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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

 _20.09.2019________ Менделеевск ш. №  514   _________ 

 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

2014 елның 28 декабрендәге  

1203 номерлы карарына  

үзгәрешләр кертү турында 
   

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015-2021 

елларга Татарстан Республикасының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә 

ашыру» дәүләт программасын раслау турында» 2014 елның 19 июлендәге 

512 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында» 2019 елның 17 

июнендәге 495 номерлы карары нигезендә Татарстан Республикасы 

Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты 

 

КАРАР ИТӘ: 

 

1. «2015-2020 елларга «Менделеевск муниципаль районы» муниципаль 

берәмлегенең коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль 

программасын раслау турында» Менделеевск муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2014 елның 28 ноябрендәге 1203 номерлы 

карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

 

Менделеевск муниципаль районы башкарма комитетының 28.11.2014 

№ 1203 карары белән расланган 2015-2020 елларга «Менделеевск 

муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең коррупциягә каршы 

сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль программасында: 

атамадагы «2015-2020» саннарын «2015-2022» саннарына 

алмаштырырга; 

программа паспортында: 

«Муниципаль программа исеме» юлында «2015-2020» саннарын « 2015-

2022» саннарына алмаштырырга 

«Программа әзерләү өчен нигез (исеме, номеры һәм хокукый акт датасы)» 

юлында түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 1. Россия Федерациясе Президентының «2014 - 2015 елларга 

коррупциягә каршы көрәшнең милли планы турында» 2014 елның 11 

апрелендәге 226 номерлы Указы; 



   2. «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы көрәш 

турында» 04.05.2006 № 34-ТРЗ Татарстан Республикасы Законы; 

3. «2015-2022 елларга Татарстан Республикасының коррупциягә 

каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» дәүләт программасын раслау турында» 

2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карары (Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 03.10.2015 № 741, 20.02.2016 № 104, 26.05.2016 № 354, 

09.11.2016 № 832, 26.05.2017 № 311, 26.03.2018 № 174, 10.09.2018 № 763, 

17.06.2019 №495 карарлары кертелгән үзгәрешләр белән) 

«Программаны гамәлгә ашыру сроклары һәм этаплары» юлында 

«2015-2020» санын «2015-2022» санына алмаштырырга; 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлү белән программаны финанслау 

күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

Еллар буенча 

вакланган 

программаны 

финанслау 

күләмнәре һәм 

чыганаклары 

Программаны финанслауның гомуми күләме 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы бюджеты акчалары исәбеннән 280 мең сум 

тәшкил итә, шул исәптән: 

Ел  

2015 25,00 

2016 25,00 

2017 25,00 

2018 30,00 

2019 30,00 

2020 45,00 

2021 50,00 

 2022 50,00 

 

Программаның 2 бүлегендә 2 абзацта «2012-2014» саннарын «2015-

2022» саннарына алмаштырырга;  

3 бүлекнең 3 абзацында «2015-2020» саннарын «2015-2022» 

саннарына алмаштырырга; 

 

Программаның 4 башлыгын кушымта нигезендә редакциядә бәян 

итәргә; 

 

«Программаны ресурслар белән тәэмин итүне җайга салу» 5 бүлеген 

түбәндәге редакциядә тулыландырырга: 

Программаны финанслауның гомуми күләме 2015-2022 елларда 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы бюджеты 

акчалары исәбеннән булачак: 

 

Ел Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль 

районы бюджеты чаралары (мең сум) 

2015 25,00 

2016 25,00 

2017 25,00 



2018 30,00 

2019 30,00 

2020 45,00 

2021 50,00 

2022 50,00 

 

         2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының 

рәсми порталы»нда һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми 

сайтында «Коррупциягә каршы тору» бүлегендә урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Менделеевск 

муниципаль районы башлыгының коррупциягә каршы тору мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесен билгеләргә. 

 

 

Башкарма комитет җитәкчесе Хамматов А.З.



Кушымта 

 

 

 4 нче бүлек Программа чараларының исемлеге һәм кыскача тасвирламасы 
 

№ 

п/п 

 

Чараның исеме Башкаручы Үтәү срогы Көтелгән нәтиҗә Финанслау 

чыганагын 

күрсәтеп 

финанслау 

Еллар буенча чыгымнар суммасы, 

мең сум.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Коррупциягә каршы эшчәнлекне норматив-хокукый һәм оештыру ягыннан тәэмин итү 

1) Коррупциягә каршы 

тору турында 

муниципаль хокукый 

актлар эшләү һәм 

күрсәтелгән 

муниципаль хокукый 

актларга федераль 

законнар нигезендә 

һәм республикада 

гамәлдә булган 

коррупциягә каршы 

нормаларны куллану 

практикасын 

гомумиләштерү 

нигезендә үзгәрешләр 

кертү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-2022 Коррупциягә 

каршы тору 

өлкәсендә 

мөнәсәбәтләрне 

хокукый җайга 

салуның 

нәтиҗәлелеген 

арттыру, әлеге 

өлкәдә хокукый 

проблемаларны 

һәм 

каршылыкларны 

бетерү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

2) Коррупциячел хокук 

бозуларны кисәтү 

буенча функцияләр 

бирелгән җаваплы 

затларның хокукый 

актларын билгеләү. 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы тору 

эшендә шәхси 

җаваплылыкны, 

оешканлыкны һәм 

профессионализмн

ы арттыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



палатасы (килешү 

буенча) 

3) Муниципаль хезмәт, 

коррупциягә каршы 

тору турындагы 

законнар таләпләрен 

үтәп, муниципаль 

хезмәткәрләр, шулай 

ук муниципаль 

вазыйфаларны 

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 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча)) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

