнгән 

хокукларга туры 

китереп 

белешмәләр 

урнаштыру 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат, 

район 

сайтында 

урнаштыру 

өчен җаваплы 

затлар 

 

 

2015 -

2022 

еллар  

  - - - - - - - - 



 

 

 

1.6 Муниципаль 

хезмәткә керә 

торган 

гражданнар, 

шулай ук 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

арасында 

коррупция 

күренешләренә 

карата аларның 

мөнәсәбәтен 

билгеләү өчен 

ирекле тест 

(сораштыру) 

үткәрү 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

коррупцияне 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазифаи зат 

2015 -

2022 

еллар  

  - - - - - - - - 

1.7 Коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны   

профилактикалау 

мәсьәләләре 

буенча җирле 

үзидарә 

органнарының 

структур 

бүлекчәләре 

җитәкчеләре белән 

киңәшмәләр 

үткәрү 

 

 

Район 

башлыгының  

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактик

алау эше 

өчен җаваплы 

вазыйфаи зат, 

район 

Советының 

баш белгеч – 

юристы 

2015 -

2022 

еллар  

  - - - - - - - - 



 

 

 

1.8 Татарстан 

Республикасы 

Алексеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору эшен 

координацияләү   

буенча комиссия 

эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча 

чаралар күрү 

Татарстан 

Республикас

ы Алексеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы   

тору буенча 

эшне 

координация

ләү 

комиссиясе 

2016-

2017 

еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

коррупциячел 

хокук 

бозуларны 

булдырмау 

өчен оештыру-  

хокукый 

шартлар 

тудыру 

 

 

         - - - - - - - - 

1.9 Алексеевск 

муниципаль 

районы җирле 

үзидарә органнары 

алдында 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча куелган 

бурычларны үтәү 

өчен булдырылган 

оешмаларда һәм 

учреждениеләрдә 

коррупцияне 

кисәтү буенча 

эшне үткәрү: 

-Алексеевск 

муниципаль 

районының 

финанс-бюджет 

палатасы 

-Алексеевск 

муниципаль 

районының 

контроль-хисап 

палатасы 

-Алексеевск 

муниципаль 

районы мөлкәт 

Оешмалар 

җитәкчеләре, 

Татарстан 

Республикас

ы Алексеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча эшне 

координация

ләү 

комиссиясе 

 

 
 

2016-

2017 

еллар 

          - - - - - - - - 



 

 

 

һәм җир 

мөнәсәбәтләре 

палатасы 

- «Алексеевск 

муниципаль 

районы мәгариф 

бүлеге» МКУ 

1.10 Муниципаль 

хезмәт 

вазыйфаларын 

биләүче 

затларның 

коррупциягә 

каршы тору 

турында Россия 

Федерациясе 

законнары 

таләпләрен үтәүне 

контрольдә тоту, 

билгеләнгән 

таләпләрне 

үтәмәүчеләрне 

дисциплинар 

җаваплылыкка 

тарту. 

 

 

 

 

 

Кадрлар эше 

өчен җаваплы 

 

 

2018-

2022 

еллар  

Муниципаль 

хезмәткәрләрне

ң гомуми 

саныннан 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

таләпләрен 

үтәү буенча 

үткәрелгән 

анализлар/тик

шерүләр саны; 

Мәнфәгатьләр 

каршылыгына 

бәйле хокук 

бозган 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

саныннан 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

таләпләрен 

үтәмәгән өчен 

дисциплинар 

җаваплылыкка 

тартылучылар 

саны. 

         - - - - - - - - 



 

 

 

1.11 Муниципаль 

вазыйфаларны һәм 

муниципаль 

хезмәт 

вазифаларын 

биләүче 

затларның шәхси 

эшләрен алып 

баруга 

кагылышлы, шул 

исәптән 

күрсәтелгән 

вазыйфаларга 

билгеләгәндә һәм 

мондый хезмәткә 

кергәндә бирелә 

торган 

анкеталарда 

булган 

белешмәләрне 

актуальләштерүне 

тикшереп тору 

өлешендә кадрлар 

эшенең 

нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча 

чаралар күрү 

Кадрлар эше 

өчен җаваплы 

 

 

