
«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 2014 

елның 12 ноябрендәге «2015-2020 елларга коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә 

ашыру буенча Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының муниципаль 

программасын раслау турында " 323 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында» 

Татарстан Республикасы  Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

2019 ел, 01 октябрь 273 номерлы карары 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының "2015-2020 елларга Татарстан Республикасында коррупциягә 

каршы сәясәтне гамәлгә ашыру Дәүләт программасын раслау турында" 2014 ел, 19 июль, 

512 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында" 2018 ел, 10 сентябрь, 763 нче карары 

нигезендә Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карар 

итә: 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «2015-

2020 елларга коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру буенча Татарстан Республикасы 

Апас муниципаль районының муниципаль программасын раслау турында " 2014 елның 12 

ноябрендәге 323 номерлы карарына (Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 ел, 1 гыйнвар 15 номерлы карары редакциясендә) түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә: 

исемендә, 1,2 пунктларда "2015-2021” саннарын "2015-2022” саннарына 

алмаштырырга; 

программада  

исемендә  "2015-2021” саннарын "2015-2022” саннарына алмаштырырга; 

программа паспортында: 

“Программа исеме” юлында "2015-2021” саннарын "2015-2022” саннарына 

алмаштырырга; 

“Программа ясау нигезе” юлында "2015-2021” саннарын "2015-2022” саннарына 

алмаштырырга; 

“Программа тормышка ашыру вакыты” юлында "2015-2021” саннарын "2015-2022” 

саннарына алмаштырырга; 

“Финанслау чыганаклары” юлында таблицаны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

ел Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы  бюджеты акчалары  

2015 50 000 

2016 70 000 

2017 70 000 

2018 70 000 

2019 25 000 

2020 25 000 

2021 25 000 

2022 25000 
барлыгы 360 000 

 

«Программаның көтелә торган һәм ахыргы нәтиҗәләре (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары)” юлында “2021 ел ахырына” сүзләрен “2022 ел ахырына сүзләренә” 

алмаштырырга; 

Программаның I бүлегендә икенче абзацында “2015-2021 елларга коррупциягә 

каршы сәясәтне гамәлгә ашыру” сүзләрен “2015-2022 елларга коррупциягә каршы сәясәтне 

гамәлгә ашыру” сүзләренә алмаштырырга; 



III бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «III. Программаның ресурс ягыннан тәэмин ителүе” 

 2015-2022 елларда Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы бюджеты 

хисабына программаны финанслауның гомуми күләме 360 000 сум тәшкил итәчәк.  

                                                                                                              (сумнарда) 

Ел  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы  бюджеты акчалары 

2015 50 000 

2016 70 000 

2017 70 000 

2018 70 000 

2019 25 000 

2020 25 000 

2021 25 000 

2022 25000 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерда һәм ТР Апас муниципаль 

районы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр кертергә тиеш. 

Моннан тыш, Программа чараларын гамәлгә ашыруга чараларны башкаручыларның 

төп эшчәнлеген финанслауга бүлеп бирелә торган акчаларны файдалану күздә тотыла.»; 

Программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

 

Җитәкче А.Н. Гыйбадуллин 



 

Приложение к муниципальной программе  

«Реализация антикоррупционной политики  

в Апастовском муниципальном районе  
Республики Татарстан на 2015 – 2022 годы» 

 (в ред. постановления от 01.10.2019 № 273)   

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районында 2015-2022 елларга Коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру муниципаль программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү 

индикаторлары 

 

Төп 

чараларның 

исеме 

Башкаручы  төп 

чараларе

ы үтәү 

сроклар

ы 

Ахыргы 

нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары, 

үлчәү 

берәмлекләре 

Индикатор Финанслау (АМР 

бюджетыннан), 

Мең сум 

2013 

(база) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  Максатлар: коррупциянең сәбәпләрен ачыклау һәм бетерү, аның күренешләренә ярдәм итүче шартларга каршы тору, җәмгыятьтә коррупциягә карата түзеп 

торырлык караш формалаштыру 

  

  Бурыч 1. Коралларны һәм механизмнарны, шул исәптән хокукый һәм оештыру, коррупциягә каршы торуны камилләштерү   

1.1. Норматив 

хокукый 

актлар эшләү 

һәм 

коррупциягә 

каршы көрәш 

турында 

законнар 

нигезендә 

муниципаль 

норматив 

хокукый 

актларга 

үзгәрешләр 

кертү һәм 

коррупциягә 

каршы 

нормаларны 

куллану 

практикасын 

гомумиләштер

ү нигезендә 

Юридик 
бүлек 

(килештерү 

буенча) 

2015-
2022  

Кадрлар 
сәясәтенә эчке 

контроль һәм 

коррупциягә 
каршы 

механизмны 

керткән җирле 
үзидарә 

органнары һәм 

органнары 
өлеше, 

процентлар 
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100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - 

1.2. Россия 

Федерациясе 

Президентыны

ң 2009 елның 

21 

Совет 
аппараты 

җитәкчесе, 

кадрлар 
секторы 

(килешү 

2015-
2022  

  - - - - - - - - 



сентябрендәге 

1065-ПУ 

номерлы һәм 

Татарстан 

Республикасы 

Президентыны

ң 2010 елның 1 

ноябрендәге 

ПУ-711 

номерлы 

указлары 

нигезендә 

коррупциячел 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау буенча 

җирле үзидарә 

органнары 

бүлекчәләрене

ң (кадрлар 

хезмәтләренең 

вазыйфаи 

затларының) 

нәтиҗәле 

эшләве, әлеге 

юнәлеш 

буенча 

кадрларның 

тотрыклылыгы 

принцибын 

үтәү 

буенча)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.2.1. 