керемнәре, 

мөлкәте һәм 

мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре 

турында тулы һәм 

дөрес мәгълүмат 

бирүгә ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

4) Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

муниципаль хезмәт 

турындагы законнарда 

каралган хезмәт 

тәртибенә карата 

таләпләрнең үтәлешен 

тикшерү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

этика һәм хезмәт 

тәртибе кодексы 

белән билгеләнгән 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

коррупциягә 

каршы 

билгеләнгән 

стандартын үтәү 

һәм үз-үзләрен 

тоту буенча үз-

үзен тотышын 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



җиренә җиткереп 

башкаруга ирешү 

5) Муниципаль 

хезмәткәрдә 

мәнфәгатьләр 

каршылыгы булу яки 

барлыкка килү 

мөмкинлеге турында 

законнарда 

билгеләнгән тәртиптә 

эшкә алучы вәкиленә 

керә торган 

мәгълүматны 

тикшерүне үткәрү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

үз-үзен тотышына 

ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

6) Эшкә яллаучы (эш 

бирүче) вәкиле 

тарафыннан 

билгеләнгән тәртиптә 

муниципаль 

хезмәткәрне 

коррупциячел хокук 

бозулар кылуга тарту 

максатыннан 

мөрәҗәгать итү 

фактлары турындагы 

мәгълүматларны 

тикшерү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

аларга мөрәҗәгать 

иткәндә 

коррупциячел 

хокук бозулар 

кылуга тарту 

максатларында 

килеп туган 

хәлнең 

ачыклыгына 

ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



7) Муниципаль 

вазыйфаларны 

биләүче затлар һәм 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

коррупциягә каршы 

тору максатларында 

билгеләнгән 

чикләүләрне, 

тыюларны үтәү, шул 

исәптән бүләкләр 

алуга кагылышлы 

чикләүләрне үтәү 

буенча оештыру, 

аңлату һәм башка 

чаралар үткәрү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча)      

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

чикләүләр һәм 

тыюларны, 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау яки 

җайга салу 

турында 

таләпләрне үтәүгә 

ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

8) Җирле үзидарә 

органында 

муниципаль 

вазыйфаларны 

биләүче затларга, 

вазыйфаи хәлләренә 

бәйле рәвештә яки 

аларның хезмәт 

вазыйфаларын үтәүгә 

бәйле рәвештә 

муниципаль 

хезмәткәрләргә 

бүләкләр бирүгә 

тискәре мөнәсәбәт 

формалаштыру буенча 

чаралар үткәрү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

чикләүләр һәм 

тыюларны, 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау яки 

җайга салу 

турында 

таләпләрне үтәүгә 

ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



9) Муниципаль 

вазыйфаларны, 

муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын, 

коррупциягә каршы 

көрәш турында Россия 

Федерациясе 

законнары 

нигезләмәләрен, шул 

исәптән коммерция 

сатып алуы, ришвәт 

алу һәм бирү өчен 

җәза билгеләү, 

штрафлар рәвешендә 

арадашчылык, 

коммерция сатып алуы 

яки ришвәтнең кыска 

суммасында, ышаныч 

югалуга бәйле рәвештә 

эштән азат итү 

турында, әлеге затлар 

тарафыннан 

коррупциягә каршы 

тору турында Россия 

Федерациясе 

законнары нигезендә 

тапшырыла торган 

белешмәләрне 

тикшерү тәртибе 

турында 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

чикләүләр һәм 

тыюларны, 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау яки 

җайга салу 

турында 

таләпләрне үтәүгә 

ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



10) Коррупциягә каршы 

тору комиссиясенең 

нәтиҗәле эшләвен 

тәэмин итү, шул 

исәптән аның 

эшчәнлегенә 

иҗтимагый совет һәм 

граждан җәмгыятенең 

башка институтлары 

вәкилләрен җәлеп итү 

юлы белән дә 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы тору 

буенча 

нәтиҗәлерәк 

эшләү өчен 

шартлар тудыру, 

коррупциягә 

каршы көрәшкә 

җәмәгатьчелек 

вәкилләрен җәлеп 

итү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

11) Коррупциягә каршы 

комиссия тарафыннан 

якларның берсе 

муниципаль 

вазыйфаларны, 

муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын 

биләүче затлар булган 

мәнфәгатьләр 

каршылыгы 

очракларын ачыклау 

буенча эш торышы 

һәм аны камилләштерү 

чаралары мәсьәләсен 

карау   

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

коррупциягә 

каршы көрәш 

комиссиясе 

эшчәнлеген 

активлаштыру һәм 

муниципаль 

хезмәт 

системасында 

коррупция 

куркынычларын 

киметү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

12) Җирле үзидарә 

органнары 

тарафыннан үз 

функцияләрен 

тормышка ашырганда 

барлыкка килә торган 

коррупцион 

куркынычларны 

бәяләүне системалы 

(елга бер тапкыр) 

оештыру һәм 

коррупция куркынычы 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

коррупциячел 

хокук бозуларны 

булдырмау өчен 

оештыру-хокукый 

шартлар тудыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



белән бәйле булган 

муниципаль хезмәт 

вазыйфалары 

исемлегенә 

үзгәрешләр кертү 

13) Муниципаль 

оешмаларда 

коррупциягә каршы 

тору комиссияләре 

составына Җирле 

үзидарәнең вәкиллекле 

һәм (яки) башкарма 

органнары 

аппаратлары 

вәкилләрен җәлеп 

итеп, Коррупциягә 

каршы тору 

комиссияләре төзү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-2022г.   Коррупциягә 

каршы тискәре 

мөнәсәбәт 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

14) Татарстан 

Республикасы 

Министрлар 

Кабинетының «2015-

2020 елларга 

Татарстан 

Республикасында 

коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә 

ашыру «дәүләт 

программасын раслау 

турында " 2014 ел, 19 

июль, 512 нче карары 

белән билгеләнгән 

таләпләргә туры 

китереп, муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

хезмәт тәртибе 

таләпләрен үтәү һәм 

мәнфәгатьләр 

конфликтын җайга 

салу буенча комиссия 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

чикләүләр һәм 

тыюларны, 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау яки 

җайга салу 

турында 

таләпләрне үтәүгә 

ирешү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



эшен оештыруны 

китерү» 