2018-

2022 

еллар   

          - - - - - - - - 

1.12 Коррупциягә 

каршы тору 

өлкәсендә белем 

бирү 

программалары 

буенча норматив 

хокукый актлар да 

билгеләнгән 

вазифалар 

исемлегенә 

кертелгән 

вазифаларны 

биләү өчен 

муниципаль 

хезмәткә беренче 

Кадрлар эше 

өчен җаваплы 

 

 

2018-

2022 

еллар   

Муниципаль 

хезмәткә 

беренче тапкыр 

кергән 

хезмәткәрләрне

ң гомуми 

санын нан 

(кимендә 90%) 

муниципаль 

хезмәткә тәүге 

тапкыр кергән 

һәм 

махсуслаштыр

ылган уку 

узган 

         - - - - - - - - 



 

 

 

тапкыр кергән 

муниципаль 

хезмәткәрләрне 

махсус укыту. 

хезмәткәрләр 

саны 

1.13 Вазифаларына 

коррупциягә 

каршы тору керә 

торган 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

еллык 

квалификациясен 

махсуслаштырылг

ан күтәрү. 

 

 

Кадрлар эше 

өчен җаваплы 

 

 

2018-

2022 

еллар   

          - - - - - - - - 

1.14 Коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

кадрлар 

хезмәтенең 

вазифаи затлары 

тарафыннан 

коррупциягә 

каршы көрәш 

турында Россия 

Федерациясе һәм 

Татарстан 

Республикасы 

законнары 

таләпләре турында 

хәбәрдарлыкны 

арттыру һәм 

аларны бозган 

өчен җәзаның 

котылгысызлыгын 

арттыру чаралары, 

муниципаль 

хезмәт 

вазифаларын 

Кадрлар эше 

өчен җаваплы 

 

2018-

2022 

еллар  

Муниципаль 

районнардагы 

муниципаль 

хезмәткәрләр, 

иҗтимагый 

совет 

әгъзаларыннан 

үткәрелгән 

индивидуаль 

чаралар саны 

(50% тан да 

ким түгел). 

 

 

         - - - - - - - - 



 

 

 

биләүче затлар, 

муниципаль 

районнарда эшләп 

килүче 

Иҗтимагый совет 

әгъзалары кабул 

итү. 

1.15 Ведомство 

оешмалары 

уставларына, 

ведомство 

буйсынуындагы 

оешмалар 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре 

белән 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

мәсьәләләрен 

җайга сала торган 

нормалар 

өлешендә 

үзгәрешләр кертү 

 

Кадрлар эше 

өчен 

җаваплы, 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча район 

башлыгы 

ярдәмчесе 

2018 

ел 
Уставларга 

буйсынучы 

оешмаларның 

саны, 

ведомство 

карамагындагы 

оешмаларның 

җитәкчеләре 

һәм 

хезмәткәрләре 

белән хезмәт 

килешүләре 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

мәсьәләләрен 

җайга сала 

торган 

нормалар 

кертелде; 

Ведомство 

буйсынуындаг

ы 

оешмаларның 

саны, аларның 

җитәкчеләре 

һәм 

хезмәткәрләре 

мәнфәгатьләр 

конфликты 

булу турында 

хәбәрнамә 

биргән; 

Җитәкчеләр 

         - - - - - - - - 



 

 

 

һәм/яки 

хезмәткәрләрдә 

мәнфәгатьләр 

каршылыгы 

ачыкланган 

һәм аны 

булдырмау 

һәм/яки көйләү 

буенча чаралар 

күрелгән 

ведомство 

буйсынуындаг

ы оешмалар 

саны. 

1.16 Ведомство 

карамагындагы 

оешмалар 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре 

тарафыннан 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмауга һәм 

җайга салуга 

кагылышлы 

хезмәт 

килешүләре һәм 

уставларының 

таләпләрен үтәүне 

контрольдә тоту, 

аны булдырмау 

һәм/яки җайга 

салу буенча 

чаралар күрү, шул 

исәптән әлеге 

таләпләрне 

үтәмәгән очра 

кта мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

таләпләре тарала 

Кадрлар эше 

өчен җаваплы 

 

 

2018-

2022 

елларя

рты 

елга 

бер  

Ведомство 

буйсынуындаг

ы 

оешмаларның 

гомуми 

саныннан 

үткәрелгән 

тикшерүләр 

саны; 

Ачыкланган/ 

җайга 

салынган 

мәнфәгатьләр 

каршылыгы 

фактлары 

саны; 

Мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау 

һәм/яки аны 

җайга салу 

буенча чаралар 

күрмәгән өчен 

җитәкчеләр 

һәм/яки 

хезмәткәрләр 

саны. 

