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 «16» сентябрь 2019 ел                                                                                    № 273 

 
21.07.2009 ел №152  «Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитетында муниципаль хезмәткәрне 

коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту 

максатыннан мөрәҗәгать итү фактлары турында 

эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр итү 

тәртибе турында» карары белән расланган, 

Муниципаль хезмәткәрне коррупциячел хокук 

бозулар кылуга тарту максатыннан Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитетында 

мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкиленә хәбәр итү тәртибенә үзгәрешләр 

кертү хакында 

  

«Коррупциягә каршы тору турында» 25.12.2008 ел № 273-ФЗ  Федераль 

законның 9 статьясындагы 5 өлеше нигезендә карар бирә: 

 

1. 21.07.2009 ел №152  «Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетында 

муниципаль хезмәткәрне коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатыннан 

мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр итү 

тәртибе турында» карары белән расланган, Муниципаль хезмәткәрне коррупциячел 

хокук бозулар кылуга тарту максатыннан Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетында мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә 

хәбәр итү тәртибенә, №1 кушымта нигеезндә,  үзгәрешләр кертергә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм  Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымнан калдырам. 

 

 

 

 

Җитәкче                                                                                         А.Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитет карарына  

№1 кушымта 

«__»________ 2019 № ____ 

 
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетында муниципаль хезмәткәрне 

коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатыннан мөрәҗәгать итү фактлары 

турында эшкә яллаучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр итү тәртибе 

 

 1. Эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә муниципаль хезмәткәрне 

коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатыннан мөрәҗәгать итү фактлары 

турында хәбәр итү тәртибе (алга таба - тәртип) «коррупциягә каршы тору 

турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы Россия Федерациясе 

Федераль законының 9 статьясындагы 5 өлеше нигезендә, муниципаль 

хезмәткәрләр тарафыннан, коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында, эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә мөрәҗәгать итүнең барлык 

очраклары турында хәбәрнамә буенча, алар тарафыннан вазыйфаи бурычларны 

үтәгәндә, аларны эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хәбәр итүне билгели. 

2. Коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатыннан мөрәҗәгать итү 

фактлары турында хәбәрнамә (әлеге фактлар буенча тикшерү үткәрелгән яки 

үткәрелгән очраклардан тыш) муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи (хезмәт) 

бурычы булып тора. 

3.  Коррупциячел хокук бозу кылуга тарту максатларында мөрәҗәгать итү 

факты турында эшкә алучы вәкиленә хәбәрнамә (алга таба - хәбәрнамә) Тәртипкә 

№ 1 кушымта нигезендә, муниципаль хезмәткәрләргә язма рәвештә төзелә. 

Бу хәбәрнамәдә түбәндәге мәгълүмат чагылырга тиеш: 

хәбәрнамәне җибәргән затның фамилиясе, исеме, атасының исеме, 

алыштырыла торган вазифасы һәм структур бүлекчәсе, яшәү урыны һәм 

телефоны; 

коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында нинди дә булса 

затларның хезмәт вазыйфаларын башкаруына бәйле рәвештә муниципаль 

хезмәткәргә мөрәҗәгать итү факты (датасы, урыны, вакыты, башка шартлар) 

булган хәлләрнең тасвирламасы (датасы, урыны, вакыты); 

 муниципаль хезмәткәргә алынган мөрәҗәгатьнең (хезмәткәргә карата зат 

тарафыннан башкарылган гамәлләр, тәкъдим, гариза, таләпләр, мөрәҗәгать) 

җентекле тасвирламасы, шулай ук муниципаль хезмәткәрне кылуга этәргән 

коррупциячел хокук бозу билгеләре булган гамәлләр тасвирламасы; 

коррупциячел хокук бозуларга тартучы физик (юридик) зат турында барлык 

мәгълүматлар; 

 коррупциячел хокук бозуларга тартылу ысулы һәм шартлары (подкуп, 

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

тәкъдимен кабул итүдән баш тарту (килешү) турында мәгълүмат; 

 хәбәрнамәне прокуратура органнарына яисә башка дәүләт органнарына 

җибәрү датасы. 

 Хәбәрнамәгә муниципаль хезмәткәрне коррупциячел хокук бозу кылуга 

тарту максатларында нинди дә булса затларның мөрәҗәгать итү шартларын 

раслаучы барлык материаллар теркәлә. 



4. Хәбәрнамә Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

(аның вазыйфаларын башкаручы зат) исеменә языла һәм коррупцион һәм башка 

хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затка (алга таба - җаваплы 

зат) кичекмәстән, әгәр әлеге тәкъдим эш вакытыннан тыш булса, хезмәт итү 

урынына килеп җитүгә үк тапшырыла. 

Вазыйфаи (хезмәт) бурычларын үтәгәндә яисә даими хезмәт итү урыны 

чикләреннән тыш муниципаль хезмәткәр булганда, хәбәрнамә почта аша, 

факсималь элемтә каналлары яисә электрон элемтәнең бүтән һәркем өчен мөмкин 

булган башка каналлары аша җибәрелергә мөмкин. 

5. Җаваплы зат муниципаль хезмәткәрне тәртипкә № 2 кушымта нигезендә 

(алга таба - Журнал) коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында 

мөрәҗәгать итү фактлары турындагы хәбәрнамәләрне исәпкә алу журналында 

хәбәрнамәне терки. 