15) Муниципаль хезмәт 

турындагы законнар 

һәм коррупциягә 

каршы тору 

турындагы законнар 

нигезендә җирле 

үзидарә органнары 

сайтларында 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

керемнәре, мөлкәте 

һәм мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре турында 

белешмәләр 

урнаштыру  

Менделеевск 

муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2015-

2022еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

эшчәнлегендә 

ачыклыкны һәм 

һәркем файдалана 

алуны тәэмин итү, 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

керемнәренә һәм 

мөлкәтенә 

иҗтимагый 

контроль өчен 

шартлар тудыру  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

16) Муниципаль 

вазыйфаларны 

биләүче затларны, 

муниципаль 

хезмәткәрләрне, шул 

исәптән коррупциягә 

каршы тору буенча 

вазыйфаларын үтәүче 

хезмәткәрләрне 

һөнәри әзерләү һәм 

яңадан әзерләүне 

оештыру һәм уздыру  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

өчен җаваплы 

затларның 

профессиональлег

ен арттыру  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



17) Коррупция 

күренешләренә карата 

мөнәсәбәтләрен 

билгеләү өчен 

муниципаль хезмәткә 

керүче гражданнар, 

шулай ук муниципаль 

хезмәткәрләр 

арасында ирекле тест 

(сораштыру) үткәрү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәт 

вазыйфаларына 

кандидатларның 

әхлакый-

психологик һәм 

эшлекле 

сыйфатларын 

объектив бәяләү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

18) Эш алганда 

гражданнарның 

гавами хакимият 

органнары белән үзара 

бәйләнешләрендә 

коррупциячел 

куркынычларны 

киметү максатларында 

Россия Федерациясе, 

Татарстан 

Республикасы 

законнары таләпләрен 

тайпылышсыз үтәүне 

тәэмин итүгә чаралар 

күрү) 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

коррупциячел 

хокук бозуларга 

тискәре 

мөнәсәбәтен 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

19) Коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

мәсьәләләре буенча 

җирле үзидарә 

органнарының 

структур бүлекчәләре 

җитәкчеләре белән 

киңәшмәләр үткәрү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

өлкәсендә эшнең 

гомуми 

принципларын 

һәм методларын 

эшләү, уңай 

тәҗрибә белән 

алмашу  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



20) Коррупциягә каршы 

көрәштә устав бурычы 

булган иҗтимагый 

оешмаларны һәм 

граждан җәмгыятенең 

башка институтларын 

җәлеп итеп, җирле 

үзидарә органнарында 

коррупциягә тискәре 

мөнәсәбәт 

формалаштыру буенча 

эшне активлаштыру 

өчен лекцияләр, 

түгәрәк өстәлләр, 

киңәшмәләр үткәрү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы тору 

инструментларын 

һәм 

механизмнарын, 

шул исәптән 

хокукый һәм 

оештыру 

чараларын 

камилләштерү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

21) Бюджет акчаларын 

максатчан һәм 

нәтиҗәле 

файдалануны 

контрольдә тоту 

Менделеевск 

муниципаль 

районының 

финанс-бюджет 

палатасы, 

Контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

 

2015-

2022еллар 

Бюджет 

чараларын 

куллануның 

нәтиҗәлелеген 

арттыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

22) Коррупциягә каршы 

көрәштә устав бурычы 

булган иҗтимагый 

берләшмәләр, 

иҗтимагый советлар 

һәм граждан 

җәмгыятенең башка 

институтлары 

катнашында 

коррупциягә каршы 

тору максатларында 

билгеләнгән 

тыюларны, 

чикләүләрне һәм 

таләпләрне үтәү 

буенча оештыру, 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

чикләүләр һәм 

тыюларны, 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау яки 

җайга салу 

турында 

таләпләрне үтәүгә 

ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



аңлату һәм башка 

чаралар комплексы, 

шул исәптән бүләкләр 

алуга, бүтән түләүле 

эш башкаруга 

кагылышлы, 

коррупциячел хокук 

бозулар кылуга тарту 

максатларында 

мөрәҗәгатьләр 

турында хәбәр итү 

бурычлары булган 

иҗтимагый 

берләшмәләр 

катнашында эшләү 

23) Коррупциягә каршы 

тору максатларында 

билгеләнгән 

тыюларны, 

чикләүләрне һәм 

таләпләрне үтәмәгән 

һәр очракта 

законнарда каралган 

юридик җаваплылык 

чараларын куллануны 

контрольдә тотуны 

тәэмин итү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

үз-үзләрен аяусыз 

тотуына ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

24) Муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын 

биләүче затларның 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 

булдырмау яки җайга 

салу таләпләрен 

үтәмәү очракларын 

ачыклау буенча эш 

алып барырга. 

Муниципаль хезмәттә 

мәнфәгатьләр 

конфликтларын 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

үз-үзләрен аяусыз 

тотуына ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



булдырмау һәм җайга 

салу турында закон 

таләпләрен үтәмәгән 

һәр очракка ачыклык 

кертү һәм әлеге 

таләпләрне бозган 

затларга карата 

законнарда каралган 

юридик җаваплылык 

чараларын куллану 

керә.        ТР 

Менделеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә каршы 

тору буенча эшне 

координацияләү 

комиссиясе 

утырышында ел саен 

бу эшнең торышы һәм 

аны камилләштерү 

чаралары турында 

фикер алышуны 

тәэмин итү 

25) Менделеевск 

муниципаль 

районында 

коррупциягә каршы 

тору эшен 

координацияләү 

буенча комиссия 

эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча 

чаралар күрү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

этика һәм хезмәт 

тәртибе кодексы 

белән билгеләнгән 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

коррупциягә 

каршы 

билгеләнгән 

стандартын үтәү 

һәм үз-үзләрен 

тоту буенча үз-

үзен тотышын 

җиренә җиткереп 

башкаруга ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



26) Җирле үзидарә 

органнары алдында 

куелган бурычларны 

үтәү өчен 

булдырылган 

оешмаларда 

коррупцияне кисәтү 

буенча эш алып бару 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

үз-үзләрен аяусыз 

тотуына ирешү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

2. Коррупциягә каршы норматив хокукый актлар һәм норматив хокукый актлар проектлары экспертизасы   

27) Муниципаль норматив 

хокукый актларга һәм 

норматив хокукый 

актлар проектларына 

коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү 

тәртибен билгели 

торган норматив 

хокукый актлар 

системасын 

камилләштерү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча))  

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

норматив 

хокукый актларга 

һәм норматив 

хокукый актлар 

проектларына, 

шул исәптән 

коррупциягә 

каршы бәйсез 

экспертиза 

проектларына 

коррупциягә 

каршы бәйсез 

экспертиза 

уздыру өчен 

шартлар тудыру  

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        

28) Норматив хокукый 

актларга һәм норматив 

хокукый актлар 

проектларына 

коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрүне 

нәтиҗәле оештыру, 

аны уздыру 

нәтиҗәләрен ел саен 

гомумиләштерү, шул 

исәптән коррупциягә 

каршы бәйсез 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

юридик бүлеге, 

Контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча))  

