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Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Башлыгының «Интернет» 

мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә Әтнә муниципаль районы рәсми сайтының 

«Коррупциягә каршы тору» бүлеген урнаштыруга һәм тулыландыруга карата бердәм 

таләпләргә үзгәрешләр кертү турындагы 2014 елның 28 ноябрендәге 54 номерлы 

карары белән расланган коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча «Интернет» 

мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә Әтнә муниципаль районы рәсми сайты 

бүлекләрен урнаштыруга һәм тулыландыруга карата таләпләрне раслау турында 

 

 

«Интернет «мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының рәсми сайтларының 

коррупциягә каршы тору мәсьәләләре бүлекләрен урнаштыруга һәм 

тулыландыруга бердәм таләпләрне раслау турында «Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 04.04.2013 № 225 карарына үзгәрешләр кертү 

хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 9 

сентябрендәге 811 номерлы карары нигезендә карар бирәм: 

1. Әтнә муниципаль районы Башлыгының 2014 елның 28 ноябрендәге 

54 номерлы «Интернет «мәгълүмат – телекоммуникация челтәрендә Әтнә 

муниципаль районы рәсми сайты бүлекләрен урнаштыруга һәм тулыландыруга 

карата таләпләрне раслау турында»гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1.1. Әтнә муниципаль районы Башлыгының «Интернет «мәгълүмат – 

телекоммуникация челтәрендә Әтнә муниципаль районы рәсми сайтының» 

Коррупциягә каршы тору «бүлеген урнаштыруга һәм тулыландыруга карата 

бердәм таләпләрне» коррупциягә каршы көрәш «бүлеген мәгълүмат белән 

тулыландыруга карата таләпләр» II бүлек текстыннан төшереп калдырырга; – 

"Интернет" телекоммуникация челтәренең коррупциягә каршы көрәш 

мәсьәләләре буенча " түбәндәге сүзләр: 

Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында коррупция 

күренешләре турында хәбәр итү өчен» ышаныч телефоны"»; 

"Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында коррупция 

куркынычы белән бәйле муниципаль вазыйфалар һәм вазыйфалар исемлеге"»; 

"Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә органнарында эшләнгән 
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норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына 

коррупциягә каршы бәйсез экспертиза»; 

"Коррупциягә каршы тору турында федераль законнар, Россия 

Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары»; 

"Коррупциягә каршы тору турында Татарстан Республикасы Законнары, 

Татарстан Республикасы Президенты указлары, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинеты карарлары»; 

"Әтнә муниципаль районы муниципаль хезмәткәрләренең этика һәм хезмәт 

тәртибе кодексы». 

1.2. Әтнә муниципаль районы Башлыгының «Интернет «мәгълүмат – 

телекоммуникация челтәрендә Әтнә муниципаль районы рәсми сайтының» 

Коррупциягә каршы тору «бүлеген урнаштыруга һәм тулыландыруга карата 

бердәм таләпләрнең» II бүлеге Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль 

районы Башлыгының «Әтнә муниципаль районы рәсми сайтындагы бүлекләрне 

мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә урнаштыруга һәм тутыруга карата 

таләпләрне раслау турында» 2014 елның 28 ноябрендәге 54 номерлы карары 

белән расланган «Коррупциягә каршы тору "бүлеген мәгълүмат белән 

тулыландыруга һәм тулыландыруга карата таләпләр" – «Интернет» 

телекоммуникация челтәренең коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча " 

темасына түбәндәге эчтәлекле текст өстәргә:: 

- «Коррупциягә каршы экспертиза» бүлекчәсендә гиперссылка белән 

аралашкан гиперссылка, аның буенча Татарстан Республикасы Әтнә 

муниципаль районы җирле үзидарә органнары тарафыннан норматив хокукый 

актлар проектларын әзерләү һәм аларның җәмәгать фикер алышуы нәтиҗәләре 

турында мәгълүмат урнаштыру өчен булдырылган рәсми сайтка керү юлы 

гамәлгә ашырыла, шулай ук «норматив хокукый актларга һәм норматив 

хокукый актлар проектларына бәйсез коррупциягә каршы экспертиза ясау " 

