
 
 
Югары Ослан муниципаль районы  
Башкарма комитеты җитҽкчесенең 
 «2015-2020 елларга Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районында  
коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру»  
муниципаль программасын раслау турында»  
2014 елның 26 ноябрендҽге №1737   карарына 
 ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында 
 

Россия Федерациясе Президентының «2018-2020 елларга коррупциягҽ каршы торуның 
милли планы турында» 2019 елның 17 июнендҽге №497   Указын ҥтҽҥ йҿзеннҽн Югары 
Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
 1. Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитҽкчесенең 26.11.2014 

ел, №1737 карары белҽн расланган «2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары 
Ослан муниципаль районында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру» муниципаль 
программасына тҥбҽндҽге ҥзгҽрешлҽрне кертергҽ: 

1.1. «2015 -2020 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру муниципаль программасы»   

исемендҽ (алга таба– Программа),  «2015 – 2021» саннарын  «2015 – 2022» саннары 

белҽн алыштырырга; 

1.2 Программа паспортында:  
 «Программаның исеме» юлында «2015 – 2021» саннарын «2015 – 2022» саннары 

белҽн алыштырырга; 
 «Программаны тормышка ашыру вакыты һҽм этаплары» юлында «2015 – 2021» 

саннарын «2015 – 2022» саннары белҽн алыштырырга; 
1.3. III кисҽктҽ Программа чаралары исемлегендҽ «2022» баганасын ҿстҽргҽ. 

 2. «2015-2021 елларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында 
коррупциягҽ   каршы   сҽясҽтне  гамҽлгҽ  ашыру» программасы текстын яңа     редакциядҽ    

(1 нче кушымта) расларга. 
     3. Ҽлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында һҽм 
Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми порталында урнаштырырга. 

4.  Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземҽ калдырам. 
 
 
 
Башкарма комитеты җитҽкчесе                                                                В.С.Тимиряев 

    26.09.2019                                                                   956 



 

Татарстан Республикасы 
Югары Ослан муниципаль районы  
Башкарма комитетының №  956,  
 26.09.2019 ел карары белҽн  
                                      РАСЛАНГАН 

 
 

2015-2022 елларга Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне  

гамҽлгҽ ашыру программасы 
 

ПАСПОРТЫ 
 
 

Программаның исеме 2015-2022 елларга Югары Ослан муниципаль 
районында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне 
гамҽлгҽ ашыру Программасы 

Программа эшлҽҥ ҿчен нигез - «Коррупциягҽ каршы торуның милли планы» 
(Россия Федерациясе Президентының 2008  
елның 31  июлендҽге №Пр-1568    карары 
белҽн расланган); 
- «Татарстан Республикасында коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш турында» 2006  елның 4  
маендагы №34-ТРЗ   Татарстан Республикасы 
Законының 9  маддҽсе (ҥзгҽрешлҽр белҽн); 
- «Татарстан Республикасында коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш турында» 2006  елның 4  
маендагы №34-ТРЗ   Татарстан Республикасы 
Законының 9  маддҽсе (ҥзгҽрешлҽр белҽн); 
- «2015-2020  елларга Татарстан 
Республикасында коррупциягҽ каршы 
сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру»  Дҽҥлҽт 
программасын раслау турында  2014  елның 
19  июлендҽге №512    Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары. 

Программаның заказчысы Татарстан Республикасы Югары Ослан 
муниципаль районы Советы 

Программаны тҿп эшлҽҥче  Югары Ослан муниципаль районының 
коррупциягҽ каршы тору эшен координациялҽҥ 
комиссиясе (алга таба-Комиссия) 



Программаның максаты Югары Ослан муниципаль районында җирле 
ҥзидарҽ органнары һҽм иҗтимагый 
институтлар эшчҽнлегенең барлык 
ҿлкҽлҽрендҽ коррупция дҽрҽҗҽсен киметҥ, 
районда җирле ҥзидарҽ органнарының һҽм 
гражданлык җҽмгыяте институтларының 
коррупциягҽ каршы эшчҽнлеген 
координациялҽҥнең нҽтиҗҽлелеген арттыру 
юлы белҽн барлыкка килгҽн сҽбҽплҽрне 
бетерҥ 

Программаның бурычы - Коррупцияне китереп чыгаручы сҽбҽплҽрне 
һҽм шартларны киметҥ, коррупциягҽ каршы 
сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру процессына граждан 
җҽмгыятен җҽлеп итҥ; 
- Коррупциягҽ каршы укытуны һҽм коррупциягҽ 
каршы пропаганданы активлаштыру, граждан 
җҽмгыятенең кадрлар, матди, мҽгълҥмати һҽм 
башка ресурсларын коррупциягҽ каршы 
кҿрҽшкҽ җҽлеп итҥ; 
-Дҽҥлҽт һҽм муниципаль милектҽн файдалану 
нҽтиҗҽлелеген арттыру 

Программаны тормышка ашыру 
вакыты һҽм этаплары 

2015 – 2022 еллар 

Финанслау чыганаклары Район бюджеты хисабына агымдагы 
финанслау 

Программаны тормышка ашыруның 
кҿтелгҽн соңгы нҽтиҗҽлҽре 

Муниципаль идарҽ нҽтиҗҽлелегенең, социаль-
икътисадый ҥсеш дҽрҽҗҽсенең ҥсеше, 
граждан җҽмгыяте институтларының һҽм 
структураларының коррупциягҽ каршы кҿрҽш 
процессларында активлыкны арттыру, шул 
исҽптҽн: 
- җҽмгыятьтҽ һҽм дҽҥлҽттҽ тормышны җайга 
салуның тҿп институты буларак законның 
ҿстенлеге; 
 - гражданнар һҽм җирле ҥзидарҽ органнары 
эшчҽнлеге оешмалары ҿчен ачык һҽм ҥтемле 
булу, аларның гражданлык җҽмгыяте белҽн 
элемтҽлҽрен ныгыту; 
- районның җирле ҥзидарҽ органнарына 
гражданнарның ышанычын арттыру; 
- районда инвестициялҽр җҽлеп итҥчҽнлеген 
арттыру; 
- гражданлык җҽмгыяте институтларын ҥстерҥ 
һҽм ныгыту; 
- икътисадый ҿлкҽдҽ конкурентлы 
механизмнарны гамҽлгҽ ашыру; 
- коррупциягҽ каршы экспертиза эшен 
камиллҽштерҥ; 
- коррупциягҽ каршы иҗтимагый фикер 
формалаштыру; 
- эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге законлылыгын 
тҽэмин итҥ. 



 
                                                        КЕРЕШ 
     Ҽлеге Программа«Татарстан Республикасында коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 
2006  елның 4 маендагы №34-ТРЗ   Татарстан Республикасы Законының 9 маддҽсен ҥтҽҥ 
йҿзеннҽн һҽм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2015 – 2021  елларга 
Татарстан Республикасында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру «Дҽҥлҽт 
программасын раслау турында» 2014 елның 19 июлендҽге №512    карары нигезендҽ 
эшлҽнгҽн.    Программа концептуаль рҽвештҽ федераль һҽм республика дҽрҽҗҽсендҽ 
гамҽлгҽ ашырыла торган коррупциягҽ каршы кҿрҽш чаралары системасы белҽн бҽйле 
һҽм муниципаль дҽрҽҗҽдҽ коррупциягҽ каршы эшне оештыруда программалы-максатчан 
методны куллану алшартларын булдыра. 
 

I. ПРОГРАММА  АЛАРНЫ  ЧИШҤГҼ  ЮНҼЛДЕРЕЛГҼН 
ПРОБЛЕМАЛАРНЫҢ  ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ,  

 АЛАРНЫ ЧИШҤ  ЮЛЛАРЫ   
 

   Соңгы еллар республикада да, районда да коррупциягҽ каршы кҿрҽш чараларын 
активлаштыру, республика һҽм муниципаль дҽрҽҗҽдҽ нормалар чыгару һҽм хокук 
куллану эшен камиллҽштерҥ белҽн характерлана.   Коррупциягҽ каршы кҿрҽш ҿлкҽсендҽ 
иҗтимагый мҿнҽсҽбҽтлҽрне камиллҽштерҥ һҽм «Коррупциягҽ каршы кҿрҽш турында» 
Федераль закон кабул ителҥ һҽм аны ҥтҽҥ йҿзеннҽн Россия Федерациясе Президенты, 
Татарстан Республикасы Президенты указларын, Татарстан Республикасы Хҿкҥмҽте 
карарларын, кҥрсҽтмҽлҽрен бастырып чыгару һҽм республика законнарындагы 
яңалыкларны исҽпкҽ алып,  коррупциягҽ каршы тору эшендҽ аерым юнҽлешлҽрне 
детальлҽштерҥче Югары Ослан муниципаль районы дҽрҽҗҽсендҽ район Советы 
карарлары, район Башлыгы карарлары кабул ителде.  
     Коррупцион хокук бозуларны һҽм башка хокук бозуларны кисҽтҥ ҿчен аларга 
коррупцион хокук бозуларны кисҽтҥ буенча кайбер функциялҽр бирелгҽн һҽм аларны ҥтҽҥ 
ҿчен шҽхси җаваплылык тоткан җаваплы затлар билгелҽнде. 
     Билгелҽнгҽн вакытта коррупциягҽ каршы муниципаль программаның ҥтҽлеше, аны 
гамҽлгҽ ашыруның арадаш йомгаклары анализлана, коррупциягҽ каршы кҿрҽш 
турындагы законнарга кертелгҽн бурычларны һҽм программа чараларын исҽпкҽ алып 
аныклана. 
    Бу программага коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру механизмнарын булдыру, 
коррупциячел факторлар мониторингын һҽм коррупциягҽ каршы сҽясҽт чараларын 
оештыру, эшкуарлык ҿлкҽсендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш буенча комплекслы чаралар 
эшлҽҥ һҽм гамҽлгҽ ашыру, җитҽкче органнар эшчҽнлегенең ҥтҽ кҥренмҽлелеген тҽэмин 
итҥ чаралары, шулай ук муниципаль хезмҽткҽрлҽр һҽм район җитҽкчелҽре тарафыннан 
коррупция фактлары турында гражданнар гаризаларын һҽм мҿрҽҗҽгатьлҽрен 
анализлауны кҥздҽ тоткан чаралар кертелгҽн.        Югары Ослан муниципаль районында 
коррупциягҽ каршы сҽясҽт программасын тормышка ашыру максатларында: 
    - норматив хокукый актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ каршы 
экспертиза ҥткҽрҥ ҿчен җаваплы затлар билгелҽнде; 
     - гражданнарга һҽм юридик затларга муниципаль хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең мҽгълҥмат 
стендларында һҽм районның рҽсми сайтында урнаштырылган Административ 
регламентлары эшлҽнде һҽм расланды; 
   - ТР Югары Ослан муниципаль районының муниципаль вазыйфаларын билҽҥче 
затларның, Югары Ослан муниципаль районының муниципаль хезмҽткҽрлҽренең һҽм 
аларның гаилҽ ҽгъзаларының керемнҽре турындагы мҽгълҥматларны «Югары Ослан 
муниципаль районының» рҽсми сайтында урнаштыру һҽм ҽлеге мҽгълҥматларны 
массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларына бастырып чыгару ҿчен бирҥ тҽртибе турындагы 
Нигезлҽмҽлҽр эшлҽнде һҽм расланды; 