2015-

2022еллар 

Норматив 

хокукый актларга 

һәм норматив 

хокукый актлар 

проектларына 

коррупциягә 

каршы 

экспертиза 

үткәрү эшен 

оештыруны 

камилләштерү 

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        



экспертиза 

нәтиҗәләрен  

 29) Муниципаль норматив 

хокукый актларга һәм 

норматив хокукый 

актлар проектларына 

коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү 

турында билгеләнгән 

форма буенча 

мәгълүматны 

гомумиләштерү һәм 

тапшыру  

Менделеевск 

муниципаль 

районнары 

Советлар( килешү 

буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районнары 

Башкортостан 

Республикасы 

комитетлары, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча)) 

2015-

2022еллар 

Норматив 

хокукый актларга 

һәм аларның 

проектларына 

коррупциягә 

каршы 

экспертиза 

үткәрү эшен 

оештыруны 

камилләштерү  

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        

30) Коррупциягә каршы 

бәйсез иҗтимагый 

экспертиза уздыру 

максатларында 

шәһәрнең рәсми 

сайтында Норматив 

хокукый актлар 

проектларын 

урнаштыруны тәэмин 

итү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

юридик бүлеге, 

Контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча)) 

2015-

2022еллар 

Халыкка һәм 

җәмәгатьчелеккә 

кабул ителә 

торган норматив 

хокукый актлар 

һәм норматив 

хокукый актлар 

проектлары 

турында 

мәгълүмат бирү;  

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        

3. Коррупциягә каршы мониторинг   

31) Коррупциягә каршы 

чараларны гамәлгә 

ашыру һәм аларның 

нәтиҗәлелеген бәяләү 

буенча муниципаль 

берәмлек җирле 

үзидарә органнары 

структур бүлекчәләре 

эшчәнлегенә 

мониторинг үткәрү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-2022гг  Җирле үзидарә 

органнары 

структур 

бүлекчәләренең 

коррупциягә 

каршы 

эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген 

бәяләү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



32) Максатчан төркемнәр 

арасында 

коррупциячел 

факторларга һәм 

коррупциягә каршы 

гамәлгә ашырыла 

торган чараларга 

тармак тикшеренүләре 

үткәрү.  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

2015-

2022еллар 

Коррупциянең 

факттагы 

торышын һәм 

структурасын 

өйрәнү, 

коррупциягә 

каршы торуның 

нәтиҗәлелеге 

буенча чаралар 

эшләү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

33) Коррупциягә каршы 

тору буенча превентив 

чаралар эшләү өчен 

алынган нәтиҗәләрне 

куллану  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы күрелә 

торган 

чараларның 

хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү;  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

34) Җирле үзидарә 

органнарында 

коррупция һәм 

коррупциягә каршы 

эшчәнлек торышы 

турында халык 

фикерен социологик 

сораштырулар үткәрү, 

алынган нәтиҗәләрне 

гомумиләштерү һәм 

анализлау  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты 

2015-

2022еллар 

Крупциягә каршы 

эшчәнлеккә 

граждан 

җәмгыяте 

институтларын 

җәлеп итү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

35) Административ 

регламентлардан 

файдаланганда 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең сыйфатын 

мониторинглау, шул 

исәптән хезмәт 

күрсәтүләрдән 

файдаланучыларны 

сораштыру юлы белән 

дә 

Менделеевск 

муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

сыйфатын күтәрү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



36) Ведомство 

буйсынуындагы 

оешмалар тарафыннан 

«Коррупциягә каршы 

тору турында» 

Федераль закон 

таләпләрен үтәү 

мониторингы 

Менделеевск 

муниципаль 

районы башкарма 

комитеты 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы тискәре 

мөнәсәбәт 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

4. Коррупциягә каршы белем бирү һәм коррупциягә каршы пропаганда 
 

  

37) Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

коррупциягә каршы 

белем алуын тәэмин 

итү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы советының 

кадрлар эше 

секторы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы эшчәнлек 

субъектларының 

профессионализм

ын арттыру, 

коррупциягә 

каршы эшне 

үткәрү өчен 

профессиональ 

кадрлар составын 

формалаштыру  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

38) Мәктәп укучыларына 

коррупциягә каршы 

белем бирүне оештыру 

һәм аны белем бирү 

учреждениеләренең эш 

практикасына кертү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе 

(килешү буенча) 

2015-

2022еллар 

Укучыларны 

коррупциягә 

каршы 

тәрбияләүне 

методик яктан 

тәэмин итү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

39) Автоном белем бирү 

учреждениеләре 

тарафыннан акчаларны 

файдалану һәм тотуда 

үтә күренмәлелекне 

тәэмин итү 

(Күзәтчелек советы 

аша чыгымнар 

сметасын раслау, 

учреждение 

коллективы алдында, 

ата-аналар җыелышы 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе 

(килешү буенча) 

2015-

2022еллар 

Автоном белем 

бирү 

учреждениеләре 

тарафыннан 

акчаларны 

файдалану һәм 

тоту турындагы 

белешмәләргә 

хәбәрдарлыкны 

һәм үтемлелекне 

тәэмин итү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



каршында бюджеттан 

тыш чыгымнар 

турында хисап)  

40) Коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә 

ашыру мәсьәләләре 

буенча белем бирү 

учреждениеләренең 

хезмәт 

коллективларында, 

шулай ук Яшьләр 

даирәсендә 

семинарлар, 

киңәшмәләр, 

җыелышлар үткәрүне 

тәэмин итү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе 

«Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр, спорт һәм 

туризм бүлеге» 

МУ (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

яшьләрнең 

хәбәрдарлыгын 

һәм мәгърифәтен 

тәэмин итү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

41) Коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләрен иң 

яхшы яктырту буенча 

массакүләм мәгълүмат 

чараларының еллык 

республика 

конкурсында 

катнашуны тәэмин итү  

Филиал ОАО 

«Татмедиа» ИЦ 

«Менделеевск» 

(по согласованию)  

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

нәтиҗәлелеген 

күтәрү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

42) Ел саен үткәрелә 

торган Россия 

Федерациясендә һәм 

Татарстан 

Республикасында 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча фәнни эшләр 

конкурсында 

Менделеев 

муниципаль 

районының 

укытучылар составы, 

Урта һөнәри белем 

бирү уку йортлары 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе 

«Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр, спорт һәм 

туризм бүлеге» 