Муниципаль 

хезмәт, 

коррупциягә 

каршы тору 

турындагы 

законнар 

таләпләрен 

үтәп, 

хезмәткәрләрн

ең, хатынының 

(иренең) һәм 

балигъ 

булмаган 

кадрлар 
секторы 

(килешү 
буенча) 

2015-
2022 гг. 

  - - - - - - - - 



балаларының 

керемнәре, 

чыгымнары, 

мөлкәте һәм 

мөлкәти 

характердагы 

йөкләмәләре 

турындагы 

белешмәләрне

ң дөреслеген 

һәм 

тулылыгын 

тикшерү: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.2.2. 

Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

муниципаль 

хезмәт 

турындагы 

законнарда 

каралган 

чикләүләрне 

һәм 

тыюларны, 

шул исәптән 

Россия 

Федерациясе 

Федераль 

салым 

хезмәтенең 

"Юридик 

затларның 

бердәм дәүләт 

реестры" һәм 

"шәхси 

эшкуарларның 

бердәм дәүләт 

реестры" (елга 

кимендә бер 

тапкыр) 

мәгълүматлар

ы 

базаларыннан 

файдаланып, 

эшкуарлык 

эшчәнлегендә 

кадрлар 

секторы 

Муниципаль 
хезмәткәрлә

рнең хезмәт 

тәртибе 
таләпләрен 

үтәү һәм 

мәнфәгатьлә
р 

каршылыгын 

җайга салу 

буенча 

Комиссия 

2015-

2022  

  - - - - - - - - 



катнашу 

предметына 

да, үтәүне 

тикшерү 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

1.2.3. Законда 

билгеләнгән 

тәртиптә эшкә 

алучы 

вәкиленә керә 

торган 

муниципаль 

хезмәткәрдә 

мәнфәгатьләр 

каршылыгы 

булу яки 

барлыкка килү 

мөмкинлеге 

турындагы 

мәгълүматны 

тикшерүне 

үткәрү 

кадрлар 

секторы 
Муниципаль 

хезмәткәрлә

рнең хезмәт 
тәртибе 

таләпләрен 

үтәү һәм 
мәнфәгатьлә

р 
каршылыгын 

җайга салу 

буенча 
Комиссия 

2015-

2022  

  - - - - - - -  

1.2.4. Эшкә 

яллаучы (эш 

бирүче) вәкиле 

тарафыннан 

билгеләнгән 

тәртиптә 

муниципаль 

хезмәткәрне 

коррупциячел 

хокук бозулар 

кылуга тарту 

максатыннан 

мөрәҗәгать 

итү фактлары 

турындагы 

мәгълүматлар

ны тикшерү 

кадрлар 

секторы 

2015-

2022 

  - - - - - - - - 

1.2.5. Ел саен 

муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

функцияләрне 

тормышка 

ашырганда 

Муниципаль 

хезмәткәрлә

рнең хезмәт 
тәртибе 

таләпләрен 

үтәү һәм 
мәнфәгатьлә

р 

2015-

2022 гг. 

  - - - - - - - - 



барлыкка килә 

торган 

коррупцион 

рискларны 

бәяләүне 

үткәрү һәм 

коррупция 

куркынычы 

белән бәйле 

булган 

муниципаль 

хезмәт 

вазыйфалары 

исемлегенә 

төгәллекләр 

кертү 

каршылыгын 
җайга салу 

буенча 

Комиссия 

 
 

 

 
 

 

1.2.6. 

Коррупциячел 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау 

бүлекчәләре 

(коррупциячел 

һәм башка 

хокук 

бозуларны 

профилактика

лау өчен 

җаваплы 

вазыйфаи 

затлар) 

эшчәнлегендә 

махсус 

программа 

тәэминаты 

базасында 

эшләнгән 

компьютер 

программалар

ын кертү һәм 

куллану: 

керемнәр, 

чыгымнар, 

милек һәм 

милек 

Кадрлар 
секторы 

2015-
2022 гг. 