 

         - - - - - - - - 



 

 

 

торган затларны 

җәлеп итү. 

2 Бурыч.  Норматив хокукый актларда һәм норматив хокукый актлар проектларында коррупциячел факторларны ачыклау һәм бетерү, норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә 

каршы бәйсез экспертиза уздыру өчен шартлар тәэмин итү. 

2.1 Норматив 

хокукый актларга 

һәм норматив 

хокукый актлар 

проектларына 

коррупциягә 

каршы 

экспертизаны 

нәтиҗәле үткәрүне 

оештыру, аны 

уздыру 

нәтиҗәләрен ел 

саен 

гомумиләштерү 

буенча гамәли 

чаралар күрү 

Норматив 

хокукый 

актларга һәм 

норматив 

хокукый 

актлар 

проектларына 

коррупциягә 

каршы 

экспертиза 

үткәрү өчен 

җаваплы 

 

2015 -

2022 

еллар  

проектларын 

эшләү 

стадиясендә 

коррупциягә 

каршы 

экспертизага 

дучар ителгән 

норматив 

хокукый 

актларның 

проценты 

 

 

95 96 96 97 97 98 100 100 100 - - - - - - - - 

2.2. Норматив хоку-

кый актлар про-

ектларына 

коррупциягә кар-

шы бәйсез экспер-

тиза үткәрү өчен 

кирәкле шартлар 

тудыру  

 

 

Норматив 

хокукый 

актларга һәм 

норматив 

хокукый 

актлар 

проектларына 

коррупциягә 

каршы 

экспертиза 

үткәрү өчен 

җаваплы 

2015-

2022 

еллар 

- - - - - - - - 



 

 

 

 

 3 Бурыч. Мониторинг тикшеренүләре үткәрү юлы белән коррупциянең торышын бәяләү   

3.1 Коррупциягә каршы 

чараларны гамәлгә 

ашыру һәм аларның 

нәтиҗәлелеген бәяләү 

буенча Алексеевск 

муниципаль берәмлеге 

җирле үзидарә 

органнары структур 

бүлекчәләре 

эшчәнлегенә 

мониторинг уздыру 

Алексеевск 

муниципаль 

районының 

коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

координациял

әү буенча 

комиссиясе 

 

 

2015 -

2022 

еллар  

Социологик 

сораштырулар 

оештыруга 

дәүләт 

йөкләмәсен 

үтәүнең 

тулылыгы, 

процентлар 

 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - 
 

 

- - 

3.2 Максатчан төркемнәр 

арасында 

коррупциячел 

факторларга һәм 

коррупциягә каршы 

гамәлгә ашырыла 

торган чараларга 

тармак тикшеренүләре 

үткәрү. 

Коррупциягә каршы 

тору буенча превентив 

чаралар эшләү өчен 

алынган нәтиҗәләрне 

куллану 

Алексеевск 

муниципаль 

районының 

коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

координациял

әү буенча 

комиссиясе, 

районның 

Иҗтимагый 

советы 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

- - - - - - - - 



 

 

 

3.3 
 

Мониторинг үткәрү: 

гражданнар җәмгыяте 

институтларының 

коррупциягә каршы 

сәясәтне, район 

массакүләм мәгълүмат 

чаралары 

материалларын 

гамәлгә ашыруга 

җәлеп ителүе 

Алексеевск 

муниципаль 

районының 

коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

координациял

әү буенча 

комиссиясе,  

«Заря»  -  

«Таң» 

газетасы 

мөхәррире 

(килештерү 

буенча) 

2015 -

2022 

еллар  

- - - - - - - - 



 

 

 

 

4 Бурыч. Коррупциягә каршы өйрәтүне һәм коррупциягә каршы пропаганданы активлаштыру, кадрлар, матди,  

мәгълүмат һәм граждан җәмгыятенең башка ресурсларын коррупциягә каршы көрәшкә җәлеп итү    