МУ (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

нәтиҗәлелеген 

күтәрү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



укучылары катнашуын 

тәэмин итү 

43) Менделеевск 

муниципаль районы 

Урта һөнәри белем 

бирү учреждениеләре 

укытучылары 

составының 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча бөтенроссия 

һәм Республика фәнни-

гамәли 

конференцияләрендә 

катнашуны тәэмин итү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе 

«Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр, спорт һәм 

туризм бүлеге» 

МУ (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

нәтиҗәлелеген 

күтәрү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

44) Коррупциягә каршы 

юнәлештәге чараларны 

мәгълүмат белән 

тәэмин итү, 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында 

коррупцияне гавами 

хөкем итү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе 

«Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр, спорт һәм 

туризм бүлеге» 

МУ (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Массакүләм 

мәгълүмат 

чараларының 

коррупциягә 

каршы 

тематиканы 

яктырту 

эшчәнлеген 

стимуллаштыру, 

гражданнарның 

коррупциягә 

каршы аңын 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



45) Массакүләм мәгълүмат 

чараларында һәм 

Интернет - 

коммуникация 

челтәрендә җирле 

үзидарә органында 

ачыкланган коррупция 

фактлары турында, 

шулай ук муниципаль 

хезмәттә ачыкланган 

мәнфәгатьләр 

конфликты очраклары 

турында мәгълүмат 

бирү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

нәтиҗәлелеген 

күтәрү һәм җирле 

үзидарә 

органнарының 

ачыклыгы 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

46) Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

коррупциягә каршы 

тору максатларында 

билгеләнгән 

чикләүләрне, 

тыюларны үтәү буенча 

оештыру, аңлату һәм 

башка чаралар 

комплексын тормышка 

ашыру.  

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

коррупциячел 

хокук бозуларга 

тискәре 

мөнәсәбәтен 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

47) Коррупциягә каршы 

көрәш өлкәсендә 

халыкара актлар 

нигезләмәләрен исәпкә 

алып, ришвәт бирү яки 

ришвәт бирү яки 

ришвәт алу яки ришвәт 

алу һәм чит 

дәүләтләрнең 

тәҗрибәсен алу 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

коррупциячел 

хокук бозуларга 

тискәре 

мөнәсәбәтен 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



вәгъдәләрен һәм 

тәкъдимнәрен исәпкә 

алып, муниципаль 

вазыйфаларны биләүче 

затларның, 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

ришвәт бирүне вәгъдә 

итү яки тәкъдим итү, 

вәгъдә итү яки ришвәт 

алу яки бирү 

турындагы үтенеч 

буенча оештыру, 

аңлату һәм башка 

чаралар комплексын 

эшләү яки тормышка 

ашыру әйләнә-

тирәдәгеләр 

тарафыннан ришвәт 

бирүне вәгъдә итү яки 

тәкъдим итү яки 

ришвәт алырга 

ризалык 

палатасы (килешү 

буенча) 



48) Җирле үзидарә 

органнары вазыйфаи 

затларының 

гражданнарны 

коррупциягә каршы 

агартуга юнәлтелгән 

чараларда тормыш 

эшчәнлегенең төрле 

өлкәләрендә 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләренә 

багышланган 

телетапшыруларда, 

радиопрограммаларда 

катнашу юлы белән 

катнашуын тәэмин итү, 

коррупциягә каршы 

законнарны басма һәм 

электрон массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында 

урнаштырыла торган 

мәкаләләрдә аңлату 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

эшчәнлегенең 

ачыклыгын һәм 

һәркем өчен 

мөмкин булуын 

тәэмин итү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

49) Җирле үзидарә 

органнары эшчәнлеге 

өлкәсенә караган 

коррупциягә каршы 

агарту мәсьәләләре 

буенча гражданнар 

белән турыдан-туры 

линияләр оештыру һәм 

уздыру 

Оештыру бүлеге 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы 

(килешү буенча) 

2015-

2022еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

эшчәнлегенең 

ачыклыгын һәм 

һәркем өчен 

мөмкин булуын 

тәэмин итү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

 

 

 

 

 

      

5. Дәүләт һәм муниципаль органнар эшчәнлегенең халык өчен ачыклыгын һәм һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин итү, аларның гражданлык җәмгыяте 

белән элемтәсен ныгыту, җәмәгатьчелекнең коррупциягә каршы активлыгын стимуллаштыру 

  

50) Гражданнарга һәм 

юридик затларга 

дәүләт һәм 

Гражданнарга һәм 

юридик затларга 

дәүләт һәм 

2015-

2022еллар 

Гражданнарның, 

юридик 

затларның 

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

      

 

  



муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең 

күпфункцияле 

үзәкләре базасында 

дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

һәм камилләштерү.  

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

күпфункцияле 

үзәкләре 

базасында дәүләт 

һәм муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүне 

оештыру һәм 

камилләштерү.  

хокукларын һәм 

законлы 

мәнфәгатьләрен 

гамәлгә ашыруны 

тәэмин итү, 

коррупциячел 

хокук бозулар 

кылуга ярдәм 

итүче шартларны 

киметү  

51) Муниципаль 

хезметлер курсетунеп 

административ 

регламентларын 

Эшкерту һем кабул 

иту «деулет һем 

муниципаль хезметлер 

курсетуне оештыру 

турында» 27.07.2010 

ел, № 210-ФЗ 

Федераль закон 

талеплерене ярашлы, 

Башкортстан 

муниципаль 

районнары комитетлар 

(килештеру буенча)  

Муниципаль 

хезмәтләр 

курсәтүнең 

административ 

регламентларын 

Эшкәртү һәм кабул 

иту «дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүне оештыру 

турында» 

27.07.2010 ел, № 

210-ФЗ Федераль 

закон таләпләренә 

ярашлы, 

Башкортстан 

муниципаль 

районнары 

комитетлар 

(килештерү 

буенча)  