  - - - - - - - - 



характерындаг

ы йөкләмәләр 

турында 

муниципаль 

хезмәт 

вазыйфаларын 

биләүгә дәгъва 

кылучы затлар 

һәм әлеге 

вазыйфаларны 

биләүче затлар 

тарафыннан 

бирелә торган 

белешмәләргә 

мониторинг 

һәм 

автоматлашты

рылган анализ 

ясау 

максатларынд

а, керемнәр 

турындагы, 

чыгымнар, 

милек һәм 

милек 

характерындаг

ы йөкләмәләр 

хакында 

мәгълүматлар 

базаларыннан 

файдаланып, 

һәм карау; 

граждан-

хокукый 

шартнамәсе 

шартларында 

вазыйфаны 

оештыруга 

(граждан-

хокукый 

шартнамәләр) 

ризалык бирү 

турында 

гражданнар 

мөрәҗәгатьләр

ен җыю, 

системалашты

ру һәм карау, 



әгәр әлеге 

оешма белән 

идарә итүнең 

аерым 

функцияләре 

муниципаль 

(администрати

в) 

хезмәткәрнең 

вазыйфаи 

(хезмәт) 

бурычларына 

керсә, хезмәт 

килешүе 

шартларында 

әлеге оешмада 

Эш (хезмәт 

күрсәтү) 

башкару 

(хезмәт 

күрсәтү) 

турындагы 

мөрәҗәгатьләр

не җыю, 

системалашты

ру һәм карау; 

1.3. 

Обеспечение 

открытости 
деятельности 

комиссий по 

противодейств
ию коррупции, 

комиссии по 

координации 
работы по 

противодейств

ию коррупции 
в, в том числе 

путем 

вовлечения в 
их 

деятельность 

представителе
й 

общественных 

советов и 
других 

институтов 

гражданского 

Коррупциягә 

каршы тору 

эшен 
координация

ләү буенча 

Комиссия 

2015-

2022  

  - - - - - - - - 



1.3.1. 
Обеспечение 

утверждения и 

последующего 
исполнения 

годовых 

планов работ 
комиссий по 

противодейств

ию коррупции, 
комиссии по 

координации 

работы по 
противодейств

ию коррупции  

Район 

башлыгыны

ң 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

2015-
2022  

  - - - - - - - - 

1.4. 
Обеспечение 

действенного 

функциониров
ания комиссий 

по 

соблюдению 
требований к 

служебному 

поведению 
муниципальны

х служащих и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов в 

соответствии с 
установленны

ми 

требованиями 
законодательс

тва 

Район 

башлыгы 

урынбасары, 

кадрлар 

секторы 

(килешү 

буенча) 

2015-
2022  

  - - - - - - - - 

1.5. 

Размещение в 
соответствии с 

законодательс
твом на сайте 

Апастовского 

муниципально
го района 

сведений о 

доходах, 
расходах, 

имуществе и 

обязательствах 
имущественно

го характера 

муниципальны
х служащих 

Кадрлар 

секторы 

(килешү 

буенча) 

2015-

2022  

  - - - - - - - - 

1.6. 

Проведение 

Мөлкәт һәм 2015-

2022  

          - - - - - - - - 



акции 
"Народная 

инвентаризаци

я" (по водному 
и лесному 

законодательс

тву), в целях 
привлечения 

населения для 

выявления 
правонарушен

ий, связанных 

с незаконным 
использование

м и застройкой 

лесов и 
водоохранных 

зон 

җир 

мөнәсәбәтлә

ре палатасы 

1.7. 
Осуществл

ение 

контроля за 
соблюдени

ем лицами, 

замещающ
ими 

должности 

муниципал

ьной 

службы, 

требований 
законодате

льства 

Российский 
Федерации  

о 

противодей
ствии 

коррупции, 

касающихс
я 

предотвращ

ения и 
урегулиров

ания 

конфликта 
интересов, 

привлечени

е к 
дисциплина

рной 

ответственн
ости лиц, 

несоблюда

ющих 

Оештыру 

бүлеге 

башлыгы 

урынбасары 

(кадрлар 

буенча) 

2015-
2022  

Муниципаль 
хезмәткәрләрне

ң гомуми 

саныннан 
мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау һәм 
җайга салу 

таләпләрен 

үтәүне тикшерү 

буенча 

үткәрелгән 

анализлар/тикш
ерүләр саны; 

мәнфәгатьләр 

каршылыгына 
бәйле хокук 

бозган 

муниципаль 
хезмәткәрләр 

саныннан 

мәнфәгатьләр 
каршылыгын 

булдырмау һәм 

җайга салу 
таләпләрен 

үтәмәгән өчен 

дисциплинар 
җаваплылыкка 

тартылучылар 

саны;. 

    50% 100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

- - - - - - - - 



установлен
ные 

требования.  

1.8 Принятие 

мер по 
повышению 

эффективнос

ти кадровой 
работы в 

части, 

касающейся 
ведения 

личных дел 
лиц, 

замещающих 

муниципальн
ые 

должности и 

должности 
муниципальн

ой службы, в 

том числе 
контроля за 

актуализацие

й сведений, 
содержащихс

я в анкетах, 

представляем

ых при 

назначении 

на указанные 
должности и 

поступлении 

на такую 
службу, в 

целях 

выявления 
возможного 

конфликта 

интересов   
 

Коррупциягә 

каршы 

көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

район 

башлыгы 

ярдәмчесе; 

оештыру 

бүлеге 

башлыгы 

урынбасары 

(кадрлар 

буенча) 

2015-

2022  

Эчке контрольне 

гамәлгә кертүнең 
тулылыгы һәм 

коррупциягә 

каршы механизм 
кадрлар 

сәясәтенә, 

процентлар 

         - - - - - - - - 

1.9.Специали

зированное 
обучение  

муниципальн

ых 
служащих, 

впервые 

поступивших 
на 

муниципальн

ую службу 
для 

замещения 

должностей, 

Район 

Советы 

Аппараты 

җитәкчесе, 

Апас 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты 

эшләр 

идарәчесе 

2015-

2022  
Муниципаль 

хезмәткә беренче 

тапкыр кергән 

һәм 

махсуслаштырыл

ган укуларны 

узган 

хезмәткәрләр 

саны 

муниципаль 

хезмәткә беренче 

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



включенных 
в перечни 

должностей, 

установленн
ые 

нормативным

и правовыми 
актами, по 

образователь

ным 
программам в 

области 

противодейст
вия 

коррупции 

тапкыр кергән. 