    - җирле ҥзидарҽ органнарында гражданнардан кергҽн мҿрҽҗҽгатьлҽрнең муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр тарафыннан коррупция фактлары турында аларда мҽгълҥмат булу-
булмауга анализ ҥткҽрелде. 
   Ҽлеге Программаны эшлҽгҽндҽ коррупциягҽ каршы торуның милли планы 
нигезлҽмҽлҽре, 2015-2021  елларга коррупциягҽ каршы сҽясҽт стратегиясен гамҽлгҽ 
ашыру буенча республика программасына кертелгҽн тҿп чаралар исҽпкҽ алынды.   Узган 
елларда Югары Ослан муниципаль районында коррупциягҽ каршы сҽясҽт    
Программасыннан алынган тҿп юнҽлешлҽр тҥбҽндҽгелҽр булды: 
     - коррупциягҽ каршы сҽясҽт стратегиясен гамҽлгҽ ашыру механизмнарын булдыру 
буенча оештыру чаралары; 
    - коррупциягҽ каршы эшчҽнлекне законнар һҽм башка норматив хокукый тҽэмин итҥ; 
    - хокукый актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ каршы экспертиза; 
   - муниципаль органнар эшчҽнлегендҽ ҥтемлелекне һҽм ҥтҽ кҥренмҽлелекне тҽэмин итҥ, 
    - эшмҽкҽрлек ҿлкҽсендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш; 
   - коррупция фактларына, коррупциячел факторларга һҽм коррупциягҽ каршы сҽясҽт 
чараларына мониторинг оештыру. 
    Аларны гамҽлгҽ ашыру вакытын озайтуны талҽп итҥче чараларга тҥбҽндҽгелҽр керҽ: 
   - норматив хокукый актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ каршы экспертиза 
ҥткҽрҥ, ҿстенлекле милли проектларны гамҽлгҽ ашыру барышында коррупция 
хҽвефлҽрен кисҽтҥ чаралары; 
   - муниципаль хезмҽткҽрлҽр тарафыннан муниципаль хезмҽт турындагы законнарның 
ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру, гражданнар мҿрҽҗҽгатьлҽрен карау 
тҽртибе турындагы законнарның ҥтҽлеше; 
   - иҗтимагый торак комиссиясе эшчҽнлеген контрольдҽ тотуны гамҽлгҽ ашыру һҽм 
башкалар. 
      Ҽлеге чаралар берничҽ тапкыр ҥтҽлҥгҽ исҽплҽнгҽн һҽм башкарма хакимият 
органнары тарафыннан даими игътибар талҽп итҽ. 
    Халыкны коррупциягҽ каршы сҽясҽтне гамҽлгҽ ашыру эшенҽ җҽлеп итҥ максатларында 
эшче тҿркем составына җҽмҽгать оешмалары, массакҥлҽм мҽгълҥмат чаралары 
вҽкиллҽре кертелде. 
    Коррупциягҽ каршы кҿрҽштҽ массакҥлҽм мҽгълҥмат чараларына мҿһим роль бирелҽ. 
«Волжская новь» район газетасында коррупция турындагы материаллар даими басылып 
тора, шулай ук Югары Ослан муниципаль районы сайтында коррупциягҽ каршы сҽясҽткҽ 
багышланган бҥлек булдырылды, анда коррупциягҽ каршы комиссия эшчҽнлеге 
яктыртылды. 
     Район сайтында Кайнар линия булдырылган, анда гражданнар коррупция фактлары 
турында хҽбҽр итҽ ала. 
    Коррупциягҽ каршы Программаның нигезлҽмҽлҽрен ҥстерҥче тҿп юнҽлешлҽр булып 
тҥбҽндҽгелҽр тора: 
   - коррупциягҽ каршы тору  механизмының  нҽтиҗҽлелеген  арттыру  буенча оештыру -  
хокукый характердагы чаралар; 
  - коррупциягҽ каршы эшчҽнлекне норматив хокукый тҽэмин итҥ; хокукый актларга һҽм 
аларның проектларына коррупциягҽ каршы экспертиза; коррупциягҽ каршы тҽрбия бирҥне 
оештыру; 
   - муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең коррупциягҽ каршы белем бирҥ системасын 
формалаштыру; 
   - коррупция ситуациясенҽ, коррупциячел факторларга һҽм коррупциягҽ каршы сҽясҽтне 
гамҽлгҽ ашыру чараларына мониторинг оештыру һҽм ҥткҽрҥ. 
 
   II. ПРОГРАММАНЫҢ МАКСАТЫ, БУРЫЧЛАРЫ ҺҼМ АНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ БУЕНЧА 

ТҾП ЭШ ЮНҼЛЕШЛҼРЕ 
 



    Программаның Максаты: 
    - Югары Ослан муниципаль районы җирле ҥзидарҽ органнарында һҽм гражданлык 
җҽмгыяте институтларында коррупциягҽ каршы эшчҽнлекне координациялҽҥ 
нҽтиҗҽлелеген кҥтҽрҥ юлы белҽн җҽмгыятьнең барлык ҿлкҽлҽрендҽ коррупция 
дҽрҽҗҽсен киметҥ, аның барлыкка килҥ сҽбҽплҽрен бетерҥ. 
    Программаның бурычлары:  
     - коррупциягҽ каршы тору инструментларын һҽм механизмнарын, шул исҽптҽн хокукый 
һҽм оештыру механизмнарын камиллҽштерҥ; 
    - коррупциягҽ каршы укытуны һҽм   пропаганданы активлаштыру, граждан җҽмгыятенең 
кадрлар, матди, мҽгълҥмати һҽм башка ресурсларын коррупциягҽ каршы кҿрҽшкҽ җҽлеп 
итҥ; 
   - дҽҥлҽт һҽм муниципаль милекне файдалануның нҽтиҗҽлелеген арттыру; 
   - муниципаль органнар эшчҽнлегендҽ ҥтемлелекне һҽм ҥтҽ кҥренмҽлелекне арттыру; 
    - эшмҽкҽрлек ҿлкҽсендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш. 
      Билгелҽнгҽн бурычларны хҽл итҥ максатларында тҥбҽндҽге эшчҽнлек юнҽлешлҽрен 
гамҽлгҽ ашыру кҥздҽ тотыла: 
   1. Коррупциягҽ каршы эшчҽнлекне норматив-хокукый һҽм оештыру ягыннан тҽэмин итҥ. 
   2. Норматив хокукый актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ каршы экспертиза 
уздыруны камиллҽштерҥ. 
   3. Коррупциягҽ каршы мониторинг системасын гамҽлгҽ кертҥ. 
   4. Ел саен муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең, аларның ирлҽренең (хатыннарының) һҽм балигъ 
булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽте һҽм мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре 
турында тапшырыла торган белешмҽлҽрнең дҿреслеген тикшерҥ ҥткҽрелҽ. 
   5. Муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең хезмҽт тҽртибе талҽплҽрен ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга салу буенча комиссия эшчҽнлеген активлаштыру. 
   6. Коррупциячел хокук бозулар кылуга тарту максатларында муниципаль хезмҽткҽрлҽргҽ 
мҿрҽҗҽгать итҥ фактлары турында хҽбҽр итҥ механизмын гамҽлгҽ ашыруны тҽэмин итҥ. 
   7. Вазыйфаи затлар эшчҽнлегендҽ коррупция кҥренешлҽре турында массакҥлҽм 
мҽгълҥмат чараларында һҽм гражданнар һҽм юридик затларның кергҽн 
мҿрҽҗҽгатьлҽрендҽ, коррупциягҽ каршы комиссия утырышында аның нҽтиҗҽлҽрен карап, 
мҽгълҥмат мониторингын алып бару. 
   8. Муниципаль заказларны урнаштыру эшчҽнлеген оештыруны камиллҽштерҥ. 
   9. Коррупциягҽ каршы тору ҿлкҽсендҽ халыкка хокукый белем бирҥдҽ массакҥлҽм 
мҽгълҥмат чараларының ролен кҿчҽйтҥ. 
   10. Муниципаль органнар эшчҽнлегендҽ ҥтемлелекне һҽм ҥтҽ кҥренмҽлелекне тҽэмин итҥ, 
аларның гражданлык җҽмгыяте белҽн элемтҽсен ныгыту, җҽмҽгатьчелекнең коррупциягҽ 
каршы активлыгын стимуллаштыру. 
   11. Эшкуарлык ҿлкҽсендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш. 