буенча Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы җирле үзидарә 

органы тарафыннан эшләнгән» гиперссылкасы бар; 

- "Коррупция фактлары турында хәбәр итү өчен кире элемтә» бүлекчәсе 

сайтның» Гражданнар мөрәҗәгатьләре" бүлекчәсе белән аралашып тора һәм үз 

эченә алган мәгълүмат: 

гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау тәртибен регламентлаштыручы 

норматив хокукый актта; 

гражданнар һәм юридик затлар өчен Коррупция фактлары турында җирле 

үзидарә органнарына мөрәҗәгатьләрне (хәбәрләрне) тоткарлыксыз юллау 

ысуллары турында (ришвәт таләп итү, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәткән өчен законсыз таләп итү очракларында һ. б.)); 

«кайнар линия», «ышаныч телефоны» эше, почта хәбәрләре җибәрү, 

гражданнар һәм оешмаларга сайт аша хәбәр юллау формасы; 

җирле үзидарә органында коррупциячел һәм башка хокук бозуларны 

профилактикалау эше өчен җаваплы вазыйфаи зат (фамилиясе, исеме, 



атасының исеме (булган очракта), вазыйфасы, телефон номеры); 

кергән хәбәрләрне һәм мөрәҗәгатьләрне карау нәтиҗәләре (кварталга бер 

тапкырдан да ким түгел). 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районының коррупциягә 

каршы ведомство программасы " бүлекчәсе: 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районы Башкарма комитеты 

карары белән расланган коррупциягә каршы программа тексты, аның 

реквизитларын күрсәтеп, ә аңа үзгәрешләр кертелгән очракта – күрсәтелгән 

программага үзгәрешләр кертү турында хокукый актлар текстлары; 

коррупциягә каршы ведомство программасының үтәлеше турында квартал 

саен мәгълүмат. 

- «Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында муниципаль 

хезмәт вазыйфаларын биләүче затларның һәм аларның гаилә әгъзаларының 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында белешмәләр» гиперссылка буенча күчкәндә, Татарстан Республикасы 

Әтнә муниципаль районында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан 

тапшырылган башка елларда күрсәтелгән белешмәләр булган бүлеккә керә ала. 

Сайтта урнаштырылган керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы 

йөкләмәләр, шул исәптән алдагы еллар өчен дә, ачык керү рөхсәтендә һәм 

бетерелергә тиеш түгел. 

Әтнә муниципаль районында муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан хисап 

чорында тапшырылган керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы 

йөкләмәләр турында белешмәләр законнарда билгеләнгән таләпләрне исәпкә 

алып бастырыла. 

Рөхсәт ителми:  

архивланган мәгълүматларны сайтта урнаштыру (формат .rar. ЗИП), 

сканированных Документлар; 

төрле форматларда, узган өч еллык чор өчен керемнәр, чыгымнар, милек 

һәм милек характерындагы йөкләмәләр турындагы мәгълүматларны сайтта 

урнаштыру; 

сайтларда өстәмә танып белүне таләп итә торган форматларны куллану; 

керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында белешмәләр алу өчен куркынычсызлык кодларын билгеләү; 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында муниципаль хезмәт 

вазыйфасын биләүче затның фамилиясен һәм инициалларын, аның турында 

урнаштырылган белешмәләргә керү мөмкинлеген бирү өчен соратып алу, 

урнаштырылган мәгълүматка рөхсәт соратып алучы заттан теләсә нинди 

мәгълүмат соратып алу. 

- «Әтнә муниципаль районында коррупциягә каршы тору буенча эшне 

координацияләү комиссиясе» бүлекчәсендә комиссиянең елга эш планы, 

комиссия тарафыннан үткәрелгән утырышлар һәм кабул ителгән карарлар 



турында мәгълүмат, аның актуаль составы урнаштырыла. 