1.10.Ежего
дное 

специализ

ированное 
повышени

е 

квалифика
ции 

муниципал

ьных 
служащих, 

в 

должностн

ые 

обязанност

и  которых 
входит 

участие в 

противоде
йствии 

коррупции

.  

Район 

Советы 

Аппараты 

җитәкчесе, 

Апас 

муниципаль 

районы 

Башкарма 

комитеты 

эшләр 

идарәчесе 

2015-
2022 

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

1.11. 
Принятие 

должност
ными 

лицами 

кадровой 
службы, 

ответстве

нными за 
работу по 

профилакт

ике 
коррупцио

нных и 

иных 
правонару

шений, 

мер по 

Помощ
ник 

Главы 
района 

по 

вопроса
м 

противо

действи
ю 

коррупц

ии; 
Замести

тель 

начальн
ика 

организ

ационно

2015-
2022  

Саны 

хезмәткәрләрнең 

вазифаи 

шуларның 

вазифасына керә 

катнашырга, 

коррупциягә 

каршы көрәш, 

узган 

махсуслаштырыл

ган 

квалификациясен 

күтәрү 

    70% 70% 70% 70% 70% - - - - - - - - 



повышени
ю 

информир

ованности 
о 

требовани

ях 
законодат

ельства 

Российско
й 

Федераци

и и 
республик

и 

Татарстан 
о 

противоде

йствии 
коррупци

и и 

неотврати
мости 

наказания 

за их 
нарушени

е, лиц, 

замещаю

щих 

должност

и 
муниципа

льной 

службы, 
членов 

обществен

ных 
советов, 

действую
щих в 

муниципа

льных 
районах.   

го 
отдела  

(по 

кадрам) 

1.12.Внесе

ние 

изменений 
в уставы 

подведомс

твенных 
организац

ий, 

трудовые 
договоры 

с 

руководит

Район 

башлыгыны

ң 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча 

ярдәмчесе, 

ведомство 

карамагында

2015-

2022  
Уставларга 

буйсынучы 

оешмаларның 

саны, ведомство 

карамагындагы 

оешмаларның 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре 

белән хезмәт 

килешүләре 

    100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

- - - - - - - - 



елями и 
работника

ми 

подведомс
твенных 

организац

ий в части 
норм 

,регулиру

ющих 
вопросы 

предотвра

щения и 
урегулиро

вания 

конфликта 
интересов. 

гы оешмалар 

җитәкчеләре 

катнашты. 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 

булдырмау һәм 

җайга салу 

мәсьәләләрен 

җайга сала 

торган нормалар 

кертелде; 

1.13. 

Контроль 
за 

соблюдени

ем 
руководит

елями и 

работника
ми 

подведомс

твенных 

организаци

й 

требовани
й уставов 

подведомс

твенных 
организаци

й и 

трудовых 
договоров, 

касающихс

я 
предотвра

щения и 

урегулиров
ания 

конфликта 

интересов, 
принятие 

мер по его 

предотвра
щению 

и/или 

урегулиров
анию, в 

том числе 

с 

Коррупциягә 

каршы 

көрәш 

мәсьәләләре 

буенча 

район 

башлыгы 

ярдәмчесе; 

Аппаратның 

Оештыру 

бүлеге 

башлыгы 

урынбасары 

(кадрлар 

буенча) 

2015-

2022. 
Аларның 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре 

тарафыннан 

мәнфәгатьләр 

каршылыгы 

турында 

хәбәрнамәләр 

бирелгән, 

ведомство 

буйсынуындагы 

оешмаларның 

саны җитәкчеләр 

һәм /яки 

хезмәткәрләрдә 

мәнфәгатьләр 

конфликты 

ачыкланган, 

аларны 

булдырмау 

һәм/яки аларны 

җайга салу 

буенча чаралар 

күрелгән. 

    100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

- - - - - - - - 



привлечен
ием лиц, 

на которых 

распростра
няются 

требования 

о 
предотвра

щении  

урегулиров
ании 

конфликта 

интересов 
к 

ответствен

ности  в 
случае 

несоблюде

ния этих 
требовани

й.    