III. Программа чаралары исемлеге 

 №  Чараның исеме Җаваплы 
башкаручылар 

Ҥтҽлеш 
вакыты 

Кҿтелгҽн нҽтиҗҽ Финансла
у 

чыганагы 

Еллар буенча чыгымнар 
суммасы, мең сум 
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0
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0
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0

2
1
 

2
0

2
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1 2 3 4 5 6        

1. Коррупциягҽ каршы эшчҽнлекне норматив-хокукый һҽм оештыру ягыннан тҽэмин итҥ 

1.1. Коррупциягҽ каршы тору 
турында муниципаль 
норматив хокукый 
актларга федераль һҽм 
республика законнарын 
ҥтҽҥ ҿчен ҥзгҽрешлҽр 
кертҥ. Законнарга 
мҿмкин булган 
ҥзгҽрешлҽрне исҽпкҽ 
алып, программага ҥз 
вакытында тҿзҽтмҽлҽр 
кертҥ. 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы тору 
ҿлкҽсендҽ 
мҿнҽсҽбҽтлҽрне 
хокукый җайга 
салуның 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру 

         

1.2. Муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽҥгҽ 
конкурслар ҥткҽрҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

2015-2022 
еллар 

  

муниципаль 
хезмҽт турындагы 
законнарны ҥтҽҥ, 
муниципаль 
хезмҽт ҿчен 
гражданнарның 
тигез ҥтемлелеген 
тҽэмин итҥ 

         

1.3. Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
квалификациясен кҥтҽрҥ 
эшен, шул исҽптҽн 
коррупциягҽ каршы 
эшчҽнлек юнҽлешлҽре 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 
Югары Ослан 

2015-2022 
еллар 

муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
квалификация 
дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ 

Җирле 
бюджет 

5
0 

5
0 

0 0 0 0 0 0 



буенча, оештыру һҽм 
ҥткҽрҥ  

муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

1.4. Кадрлар мҽсьҽлҽлҽре 
буенча карарлар кабул 
иткҽндҽ ачыклык 
системасын тҽэмин итҥ 
һҽм массакҥлҽм 
мҽгълҥмат чаралары 
мҿмкинлеклҽрен 
куллану 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

 2015-2022 
еллар 

 

җирле ҥзидарҽ 
органнары 
эшчҽнлегендҽ 
ачыклыкны һҽм 
һҽркем файдалана 
алуны тҽэмин итҥ 

         

1.5. Югары Ослан 
муниципаль районының 
муниципаль хокукый 
актлары нигезендҽ 
коррупцион һҽм башка 
хокук бозуларны 
профилактикалау эше 
ҿчен җаваплы кадрлар 
хезмҽте вазыйфаи 
затларының нҽтиҗҽле 
эшлҽвен тҽэмин итҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

2015-2022 
еллар 

 

коррупциягҽ 
каршы тору 
эшендҽ шҽхси 
җаваплылыкны, 
оешканлыкны һҽм 
профессиональлек
не арттыру 

         

1.6. Муниципаль хезмҽт, 
коррупциягҽ каршы тору 
турындагы закон 
талҽплҽрен ҥтҽп, 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр, шулай ук 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 

2015-2022 
еллар  

муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр 
тарафыннан 
керемнҽр, милек 
һҽм милек 
характерындагы 

         



муниципаль 
вазыйфаларны билҽҥче 
затлар тарафыннан 
бирелҽ торган керемнҽр, 
милек һҽм милек 
характерындагы 
йҿклҽмҽлҽр турындагы 
мҽгълҥматларны, 
хатынының (иренең) һҽм 
балигъ булмаган 
балаларының 
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турындагы 
мҽгълҥматларны 
тикшерҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

йҿклҽмҽлҽр 
турында тулы һҽм 
дҿрес мҽгълҥмат 
бирҥгҽ ирешҥ 

1.7. Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр 
тарафыннан этика һҽм 
хезмҽт тҽртибе 
кодексының ҥтҽлешен 
тҽэмин итҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

2015-2022 
еллар 

 

муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
коррупциягҽ 
каршы 
билгелҽнгҽн 
Стандартны ҥтҽҥгҽ 
һҽм ҥз-ҥзен 
тотышында хезмҽт 
тҽртибенҽ ирешҥ 

         

1.8. Законнарда билгелҽнгҽн 
тҽртиптҽ эшкҽ алучы 
(эш бирҥче) вҽкиленҽ 
кергҽн муниципаль 
хезмҽткҽрдҽ 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгы булу яки 
барлыкка килҥ 
мҿмкинлеге турындагы 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 

2015-2022 
еллар 

 

муниципаль 
хезмҽттҽ 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын 
булдырмау 

         



мҽгълҥматны тикшерҥне 
ҥткҽрҥ 

комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

1.9. Яллаучы (эш бирҥче) 
вҽкиле тарафыннан 
билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 
муниципаль 
хезмҽткҽрне коррупцион 
хокук бозулар кылуга 
тарту максатларында 
мҿрҽҗҽгать итҥ 
фактлары турындагы 
мҽгълҥматларны 
тикшерҥ ҥткҽрҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

2015-2022 
еллар 

 

коррупциячел 
хокук бозулар 
кылуга тарту 
максатларында 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгы 
барлыкка килгҽндҽ 
хҽллҽрнең ҥтҽ 
кҥренмҽлелегенҽ 
ирешҥ 

         

1.10
. 

  

Коррупциягҽ каршы тору 
буенча, шул исҽптҽн 
аларның эшчҽнлегенҽ 
граждан җҽмгыяте 
институтлары 
вҽкиллҽрен җҽлеп итҥ 
юлы белҽн, комиссиянең 
нҽтиҗҽле эшлҽвен 
тҽэмин итҥ  

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

 

коррупциягҽ 
каршы нҽтиҗҽле 
эшчҽнлек ҿчен 
шартлар тудыру, 
киң катлам 
җҽмҽгатьчелек 
вҽкиллҽрен җҽлеп 
итҥ 

         

1.11
. 

Югары Ослан 
муниципаль районы 
җирле ҥзидарҽ 
органнарында 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең, 
муниципаль 
вазыйфаларны билҽҥче 
затларның хезмҽт 
тҽртибе талҽплҽрен 
ҥтҽҥ һҽм мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга салу 
буенча комиссия 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

2015-2022 
еллар 

 

яллаучы 
вҽкиллҽренҽ 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽр 
тарафыннан 
хезмҽт тҽртибен, 
чиклҽҥлҽр һҽм 
тыюларны, 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
булдырмау яки 
җайга салу 
талҽплҽрен ҥтҽҥне 

         



эшчҽнлегенең 
нҽтиҗҽлелеген тҽэмин 
итҥ, комиссия составына 
эшчҽнлеклҽре 
муниципаль хезмҽт 
белҽн бҽйле фҽнни 
оешмалар һҽм мҽгариф 
учреждениелҽре 
вҽкиллҽрен, шулай ук 
иҗтимагый советлар 
вҽкиллҽрен һҽм башка 
иҗтимагый вҽкиллҽрне 
кертҥ 

тҽэмин итҥдҽ 
булышлык кҥрсҽтҥ  

1.12
. 

Мҽгариф 
учреждениелҽрендҽ 
коррупция куркынычын 
киметҥгҽ юнҽлтелгҽн 
чараларны оештыру  
 

Башкарма 
комитет 
җитҽкчесенең 
социаль 
мҽсьҽлҽлҽр 
буенча 
урынбасары, МКУ 
«Югары Ослан 
мҽгариф бҥлеге» 

2015-2022 
еллар 

 

мҽгариф 
ҿлкҽсендҽ 
коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасының киметҥ 

         

1.13
. 

Дҽҥлҽт яки муниципаль 
милектҽ булган җир 
кишҽрлеклҽре биргҽндҽ 
җир законнары 
ҥтҽлешен тҽэмин итҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 
җитҽкчесе, «Җир 
һҽм мҿлкҽт 
мҿнҽсҽбҽтлҽре 
палатасы» 
(килешҥ буенча) 

2015-2022 
еллар 

 

җирдҽн файдалану 
ҿлкҽсендҽ 
коррупция 
хҽвефлҽрен 
киметҥ 

         

1.14
. 

Югары Ослан 
муниципаль районының 
интернет-сайтында 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең, 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 

2015-2022 
еллар 

 

муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең, 
муниципаль 
вазыйфаларны 
билҽҥче 

         



муниципаль 
вазыйфаларны билҽҥче 
затларның хезмҽт 
тҽртибенҽ куелган 
талҽплҽрне ҥтҽҥ һҽм 
җирле ҥзидарҽ 
органнарында 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга салу 
буенча комиссия 
эшчҽнлеге турында 
мҽгълҥмат урнаштыру 

эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

затларның хезмҽт 
тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын җайга 
салу буенча 
комиссия 
эшчҽнлегендҽ ҥтҽ 
кҥренмҽлелеккҽ 
ирешҥ 

1.15
. 

