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«Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «2015-2021 елларга Балык 

Бистәсе муниципаль районында 

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә 

ашыру» муниципаль программасын раслау 

турында»гы 2015 елның 20 гыйнварындагы 

38пи номерлы карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» 

 

«2015-2021 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә ашыру» дәүләт программасын раслау турында» 19.07.2014 ел, 

№512 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр 

кертү хакында» 2019 елның 17 июнендәге 495 номерлы ТР Министрлар 

Кабинеты Карары нигезендә КАРАР БИРӘМ: 

Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма комитетының «2015-2021 

елларга Балык Бистәсе муниципаль районында коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру» муниципаль программасын раслау турында» гы 2015 елның 20 

гыйнварындагы 38пи номерлы карарына (31.05.2016 №80пи, 27.09.2016 

№157пи, 24.09.2018 №230пи, 27.02.2009 №88пи карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 1 пунктта «2015-2021» санын «2015-2022» санына алмаштырырга»; 

преамбулада «2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» дәүләт программасын раслау 

турында «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 19 

июлендәге 512 номерлы карарлары» сүзләрен «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының «2015 – 2022 елларга Татарстан Республикасында 

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру” дәүләт программасын раслау 

турында 2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү хакында "2019 елның 17 

июнендәге 495 номерлы карарлары” сүзләренә алмаштырырга;»  

«2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» муниципаль 

программасында (алга таба-Программа): 

“2015-2021” санын “2015-2022” санына алмаштырырга»; 



Программаның паспортында: 

          а) Программа исемендәге «2015 – 2021» санын «2015 – 2022» саннарына 

алмаштырырга»; 

          б) Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары юлында “2015 – 

2021” саннарын “2015 – 2022” саннары белән алмаштырырга. 

Программаның I бүлегендә: 

        өченче абзацта «2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасында 

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» дәүләт программасын раслау 

турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 19 

июлендәге 512 номерлы карары»  сүзләрен «2015 – 2022 елларга Татарстан 

Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» дәүләт 

программасын раслау турында Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы карары» сүзләренә 

алмаштырырга;»; 

Программаның II бүлегендә: 

        а) унөченче абзацта «2021» санын «2022» санына алмаштырырга;  

        б) егерме дүртенче абзацта «2015 – 2021» саннарын «2015 – 2022» 

саннарына алмаштырырга; 

 

          программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

"III. Программаны ресурслар белән тәэмин итү 

 

        2015-2022 елларда районның җирле бюджеты хисабына финанслауның 

гомуми күләме 448 мең сум тәшкил итәчәк, шул исәптән: 
Ел Районның җирле бюджеты акчалары күләме (мең сум)) 

2015 56 

2016 56 

2017 56 

2018 56 

2019 56 

2020 56 

2021 56 

2022 56 

 

          Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм бюджет 

мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертелергә тиеш. Моннан 

тыш, Программа чараларын тормышка ашыру өчен чараларны 

башкаручыларның төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелгән акчаларны 

файдалану күздә тотыла.»; 

 

          Программаның V бүлегендә: 

         а) беренче абзацта «2021» санын «2022» санына алмаштырырга;  

         б) икенче абзацта «2021» санын «2022» санына алмаштырырга; 



 

2. Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (кушымта итеп 

бирелә). 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә түбәндәге 

веб-адрес буенча: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru  һәм “Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталы” Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча: http://pravo.tatarstan.ru 

урнаштырырга. 

4.  Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

 

 

 

Җитәкче                                                                                   Р.Л. Исланов

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/


Балык Бистәсе муниципаль 

районы Башкарма комитеты 

__________№ ____пи 

карары белән расланды 

 

Төп чараларның 
исеме 

Башкаручылар Төп 
чараларны

үтәү 

сроклары 

Ахыргы 
нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү 

берәмлекләре 

Индикаторлар күрсәткечләре Финанслау 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020        2021 2022 

11.1 Муниципаль 

хезмәт 

вазифаларын 

биләүче 

затларның 

коррупциягә 

каршы тору 

турында Россия 

Федерациясе 

законнары 
таләпләрен 

үтәүне 

контрольдә тоту, 

билгеләнгән 

таләпләрне 

үтәмәүчеләрне 

дисциплинар 

җаваплылыкка 

тарту. 