 
Бурыч 2. Норматив хокукый актларда һәм норматив хокукый актлар проектларында коррупциячел факторларны ачыклау һәм бетерү, норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы бәйсез экспертиза уздыру өчен 

шартлар тәэмин итү 

2.1. Норматив 

хокукый актларга 

һәм аларның 

проектларына 

коррупциягә каршы 

экспертизаны 

нәтиҗәле үткәрүне 

оештыру, аны 

уздыру 

нәтиҗәләрен ел 

саен 

гомумиләштерү 

буенча гамәли 

чаралар күрү 

Юридик бүлек, 
коррупциягә 

каршы тору 

буенча эшне 
координацияләү 

комиссиясе 

2015-
2022  

Аларның 
проектларын 

эшләү 

стадиясендә 
коррупциягә 

каршы 

экспертизага 
дучар ителгән 

закон һәм 

башка 
норматив 

хокукый 

актларның 
өлеше, 

процентлар 

95 96 96 97 97 97 100 100 100         

2.2. Норматив 

хокукый актлар 

проектларына 

коррупциягә каршы 

бәйсез экспертиза 

үткәрү өчен 

кирәкле шартлар 

тудыру 

Юридик бүлек, 

коррупциягә 

каршы тору 
буенча эшне 

координацияләү 

комиссиясе 

2015-

2022  

        

Бурыч 3. Мониторинг тикшеренүләре үткәрү юлы белән коррупциянең торышын бәяләү 

3.1. АМР коррупциягә 2015- Социологик 100 100 100 100 100 100 100 100 100         



территориясендә 

коррупциягә каршы 

чараларны гамәлгә 

ашыру 

мониторингын 

үткәрү һәм аларның 

нәтиҗәлелеген 

бәяләү 

каршы тору эшен 

координацияләү 

буенча комиссия 

2022. сораштырула
р оештыруга 

дәүләт 

йөкләмәсен 
үтәүнең 

тулылыгы, 

процентлар 

3.2. Максатчан 

төркемнәр 

арасында 

коррупциячел 

факторларга тармак 

тикшеренүләре һәм 

коррупциягә каршы 

гамәлгә ашырыла 

торган чаралар 

үткәрү. 

Коррупциягә 

каршы тору 

кысаларында 

превентив чаралар 

эшләү өчен 

алынган 

нәтиҗәләрне 

куллану 

коррупциягә 

каршы тору эшен 

координацияләү 

буенча комиссия, 

район башлыгы 

ярдәмчесе 

(килешү буенча) 

2015-
2022  

        

3.3. Мониторинг 

үткәрү: 

коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә 

ашыруга граждан 

җәмгыяте 

институтларының 

җәлеп ителгәнлеге; 

массакүләм 

мәгълүмат 

чаралары 

материаллары 

Совет 

аппаратының 

Оештыру Бүлеге, 

эшләр идарәчесе 

2015-

2022  

                 

3.4. коррупция 

торышын 

мониторинглау 

максатларында 

халыкның төрле 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча эшне 

координацияләү 

комиссиясе, 

2015-

2022  

         10 15 15 15 3 3 3 3 



төркемнәреннән 

социологик 

сораштырулар 

үткәрү 

район башлыгы 

ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча), Совет 

аппаратының 

оештыру бүлеге, 

иҗтимагый 

оешмалар 

(килештерү 

буенча) 

Бурыч 4. Коррупциягә каршы укытуны активлаштыру һәм коррупциягә каршы пропаганда, коррупциягә каршы көрәшкә кадрлар, матди, мәгълүмати һәм гражданлык җәмгыятенең башка ресурсларын җәлеп итү 

4.1. Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

аерым 

категорияләренең, 

шулай ук 

коррупциягә каршы 

көрәштә катнашучы 

җәмәгатьчелек 

вәкилләренең һәм 

башка затларның 

квалификациясен 

күтәрүгә 

юнәлдерелгән 

кыска сроклы 

махсуслаштырылга

н семинарлар 

оештыру һәм 

уздыру 

Кадрлар секторы, 

юридик бүлек 

2015-

2022  

Үткәрелгән 

чаралар саны 

4 4 4 4 4 4 4 4 4         

4.2. Коррупциягә 

каршы көрәштә 

катнашучы 

иҗтимагый 

советларны, 

иҗтимагый 

берләшмәләрне һәм 

граждан 

җәмгыятенең башка 

институтларын 

әлеге эшкә җәлеп 

итеп, муниципаль 

оешмалар 

хезмәткәрләрендә 

һәм 

хезмәткәрләрендә 

коррупциягә карата 

коррупциягә 

каршы тору эшен 
координацияләү 

буенча комиссия, 

район башлыгы 

ярдәмчесе 

(килешү буенча) 

2015-

2022  

Коррупциягә 

каршы 
чаралар 

үткәрелгән 

муниципаль 

хезмәткәрләр, 

муниципаль 

оешмалар 
өлеше 

- 30 35 40 45 50 50 50 50         



тискәре мөнәсәбәт 

формалаштыру 

буенча эшне 

гамәлгә ашыру 

4.3. Муниципаль 

учреждениеләрдә, 

АМР 

предприятиеләренд

ә коррупцияне 

кисәтү буенча эш 

алып бару  

Коррупциягә 

каршы тору эшен 
координацияләү 

буенча 

Комиссия, район 
башлыгы 

ярдәмчесе 

(килештерү 
буенча Комиссия 

таләпләрен үтәү 
буенча 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 
хезмәт тәртибе 

һәм 

мәнфәгатьләр 
каршылыгын 

җайга салу 

2015-

2022  

                  

4.4. Белем бирү 

оешмалары 

укучылары 

арасында 

коррупциягә каршы 

тематика буенча 

плакатлар, 

рәсемнәр 

конкурсларын 

оештыру һәм 

үткәрү 

Яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге, 
мәгариф бүлеге, 

«Сәләт " балалар 

иҗаты үзәге» 

2015-

2022 
гг. 