4.1 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

квалификациясен 

күтәрү курсларында 

коррупциягә каршы 

тематика буенча белем 

бирү программаларына 

кертеп, шул исәптән 

коррупциягә каршы 

тору вазыйфалары 

кергән 

хезмәткәрләрнең 

квалификациясен 

күтәрү курсларында 

катнашуын тәэмин итү 

 

Район Советы 

Аппараты 

җитәкчесе 

 

2015 -

2022 

еллар   

Квалификация 

күтәрүне узган 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

өлеше процент 

 

 

33 33 33 33 33 33 33 33 - - - - - - - - 

4.2 Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

аерым 

категорияләренең, 

шулай ук коррупциягә 

каршы көрәштә 

катнашучы 

җәмәгатьчелек 

вәкилләренең һәм 

башка затларның 

квалификациясен 

күтәрүгә юнәлдерелгән 

кыска сроклы 

махсуслаштырылган 

семинарлар оештыру 

һәм уздыру 

Район Советы 

Аппараты 

җитәкчесе 

 

 

2015 -

2022 

еллр  

Үткәрелгән 

чаралар саны 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 



 

 

 

4.3 Муниципаль оешмалар 

хезмәткәрләрендә һәм 

хезмәткәрләрендә 

коррупциягә карата 

тискәре мөнәсәбәт 

формалаштыру, бу 

эшкә устав бурычы 

булып коррупциягә 

каршы көрәштә 

катнашу торган 

иҗтимагый 

оешмаларның 

иҗтимагый 

советларын һәм 

граждан җәмгыятенең 

башка институтларын 

җәлеп итеп, эшне 

гамәлгә ашыру 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

Россия Эчке 

эшләр 

министрлыгы

ның 

Алексеевск 

районы 

буенча бүлеге 

(килешү 

буенча), 

Алексеевск 

районы 

прокуратурас

ы (килешү 

буенча) 

2015 -

2022 

еллар 

Коррупциягә 

каршы чаралар 

үткәрелгән 

муниципаль 

хезмәткәрләр, 

муниципаль 

оешмалар 

өлеше процент 

 

 

- 30 35 40 45 50 50 50 - - - - - - - - 

4.4. Балаларның төрле яшь 

төркемнәренә 

исәпләнгән 

коррупциягә каршы 

кулланмалар һәм эш 

дәфтәрләре циклын 

әзерләүне оештыру 

(Татарстан 

Республикасының ике 

дәүләт телендә), 

аларны мәгариф 

учреждениеләре эше 

практикасына кертү 

«Алексеевск 

муниципаль 

районы 

мәгариф 

бүлеге» МКУ 
 

 

 

2015-

2022 

еллар 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

мәгариф 

учреждениеләр

ендә 

укучыларга 

коррупциягә 

каршы тәрбия 

бирүне 

методик 

тәэмин итү 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - 



 

 

 

4.5 Халыкара коррупциягә 

каршы көрәш көненә 

багышланган, эшләүче 

яшьләрнең белем бирү 

оешмалары укучылары 

катнашында, 

коррупциягә карата 

каршы мөнәсәбәт 

формалаштыру, 

хокукый аң һәм 

хокукый культура 

дәрәҗәсен күтәрү 

мәсьәләләрен хәл 

итүгә юнәлдерелгән, 

фәнни-дискуссион, 

мәгълүмати-агарту 

чараларын үткәрүне 

оештыру 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

мәгариф 

бүлеге, 

Яшьләр 

эшләре, спорт 

һәм туризм 

бүлеге, 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

мәдәният 

бүлеге 

 

 

2015-

2022 

еллар 

Үткәрелгән 

фәнни-гамәли 

конференциялә

р, очрашулар, 

дебатлар, 

форумнар, 

«түгәрәк 

өстәлләр» һәм 

семинарлар 

саны 

 

 

1 1 2 2 2 3 3 3 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21.0 

4.6 Коррупциягә каршы 

көрәш максатларында 

билгеләнгән 

вазифаларны, 

муниципаль 

хезмәткәрләрне 

биләүче затларның 

бүләкләр бирүгә һәм 

алуга кагылышлы 

чикләүләрне үтәве 

буенча оештыру, 

аңлату һәм башка 

чаралар комплексын 

гамәлгә ашыру. 