2015-

2022еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

эшчәнлеген 

тәртипкә салу, 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәткәндә 

коррупция 

күренешләре өчен 

шартлар 

булдырмау  

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        

52) Законнар нигезендә 

коррупциягә каршы 

тору өлкәсендә җирле 

үзидарә органнары 

эшчәнлеге турында, 

шулай ук бюджет 

үтәлеше һәм төп 

икътисадый һәм 

Законнар 

нигезендә 

коррупциягә 

каршы тору 

өлкәсендә җирле 

үзидарә органнары 

эшчәнлеге 

турында, шулай ук 

2015-

2022еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

эшчәнлегенең 

ачыклыгын, 

карарлар кабул 

итүдә һәм 

эшкәртүдә 

ачыклыкны, 

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        



социаль 

программаларны 

гамәлгә ашыру 

турында, Менделеевск 

муниципаль 

районнары Советлары( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районнары Башкарма 

комитетлар, контроль-

хисап палатасы 

(килешү буенча)) 

бюджет үтәлеше 

һәм төп 

икътисадый һәм 

социаль 

программаларны 

гамәлгә ашыру 

турында, 

Менделеевск 

муниципаль 

районнары 

Советлары( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районнары 

Башкарма 

комитетлар, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча)) 

халык өчен 

урнаштырылган 

мәгълүматның 

һәркем өчен ачык 

булуын тәэмин 

итү  

53) Җирле үзидарә 

органнарында 

«ышаныч 

телефоннары» һәм 

«Ышаныч 

тартмалары», 

Интернет-кабул итү, 

башка мәгълүмат 

каналлары эшләвен 

тәэмин итү, 

гражданнарга үзләренә 

билгеле булган 

коррупция фактлары, 

аларны кылуга ярдәм 

итүче сәбәпләр һәм 

шартлар турында 

хәбәр итәргә, 

коррупциячел хокук 

бозулар билгеләре 

турында 

Җирле үзидарә 

органнарында 

«ышаныч 

телефоннары» һәм 

«Ышаныч 

тартмалары», 

Интернет-кабул 

итү, башка 

мәгълүмат 

каналлары 

эшләвен тәэмин 

итү, гражданнарга 

үзләренә билгеле 

булган коррупция 

фактлары, аларны 

кылуга ярдәм 

итүче сәбәпләр һәм 

шартлар турында 

хәбәр итәргә, 

коррупциячел 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы көрәштә 

иҗтимагый 

активлык 

дәрәҗәсен күтәрү, 

дәүләт һәм 

муниципаль 

органнарның 

гражданнар белән 

хезмәттәшлеген 

яхшырту 

Чаралар 

оештыру 

характерына ия 

        



гражданнарның аерым 

категорияләренә 

"Коррупциягә каршы 

мәсьәлә" тамгасы 

белән мөрәҗәгать 

итүләрне сорап 

мөрәҗәгать итәргә 

мөмкинлек бирә."  

хокук бозулар 

билгеләре турында 

гражданнарның 

аерым 

категорияләренә 

"Коррупциягә 

каршы мәсьәлә" 

тамгасы белән 

мөрәҗәгать 

итүләрне сорап 

мөрәҗәгать итәргә 

мөмкинлек бирә."  