6. Хәбәрнамәне теркәгәннән соң, муниципаль хезмәткәргә имза өчен, 

хәбәрнамәне кабул иткән зат турындагы белешмәләрне һәм аны теркәү датасын 

күрсәтеп, хәбәрнамә күчермәсе бирелә. Хәбәрнамә почта аша килгән очракта, 

хәбәрнамәнең күчермәсе почта аша заказлы хат белән мөрәҗәгать иткән 

муниципаль хезмәткәргә җибәрелә. 

Хәбәрнамәне теркәүдән баш тарту, шулай ук хәбәрнамәнең күчермәсен 

бирмәү рөхсәт ителми. 

Алынган мәгълүматларның конфиденциальлеге «персональ мәгълүматлар 

турында»2006 елның 27 июлендәге 152-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре 

нигезендә тәэмин ителә. 

7. Хәбәрнамәне теркәгән көнне җаваплы зат аны, эчке эшләр органнарына яки 

башка дәүләт органнарына җибәрү турында Карар кабул итү өчен, Азнакай 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә (аның вазыйфаларын 

башкаручы затка) карап тикшерү өчен тапшыра. 

8. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе (аның 

вазыйфаларын башкаручы зат) Эчке эшләр органнарына яки башка дәүләт 

органнарына хәбәрнамәләр җибәрү турында Карар кабул иткәндә, җаваплы зат, 

мондый карар кабул ителгән көннән соң ике эш көненнән дә соңга калмыйча, 

материаллар белән мөрәҗәгать итә. 

9. Эшкә алучы вәкиленә, прокуратура органнарына яисә башка дәүләт 

органнарына коррупциячел хокук бозуга тарту максатларында мөрәҗәгать итү 

фактлары турында хәбәр иткән муниципаль хезмәткәр Россия Федерациясе 

законнары нигезендә дәүләт яклавында тора. 

10. «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-

ФЗ номерлы Федераль законның 9 статьясындагы 5 өлеше нигезендә муниципаль 

хезмәткәрләргә коррупциячел хокук бозулар кылуга тартылу фактлары турында 

эшкә алучы вәкиленә хәбәр итү бурычын үтәмәү муниципаль хезмәттән азат ителү 

яки аны Россия Федерациясе законнары нигезендә башка төр җаваплылыкка тарту 

аркасында хокук бозу булып тора. 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетында муниципаль хезмәткәрне 

коррупциячел хокук бозулар кылуга 

тарту максатыннан мөрәҗәгать итү 

фактлары турында (эш бирүче) яллаучы 

вәкиленә хәбәрнамәгә №1 кушымта 

 

 

                                                                                          Азнакай муниципаль районы 

 

Башкарма комитет җитәкчессенә 

                                                                                           

                                      

Коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатыннан мөрәҗәгать итү фактлары турында 

(эш бирүче) яллаучы вәкиленә хәбәрнамә 

 

Мине коррупциягә тарту максатыннан мөрәҗәгать итү факты турында хәбәр итәм 

 ________________________________________________ 

(Ф.И.О., вазифа, хокук бозуга тартучы физик (юрилик) зат турында билгеле булган 

мәгълүмат)  

__________________________________________________________________________ 

Хокук бозуга тартылу башкарылды 

__________________________________________________________________________ 

хезмәткәргә карата зат тарафыннан башкарылган 

гамәлләр,________________________________________________________________________

__ 

тәкъдимнәр, гаризалар, таләпләр, башка формада мөрәҗәгать итү), 

__________________________________________________________________________ 

муниципаль хезмәткәргә кергән тулы тасвирлама күрсәтелә), 

__________________________________________________________________________ 

шулай ук коррупция билгеләрен үз эченә алган гамәлләрнең тасвирламасы 

муниципаль хезмәткәрне кылган хокук бозулар), 

__________________________________________________________________________ 

Хокук бозуга тартылу түбәндәгеләр  аша башкарылды ________________ 

__________________________________________________________________________ 

(ысыуллар: акча тәкъдим итү, янау, алдау һ.б., 

шулай ук зат тәкъдимен кабул итүдән баш тарту (ризалыгы) турында мәгълүмат 

коррупциягә каршы хокук бозу турында) 

Хокук бозуга тартылу башкарылды _____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(телефоннан сөйләшкәндә, шәхси очрашканда, 

смс-хәбәр итү; социаль челтәрләр һәм б.) 

     

Хокук бозуга тартылу булды  _________ сәг._______ мин. 

«__» __________ 20___ ел  ________________________________________________ 

                                                          (шәһәр, адрес) 

    Шулай ук хәбәр җиткерәм _________________________________________ 

                                                                  (прокуратура органнарына хәбәр итү датасы 

яки башка дәүләт органнары 

________________        _________________   ______________________________ 

    (дата)                                   (имза)               ( имза расшифровкасы) 

 

 

 

 

 



Муниципаль хезмәткәрне 

коррупциячел хокук бозулар кылуга 

тарту максатыннан Азнакай 

муниципаль районы Башкарма 

комитетында мөрәҗәгать итү 

фактлары турында эшкә алучы (эш 

бирүче) вәкиленә хәбәр итү тәртибенә 

2 нче кушымта 

 

Муниципаль хезмәткәрне коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы вәкиленең 

хәбәрнамәләрен теркәү журналы 

 

№ п/п  Дата  Ф.И.О., 

хәбәрнамә 

бирүченең 

вазыйфасы 

Уведомлени

е тапшырган 

кешенең 

имзасы 

Регистратрац

иягә 

алучының 

Ф.И.О.   

Регистратра

циягә 

алучының 

имзасы 

 

      

      

 