 

Район Советы 

Аппараты 

җитәкчесе, 

район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

коррупцион 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау эше өчен 

җаваплы 

вазифаи зат 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

4.7 Ришвәт бирүне 

криминальләштерү 

өлкәсендә халыкара 

актларның 

нигезләмәләрен исәпкә 

алып, ришвәт бирү яки 

Район Советы 

Аппараты 

җитәкчесе, 

район 

башлыгының 

коррупциягә 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 



 

 

 

ришвәт алу яки чит 

дәүләтләренең 

ришвәтчелек буенча 

тәҗрибәсен алу буенча 

халыкара актлар 

комплексын 

муниципаль 

вазифаларны биләүче 

затлар, муниципаль 

хезмәткәрләрне 

ришвәт бирү яки 

тәкъдим итү буларак 

кабул ителергә мөмкин 

булган яисә ришвәт 

бирү турындагы 

үтенеч яки ришвәт 

бирү турындагы 

үтенеч буларак кабул 

ителергә мөмкин 

булган оештыру, 

аңлату һәм башка 

чаралар комплексын 

эшләү һәм гамәлгә 

ашыру. 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

коррупцион 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау эше өчен 

җаваплы 

вазифаи зат. 

 

 

4.8 Коррупциягә каршы 

юнәлештәге чараларны 

мәгълүмат белән 

тәэмин итү, 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында 

коррупцияне гавами 

хөкем итү 

 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Советы, 

Башкарма 

комитет, 

контроль-

хисап 

палатасы 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

4.9 Алексеевск 

муниципаль районы 

иҗтимагый 

берләшмәләре 

катнашында, аларның 

устав бурычы-

коррупциягә каршы 

көрәштә катнашу, 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

коррупцион 

2016 -

2017 

еллар 

         - - - - - - - - 



 

 

 

шулай ук Алексеевск 

муниципаль районы 

Иҗтимагый советы 

һәм башка гражданнар 

җәмгыяте 

институтлары 

катнашында 

коррупциягә каршы 

тору максатларында 

билгеләнгән 

тыюларны, 

чикләүләрне һәм 

таләпләрне үтәү 

буенча оештыру, 

аңлату һәм башка 

чаралар комплексы 

иҗтимагый 

оешмалары 

катнашында эшләү, 

шул исәптән бүләкләр 

алуга, бүтән түләүле 

эш башкаруга 

кагылышлы, 

коррупциячел хокук 

бозулар кылуга тарту 

максатыннан 

мөрәҗәгатьләр 

турында хәбәр итү 

бурычлары 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау эше өчен 

җаваплы 

вазифаи зат 

 



 

 

 

 

5 Бурыч. Дәүләт һәм муниципаль органнар эшчәнлегенең ачыклыгын, халык өчен үтемле булуын тәэмин итү,аларның гражданлык җәмгыяте белән элемтәсен ныгыту, коррупциягә 

каршы көрәш активлыгын стимуллаштыру    

5.1 Дәүләт (муниципаль) 

хезмәтләрен 

күрсәткәндә Татарстан 

Республикасында 

башкарма хакимият 

органнары һәм җирле 

үзидарә органнары 

тарафыннан дәүләт 

(муниципаль) 

хезмәтләре күрсәтүнең 

административ 

регламентлары 

нигезләмәләрен үтәүне 

тәэмин итү 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

башкарма 

комитеты 

 

 

2015-

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

5.2 Мониторинг уздыру: 

дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтү һәм җирле 

үзидарә органнары 

тарафыннан дәүләт 

һәм муниципаль 

хезмәтләр күрсәтүнең 

административ 

регламентларын үтәү; 

административ 

регламентлардан 

файдаланганда 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең сыйфаты, 

шул исәптән соңгы 

кулланучылардан 

сораштыру юлы белән 

дә 

Алексеевск 

муниципаль 

районы баш-

карма коми-

теты  

 

 

2015 –

2022 

еллар. 

Дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

сыйфаты белән 

гражданнарның 

канәгать булу 

дәрәҗәсе 

 

 

75 75 80 80 90 90 90  - - - - - - - - 

5.3 Дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең 

күпфункцияле 

үзәкләре базасында 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

башкарма 

комитеты 

2015 -

2022 

еллар 

 

"Бер тәрәзә" 

принцибы 

буенча дәүләт 

һәм муниципаль 

40 90 90 90 90 90 90  - - - - - - - - 



 

 

 

дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

һәм камилләштерү. 