54) Массакүләм мәгълүмат 

чараларында бастырып 

чыгару һәм шәһәрнең 

рәсми сайтында 

коррупциянең торышы 

һәм коррупциягә 

каршы сәясәт 

чараларын гамәлгә 

ашыру турында җирле 

үзидарә органнарының 

еллык хисапларын 

урнаштыру  

Массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында 

бастырып чыгару 

һәм шәһәрнең 

рәсми сайтында 

коррупциянең 

торышы һәм 

коррупциягә 

каршы сәясәт 

чараларын гамәлгә 

ашыру турында 

җирле үзидарә 

органнарының 

еллык хисапларын 

урнаштыру  

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы 

эшчәнлекнең 

хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү  

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

55) Вазыйфаи затлар 

эшчәнлегендәге 

коррупциячел 

күренешләр турында 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында 

урнаштырылган һәм 

гражданнар һәм 

юридик затларның 

керә торган 

мөрәҗәгатьләрендә 

булган мәгълүматка 

Вазыйфаи затлар 

эшчәнлегендәге 

коррупциячел 

күренешләр 

турында 

массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында 

урнаштырылган 

һәм гражданнар 

һәм юридик 

затларның керә 

2015-

2022еллар 

Гражданнарның 

хокукларын һәм 

законлы 

мәнфәгатьләрен 

коррупцион 

күренешләрдән 

яклау 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



мониторинг уздыру 

эшен квартал саен 

гомумиләштереп һәм 

аның нәтиҗәләрен 

коррупциягә каршы 

комиссия 

утырышларында карап 

тикшерү  

торган 

мөрәҗәгатьләренд

ә булган 

мәгълүматка 

мониторинг 

уздыру эшен 

квартал саен 

гомумиләштереп 

һәм аның 

нәтиҗәләрен 

коррупциягә 

каршы комиссия 

утырышларында 

карап тикшерү  

56) Массакүләм мәгълүмат 

чараларына 

коррупциягә каршы 

тору буенча җирле 

үзидарә органнары 

тарафыннан күрелә 

торган чараларны киң 

яктыртуда ярдәм 

күрсәтү һәм 

массакүләм мәгълүмат 

чараларында 

коррупциягә каршы 

тору буенча күрелә 

торган чаралар 

эчтәлеген һәм мондый 

чаралар күрү 

мотивларын 

чагылдыра торган 

материалларны 

бастырып чыгару өчен 

даими рәвештә 

МАССАКҮЛӘМ 

мәгълүмат чараларына 

тапшыру, шулай ук 

коррупциянең һәр 

кеше тормышына 

Массакүләм 

мәгълүмат 

чараларына 

коррупциягә 

каршы тору буенча 

җирле үзидарә 

органнары 

тарафыннан күрелә 

торган чараларны 

киң яктыртуда 

ярдәм күрсәтү һәм 

массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында 

коррупциягә 

каршы тору буенча 

күрелә торган 

чаралар эчтәлеген 

һәм мондый 

чаралар күрү 

мотивларын 

чагылдыра торган 

материалларны 

бастырып чыгару 

өчен даими 

рәвештә 

2015-

2022еллар 

Гражданнарның 

мәгълүматка 

хокукларын 

гамәлгә ашыру, 

шул исәптән 

коррупциягә 

каршы тору 

өлкәсендә күрелә 

торган чаралар 

турында 

мәгълүматка да 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



тискәре йогынтысын 

күрсәтә 

МАССАКҮЛӘМ 

мәгълүмат 

чараларына 

тапшыру, шулай 

ук коррупциянең 

һәр кеше 

тормышына 

тискәре 

йогынтысын 

күрсәтә 

57) Иҗтимагый 

берләшмәләр көче 

белән төрле өлкәләрдә 

иҗтимагый контроль 

һәм 

коррупциячеллекне 

бәяләү системасын 

формалаштыру 

Иҗтимагый 

берләшмәләр көче 

белән төрле 

өлкәләрдә 

иҗтимагый 

контроль һәм 

коррупциячеллекне 

бәяләү системасын 

формалаштыру 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

мониторинг 

процессларында 

җәмәгатьчелек 

катнашуын 

активлаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

58) Муниципаль 

хезмәткәрләрдә 

коррупциягә каршы 

тору устав бурычлары 

булган иҗтимагый 

оешмаларны җәлеп 

итеп, коррупциягә 

тискәре мөнәсәбәт 

формалаштыру 

Муниципаль 

хезмәткәрләрдә 

коррупциягә 

каршы тору устав 

бурычлары булган 

иҗтимагый 

оешмаларны җәлеп 

итеп, коррупциягә 

тискәре мөнәсәбәт 

формалаштыру 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

мониторинг 

процессларында 

җәмәгатьчелек 

катнашуын 

активлаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

59) Массакүләм мәгълүмат 

чараларында җирле 

үзидарә органнарында 

ачыкланган корр упция 

фактларына аңлатма 

бирү, шулай ук 

коррупциягә каршы 

тору өлкәсендә 

билгеләнгән 

Массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында җирле 

үзидарә 

органнарында 

ачыкланган 

коррупция 

фактларына 

аңлатма бирү, 

2015-

2022еллар 

Җирле үзидарә 

органнары 

эшчәнлегенең 

ачыклыгын һәм 

һәркем өчен 

мөмкин булуын 

тәэмин итү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

       



чикләүләрне, 

тыюларны һәм 

бурычларны үтәмәгән 

очракларга аңлатма 

бирү  

шулай ук 

коррупциягә 

каршы тору 

өлкәсендә 

билгеләнгән 

чикләүләрне, 

тыюларны һәм 

бурычларны 

үтәмәгән 

очракларга аңлатма 

бирү  

60) Торак – коммуналь 

хуҗалык һәм мәгариф 

өлкәсендә коррупцион 

юнәлештәге 

җинаятьләр өчен 

җаваплылыкны аңлату 

буенча агарту һәм 

тәрбия чаралары 

комплексын гамәлгә 

ашыру 

Торак – коммуналь 

хуҗалык һәм 

мәгариф өлкәсендә 

коррупцион 

юнәлештәге 

җинаятьләр өчен 

җаваплылыкны 

аңлату буенча 

агарту һәм тәрбия 

чаралары 

комплексын 

гамәлгә ашыру 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы тискәре 

мөнәсәбәт 

формалаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

       



61) Муниципаль милекне 

һәм муниципаль 

милектәге җир 

кишәрлекләреннән 

файдалану 

мәсьәләләрен көйләүче 

законнарны үтәүне 

контрольдә тоту, аны 

куллануның 

нәтиҗәлелеген бәяләү, 

шул исәптән «Халык» 

инвентаризациясе 

үткәрү юлы белән дә 

Муниципаль 

милекне һәм 

муниципаль 

милектәге җир 

кишәрлекләреннән 

файдалану 

мәсьәләләрен 

көйләүче 

законнарны үтәүне 

контрольдә тоту, 

аны куллануның 

нәтиҗәлелеген 

бәяләү, шул 

исәптән «Халык» 

инвентаризациясе 

үткәрү юлы белән 

дә 

2015-

2022еллар 

Җир кишәрлекләре 

һәм муниципаль 

мөлкәтнең 

әйләнеше 

турындагы 

законнарны үтәүне 

тәэмин итү, җир 

кишәрлекләре һәм 

муниципаль 

милекне бирү 

мәсьә   ләләрен 

җайга салучы 

республика һәм 

муниципаль 

норматив-хокукый 

базада 

коррупциячел 

алшартларны 

киметү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

       

62) Проведение акции  

«Народная  

инвентаризация», в 

целях привлечения   

населения для 

выявления 

правонарушений, 

связанных  с 

незаконным 

использованием   и 

застройкой лесов  и 

водоохранных зон.  

Принятие мер  для 

пресечения  

выявленных 

нарушений и 

устранения их 

последствий 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Иҗтимагый 

катнашуны 

активлаштыру 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

       

6. Муниципаль заказ урнаштыру буенча эшчәнлекне оештыруны камилләштерү  



63) Заказчылар, 

махсуслаштырылган 

оешмалар яки 

конкурс, аукцион, 

котировкалау 

комиссияләре 

тарафыннан 

муниципаль 

ихтыяҗлар өчен 

заказлар 

урнаштыруны җайга 

салучы Россия 

Федерациясенең һәм 

Россия 

Федерациясенең 

башка норматив 

хокукый актларының 

үтәлешен, муниципаль 

ихтыяҗлар өчен 

хезмәт күрсәтүгә, 

эшләр башкаруга, 

хезмәтләр күрсәтүгә 

заказлар урнаштыруда 

катнашучыларның 

хокукларын һәм 

законлы 

мәнфәгатьләрен 

яклауны тәэмин итүне 

җайга салучы Россия 

Федерациясе 

законнарының һәм 

башка норматив 

хокукый актларының 

үтәлешен контрольдә 

тоту 

Контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

бюджет 

акчаларын 

куллануның 

икътисади 

нәтиҗәлелеген 

арттыру 

(процентларда) 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

64) Сатып алуларны 

тормышка ашыру 

мониторингы үткәрү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Советы( 

килешү буенча), 

Менделеевск 

2015-

2022еллар 

Ачыклык 

дәрәҗәсен күтәрү  

сатып алуларны 

гамәлгә ашыру 

буенча эшчәнлек 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты, 

контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

7. Эшмәкәрлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәш   

65) Контроль, күзәтчелек 

органнары һәм башка 

органнар белән үзара 

мөнәсәбәтләр 

мәсьәләләре буенча 

эшкуарлардан 

социологик сорашып 

белешүләр уздыруны 

тәэмин итү 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

структур 

бүлекчәләре 

(килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Советының 

оештыру бүлеге 

(килешү буенча) 