- «Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында муниципаль 

хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм мәнфәгатьләр 

конфликтын җайга салу буенча Комиссия» бүлекчәсендә күрсәтелгән комиссия 

турында нигезләмә, комиссиянең бер елга эш планы, комиссиянең уздырылган 

утырышлары һәм кабул ителгән карарлар турында мәгълүмат, аның актуаль 

составы урнаштырыла. 

Комиссия составында вазыйфалар биләгән фамилия һәм инициаллар бар 

(фәнни оешмалар, урта һәм өстәмә һөнәри белем бирү оешмалары вәкилләре 

өчен-шулай ук эш урыннары да күрсәтелгән). 

Комиссия тарафыннан кабул ителгән карарлар турында мәгълүмат 

урнаштырганда күрсәтелә: 

комиссия утырышын үткәрү өчен нигез; 

комиссия кабул иткән карар, шул исәптән комиссия тарафыннан каралган 

мәсьәләнең төп детальләре, мәсәлән, җирле үзидарә органында коррупцияне 

кисәтү буенча чараларны гамәлгә ашыру; хезмәткәргә (хезмәткәр) хатынының 

(иренең) һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, чыгымнары, мөлкәте 

һәм характердагы йөкләмәләре турында тулы булмаган һәм (яки) дөрес 

булмаган белешмәләр бирү турында таныклаучы фактлар; оешманың элеккеге 

хезмәткәре эшкә урнашырга планлаштыра торган исеме һәм эшчәнлек төре һәм 

аның элек башкарган вазыйфаи бурычларын тоту. 

Әлеге комиссия карарларының шәхси мәгълүматларны үз эченә алуын 

исәпкә алып, «персональ мәгълүматлар турында» 2006 елның 27 июлендәге 

152-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә комиссия тарафыннан кабул 

ителгән карарларны бастырып чыгару мондый мәгълүматларны 

зарарсызландыру белән гамәлгә ашырыла. 

- "Җәмәгатьчелек фикерен сораштыру, анкеталаштыру» бүлекчәсе: 

 Әтнә муниципаль районында коррупциянең торышы турындагы 

фикерләрен өйрәнү максатларында гражданнар өчен анкета яисә сораштыру 

кәгазьләре, дәүләт функцияләрен гамәлгә ашырганда яки физик 

(юридик)затларга дәүләт хезмәтләре күрсәткәндә административ киртәләр булу 

һәм күрсәтелгән тикшеренүләр нәтиҗәләре турында мәгълүмат (елга кимендә 

бер тапкыр). 

Шул ук вакытта анкеталар яки сораштыру кәгазьләрендә гражданнар 

тарафыннан шәхси белешмәләр кертүне күздә тоткан кыр тутырылырга тиеш. 

"Коррупциягә каршы тору өлкәсендә норматив хокукый һәм башка актлар» 

бүлекчәсе: 

федераль законнар, Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия 

Федерациясе Хөкүмәте Карары, Татарстан Республикасы Законы, Татарстан 

Республикасы Президенты указлары, Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинеты карарлары һәм хокукый мәгълүматның федераль һәм республика 



рәсми интернет – порталларына эзлекле рәвештә күчү өчен коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре буенча структуралаштырылган башка норматив хокукый 

актлар исемлеге (алга таба-исемлек) www.pravo.gov.ru һәм http: 

//pravo.tatarstan.ru); 

коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча җирле үзидарә органының 

норматив хокукый һәм башка актлары (локаль норматив актлар) 

гиперссылкалары Исемлеге, актның тулы текстын үз эченә алган файлларның 

кушымтасы белән: 

җирле үзидарә органының коррупциягә каршы тору планы (булган 

очракта); 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында муниципаль 

хезмәткәрләр үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 

балаларының керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында белешмәләр бирергә тиешле вазыйфалар исемлеге; 

үз керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр, шулай ук хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган балаларының 

керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

белешмәләр бирергә тиешле җирле үзидарә органы алдында куелган 

бурычларны үтәү өчен оешмаларда булдырылган вазыйфалар исемлеге; 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында биләүләре 

коррупция куркынычы белән бәйле булган муниципаль хезмәт вазыйфалары 

исемлеге; 

керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр 

турында белешмәләр тапшыру тәртибе; 

эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә хезмәткәрне (хезмәткәрне) коррупцион 

хокук бозулар кылуга тарту максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында 

хәбәр итү тәртибе; 

алыштырганда Россия Федерациясе территориясеннән читтә урнашкан чит 

ил банкларында счет (кертемнәр) ачу һәм аларга ия булу, акчалата һәм 

кыйммәтләрне саклау, чит ил финанс инструментларын белү һәм (яки) куллану 

тыела торган вазыйфалар исемлеге; 

вазыйфаи хәлләренә яки хезмәт (вазыйфаи) бурычларын үтәүгә бәйле 

рәвештә бүләк алу, бүләкне тапшыру һәм бәяләү, реализацияләү (сатып алу) 

һәм аны реализацияләүдән кергән акчаларны күчерү турында җирле үзидарә 

органында аерым категория затларның хәбәр итү тәртибе; 

коррупциячел яисә башка хокук бозуларны профилактикалау буенча 

җирле үзидарә органы бүлекчәсе турында нигезләмә (мондый бүлек булганда); 

коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча җирле үзидарә органнарының 

башка норматив хокукый актлары (локаль норматив актлар). 

 



Норматив һәм башка актларны бүтән форматта, шулай ук өстәмә тануны 

таләп итә торган сканерлы документлар рәвешендә урнаштыру рөхсәт ителми. 

Норматив һәм башка актларның гиперссылкаларында актның тулы 

реквизитлары, шул исәптән Актны кабул иткән орган исеме, кабул итү датасы, 

номеры, исеме, шулай ук Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгында 

дәүләт теркәвенең датасы һәм номеры (норматив хокукый актлар өчен) булырга 

тиеш. 

Норматив хокукый һәм башка актлар актуаль редакциядә урнаштырыла. 

- «Тутыру өчен коррупциягә каршы тору белән бәйле документлар 

рәвешләре» бүлекчәсе Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында 

муниципаль вазыйфаларны һәм Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль 

районында муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче затлар тарафыннан 

тутырыла торган мөрәҗәгатьләр, белдерүләр, гаризалар, керемнәр, чыгымнар, 

милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр турында белешмә 

рәвешләрендәге гиперсылтамалар исемлегенә керүне тәэмин итә.: 

коррупциячел хокук бозулар фактлары буенча гражданин, юридик зат 

мөрәҗәгате; 

башка түләүле эш башкару нияте турында эшкә яллаучы (эш бирүче) 

вәкиленә хәбәр итү; 

хезмәткәрне (хезмәткәрне) коррупцион хокук бозулар кылуга тарту 

максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында эшкә алучы (эш бирүче) 

вәкиленә хәбәр итү; 

эшкә алучы (эш бирүче) вәкиленә һәм үзенең турыдан-туры җитәкчесенә 

мәнфәгатьләр каршылыгы турында яки аның барлыкка килү мөмкинлеге 

турында хәбәр итү; 

объектив сәбәпләр аркасында үз хатынының (иренең) һәм балигъ булмаган 

балаларының керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

турында мәгълүмат бирү мөмкинлеге булмау турында хезмәткәр (хезмәткәр) 

гаризасы; 

керемнәр, чыгымнар, милек һәм милек характерындагы йөкләмәләр 

турында белешмә; 

бүләк алу турында белдерү; 

бүләк сатып алу турында гариза; 

Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында муниципаль 

хезмәткәр, шулай ук Татарстан Республикасы Әтнә муниципаль районында 

муниципаль хезмәткәрнең җир кишәрлеге, башка күчемсез милек объекты, 

транспорт чарасы, кыйммәтле кәгазьләр, акцияләр (оешмаларның устав 

(җыелма) капиталларында пайлар) сатып алу буенча һәр алыш-биреш буенча 

җирле үзидарә органында чыгымнары һәм күрсәтелгән алыш-биреш эшләре 

башкарылган акчалар алу чыганаклары турында белешмә; урнаштыру максатка 

ярашлы дип танылган тутыру өчен коррупциягә каршы тору белән бәйле башка 



төр документлар. 