Үткәрелгән 

конкурслар 

саны 

4 5 6 7 8 9 10 10 10 5 5 5 5 6 6 6 6 

4.5. Халыкара 

коррупциягә каршы 

көрәш көненә 

багышланган, 

югары һәм урта 

һөнәри белем бирү 

оешмалары 

студентлары, 

галимнәр һәм 

эшләүче яшьләр 

катнашында, 

фәнни-дискуссия, 

шулай ук 

мәгълүмати-агарту 

иҗтимагый 

Район башлыгы 

ярдәмчесе 

(килешү буенча), 

мәдәният бүлеге, 

мәгариф бүлеге, 
яшьләр эшләре 

һәм спорт бүлеге 

2015-

2022  
Үткәрелгән 

фәнни-гамәли 

конференциял

әр, 

очрашулар, 

дебатлар, 

форумнар, 

"түгәрәк 

өстәлләр", 

семинарлар 

саны 

         15 25 25 25 6 6 6 6 



акцияләре циклын 

оештыру һәм 

уздыру. 

4.6. Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

коррупциягә каршы 

тору 

максатларында 

билгеләнгән 

чикләүләрне, 

тыюларны үтәү 

буенча оештыру, 

аңлату һәм башка 

чаралар 

комплексын, шул 

исәптән бүләкләр 

бирүгә һәм алуга 

кагылышлы 

чикләүләрне, әлеге 

эшкә иҗтимагый 

совет, коррупциягә 

каршы көрәштә 

катнашучы 

иҗтимагый 

берләшмәләрне һәм 

граждан 

җәмгыятенең башка 

институтларын 

җәлеп итеп, гамәлгә 

ашыру 

Кадрлар буенча 
Сектор, оештыру 

бүлеге 

(килештерү 
буенча) 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 
хезмәт тәртибе 

таләпләрен үтәү 

һәм 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

җайга салу 
буенча Комиссия 

2015-
2022  

Үткәрелгән 
аңлату 

очрашулары, 

консультация
ләр саны 

                 

4.7. Муниципаль 

хезмәткәрләр 

тарафыннан 

әйләнә-тирәдәгеләр 

ришвәт бирүне 

вәгъдә итү яки 

тәкъдим итү яки 

ришвәт алырга 

ризалык яки 

ришвәт бирү 

турында үтенеч 

буларак кабул 

ителергә мөмкин 

булган тәртипне 

булдырмау буенча 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

хезмәт тәртибе 

таләпләрен үтәү 

һәм 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

җайга салу 

буенча 

Комиссия, 

кадрлар буенча 

сектор, юридик 

бүлек  

2015-
2022  

                  



оештыру, аңлату 

һәм башка чаралар 

комплексын эшләү 

һәм тормышка 

ашыру 

4.8. Коррупциягә 

каршы тору 

максатларында 

билгеләнгән 

тыюларны, 

чикләүләрне һәм 

таләпләрне 

үтәмәгән һәр 

очракта законнарда 

каралган юридик 

җаваплылык 

чараларын 

куллануны 

контрольдә тотуны 

гамәлгә ашыру 

Коррупциягә 

каршы тору эшен 

координацияләү 

буенча 

Комиссия, 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

хезмәт тәртибе 

таләпләрен үтәү 

һәм 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

җайга салу 

буенча 

Комиссия, район 

башлыгы 

ярдәмчесе 

(килешү буенча) 

2015-

2022  

                  

4.9. Муниципаль 

хезмәт 

вазыйфаларын 
биләүче затларның 

мәнфәгатьләр 

конфликтын 
булдырмау яки 

җайга салу турында 

таләпләрне үтәмәү 
очракларын 

ачыклау буенча эш 

үткәрү. Ел саен 

коррупциягә каршы 

тору эшен 

координацияләү 
буенча 

комиссияләр 

утырышларында бу 
эшнең торышы 

турында фикер 

алышу үткәрергә 

Коррупциягә 

каршы тору эшен 

координацияләү 

буенча 

Комиссия, 

муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

хезмәт тәртибе 

таләпләрен үтәү 

һәм 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

җайга салу 

буенча Комиссия  

2015-

2022  

                  

4.10. Коррупциягә 

каршы көрәш 

өлкәсендә халыкара 
актлар 

нигезләмәләрен 

                    