 

 

 

 
хезмәтләрне алу 

мөмкинлеге 

булган 

гражданнар 

өлеше, шул 

исәптән дәүләт 

һәм муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтү күп 

функцияле 

үзәкләрендә, 

процентлар. 

5.4  Алексеевск 

муниципаль 

районының рәсми 

сайтының 

“Коррупциягә каршы 

тору” бүлеген 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

“Интернет” 

мәгълүмат-

телекоммуникация 

челтәрендә Татарстан 

Республикасы дәүләт 

хакимияте башкарма 

органнарының рәсми 

сайтларын 

коррупциягә каршы 

көрәш мәсьәләләре 

буенча урнаштыру һәм 

аларның бүлекләрен 

тутыруга Бердәм 

таләпләрне раслау 

турында” 2013 елның 

04 апрелендәге 225 

номерлы карары 

нигезендә законнар 

һәм таләпләр 

нигезендә тутыруны 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

коррупцион 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау эше өчен 

җаваплы 

вазифаи зат. 

 

 

2015-

2021 

еллар 

Законнар һәм 

«Интернет 

«мәгълүмат-

телекоммуникац

ия челтәрендә 

Татарстан 

Республикасы 

дәүләт 

хакимияте 

башкарма 

органнарының 

рәсми сайтлары 

бүлекләрен 

урнаштыруга 

һәм 

тулыландыруга 

карата бердәм 

таләпләрне 

раслау турында» 

Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының 

04.04.2013 ел, № 

225 карары 

белән 

билгеләнгән 

таләпләр 

нигезендә үз 

рәсми 

60 65 70 75 80 85 90 100 - - - - - - - - 



 

 

 

оештыру сайтларын 

мәгълүмат 

белән 

тулыландыруны 

тәэмин итүче 

муниципаль 

район җирле 

үзидарә 

органнары 

өлеше 

5.5 Җирле үзидарә 

органнарында 

«ышаныч 

телефоннары» һәм 

«хәбәрдарлык 

тартмалары», 

Интернет-кабул итү, 

башка мәгълүмат 

каналлары эшләвен 

тәэмин итү. 

 

 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Советы һәм 

Башкарма 

комитеты, 

Алексеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча эшне 

координациял

әү 

комиссиясе 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

5.6. Коррупциянең 

торышы һәм 

коррупциягә каршы 

сәясәт чараларын 

тормышка ашыру 

турында җирле 

үзидарә органнарының 

еллык хисапларын 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында бастырып 

чыгару һәм районның 

рәсми сайтында 

урнаштыру 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

5.7 Вазифаи затлар 

эшчәнлегендә 

коррупцион 

күренешләр турында 

Коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

координациял

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 



 

 

 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында 

урнаштырылган һәм 

гражданнар һәм 

юридик затларның 

керә торган 

мөрәҗәгатьләрендә 

булган мәгълүматка 

мониторинг уздыру 

эшен квартал саен 

гомумиләштереп һәм 

аның нәтиҗәләрен 

коррупциягә каршы 

тору буенча эшне 

координацияләү 

комиссиясе 

утырышларында карап 

тикшерү буенча эш 

оештыру 

әү буенча 

Комиссия 

 

 

5.8 Коррупциягә каршы 

тору буенча Татарстан 

Республикасы җирле 

үзидарә органнары 

тарафыннан күрелә 

торган чаралар 

турында массакүләм 

мәгълүмат чараларына 

җиткерү 

Коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

координациял

әү буенча 

Комиссия 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

5.9 Коррупциягә каршы 

тору турында 

мәгълүмат 

тапшыруның башка 

формаларын һәм 

махсус мәгълүмат 

стендларын 

рәсмиләштерү һәм 

актуаль халәттә тоту 

Коррупциягә 

каршы тору 

эшен 

координациял

әү буенча 

Комиссия 

 

 

2015 –

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 



 

 

 

5.10 Урманнарны һәм су 

саклау зоналарын 

законсыз файдалану 

һәм төзү белән бәйле 

хокук бозуларны 

ачыклау өчен халыкны 

җәлеп итү 

максатларында 

«Халык 

инвентаризациясе» 

акциясен үткәрү. 