2015-

2022еллар 

субъектларга 

артык 

административ 

басымны бетерү 

(киметү) 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

66) Эшмәкәрләрнең 

коррупциягә каршы 

торышының уңай 

тәҗрибәсен 

гомумиләштерү һәм 

тарату 

Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

структур 

бүлекчәләре 

(килешү буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районы 

Советының 

оештыру бүлеге 

(килешү буенча) 

2015-

2022еллар 

Эшкуарлык 

даирәсендә уңай 

тәҗрибәне тарату 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

67) Бизнеска 

административ 

басымны киләчәктә 

киметү буенча 

килештерелгән 

чаралар эшләү 

Менделеев районы 

Советлар 

муниципаль 

районы (по 

килешү), 

Менделеевск 

2015-

2022еллар 

Коррупциягә 

каршы көрәш 

процессында 

гавами хакимият 

органнарының 

һәм бизнес-

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



максатыннан 

башкарма хакимият 

органнары һәм бизнес-

бергәлек вәкилләренең 

түгәрәк өстәлләре 

утырышын үткәрү 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитет Башкарма 

районы, хисап 

палатасы 

(килешү), Чаллы 

шәһәре һәм Кама 

аръягы төбәге 

Сәүдә-сәнәгать 

палатасы (килешү 

буенча) 

структураларның 

үзара 

хезмәттәшлеген 

яхшырту 

8. Коррупциягә каршы көрәш буенча хокук саклау органнары эшчәнлеге   

68) Өстенлекле милли 

проектларны һәм 

максатчан 

программаларны 

тормышка ашырганда 

коррупциячел хокук 

бозуларны ачыклау 

буенча законнарны 

үтәүне тәэмин итү 

Менделеевск 

районы 

прокуратурасы( 

килешү буенча), 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

Менделеевск 

районы буенча 

бүлеге (килешү 

буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районының 

Финанс-бюджет 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар 

Бюджет 

өлкәсендә 

законлылыкны 

тәэмин итү, 

бюджет 

акчаларын 

максатчан тотуны 

тикшереп тору 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

69) Муниципаль милектәге 

җир кишәрлекләре 

биргәндә җир 

законнары үтәлешен 

тикшерү, әлеге өлкәдә 

мөнәсәбәтләрне җайга 

салучы норматив 

хокукый актларны 

камилләштерү  

Менделеевск 

районы 

прокуратурасы( 

килешү буенча), 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

Менделеевск 

районы буенча 

бүлеге (килешү 

буенча), 

Менделеевск 

2015-

2022еллар 

Җир 

кишәрлекләре 

бирү 

мәсьәләләрен 

җайга салучы 

республика һәм 

муниципаль 

норматив-

хокукый базада 

җир 

кишәрлекләре 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



муниципаль 

районының 

Финанс-бюджет 

палатасы (килешү 

буенча) 

әйләнеше 

турындагы 

законнарны 

үтәүне тәэмин 

итү, коррупцион 

алшартларны 

киметү 

70) Муниципаль милектәге 

җир кишәрлекләрен 

бирү турындагы 

мәсьәләләрне 

караганда, Россия 

Федерациясенең Җир 

һәм шәһәр төзелеше 

законнарында каралган 

Иҗтимагый (гавами) 

тыңлауларның 

нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча 

чаралар күрү  

Менделеевск 

муниципаль 

районы башкарма 

комитеты (килешү 

буенча)  

2015-

2022еллар 

Җир 

кишәрлекләрен 

бирү 

мәсьәләләрен 

җайга сала торган 

муниципаль 

норматив-

хокукый базада 

коррупциячел 

алшартлар 

кыскартылу 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

71) Муниципаль хезмәт 

турындагы 

законнарның 

керемнәре, мөлкәте 

һәм мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре турында 

белешмәләр 

тапшыруның үз 

вакытында һәм 

дөреслеге өлешендә 

үтәлеше 

Менделеевск 

районы 

прокуратурасы( 

килешү буенча), 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

Менделеевск 

районы буенча 

бүлеге (килешү 

буенча), 

Менделеевск 

муниципаль 

районнары 

башкарма 

комитетлар 

(килешү буенча)) 

2015-

2022еллар 

Муниципаль 

хезмәт 

системасында 

коррупция 

куркынычларыны

ң кимүе, кадрлар 

бүлекчәләренең 

коррупциягә 

каршы 

эшчәнлеген 

көчәйтү. Бу 

мәсьәлә буенча 

җәмәгатьчелеккә 

мәгълүмат 

җиткерү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

72) яклар арасында 

муниципаль 

вазыйфаларны, 

муниципаль хезмәт 

Россия Эчке эшләр 

министрлыгының 

Менделеевск 

районы буенча 

2015-

2022еллар 

Шәһәр 

бюджетына 

коррупция 

гамәлләре 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



вазыйфаларын биләүче 

затлар булган 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын ачыклау 

буенча эшчәнлекне 

гамәлгә ашыру, Россия 

Федерациясе 

законнарында каралган 

чаралар күрү, 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм җайга 

салу буенча чаралар 

күрү  

бүлеге (килешү 

буенча) 

китергән зыянны 

түләтү 

73) Бюджет акчаларын 

тотканда законнарны 

үтәүне тәэмин итү  

Контроль-хисап 

палатасы (килешү 

буенча) 

2015-

2022еллар  

Коррупция 

дәрәҗәсен киметү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

9. Көнкүреш коррупциясен минимальләштерү чараларын көчәйтү   

74) Мәктәпкәчә яшьтәге 

балалар бакчаларына, 

электрон чират 

нигезендә, чиратның 

үтәлешен тәэмин итү. 

Чират буенча нигезсез 

күчү мөмкинлеген 

искәрмә. 

«Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

мәгариф идарәсе» 

МУ 

2015-

2022еллар 

Коррупция 

дәрәҗәсен киметү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        

75) "Электрон балалар 

бакчасы" 

автоматлаштырылган 

мәгълүмат 

системасында 

«Менделеевск 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитеты идарәсе» 

МУ, «Менделеевск 

2015-

2022еллар 

Коррупция 

дәрәҗәсен киметү 

Чаралар 

оештыру 

характерына 

ия 

        



мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларын 

комплектлау процессы 

мониторингын ай саен 

үткәрү» 

үзәк район 

хастаханәсе» 

ДАССУ (килешү 

буенча) 

 

 

 

 

 