Югары Ослан 
муниципаль районының 
интернет-сайтында 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
керемнҽре, мҿлкҽте һҽм 
мҿлкҽти характердагы 
йҿклҽмҽлҽре турындагы 
мҽгълҥматларны 
законнар белҽн 
билгелҽнгҽн кагыйдҽлҽр 
нигезендҽ урнаштыру 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

2015-2022 
еллар 

 

җирле ҥзидарҽ 
органнары 
эшчҽнлегендҽ 
ачыклыкны һҽм 
ҥтемлелекне 
тҽэмин итҥ, 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
керемнҽре һҽм 
мҿлкҽте белҽн 
җҽмҽгать контроле 
ҿчен шартлар 
тудыру 

         

1.16
. 

Югары Ослан 
муниципаль районының 
интернет-сайтына 
актуаль хҽлдҽ ярдҽм 
итҥ, («Коррупциягҽ 
каршы тору» бҥлеге), 
мҽгълҥматны вакытында 
яңарту  

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

даими гражданнарга 
коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
буенча кҥрелҽ 
торган чаралар 
турында 
мҽгълҥмат бирҥ 

 1
0 

1
0 

0 0 0 0 0 0 

1.17
. 

Халыкара коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш кҿненҽ 
багышланган чараларны 
оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 

ел саен коррупция торышы 
һҽм аны кисҽтҥ 
буенча чараларны 
гамҽлгҽ ашыру 

Җирле 
бюджет 

        



(«тҥгҽрҽк ҿстҽллҽр», 
брифинг, матбугат 
конференциялҽре, хокук 
саклау органнары белҽн 
очрашулар һҽм 
башкалар). 

комитеты 
җитҽкчесе 
урынбасарлары, 
коррупциягҽ 
каршы эшне 
координациялҽҥ 
комиссиясе, 
массакҥлҽм 
мҽгълҥмат 
чаралары 
(килешҥ буенча), 
хокук саклау 
органнары 
(килешҥ буенча) 

барышы турында 
халыкка 
мҽгълҥмат бирҥне 
арттыру 

1.18
. 

Югары Ослан 
муниципаль районында 
2015-2022  елларга 
коррупциягҽ каршы 
комплекслы республика 
программасын гамҽлгҽ 
ашыруның барышы 
турында ТР Юстиция 
министрлыгына ҥз 
вакытында квартал саен 
мҽгълҥмат бирҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

квартал саен «2015-2020 
елларга Татарстан 
Республикасында 
коррупциягҽ 
каршы сҽясҽтне 
гамҽлгҽ ашыру 
дҽҥлҽт 
программасын 
раслау турында» 
Татарстан 
Республикасы 
Министрлар 
Кабинетының 
19.07.2014  ел, № 
512 карарын ҥтҽҥ 

         

1.19
. 

Югары Ослан 
муниципаль районында 
коррупциягҽ каршы 
сҽясҽт чараларын 
гамҽлгҽ ашыру турында 
ТР Президентының 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

ел саен 
 (1 февральгҽ 
кадҽр) 

«Татарстан 
Республикасында 
коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
турында» 2006  
елның 4    

         



Коррупциягҽ каршы 
сҽясҽт мҽсьҽлҽлҽре 
идарҽсенҽ еллык 
отчетларны вакытында 
бирҥ 

маендагы №34 
ТРЗ   Татарстан 
Республикасы 
Законының 14  
маддҽсе  ҥтҽлеше 

1.20
. 

Югары Ослан 
муниципаль районы 
Башлыгы каршындагы 
иҗтимагый 
берлҽшмҽлҽр, 
иҗтимагый совет, 
гражданлык 
җҽмгыятенең башка 
институтлары 
катнашында муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
коррупциягҽ каршы тору 
максатларында 
билгелҽнгҽн тыюларны, 
чиклҽҥлҽрне һҽм 
талҽплҽрне ҥтҽҥ буенча 
оештыру, аңлату һҽм 
башка чаралар 
комплексын эшлҽргҽ, 
шул исҽптҽн бҥлҽклҽр 
алуга, башка тҥлҽҥле эш 
башкаруга, коррупцион 
хокук бозуларны кылуга 
тарту максатыннан 
мҿрҽҗҽгатьлҽр турында 
хҽбҽр итҥ 

коррупциягҽ 
каршы эшне 
координациялҽҥ 
комиссиясе, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе,  
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы Башлыгы 
каршындагы 
Иҗтимагый совет. 

2015-2022 
еллар 

муниципаль 
вазыйфаларны 
билҽҥче 
затларның, 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
коррупцион хокук 
бозуларга тискҽре 
мҿнҽсҽбҽтен 
формалаштыру 

         

1.21
. 

Коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш максатларында 
билгелҽнгҽн тыюларны, 
чиклҽҥлҽрне һҽм 

коррупциягҽ 
каршы эшне 
координациялҽҥ 
комиссиясе, 
Югары Ослан 

2015-2022 
еллар 

коррупциячел 
хокук бозуларга 
тискҽре мҿнҽсҽбҽт 
формалаштыру 

         



талҽплҽрне ҥтҽмҽгҽн 
һҽр очракта законнарда 
каралган юридик 
җаваплылык чараларын 
куллануны контрольдҽ 
тотуны тҽэмин итҽргҽ 

муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе,  
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия 

1.22
. 

Муниципаль хезмҽттҽ 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын булдырмау 
һҽм җайга салу 
турындагы закон 
талҽплҽрен ҥтҽҥне 
тҽэмин итҽргҽ 

муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

Муниципаль 
хезмҽт 
вазыйфаларын 
билҽҥче 
затларның 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын 
булдырмау яки 
җайга салу 
талҽплҽрен 
ҥтҽмҽҥлҽрен 
ачыклау буенча эш 
ҥткҽрҥ. 
Кҥрсҽтелгҽн 
талҽплҽрнең һҽр 
очрагы 
хҽбҽрдарлык 
белдерҥ һҽм ҽлеге 
талҽплҽрне бозган 
затларга карата 
законнарда 
каралган юридик 
җаваплылык 

         



чараларын 
куллану 

1.23
. 

Коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш буенча эшне 
координациялҽҥ 
комиссиялҽре 
эшчҽнлегенең 
нҽтиҗҽлелеген арттыру 
буенча чаралар кҥрергҽ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы тору буенча 
нҽтиҗҽлерҽк 
эшлҽҥ ҿчен 
шартлар тудыру 

         

1.24
. 

Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрдҽ 
коррупциягҽ каршы 
тискҽре мҿнҽсҽбҽт 
формалаштыру буенча 
эшне дҽвам итҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы тҽрбияне 
тҽэмин итҥ 

         

   2. Норматив хокукый актларга һҽм аларның проектларына коррупциягҽ каршы экспертиза 

2.1. Норматив хокукый 
актларга һҽм аларның 
проектларына 
коррупциягҽ каршы 
экспертиза ҥткҽрҥ 
тҽртибен билгели торган 
норматив хокукый 
актлар системасын 
камиллҽштерҥ 

Коррупциягҽ 
каршы экспертиза 
ҥткҽрҥ ҿчен 
җаваплы 
вазыйфаи зат 

 2015-2022 
еллар 

 

  

муниципаль 
норматив хокукый 
актларга һҽм 
аларның 
проектларына, 
шул исҽптҽн 
коррупциягҽ 
каршы бҽйсез 
экспертизаны 
мҽҗбҥри ҥткҽрҥ 
ҿчен шартлар 
тудыру 

         

2.2. Югары Ослан 
муниципаль районы 
җирле ҥзидарҽ 
органнары тарафыннан 
кабул ителгҽн норматив 
хокукый актларга һҽм 
аларның проектларына 

Коррупциягҽ 
каршы экспертиза 
ҥткҽрҥ ҿчен 
җаваплы 
вазыйфаи зат 

 2015-2022 
еллар 

 

  

норматив хокукый 
актларга һҽм 
аларның 
проектларына 
коррупциягҽ каршы 
экспертиза ҥткҽрҥ 
эшен оештыруны 

         



коррупциягҽ каршы 
нҽтиҗҽле экспертиза 
ҥткҽрҥне тҽэмин итҥ. 
Коррупциягҽ каршы 
бҽйсез экспертиза 
ҥткҽрҥ системасын 
камиллҽштерҥ. 

камиллҽштерҥ 

2.2. ТР Юстиция 
министрлыгына 
коррупциягҽ каршы 
экспертиза нҽтиҗҽлҽре 
турында квартал саен 
мҽгълҥмат тапшыру 

Коррупциягҽ 
каршы экспертиза 
ҥткҽрҥ ҿчен 
җаваплы 
вазыйфаи зат 

 Квартал саен 

  

          

2.3. Норматив хокукый 
актларга һҽм аларның 
проектларына 
коррупциягҽ каршы 
экспертиза ҥткҽрҥ ҿчен 
җаваплы затларның 
квалификациясен кҥтҽрҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
Аппараты 
җитҽкчесе 

 2015-2022 
еллар 

 

норматив хокукый 
актларга һҽм 
аларның 
проектларына 
коррупциягҽ каршы 
экспертиза ҥткҽрҥ 
ҿчен җаваплы 
затларның 
профессиональлег
ен кҥтҽрҥ 

         

                                                                                  3. Коррупциягҽ каршы мониторинг 

3.1. Коррупция торышын 
мониторинглау 
максатында халык 
арасында сораштыру 
(анкета тутыру) оештыру 
һҽм ҥткҽрҥ. Сораштыру 
нҽтиҗҽлҽре турында 
гражданнарга мҽгълҥмат 
бирҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

 

җирле ҥзидарҽ 
органнарының 
коррупциягҽ 
каршы 
эшчҽнлегенең 
нҽтиҗҽлелеген 
бҽялҽҥ 

         

3.2. Коррупция темасына 
җирле һҽм республика 

 коррупциягҽ 
каршы тору эшен 

2015-2022 коррупциягҽ каршы 
урнаштырылган 

         