Әлеге бүлеккә шулай ук гиперссылка белән аралашкан, аның буенча 

күчкәндә «БК белешмәсе» махсус программа тәэминаты керә, ул Россия 

Федерациясе Президентының рәсми сайтында яисә «Интернет»мәгълүмат – 

телекоммуникация челтәрендә дәүләт хезмәте өлкәсендә дәүләт мәгълүмат 

системасының рәсми сайтында урнаштырылган. Коррупциягә каршы тору 

белән бәйле документларның формалары, тиешле кырларны тутыру һәм аннан 

соң файлга бушату мөмкинлеге белән, электрон форма рәвешендә, түбәндәге 

форматларда урнаштырыла:doc,.docx,.rtf .pdf, яки рәвешендә приложенных 

файлларның бер яки берничә бер түбәндәге форматтагы:.doc,.docx,.rtf .pdf. 

Башка форматларда, шулай ук өстәмә тануны таләп итә торган сканерлы 

документлар рәвешендә урнаштыру рөхсәт ителми. 

- «Коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча методик материаллар, 

докладлар, хисаплар, күзәтүләр, белешмәләр, статистик һәм башка мәгълүмат» 

бүлекчәсендә закон аңлатылган материаллар (методик тәкъдимнәр, хатлар, 

ведомствоара киңәшмә беркетмәләреннән закон таләпләрен тормышка ашыру 

буенча тәкъдимнәр булган өземтәләр) бар. 

Әлеге бүлекчәдә коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча методик 

материаллар, җирле үзидарә органы мөстәкыйль рәвештә эшләп чыгарылган, 

шулай ук коррупциягә каршы тору буенча Россия Федерациясе Президенты 

каршындагы Совет Президиумы тарафыннан хупланган Методик 

материалларга эзлекле рәвештә күчү өчен гиперссылкалар, методик 

тәкъдимнәр, күзәтүләр, аңлатмалар һәм башка документлар, шул исәптән 

Россия Федерациясе Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан 

әзерләнгән (алга таба - – Россия Хезмәт министрлыгы сайтында 

урнаштырылган (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption шулай ук 

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәтенең кадрлар составы белән идарә 

итүнең бердәм мәгълүмат системасы» федераль дәүләт мәгълүмат системасы 

базасында Коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча махсуслаштырылган 

мәгълүмат – методик ресурста ("Россия Федерациясе дәүләт граждан 

хезмәтенең кадрлар составы белән идарә итүнең бердәм мәгълүмат системасы" 

федераль дәүләт мәгълүмат системасы нигезендә) 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption). 

Әлеге пунктта күрсәтелгән коррупциягә каршы тору мәсьәләләре буенча 

методик характердагы методик рекомендацияләр, күзәтүләр, башка 

документлар текст рәвешендә форматта (бер яки берничә форматта) 

урнаштырыла:doc,.docx,.rtf .ppt, .pptx) веб-күзәтүче чаралары аша текст 

фрагментларын эзләү һәм күчерү мөмкинлеген тәэмин итә (»гипертекст 

форматы"). Башка форматларда, шулай ук өстәмә тануны таләп итә торган 

сканерлы документлар рәвешендә урнаштыру рөхсәт ителми.  

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption


һәм Әтнә муниципаль районының рәсми сайтында «Татарстан Республикасы 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында» бастырып чыгарырга (бастырып 

чыгарырга).  

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Әтнә муниципаль районы Советы аппараты җитәкчесенә йөкләргә. 

 

 

Әтнә районы Башлыгы      Г. Г. Хәкимов 

 