Җирле үзидарә 

органнарында 

коррупцион 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактикал

ау эше өчен 

җаваплы 

затлар; 

Квартал 

саен 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

гомуми саныннан 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

таләпләрен үтәү 

буенча үткәрелгән 

анализлар/тикшерү
ләр саны;  

Мәнфәгатьләр 

каршылыгына 

бәйле хокук бозган 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

саныннан 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 
таләпләрен 

үтәмәгән өчен 

дисциплинар 

җаваплылыкка 

тартылучылар саны 

   50% 100% 100% 100% 100% - - - - - - - - 



11.2. Муниципаль 

вазифаларны һәм 

муниципаль 

хезмәт 

вазифаларын 

биләүче 

затларның шәхси 

эшләрен алып 

баруга 

кагылышлы, шул 
исәптән 

күрсәтелгән 

вазифаларга 

билгеләгәндә һәм 

мондый хезмәткә 

кергәндә бирелә 

торган 

анкеталарда 

булган 

белешмәләрне 

актуальләштерүне 
тикшереп тору 

өлешендә кадрлар 

эшенең 

нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча 

чаралар күрү. 

Кадрлар 

хезмәтенең 

коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикала

у эше өчен 

җаваплы 

вазифаи затлары 

Ярты елга 

бер тапкыр 

Муниципаль 

хезмәткә беренче 

тапкыр кергән һәм 

махсуслаштырылга

н укуларны узган 

хезмәткәрләр саны 

муниципаль 

хезмәткә беренче 

тапкыр кергән.  

(кимендә 90%) 

   90% 90% 90% 90% 90% - - - - - - - - 

11.3.Коррупциягә 
каршы тору 

өлкәсендә белем 

бирү 

программалары 

буенча норматив 

хокукый актларда 

билгеләнгән 

вазифалар 

исемлегенә 

кертелгән 

Кадрлар 
хезмәтенең 

коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикала

у эше өчен 

җаваплы 

вазифаи затлары 

Ярты елга 
бер тапкыр 

Муниципаль 
хезмәткә беренче 

тапкыр кергән һәм 

махсуслаштырылга

н укуларны узган 

хезмәткәрләр саны 

муниципаль 

хезмәткә беренче 

тапкыр кергән. 

(кимендә 90%) 

   90% 90% 90% 90% 90% - - - - - - - - 



вазифаларны 

биләү өчен 

муниципаль 

хезмәткә беренче 

тапкыр кергән 

муниципаль 

хезмәткәрләрне 

ел саен 

махсуслаштырылг

ан 
укыту»темасына 

семинар-киңәшмә 

узды. 

11.4. Коррупциягә 

каршы тору 

вазифаларына 

керә торган 
муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

еллык 

квалификациясен 

махсуслаштырылг

ан күтәрү. 

Коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча район 
башлыгы 

ярдәмчесе, 

кадрлар 

хезмәтенең 

вазифаи 

затлары 

Ярты елга 

бер тапкыр 

Хезмәт 

вазифаларына 

коррупциягә каршы 

көрәшү, 
махсуслаштырылга

н квалификациясен 

күтәрүне узган 

хезмәткәрләр саны 

(кимендә 50%) 

 

    50% 50% 50% 50% - - - - - - - - 

11.5 Кадрлар 

хезмәтенең 

коррупция һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен 

җаваплы вазифаи 

затлары 

тарафыннан 

коррупциягә 

каршы тору 
турында Россия 

Федерациясе һәм 

Кадрлар 

хезмәтенең 

коррупцион 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактикал

ау эше өчен 

җаваплы 

вазифаи 

затлары, 

коррупциягә 
каршы көрәш 

мәсьәләләре 

Ярты елга 

бер тапкыр 

Муниципаль 

районнардагы 

муниципаль 

хезмәткәрләр, 

иҗтимагый 

советлар 

әгъзаларыннан 

үткәрелгән 

индивидуаль 

чаралар саны (50% 

тан да ким түгел). 

    50% 50% 50% 50% - - - - - - - - 



Татарстан 

Республикасы 

законнары 

таләпләре 

турында 

хәбәрдарлыкны 

арттыру һәм 

аларны бозган 

өчен җәзаның 

котылгысызлыгы, 
муниципаль 

хезмәт 

вазифаларын 

биләүче затлар, 

муниципаль 

районда эш итүче 

иҗтимагый совет 

әгъзалары кабул 

итү. 

буенча район 

башлыгы 

ярдәмчесе 

11.6. Ведомство 

буйсынуындагы 

оешмалар 

уставларына 

үзгәрешләр кертү, 

ведомство 

карамагындагы 

оешмаларның 

җитәкчеләре һәм 
хезмәткәрләре 

белән хезмәт 

шартнамәләренә 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

мәсьәләләрен 

җайга сала торган 

нормалар 

ММИ кадр 

хезмәтләре, 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

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 

буйсынуындагы 

    100% 100% 100% 100% - - - - - - -  



өлешендә 

үзгәрешләр кертү. 

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 

буйсынуындагы 

оешмалар саны. 