Ачыкланган 

бозуларны кисәтү һәм 

аларның нәтиҗәләрен 

бетерү өчен чаралар 

күрү 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

башкарма 

комитеты 

 

 

2016-

2017 

еллар 

         - - - - - - - - 

5.11 Коррупциягә каршы 

муниципаль 

программаны 

тормышка ашыру 

турындагы 

хисапларны җәмәгать 

фикер алышуларын 

(эксперт 

җәмәгатьчелеген, 

муниципаль районда 

гамәлдә булган 

иҗтимагый совет 

әгъзаларын җәлеп 

итеп) үткәрү. 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

 

 

2018-

2022  

еллар 

Ел саен  
 

         - - - - - - - - 

5.12 Коррупциягә каршы 

көрәш мәсьәләләре 

буенча муниципаль 

районда (шәһәр 

округында) 

коррупциягә каршы эш 

нәтиҗәләре турында 

җәмәгатьчелеккә 

мәгълүмат бирү 

эшчәнлеге 

нәтиҗәлелеген 

арттыру, шул исәптән 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

 

 

2018-

2022  

еллар 
 

         - - - - - - - - 



 

 

 

районнар (шәһәр 

округлары) 

башлыклары 

ярдәмчеләре 

катнашында 

уздырылучы, 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча үткәрелгән 

кадрлар хезмәте 

вазифаи затлары, 

коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау эше 

өчен җаваплы затлар 

катнашында. 

5.13 «Интернет» 

мәгълүмат-

телекоммуникация 

челтәрендә 

коррупциягә каршы 

тору муниципаль 

программасын гамәлгә 

ашыру турында 

хисапны рәсми 

сайтның  

«Коррупциягә каршы 

тору» бүлегендә 

урнаштыру. 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

 

2018-

2022 

елла 

         - - - - - - - - 

6 Бурыч.   Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашырганда ачыклыкны, намуслы конкуренцияне һәм объективлыкны 

тәэмин итү  

6.1. Дәүләт һәм 

муниципаль 

ихтыяҗлар өчен 

товарлар (эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр) 

сатып алуны гамәлгә 

ашырганда коррупция 

дәрәҗәсен киметүгә 

ярдәм итә торган 

чараларны гамәлгә 

Алексеевск 

муниципаль 

районының 

«Аукционнар 

һәм 

конкурслар»

МУ 

 

 

2015 –

2022  

еллар 

Муниципаль 

ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, 

хезмәтләр сатып 

алуны гамәлгә 

ашыру 

эшчәнлегенең 

үтә 

күренмәлелеген 

75 80 85 90 95 100 100 100 - - - - - - - - 



 

 

 

ашыру, шул исәптән 

сатып алуларның 

ачыклыгын һәм һәркем 

өчен мөмкин булуын 

тәэмин итү буенча 

чаралар үткәрү, шулай 

ук сатып алуларда 

катнашучыларның 

хокукларын һәм 

законлы 

мәнфәгатьләрен 

тәэмин итү чараларын 

гамәлгә ашыру 

 

 

тәэмин итүче 

муниципаль 

район җирле 

үзидарә 

органнары 

өлеше, 

процентлар 

 

 

6.2 
 

Алексеевск 

муниципаль районы 

оешмаларында һәм 

учреждениеләрендә 

бюджет һәм 

бюджеттан тыш 

чараларның максатча н 

кулланылышын 

тикшереп торуны 

тәэмин итү 

 

 

Алексеевск 

муниципаль 

районының 

Контроль-

хисап 

палатасы,  

Алексеевск  

муниципаль 

районының 

финанс-

бюджет 

палатасы 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

7 Бурыч. Эшмәкәрлеккә административ басымны эзлекле киметү  

7.1 Җирле үзидарә 

органнары 

вәкилләренең 

административ 

киртәләр һәм җирле 

үзидарәнең тискәре 

йогынтысы 

мәсьәләләрен карау 

белән очрашуларын 

оештыру, шулай ук 

эшмәкәрләр арасында 

сораштыру уздыру 

(кирәк булганда) 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитетының 

икътисад 

бүлеге 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

Үткәрелгән 

чаралар саны 

 

 

 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 



 

 

 

8 Бурыч. Хокук саклау органнары белән хезмәттәшлекнең нәтиҗәлелеген арттыру   

8.1 Бюджет акчаларын 

тотканда законнарны 

үтәүне тәэмин итү 

 

 

Алексеевск 

районы 

прокуратурас

ы (килешү 

буенча),  

Россия Эчке 

эшләр 

министрлыгы

ның 

Алексеевск 

районы 

буенча бүлеге 

(килешү 

буенча) 