массакҥлҽм мҽгълҥмат 
чаралары 
материаллары 
мониторингы 

координациялҽҥ 
буенча комиссия 

еллар 

 

материаллар 
санының һҽм 
сыйфатының 
ҥзгҽрҥен кҥзҽтҥ 

3.3. Административ 
регламентлардан 
файдаланганда 
муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең сыйфатына, 
шул исҽптҽн 
хезмҽтлҽрнең ахыргы 
кулланучыларына 
сораштыру юлы белҽн 
мониторинг ясау 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
икътисад бҥлеге, 
коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 
Югары Ослан 
муниципаль 
районының 
иҗтимагый 
советы 

2015-2022 
еллар 

 

муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 
сыйфатын кҥтҽрҥ 

         

4. Коррупциягҽ каршы белем һҽм коррупциягҽ каршы пропаганда 

4.1. Гомуми белем бирҥ 
учреждениелҽре 
тарафыннан 
коррупциягҽ каршы 
тематика буенча 
методик һҽм уку 
ҽсбапларын куллану 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 
җитҽкчесенең 
социаль 
мҽсьҽлҽлҽр 
буенча 
урынбасары, 
МКУ «Югары 
Ослан мҽгариф 
бҥлеге»  

2015-2022 
еллар 

 

укучыларның 
хокукый 
белемнҽрен 
арттыру 

         

4.2. Коррупциягҽ каршы 
тҽрбия бирҥ буенча 

Югары Ослан 
муниципаль 

2015-2022 укучыларның һҽм 
аларның ата-

         



мҽктҽп укучылары белҽн 
сыйныфтан тыш эш 
оештыру (ҽңгҽмҽлҽр, 
рольле уеннар, ата-
аналар, хокук саклау 
органнары вҽкиллҽре 
катнашында сыйныф 
сҽгатьлҽре) 

районы 
Башкарма 
комитеты 
җитҽкчесенең 
социаль 
мҽсьҽлҽлҽр 
буенча 
урынбасары, 
МКУ «Югары 
Ослан мҽгариф 
бҥлеге»  

еллар 

 

аналарының 
коррупциягҽ 
каршы 
культурасын 
кҥтҽрҥ 

4.3. Мҽктҽп укучылары һҽм 
студентлар яшьлҽре 
арасында коррупциягҽ 
каршы тематика буенча 
рҽсемнҽр, плакатлар 
иншалар конкурсларын 
оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

МКУ «Югары 
Ослан 
муниципаль 
районы мҽгариф 
бҥлеге» 

2015-2022 
еллар 

 

халык һҽм 
яшьлҽрнең 
игътибарын 
коррупция 
проблемаларына 
җҽлеп итҥ, 
халыкны 
коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
проблемаларына 
җҽлеп итҥ 

Җирле  
бюджет 

1
0 

1
0 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

10 10 

4.4. «Бирмҽскҽ-алмаска», 
«Гадел булырга модалы 
һҽм дҽрҽҗҽле» дигҽн 
девиз астында яшьлҽр 
социаль акциялҽрен 
оештыру һҽм ҥткҽрҥ һ. 
б. 

МКУ «Югары 
Ослан 
муниципаль 
районы мҽгариф 
бҥлеге» 

2015-2022 
еллар 

 

яшьлҽрне 
коррупциягҽ 
каршы дҿньяви 
тҽрбиялҽҥне 
ҥстерҥ 

Җирле 
бюджет 

1
0 

1
0 

1
6 

1
6 

1
6 

1
6 

10 10 

4.5. Коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш мҽсьҽлҽлҽрен иң 
яхшы яктыртуга 
«Массакҥлҽм мҽгълумат 
чаралары коррупциягҽ 
каршы»  махсус 

МКУ «Югары 
Ослан 
муниципаль 
районы мҽгариф 
бҥлеге» 

2015-2022 
еллар 

 

коррупциягҽ 
каршы тематиканы 
яктырту буенча 
массакҥлҽм 
мҽгълҥмат 
чаралары 

   1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

10 10 



журналист конкурсын 
оештыру һҽм ҥткҽрҥ 

 

эшчҽнлеген 
стимуллаштыру 

4.6. Коррупциягҽ каршы 
юнҽлештҽге пропаганда 
материалларын 
массакҥлҽм мҽгълҥмат 
чараларында 
урнаштыру 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

 

мҽгълҥмати 
киңлекне 
коррупциягҽ 
каршы 
юнҽлештҽге 
пропаганда 
материаллары 
белҽн баету, 
коррупциягҽ 
каршы 
җҽмҽгатьчелек 
фикерен 
формалаштыру 

         

4.7. Коррупциягҽ каршы 
законнар һҽм 
муниципаль хезмҽт 
турындагы законнар 
буенча районның җирле 
ҥзидарҽ органнары 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽре ҿчен 
лекциялҽр, семинарлар 
(тренинглар) ҥткҽрҥ. 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

 

район җирле 
ҥзидарҽ органнары 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽренең 
хҽбҽрдарлыгын 
һҽм хокукый 
грамоталылыгын 
арттыру 

         

              5. Җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлегенең халык ҿчен ачыклыгын һҽм ҥтемлелеген тҽэмин итҥ, аларның гражданлык 
җҽмгыяте белҽн   элемтҽсен ныгыту, җҽмҽгатьчелекнең коррупциягҽ каршы активлыгын стимуллаштыру 

5.1. Югары Ослан 
муниципаль районының 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥнең 
кҥпфункцияле ҥзҽге 
базасында дҽҥлҽт һҽм 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 

2015-2022 
еллар 

 

гражданнарның, 
юридик затларның 
хокукларын һҽм 
законлы 
мҽнфҽгатьлҽрен 
тормышка 

         



муниципаль хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥне оештыру һҽм 
камиллҽштерҥ 

идарҽ итҥчесе, 
Территориаль 
ҥсеш бҥлеге 

ашыруны тҽэмин 
итҥ, коррупциячел 
хокук бозулар 
кылуга ярдҽм 
итҥче шартлар 
кимҥне тҽэмин итҥ 

5.2. Административ 
регламентларны 
гамҽлдҽге законнар 
кысаларында 
тҽңгҽллҽштерҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе. 
Территориаль 
ҥсеш бҥлеге 

2015-2022 
еллар 

 

җирле ҥзидарҽ 
органнары 
эшчҽнлеген 
тҽртипкҽ салу, 
муниципаль 
хезмҽтлҽр 
кҥрсҽткҽндҽ 
коррупция 
хҽвефлҽрен 
киметҥ 

         

5.3. Район интернет-
сайтындагы законнар 
нигезендҽ җирле 
ҥзидарҽ органнарының 
коррупциягҽ каршы тору 
ҿлкҽсендҽге эшчҽнлеге, 
шулай ук бюджет 
ҥтҽлеше һҽм тҿп 
икътисадый һҽм 
социаль 
программаларны 
гамҽлгҽ ашыру, 
коррупциягҽ каршы 
программаларның 
ҥтҽлеше турында 
мҽгълҥмат тутыру 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

 

җирле ҥзидарҽ 
органнары 
эшчҽнлегендҽ 
ачыклыкны, 
карарлар ҽзерлҽп 
чыгаруда һҽм 
кабул итҥдҽ ҥтҽ 
кҥренмҽлелекне 
тҽэмин итҥ, халык 
ҿчен 
урнаштырылган 
мҽгълҥматның 
һҽркем ҿчен ачык 
булуын тҽэмин итҥ 

         

5.4. «Ышаныч 
телефоннары», «кайнар 
линиялҽр», Интернет-

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 

2015-2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы кҿрҽштҽ 
иҗтимагый 

         



кабул итҥ бҥлмҽлҽре 
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ, 
гражданнарга ҥзлҽренҽ 
билгеле булган  
коррупция фактлары, 
аларны тормышка 
ашыруга ярдҽм итҥче 
сҽбҽплҽр һҽм шартлар 
турында хҽбҽр итҽргҽ 
мҿмкинлек бирҥ 

буенча комиссия  активлык 
дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ, 
дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль 
органнарның 
гражданнар белҽн 
хезмҽттҽшлеген 
яхшырту 

5.5. Интернет-сайтның  
«Коррупциягҽ каршы 
тору» бҥлегендҽ Югары 
Ослан муниципаль 
районында коррупциягҽ 
каршы сҽясҽт 
чараларын тормышка 
ашыру һҽм коррупция 
торышы турында еллык 
хисаплар урнаштыру 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

ел саен коррупциягҽ 
каршы 
эшчҽнлекнең 
хҽбҽрдарлыгын 
тҽэмин итҥ 

         

5.6. Гражданнарны кабул итҥ 
кагыйдҽлҽрен 
тайпылышсыз ҥтҽҥне 
тҽэмин итҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе 

даими гражданнарны 
кабул итҥ турында 
законнарны ҥтҽҥ 

         

5.7. Массакҥлҽм мҽгълҥмат 
чараларында һҽм 
гражданнар һҽм юридик 
затларның кергҽн 
мҿрҽҗҽгатьлҽрендҽ 
коррупциягҽ каршы 
комиссия 
утырышларында 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

2015-2022 
еллар 

 

гражданнарның 
коррупцион 
кҥренешлҽрдҽн 
хокукларын һҽм 
законлы 
мҽнфҽгатьлҽрен 
яклау 

         



квартал саен 
гомумилҽштереп һҽм 
аның нҽтиҗҽлҽрен 
карап тикшерҥ белҽн 
вазыйфаи затлар 
эшчҽнлегендҽге 
коррупцион кҥренешлҽр 
турында мҽгълҥмат 
мониторингын ҥткҽрҥ 
эшен оештыру 