11.7. Ведомство 

карамагындагы 

оешмалар 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре 

тарафыннан 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 
булдырмауга һәм 

җайга салуга 

кагылышлы 

хезмәт 

килешүләре һәм 

уставларының 

таләпләрен 

үтәүне 

контрольдә тоту, 

аны булдырмау 

ММИ кадр 

хезмәтләре, 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 
ярдәмчесе 

Ярты елга 

бер тапкыр 

Ведомство 

буйсынуындагы 

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 

    100% 100% 100% 100% - - - - - - - - 



һәм/яки җайга 

салу буенча 

чаралар күрү, шул 

исәптән әлеге 

таләпләрне 

үтәмәгән очракта 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 
таләпләре тарала 

торган затларны 

җәлеп итү. 

хезмәткәрләр саны. 

11.8. «Юридик 

затларның аерым 

төрләре 

тарафыннан 
товарлар, эшләр, 

хезмәт 

күрсәтүләрне 

сатып алу 

турында» 2011 

елның 18 

июлендәге 223-

ФЗ номерлы 

Федераль закон 

нигезендә 

ведомствога 
караган 

оешмаларның 

сатып алуларына 

анализ ясау, 

сатып алуларда 

катнашучы һәм 

заказчы арасында 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау, 

Муниципаль 

районның 

муниципаль 

унитар 
предприятиеләр

е, 

 Муниципаль 

районның 

контроль-хисап 

палатасы,  

муниципаль 

район Башкарма 

комитетының 

сатып алулар 

бүлеге 

Ярты елга 

бер тапкыр 

Үткәрелгән 

тикшерүләр 

саны/ачыкланган 

хокук бозулар 
саны/шул исәптән 

мәнфәгатьләр 

каршылыгына 

бәйле хокук 

бозулар 

(кимендә 50%) 

    50% 50% 50% 50% - - - - - - - - 



шулай ук башка 

хокук бозулар. 

1.9. Контрактның 

башлангыч 

(минималь) бәясе 
5 млн.сумнан 

артык булган 

очракта, 

муниципаль 

ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, 

хезмәт 

күрсәтүләрне 

сатып алу буенча 

җәмәгатьчелек 

фикер алышуы 
уздыру. 

ММР 

Иҗтимагый 

советы 

Ярты елга 

бер тапкыр 

Башлангыч 

(минималь) 

контракт бәясе 5 
млн. сумнан артык 

булган сатып 

алулар саныннан 

үткәрелгән 

иҗтимагый фикер 

алышулар саны  

(кимендә 50%) 

    50% 50% 50% 50% - - - - - - - - 

11.10. 

Муниципаль 

районда 

коррупциягә 

каршы эш 
нәтиҗәләре 

турында 

җәмәгатьчелеккә 

мәгълүмат бирү 

эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген 

арттыру, шул 

исәптән 

коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча район 
башлыгы 

ярдәмчесе, 

 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 
мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

җирле үзидарә 

органнары 

җитәкчеләре 

Квартал саен Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү, 
гражданнарның 

мәгълүматка, шул 

исәптән 

коррупциягә каршы 

тору өлкәсендә 

күрелә торган 

чаралар турындагы 

мәгълүматка 

хокукларын 

гамәлгә ашыру 

        -- - - - - - - - 



коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен 

җаваплы кадрлар 

хезмәтенең 

вазифаи затлары 

катнашында 

үткәрелгән 
чаралар. 

11.11. 

Коррупциягә 

каршы 

муниципаль 

программаны 

тормышка ашыру 
турындагы 

хисапларны 

җәмәгать фикер 

алышуларын 

(эксперт 

җәмәгатьчелеген, 

муниципаль 

районда гамәлдә 

булган 

иҗтимагый совет 

әгъзаларын җәлеп 
итеп) үткәрү. 

Муниципаль 

районның 

иҗтимагый 

Советы, район 

башлыгының 

коррупциягә 
каршы көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

Ел саен Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү, 

гражданнарның 
мәгълүматка, шул 

исәптән 

коррупциягә каршы 

тору өлкәсендә 

күрелә торган 

чаралар турындагы 

мәгълүматка 

хокукларын 

гамәлгә ашыру 

        - - - - - - - - 
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11.12. «Интернет» 
мәгълүмат-

телекоммуникаци

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 
ярдәмчесе 

Ел саен 

1февральгә 

кадәр 

 

Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү, 

гражданнарның 
мәгълүматка, шул 

исәптән 

        - - - - - - - - 



 

 
 

я челтәрендә 

коррупциягә 

каршы тору 

муниципаль 

программасын 

гамәлгә ашыру 

турында хисапны 

рәсми сайтның " 

Коррупциягә 

каршы 
тору»бүлегендә 

урнаштыру. 

коррупциягә каршы 

тору өлкәсендә 

күрелә торган 

чаралар турындагы 

мәгълүматка 

хокукларын 

гамәлгә ашыру 
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