Контроль-

хисап 

палатасы 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

8.2 Коррупциягә каршы 

тору максатларында 

билгеләнгән 

тыюларны, 

чикләүләрне һәм 

таләпләрне үтәмәгән 

һәр очракта 

законнарда каралган 

юридик җаваплылык 

чараларын куллануны 

контрольдә тотуны 

тәэмин итү 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

Алексеевск 

районы 

прокуратурас

ы (килешү 

буенча), 

2016-

2017 

еллар 

         - - - - - - - - 

8.3 Муниципаль хезмәттә 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм җайга 

салу турындагы 

законнар таләпләрен 

үтәүне тәэмин итү. Бу 

максатларда 

муниципаль хезмәт 

вазифаларын биләүче 

затларның 

мәнфәгатьләр 

Коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча район 

башлыгы 

ярдәмчесе, 

коррупциячел 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау эше өчен 

2016-

2017  

еллар 

         - - - - - - - - 



 

 

 

каршылыгын 

булдырмау яки җайга 

салу турында 

таләпләрне үтәмәү 

очракларын ачыклау 

буенча эш алып 

барырга кирәк. 

Күрсәтелгән 

таләпләрне үтәмәүнең 

һәр очрагы, 

хәбәрдарлык бирү һәм 

әлеге таләпләрне 

бозган затларга карата 

законнарда каралган 

юридик җаваплылык 

чараларын куллану. 

Алексеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә каршы 

тору буенча эшне 

координацияләү 

комиссиясе 

утырышларында бу 

эшнең торышы һәм 

аны камилләштерү 

чаралары турында ел 

саен фикер алышуны 

тәэмин итәргә 

җаваплы 

вазифаи зат, 

Алексеевск 

муниципаль 

районы 

муниципаль 

хезмәткәрләр

енең хезмәт 

тәртибенә 

карата 

таләпләрне 

үтәү һәм 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 

җайга салу 

буенча 

комиссия 

 

 

 9 Бурыч. Көнкүреш коррупциясен минимальләштерү чараларын көчәйтү    

9.1 Муниципаль хезмәт 

вазифасына 

гражданнар кергәндә 

барлыкка килә торган 

коррупцион хәвеф-

хәтәрләрне бетерү 

максатында 

муниципаль хезмәт 

өлкәсендә законнар 

таләпләрен үтәүне 

тәэмин итү 

 

Коррупцияче

л һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау эше өчен 

җаваплы 

вазифаи зат, 

район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы көрәш 

2015-

2022 

еллар 

Үз проблемасын 

хәл итү өчен 

вакыт яки 

мөмкинлекләр 

булмау сәбәпле, 

коррупцион 

алыш-бирешкә 

кергән район 

халкының 

өлеше, 

процентлар 

(социологик 

24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5  - - - - - - -  



 

 

 

 

 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

 

.   
 

тикшеренүләр 

мәгълүматлары 

буенча) 

9.2 Мәктәпкәчә яшьтәге 

балалар бакчаларына, 

электрон чират 

нигезендә, чиратның 

үтәлешен тәэмин итү. 

Чират буенча нигезсез 

күчү мөмкинлеген 

булдырмау. "Электрон 

балалар бакчасы" 

автоматлаштырылган 

мәгълүмат 

системасында 

мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларын 

комплектлау процессы 

мониторингын ай саен 

үткәрү. 

“Алексеевск 

муниципаль 

районы 

мәгариф 

бүлеге” МКУ 

 

 

2015 -

2022 

еллар 

         - - - - - - - - 

9.3 Муниципаль районда 

хәрби комиссариат 

бүлекләрендә 

коррупциягә каршы 

тору комиссияләренең 

нәтиҗәле эшләвен 

тәэмин итү, шул 

исәптән аларның 

эшчәнлегенә 

җәмәгатьчелек 

вәкилләрен җәлеп итү 

юлы белән дә 

Татарстан 

Республикас

ы Хәрби 

комиссариат

ының 

Алексеевск 

районы 

буенча бүлеге 

(килешү 

буенча) 

 

 

2015 –

2022  

еллар 

         - - - - - - - - 

Программа буенча барлыгы Алексеевск муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән  168,0  мең сум 

 
 