5.8. Районның җирле 
ҥзидарҽ органнарына 
керҽ торган 
коррупциячел 
характердагы хокукка 
каршы гамҽллҽргҽ 
гражданнар 
мҿрҽҗҽгатьлҽренҽ 
квартал саен анализ 
ҥткҽрҥ, коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
комиссиясе 
утырышларында 
йомгакларны карау 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
эшлҽр белҽн 
идарҽ итҥчесе, 
коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

квартал саен 

  

гражданнарның 
коррупцион 
кҥренешлҽрдҽн 
хокукларын һҽм 
законлы 
мҽнфҽгатьлҽрен 
яклау 

         

5.9. Коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш буенча районның 
җирле ҥзидарҽ 
органнары тарафыннан 
кҥрелҽ торган 
чараларны киң 
яктыртуда массакҥлҽм 
мҽгълҥмат чараларына 
ярдҽм кҥрсҽтҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия 

даими гражданнарның 
мҽгълҥмат алуга 
хокукларын, шул 
исҽптҽн 
коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
ҿлкҽсендҽ кҥрелҽ 
торган чаралар да 
гамҽлгҽ ашыру 

         

                                            6. Муниципаль заказларны урнаштыру эшчҽнлеген оештыруны камиллҽштерҥ 
6.1. Муниципаль заказларны Югары Ослан 2015-2022 муниципаль сатып          



формалаштыру һҽм 
идарҽ итҥ 
процедураларын һҽм 
механизмнарын 
камиллҽштерҥ, шул 
исҽптҽн сатып 
алуларның ачыклыгы, 
электрон формада ачык 
аукционнар куллану юлы 
белҽн дҽ конкурент 
шартлар булдыру 

муниципаль 
районы икътисад 
буенча Башкарма 
комитет 
җитҽкчесе 
урынбасары 

еллар 

 

алуларны ҥткҽрҥ 
механизмнарының 
һҽм 
процедураларыны
ң ачыклыгы 
шартларын 
булдыру 

6.2. Югары Ослан 
муниципаль районының 
рҽсми интернет-
сайтында заказчылар 
тарафыннан, вҽкалҽтле 
органнар тарафыннан 
махсус сайтлар белҽн 
беррҽттҽн заказларны 
урнаштыру план-
графикларын бастырып 
чыгару 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы икътисад 
буенча Башкарма 
комитет 
җитҽкчесе 
урынбасары 

2015-2022 
еллар 

 

муниципаль 
заказларны 
урнаштыру буенча 
эшчҽнлекнең ҥтҽ 
кҥренмҽлелеге 
дҽрҽҗҽсен кҥтҽрҥ 

         

6.3. Кече һҽм урта бизнес 
вҽкиллҽрен Республика 
һҽм федераль 
дҽрҽҗҽдҽге электрон 
мҽйданчыкларда 
катнашырга җҽлеп итҥ 
эшен оештыру 
(http://tattis.ru, 
http://agzrt.ru, 
http://zakazrf.ru һ.б) 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы икътисад 
буенча Башкарма 
комитет 
җитҽкчесе 
урынбасары 

2015-2022 
еллар 

 

җирле ҥзидарҽ 
органнары, 
муниципаль 
учреждениелҽр 
тарафыннан 
урнашкан 
заказларда 
катнашучы заказ 
урнаштыруда 
катнашучыларның 
ачыклыгын һҽм 
тигезлеген 
арттыру 

         

7. Эшмҽкҽрлек ҿлкҽсендҽ коррупциягҽ каршы кҿрҽш 



7.1. Эшкуарларның 
контрольлек итҥче, 
кҥзҽтчелек һҽм башка 
дҽҥлҽт органнары белҽн 
ҥзара мҿнҽсҽбҽтлҽре 
мҽсьҽлҽлҽре буенча 
социологик 
сораштырулар ҥткҽрҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
территориаль 
ҥсеш бҥлеге,  
коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
буенча комиссия 

2015–2022 
еллар 

эшкуарлык 
субъектларына 
артык 
административ 
басымны бетерҥ 
(киметҥ) 

         

7.2. Коррупцион хҽллҽр 
барлыкка килгҽн очракта 
телефон, электрон 
почта аша яки урынга 
чыгып юридик 
консультациялҽр бирҥ 
максатларында 
"Эшкуарлар ҿчен 
ашыгыч юридик 
ярдҽмне”  ҥстерҥ 

коррупциягҽ 
каршы эшне 
координациялҽҥ 
комиссиясе, 
Советның юридик 
бҥлеге 

2015–2022 
еллар 

эшмҽкҽрлек 
эшчҽнлеге 
законлылыгын 
тҽэмин итҥ һҽм 
аны яклау 

         

7.3. Бизнеска административ 
басымны алга таба 
киметҥ буенча 
килешенгҽн чаралар 
эшлҽҥ максатында 
җирле ҥзидарҽ 
органнары һҽм 
эшкуарлар 
вҽкиллҽренең "тҥгҽрҽк 
ҿстҽл" утырышларын 
ҥткҽрҥ 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
территориаль 
ҥсеш бҥлеге, 
коррупциягҽ 
каршы эшне 
координациялҽҥ 
комиссиясе, 
эшмҽкҽрлҽр 
Советы 
(килешҥ буенча) 

2015–2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
процессында ачык 
хакимият 
органнары һҽм 
бизнес-
структураларның 
ҥзара 
хезмҽттҽшлеген 
яхшырту 

         

        8. Муниципаль финанс контроле 



8.1. Район бюджеты 
акчаларын, шулай ук 
район бюджеты 
тарафыннан федераль 
законнарда каралган 
башка чыганаклардан 
алына торган 
акчаларның 
законлылыкка, 
нҽтиҗҽлелеккҽ 
(экономиялҽҥгҽ) 
контрольне оештыру 
һҽм гамҽлгҽ ашыру 

Контроль-хисап 
палатасы 

2015-2022 
еллар 

 

законсыз тотылган 
бюджет акчаларын 
кире кайтару, 
муниципаль 
ресурслардан 
файдалануның 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру буенча 
финанс бозуларны 
ачыклау 

         

8.2. Район составына керҥче 
җирлеклҽр 
бюджетларына кергҽн 
район бюджеты 
акчаларын 
законлылыкка, 
нҽтиҗҽлелеккҽ 
(бҽрҽкҽтлеккҽ) 
контрольне оештыру 
һҽм гамҽлгҽ ашыру 

Контроль-хисап 
палатасы 

2015-2022 
еллар 

 

законсыз тотылган 
бюджет акчаларын 
кире кайтару, 
муниципаль 
ресурслардан 
файдалануның 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру буенча 
финанс бозуларны 
ачыклау 

         

8.3. Район һҽм район 
составына керҥче 
җирлеклҽр милкендҽ 
булган мҿлкҽт белҽн 
идарҽ итҥ һҽм эш 
итҥнең билгелҽнгҽн 
тҽртибен ҥтҽҥне 
контрольдҽ тотуны 
гамҽлгҽ ашыру 

Контроль-хисап 
палатасы 

2015-2022 
еллар 

 

муниципаль милек 
белҽн эш итҥнең 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру 

         

     9. Хокук саклау органнарының коррупцияне кисҽтҥ буенча эшчҽнлеге 

9.1 Дҽҥлҽт яки муниципаль 
милектҽ булган җир 

прокуратура 
(килешҥ буенча), 

2015-2022 
еллар 

җир 
кишҽрлеклҽренең 

         



кишҽрлеклҽре бирҥ 
буенча тикшерҥлҽр 
ҥткҽрҥ, бу ҿлкҽдҽ 
муниципаль норматив-
хокукый базаны 
оптимальлҽштерҥ 

Контроль-хисап 
палатасы, Югары 
Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
һҽм Башкарма 
комитеты 

ҽйлҽнеше 
турындагы 
законнарны ҥтҽҥне 
тҽэмин итҥ, җир 
кишҽрлеклҽре 
бирҥ 
мҽсьҽлҽлҽрен 
җайга салучы 
муниципаль 
норматив-хокукый 
базада коррупцион 
алшартларны 
киметҥ 

9.2 Дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
милекне куллануны һҽм 
товарлар белҽн тҽэмин 
итҥгҽ, эшлҽр башкаруга, 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
ихтыяҗлар ҿчен хезмҽт 
кҥрсҽтҥгҽ заказлар 
урнаштыруны җайга 
салучы федераль 
законнар ҥтҽлешен 
контрольдҽ тотуны 
кҿчҽйтҥ 

прокуратура 
(килешҥ буенча), 
Контроль-хисап 
палатасы, Югары 
Ослан 
муниципаль 
районы Советы 
һҽм Башкарма 
комитеты 

2015-2022 
еллар 

дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль 
милекне 
куллануны һҽм 
товарлар белҽн 
тҽэмин итҥгҽ 
заказлар 
урнаштыруны, 
дҽҥлҽт һҽм 
муниципаль 
ихтыяҗлар ҿчен 
эшлҽр башкаруга, 
хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥгҽ заказлар 
урнаштыруны 
җайга салучы 
законнарны ҥтҽҥ 

         

9.3 Прокуратура, 
судларның, башка хокук 
саклау органнарының 
тҽкъдимнамҽлҽрен, 
протестларын, шҽхси 

муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 

2015–2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы эшне 
камиллҽштерҥ 

         



билгелҽмҽлҽрен, башка 
мҽгълҥматны, 
коррупцион хокук 
бозулар кылуга ярдҽм 
иткҽн сҽбҽплҽр һҽм 
шартлар турында 
ҿйрҽнҥ һҽм алга таба 
Комиссия 
утырышларында фикер 
алышу һҽм тиешле 
чаралар кабул итҥ 

мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия, 
коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
буенча эшне 
координациялҽҥ 
комиссиясе 

9.4 Прокуратураның 
Контроль-хисап 
палатасы белҽн бюджет 
акчаларын 
учреждениелҽр һҽм 
оешмалар тотканда 
законнарны һичшиксез 
ҥтҽҥгҽ юнҽлдерелгҽн 
ҥзара хезмҽттҽшлеген 
оештыру 

прокуратура 
(килешҥ буенча), 
Контроль-хисап 
палатасы 

2015–2022 
еллар 

бюджет акчаларын 
куллануның 
икътисадый 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру 

         

10. Кҿнкҥреш коррупциясен киметҥгҽ юнҽлдерелгҽн чаралар 

10.1
. 