исәпкә алып, 
ришвәт бирү яки 

ришвәт алу яки 

ришвәт бирү яки 
ришвәт алу яки чит 

дәүләтләр 

тәҗрибәсен алу 
вәгъдәләрен һәм 

тәкъдимнәрен 

исәпкә алып, 
муниципаль 

хезмәткәрләрнең 

үз-үзләрен 
тотышына юл 

куймау буенча 

оештыру, аңлату 
һәм башка чаралар 

комплексын эшләү 

һәм тормышка 
ашыру әйләнә-

тирәдәгеләр ришвәт 

бирүне вәгъдә итү 
яки тәкъдим итү 

яки ришвәт алырга 

ризалык буларак 
яки ришвәт бирү 

турында үтенеч 

буларак кабул 

ителергә мөмкин 

Бурыч 5. Дәүләт һәм муниципаль органнар эшчәнлегенең ачыклыгын, халык өчен үтемле булуын тәэмин итү, аларның гражданлык җәмгыяте белән элемтәсен ныгыту, коррупциягә каршы көрәш активлыгын стимуллаштыру 

5.1. Дәүләт 

(муниципаль) 
хезмәтләрен 

күрсәткәндә җирле 

үзидарә органнары 
тарафыннан дәүләт 

(муниципаль) 

хезмәтләре 
күрсәтүнең 

административ 
регламентлары 

нигезләмәләрен 

үтәүне тәэмин итү 

Башкарма 

комитет 

2015-

2022  

                  

5.2. Мониторинг 

үткәрү: 

Исполком, 

Коррупциягә 
каршы тору 
эшен 
координациялә
ү буенча 

2015-
2022  

Дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

сыйфаты 

белән 

гражданнарн

ың канәгать 

булу 

дәрәҗәсе, 

75 75 80 80 90 90 90 90 90         



процентлар 

дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр күрсәтү 

һәм җирле үзидарә 

органнары 

тарафыннан дәүләт 

һәм муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

административ 

регламентларын 

үтәү; 

Башкарма 

комитет 

2015-

2022  
Яшәү урыны 

буенча "бер 

тәрәзә" 

принцибы 

буенча дәүләт 

һәм 

муниципаль 

хезмәт 

күрсәтүләрне 

алу 

мөмкинлеге 

булган 

гражданнар 

өлеше, шул 

исәптән 

дәүләт һәм 

муниципаль 

хезмәтләр 

күрсәтүнең 

күпфункциял

е 

үзәкләрендә, 

процентлар. 

40 90 90 90 90 90 90 90 90 90        

Бер хезмәт 

алу өчен 

җирле 

үзидарә 

органына 

бизнес-

җәмәгатьчеле

к 

вәкилләренең 

мөрәҗәгатьлә

ренең уртача 

саны 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        

5.4. Законнар белән 

билгеләнгән 

таләпләр нигезендә 

муниципаль 

берәмлек рәсми 

сайтының" 

Коррупциягә 

каршы тору " 

бүлеген 

Башлык 

ярдәмчесе, 
юридик бүлек 

2015-

2022  

                  



тулыландыруны 

оештыру 

5.5. "Ышаныч 

телефоны", "кайнар 

линияләр", 

интернет-кабул итү, 

башка мәгълүмат 

каналлары 

эшчәнлеген тәэмин 

итү 

Башлык 
ярдәмчесе 

2015-
2022  

                  

5.6. Массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында 

басмаларны 

гамәлгә ашыру һәм 

коррупциянең 

торышы һәм 

коррупциягә каршы 

сәясәт чараларын 

тормышка ашыру 

турында еллык 

хисапларны 

интернет-сайтларда 

урнаштыру 

Коррупциягә 
каршы тору 
эшен 
координациялә
ү буенча 

2015-

2022  

                  

5.7. Вазыйфаи 

затлар 

эшчәнлегендә 

коррупцион 

күренешләр 

турында 

массакүләм 

мәгълүмат 

чараларында 

урнаштырылган 

һәм гражданнардан 

һәм юридик 

затлардан кергән 

мөрәҗәгатьләрдә 

булган мәгълүматка 

мониторинг уздыру 

эшен квартал саен 

гомумиләштереп 

һәм аның 

нәтиҗәләрен 

коррупциягә каршы 

Эшләр белән 

идарә итүче 

2015-

2022  

                  



тору буенча эшне 

координацияләү 

комиссиясе 

утырышында карап 

тикшерү  

5.8. Коррупциягә 

каршы тору буенча 

җирле үзидарә 

органнары 

тарафыннан күрелә 

торган чаралар 

турында 

массакүләм 

мәгълүмат 

чараларына 

җиткерү 

Коррупциягә 
каршы тору 
эшен 
координациялә
ү буенча, 

башлык 
ярдәмчесе 

2015-

2022  

                  

5.9. Коррупциягә 

каршы тору 

турында мәгълүмат 

тапшыруның башка 

формаларын һәм 

махсус мәгълүмат 

стендларын 

рәсмиләштерү һәм 

актуаль халәттә 

тоту 

Башлык 

ярдәмчесе 

2015-

2022. 

          20 25 25 25 10 10 10 10 

5.10. Муниципаль 

районда (шәһәр 

округында) 

коррупциягә каршы 

эш нәтиҗәләре, 

шул исәптән 

коррупциягә каршы 

көрәш мәсьәләләре 

буенча район 

(шәһәр округлары) 

башлыкларының 

ярдәмчеләре, 

коррупциячел һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

кадрлар хезмәтенең 

вазыйфаи затлары 

Башлык 

ярдәмчесе 

2015-

2022  

                  



катнашында 

җәмәгатьчелеккә 

мәгълүмат бирү 

буенча 

нәтиҗәлелекне 

арттыру.  