Муниципаль хезмҽт 
вазыйфасына 
гражданнар кергҽндҽ 
барлыкка килгҽн 
коррупцион хҽвефлҽрне 
бетерҥ максатларында 
муниципаль хезмҽт 
ҿлкҽсендҽ закон 
талҽплҽрен ҥтҽҥне 
тҽэмин итҥ 

коррупцион һҽм 
башка хокук 
бозуларны 
профилактикалау 
эше ҿчен 
җаваплы зат, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Советының 
оештыру бҥлеге 
баш белгече 
Югары Ослан 

2015-2022 
еллар 

муниципаль 
хезмҽт 
вазыйфасына 
гражданнар 
кергҽндҽ 
коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасын киметҥ 

         



муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
гомуми бҥлеге 
башлыгы 

10.2
. 

Мҽктҽпкҽчҽ яшьтҽге 
балалар бакчаларына 
электрон чират 
нигезендҽ чират 
ҥтҽлешен тҽэмин итҥ. 
Чират буенча нигезсез 
кҥчҥ мҿмкинлеклҽрен 
булдырмау. 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия, 
МКУ «Югары 
Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
мҽгариф бҥлеге» 
 

2015-2022 
еллар 

мҽгариф 
ҿлкҽсендҽ 
коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасының кимҥе, 
муниципаль 
хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең 
сыйфатын кҥтҽрҥ 

         

10.3
. 

Мҽгариф ҿлкҽсендҽ 
дҽҥлҽт һҽм муниципаль 
хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ 
белҽн бҽйле 
эшчҽнлекне 
камиллҽштерҥ буенча 
чаралар кҥрҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия, 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитеты 
җитҽкчесенең 
социаль-
икътисадый ҥсеш 
буенча 
урынбасары 

2015-2022 
еллар 
  

мҽгариф 
ҿлкҽсендҽ 
коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасының кимҥе, 
муниципаль 
хезмҽтлҽр 
кҥрсҽтҥнең 
сыйфатын кҥтҽрҥ 

         

10.4
. 

Мҽгариф һҽм 
сҽламҽтлек саклау 
ҿлкҽсендҽ коррупция 

Югары Ослан 
муниципаль 
районы 

2015-2022 
еллар 

мҽгариф һҽм 
сҽламҽтлек саклау 
ҿлкҽсендҽ 

         



кҥренешлҽре турында 
гражданнарның 
мҿрҽҗҽгатьлҽрен 
мониторинглауны алып 
бару 

Советының 
гомуми бҥлеге 
Югары Ослан 
муниципаль 
районы 
Башкарма 
комитетының 
гомуми бҥлеге 

коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасының кимҥ 

10.5
. 

Татарстан 
Республикасы Хҽрби 
комиссариатының 
Югары Ослан бҥлегендҽ 
коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш комиссиясе 
эшчҽнлеген тҽэмин итҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия, 
Татарстан 
Республикасы 
Хҽрби 
комиссариатының 
Югары Ослан 
бҥлеге 

2015-2022 
еллар 
 

хҽрби комиссариат 
бҥлеге эшендҽ 
коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасының кимҥе 

         

10.6
. 

Җирле ҥзидарҽнең 
вҽкиллекле һҽм (яки) 
башкарма органнары 
аппаратлары 
вҽкиллҽрен ҽлеге 
комиссиялҽр составына 
кертеп муниципаль 
оешмаларда һҽм 
учреждениелҽрдҽ 
коррупциягҽ каршы тору 
комиссиялҽре тҿзҥ 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия, 
оешма һҽм 
учреждение 
җитҽкчелҽре 

2015-2022 
еллар 
 

Коррупциягҽ 
каршы эшчҽнлек 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру 

         

10.7
. 

Ҿстенлекле милли 
проектларны һҽм 
республика максатчан 
программаларын 
гамҽлгҽ ашыру 
барышында 

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия, 
Башкарма 
комитет 

2015-2022 
еллар 
 

милли 
проектларны һҽм 
республика 
максатчан 
программаларын 
гамҽлгҽ 

         



коррупциячел хокук 
бозуларны кисҽтҥгҽ 
юнҽлдерелгҽн 
чараларны гамҽлгҽ 
ашыру. 

бҥлеклҽре ашырганда 
коррупция 
кҥренешлҽре 
барлыкка килҥ 
куркынычы 
зонасын киметҥ 

10.8
. 

Муниципаль милектҽге 
җир кишҽрлеклҽрен һҽм 
муниципаль милектҽге 
җир кишҽрлеклҽрен 
файдалану 
мҽсьҽлҽлҽрен җайга 
салучы законнар 
ҥтҽлешен контрольдҽ 
тоту чараларын гамҽлгҽ 
ашыру, ҽлеге мҿлкҽтне 
исҽпкҽ алуны 
камиллҽштерҥ һҽм 
алардан файдалануның 
нҽтиҗҽлелеген бҽялҽҥ 
буенча, шул исҽптҽн 
«Халык» 
инвентаризациясе 
ҥткҽрҥ юлы белҽн дҽ 
чаралар кҥрҥ  

коррупциягҽ 
каршы тору эшен 
координациялҽҥ 
буенча комиссия, 
Җир һҽм мҿлкҽт 
мҿнҽсҽбҽтлҽре 
палатасы 
 (килешҥ буенча) 

2015-2022 
еллар 

муниципаль милек 
белҽн эш итҥнең 
нҽтиҗҽлелеген 
арттыру 

         

10.9 Коррупциягҽ каршы 
тематикага баннер 
ҽзерлҽҥ 

Татарстан 
Республикасы 
Югары Ослан 
муниципаль 
районының 
МБМУ «Мҽктҽп 
укучылары 
йорты» 

2015-2022 
еллар 

коррупциягҽ 
каршы тҽртип 
бозуларны кисҽтҥ 

   6 6 6 6 10 10 

11. Мероприятия по реализации Национального плана противодействия коррупции 

11.1 Муниципаль хезмҽт Муниципаль Квартал саен           



вазыйфаларын билҽҥче 
затларның, коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш турында 
Россия Федерациясе 
законнары талҽплҽрен 
ҥтҽвен контрольдҽ 
тотуны гамҽлгҽ ашыру, 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын булдырмау 
һҽм җайга салу, 
билгелҽнгҽн талҽплҽрне 
ҥтҽмҽгҽн затларны 
дисциплинар 
җаваплылыкка тарту 

хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия 
сҽркатибе 

11.2 Муниципаль 
вазыйфаларны һҽм 
муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽҥче 
затларның шҽхси 
эшлҽрен алып баруга 
кагылышлы ҿлешендҽ 
кадрлар эшенең 
нҽтиҗҽлелеген арттыру, 
шул исҽптҽн ҽлеге 
вазыйфаларга 
билгелҽгҽндҽ бирелҽ 
торган анкеталарда 
булган мҽгълҥматларны 
актуальлҽштерҥ һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын ачыклау 
максатларында мондый 
хезмҽткҽ керҥне 
контрольдҽ тоту 
чараларын кабул итҥ 

Район Советы 
һҽм Башкарма 
комитетының 
оештыру бҥлеге 
башлыгы 

ярты елга бер           



11.3 Коррупциягҽ каршы тору 
ҿлкҽсендҽ белем бирҥ 
программалары буенча 
норматив хокукый 
актларда билгелҽнгҽн 
вазыйфалар исемлегенҽ 
кертелгҽн 
вазыйфаларны билҽҥ 
ҿчен муниципаль 
хезмҽткҽ беренче 
тапкыр кергҽн 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрне махсус 
укыту. 

Район Советы 
һҽм Башкарма 
комитетының 
оештыру бҥлеге 
башлыгы 

ярты елга бер           

11.4 Коррупциягҽ каршы 
кҿрҽштҽ катнашкан 
муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
квалификациясен ел 
саен махсус кҥтҽрҥ 

Район Советы 
һҽм Башкарма 
комитетының 
оештыру бҥлеге 
башлыгы 

ярты елга бер           

11.5 Кадрлар хезмҽтенең 
вазыйфаи затлары 
тарафыннан коррупцион 
һҽм башка хокук 
бозуларны 
профилактикалау эше 
ҿчен җаваплы, 
коррупциягҽ каршы 
кҿрҽш турында Россия 
Федерациясе һҽм 
Татарстан 
Республикасы 
законнары талҽплҽре 
һҽм муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽҥче 

Район Советы 
һҽм Башкарма 
комитетының 
оештыру бҥлеге 
башлыгы 

ярты елга бер           



затлар тарафыннан 
муниципаль районнарда 
эшлҽп килҥче 
иҗтимагый советлар 
ҽгъзалары турында 
хҽбҽрдарлыкны арттыру 
буенча чаралар кабул 
итҥ. 

11.6 Ведомство 
карамагындагы 
оешмалар уставларына, 
ведомство 
карамагындагы 
оешмалар җитҽкчелҽре 
һҽм хезмҽткҽрлҽре 
белҽн мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын булдырмау 
һҽм җайга салу 
мҽсьҽлҽлҽрен җайга 
салучы нормалар 
ҿлешендҽ хезмҽт 
килешҥлҽренҽ 
ҥзгҽрешлҽр кертҥ 

Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия 
сҽркатибе 

2018 ел           

11.7 Ведомство 
карамагындагы оешма 
җитҽкчелҽре һҽм 
хезмҽткҽрлҽре 
тарафыннан 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын булдырмау 
һҽм җайга салу буенча 
ведомство 
карамагындагы оешма 
уставларының һҽм 
хезмҽт килешҥлҽренең 

Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия 
сҽркатибе 

ярты елга бер           



талҽплҽрен ҥтҽҥне 
контрольдҽ тоту, аны 
булдырмау һҽм/яки 
җайга салу буенча 
чаралар кҥрҥ, шул 
исҽптҽн ҽлеге 
талҽплҽрне ҥтҽмҽгҽндҽ 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын булдырмау 
һҽм җайга салу буенча 
талҽплҽр таралган 
затларны җаваплылыкка 
тарту буенча чаралар 
кҥрҥ. 

11.8 «Юридик затларның 
аерым тҿрлҽре 
тарафыннан товарлар, 
эшлҽр, хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу 
турында "2011нче елның 
18нче июлендҽге 223-ФЗ 
номерлы Федераль 
закон нигезендҽ 
ведомствога караган 
оешмаларның сатып 
алуларда катнашучылар 
һҽм заказчы арасында 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын, шулай ук 
башка хокук бозуларны 
булдырмау 
максатларында сатып 
алуларга анализ ҥткҽрҥ. 

Контроль хисап 
Палатасы рҽисе 

ярты елга бер           

11.9 Контрактның башлангыч 
(минималь) бҽясе 5 млн 

Башкарма 
комитет 

ярты елга бер           



сумнан артып киткҽн 
очракта, муниципаль 
ихтыяҗларны тҽэмин 
итҥ ҿчен товарлар, 
эшлҽр, хезмҽт 
кҥрсҽтҥлҽрне сатып алу 
буенча иҗтимагый 
фикер алышуны ҥткҽрҥ. 

җитҽкчесенең 
социаль 
икътисадый ҥсеш 
буенча 
урынбасары 

11.1
0 

Муниципаль районда 
(шҽһҽр округында) 
коррупциягҽ каршы эш 
нҽтиҗҽлҽре, шул 
исҽптҽн коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш 
мҽсьҽлҽлҽре буенча 
район (шҽһҽр 
округлары) 
башлыкларының 
ярдҽмчелҽре, 
коррупцион һҽм башка 
хокук бозуларны 
профилактикалау эше 
ҿчен җаваплы кадрлар 
хезмҽтенең вазыйфаи 
затлары катнашында 
ҥткҽрелҽ торган 
коррупциягҽ каршы эш 
нҽтиҗҽлҽре турында 
җҽмҽгатьчелеккҽ 
мҽгълҥмат җиткерҥ 
буенча эшчҽнлекнең 
нҽтиҗҽлелеген арттыру. 

Район Башлыгы 
ярдҽмчесе, Совет 
һҽм Башкарма 
комитетның 
оештыру бҥлеге 
җитҽкчесе 

Квартал саен           

11.1
1 

Коррупциягҽ каршы 
муниципаль 
программаны тормышка 

Район Башлыгы 
каршындагы 
Иҗтимагый Совет 

Ел саен           



ашыру турында 
хисапларны ҥткҽрҥ, 
җҽмҽгать фикер 
алышуларын ҥткҽрҥ 
(экспертлар бергҽлеге, 
муниципаль районда 
гамҽлдҽ булган 
иҗтимагый совет 
ҽгъзаларын җҽлеп итеп)  

11.1
2 

"Интернет" мҽгълҥмат-
телекоммуникация 
челтҽрендҽ коррупциягҽ 
каршы тору муниципаль 
программасын гамҽлгҽ 
ашыру турындагы 
хисапны рҽсми сайтта 
"Коррупциягҽ каршы 
тору” бҥлегендҽ 
урнаштыру 

Район Башлыгы 
ярдҽмчесе, Совет 
һҽм Башкарма 
комитетның 
оештыру бҥлеге 
җитҽкчесе 

Ел саен, 1  
февральгҽ 
кадҽр. 

 

          

 Муниципаль хезмҽт 
вазыйфаларын билҽҥче 
затларның, коррупциягҽ 
каршы кҿрҽш турында 
Россия Федерациясе 
законнары талҽплҽрен 
ҥтҽвен контрольдҽ 
тотуны гамҽлгҽ ашыру, 
мҽнфҽгатьлҽр 
каршылыгын булдырмау 
һҽм җайга салу, 
билгелҽнгҽн талҽплҽрне 
ҥтҽмҽгҽн затларны 
дисциплинар 
җаваплылыкка тарту 

Муниципаль 
хезмҽткҽрлҽрнең 
хезмҽт тҽртибе 
талҽплҽрен ҥтҽҥ 
һҽм 
мҽнфҽгатьлҽр 
конфликтын 
җайга салу 
буенча комиссия 
сҽркатибе 

Квартал саен  барлыгы 8
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IV. ПРОГРАММАНЫҢ ТҾП ЧАРАЛАРЫН РЕСУРС БЕЛҼН ТҼЭМИН ИТҤНЕ НИГЕЗЛҼҤ 

    Программада Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының җирле 

бюджеты акчалары хисабына финансланачак чаралар каралган. 

V. ПРОГРАММАНЫ ТОРМЫШКА АШЫРУ МЕХАНИЗМЫ ҺҼМ АНЫҢ ҤТҼЛЕШЕН 

КОНТРОЛЬДҼ ТОТУ 

    Программаны башкаручылар хисап чорыннан соң килҥче айның 5 числосына кадҽр 

Югары Ослан муниципаль районының коррупциягҽ каршы тору комиссиясенҽ аның 

чараларының ҥтҽлеше турында мҽгълҥмат бирҽлҽр. 

   Югары Ослан муниципаль районының коррупциягҽ каршы тору комиссиясе ел саен 

Татарстан Республикасы Юстиция Министрлыгына Программаны ҥтҽҥ барышы 

турында мҽгълҥмат бирҽ. 

   Шулай ук агымдагы елның 1  февраленҽ кадҽр Татарстан Республикасы 

Президентының Коррупциягҽ каршы сҽясҽт мҽсьҽлҽлҽре идарҽсенҽ коррупция 

торышы һҽм Татарстан Республикасында коррупциягҽ каршы сҽясҽт чараларын 

гамҽлгҽ ашыру турында еллык җыелма хисапка кертҥ ҿчен гомумилҽштерелгҽн 

мҽгълҥмат җибҽрелҽ. 

VI. ПРОГРАММАНЫҢ СОЦИАЛЬ-ИКЪТИСАДЫЙ, ИҖТИМАГЫЙ ҺҼМ СҼЯСИ 

НҼТИҖҼЛЕЛЕГЕН БҼЯЛҼҤ 

    Программаны гамҽлгҽ ашыру Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль 

районында ҥткҽрелҽ торган коррупциягҽ каршы бҥтҽн чаралар белҽн бергҽ 

коррупциягҽ каршы кҿрҽш системасын камиллҽштерҥгҽ, коррупцияне барлыкка китерҽ 

торган сҽбҽплҽрне һҽм шартларны киметҥгҽ, гражданнар җҽмгыятен коррупциягҽ 

каршы процесска җҽлеп итҥгҽ ярдҽм итҽчҽк. 

    Программаның социаль нҽтиҗҽсе гражданнар тарафыннан ҥзенең конституциячел 

хокукларын һҽм иреклҽрен тулысынча гамҽлгҽ ашыру белҽн бҽялҽнҽ. 

    Программаны гамҽлгҽ ашыруның икътисадый нҽтиҗҽлелеге район икътисадына яңа 

инвестициялҽр җҽлеп итҥ, эшмҽкҽрлек активлыгы ҥсеше һҽм җирле бюджетка салым 

кертемнҽренең артуы, бюджет югалтуларын киметҥ белҽн бҽялҽнҽ. 

   Программаны тормышка ашыру нҽтиҗҽсендҽ, тҥбҽндҽгелҽр  кҿтелҽ:  

    - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының җирле ҥзидарҽ 

органнарында коррупция дҽрҽҗҽсе эзлекле рҽвештҽ кимиячҽк; 

    - җирле ҥзидарҽ органнарының халыкка мҽгълҥмати ачыклыгы һҽм һҽркем ҿчен ачык 

булуы арта, гражданнарның коррупция торышы һҽм аны киметҥ буенча халык 

хакимияте тарафыннан кҥрелҽ торган чаралар турында хҽбҽрдарлыгы яхшыра; 

- халыкның дҽҥлҽткҽ ышанычы артачак, гражданнарның муниципаль хезмҽткҽ һҽм 

муниципаль хезмҽткҽрлҽр статусына хҿрмҽте артачак; 

- коррупциягҽ каршы процессларны һҽм процедураларны норматив-хокукый тҽэмин итҥ 

камиллҽштерелҽчҽк; 

- халыкның һҽм хакимият структуралары вҽкиллҽренең хокукый культурасын кҥтҽрҥ 

ҿчен уңай шартлар тудырылачак; 

- җирле ҥзидарҽ органнары эшчҽнлегенҽ иҗтимагый контроль, шул исҽптҽн анда 

мҽгълҥмати-коммуникацион технологиялҽрне активрак куллану исҽбенҽ дҽ 

нҽтиҗҽлелеге артачак; 

- халык  хакимияте вҽкиллҽренең ҥз вазифаларыннан явыз ният белҽн файдалану 

кимиячҽк. 