5.11. Коррупциягә 

каршы муниципаль 

программаны 

тормышка ашыру 

турындагы 

хисапларны 

җәмәгать фикер 

алышуларын 

(эксперт 

җәмәгатьчелеген, 

муниципаль 

районда гамәлдә 

булган иҗтимагый 

совет әгъзаларын 

җәлеп итеп) үткәрү.  

Башлык 

ярдәмчесе 

2015-

2022  

                  

5.12. "Интернет» 

мәгълүмат-

телекоммуникация 

челтәрендә 

коррупциягә каршы 

тору муниципаль 

программасын 

гамәлгә ашыру 

турында хисапны 

рәсми сайтның" 

Коррупциягә 

каршы тору " 

бүлегендә 

урнаштыру» 

Башлык 

ярдәмчесе 

2015-

2022  

                  

Бурыч 6. Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алганда ачыклыкны, намуслы конкуренцияне һәм объективлыкны тәэмин итү 

6.1. Муниципаль 

ихтыяҗлар өчен 

товарлар (эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр) 

сатып алуны 

гамәлгә ашырганда 

коррупция 

дәрәҗәсен киметүгә 

ярдәм итә торган 

Башкарма 
комитет 

2015-
2022  

Муниципаль 

ихтыяҗларны 

тәэмин итү 

өчен 

товарлар, 

эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне 

сатып алуны 

гамәлгә 

75 80 85 90 95 100 100 100 100         



чараларны гамәлгә 

ашыру, шул 

исәптән сатып 

алуларның 

ачыклыгын һәм 

һәркем өчен 

мөмкин булуын 

тәэмин итү буенча 

чаралар уздыру, 

шулай ук сатып 

алуларда 

катнашучыларның 

хокукларын һәм 

законлы 

мәнфәгатьләрен 

тәэмин итү 

чараларын гамәлгә 

ашыру 

ашыру 

эшчәнлегенең 

үтә 

күренмәлелег

ен тәэмин 

иткән җирле 

үзидарә 

органнары 

өлеше 

процентлар 

6.2. «Юридик 

затларның аерым 

төрләре 

тарафыннан 

товарлар, эшләр, 

хезмәт 

күрсәтүләрне сатып 

алу турында» 2011 

елның 18 

июлендәге 223-ФЗ 

номерлы Федераль 

закон нигезендә 

ведомствога 

караган 

оешмаларның 

сатып алуларына 

анализ ясау, сатып 

алуларда 

катнашучы һәм 

заказчы арасында 

мәнфәгатьләр 

каршылыгын 

булдырмау, шулай 

ук башка хокук 

бозулар. 

Башкарма 

комитет 
җитәкчесе 

урынбасары 

2015-

2022  
Планлаштыр

ылган гомуми 

саннан 

үткәрелгән 

тикшерүләр 

өлеше, 

процентлар 

    100

% 

100% 100% 100% 100%         

6.3. Контрактның 

башлангыч 

(минималь) бәясе 5 

Башкарма 
комитет 

җитәкчесе 

2015-
2022  

Башлангыч 

(минималь) 

контракт 

   100
% 

100
% 

100% 100% 100% 100%         



млн.сумнан артык 

булган очракта, 

муниципаль 

ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, 

хезмәт 

күрсәтүләрне сатып 

алу буенча 

җәмәгатьчелек 

фикер алышуы 

уздыру 

урынбасары бәясе 5 млн. 

сумнан артык 

булган 

(кимендә 

50%) 

Бурыч 7. Көнкүреш коррупциясен минимальләштерү чараларын көчәйтү 

7.1. Муниципаль 

хезмәт 

вазыйфасына 

гражданнар 

кергәндә барлыкка 

килә торган 

коррупцион хәвеф-

хәтәрләрне бетерү 

максатында 

муниципаль хезмәт 

өлкәсендә законнар 

таләпләрен үтәүне 

тәэмин итү 

Кадрлар секторы 2015-

2022  

                  

7.2. Мәктәпкәчә 

яшьтәге балалар 

бакчаларына 

электрон чират 

нигезендә керү 

чиратын саклауны 

тәэмин итү. Чират 

буенча нигезсез 

күчү мөмкинлеген 

искәрмә. 

Мәгариф бүлеге 2015-
2022  

                  

"Электрон балалар 

бакчасы" 

автоматлаштырылг

ан мәгълүмат 

системасында 

мәктәпкәчә белем 

бирү оешмаларын 

комплектлау 

процессы 

Эшләр белән 
идарә итүче 

2015-
2022  

                  



мониторингын ай 

саен үткәрү" 

7.3. Мәгариф һәм 

сәламәтлек саклау 

өлкәсендә 

ришвәтчелек 

күренешләре 

турында 

гражданнар 

мөрәҗәгатьләренә 

мониторинг алып 

бару 

Хәрби 
комиссариат 

(килешү буенча), 

Коррупциягә 
каршы тору эшен 

координацияләү 

буенча Комиссия 
(килештерү 

буенча)) 

2015-
2022  

                  

Барлыгы программа буенча 360 мең сум. 

 

 


