
 

 

 



Расланган 

Карар 

Антоновский ИК 

авыл җирлеге башлыгы  

2019 елның 9 декабрендәге 28-ТРЗ 

 номерлы Татарстан Республикасы законы 

                                                                         ИСӘП 

      Антоновка авыл җирлегендә 2020-2021 елларга коррупциягә каршы көрәш буенча 

№ п/п Чараның исеме җаваплы Срок 

1. 2020-2021 еллардагы гамәлдәге законнар һәм муниципаль хокукый актлар нигезендә 

норматив хокукый актларга һәм норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 

экспертиза үткәрү өчен җаваплы  

2. Җирлек башлыгы 2020-2021 елларда гамәлдә булган законнар белән билгеләнгән 

кагыйдәләрнең, чикләүләрнең һәм тыюларның муниципаль хезмәткәрләрнең үтәлешен 

контрольдә тотуны тәэмин итү  

3.  Муниципаль хезмәткәрләрнең керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы 

йөкләмәләре турында, шулай ук муниципаль хезмәткәрләрнең 2020-2021 елларга муниципаль 

хезмәт белән бәйле чикләүләрне һәм тыюларны үтәү буенча үз вакытында тапшыруларын тәэмин 

итү 

4.  Керемнәр, чыгымнар, мөлкәт турындагы мәгълүматларны урнаштыруны оештыру 

һәм муниципаль хезмәткәрләрнең мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

һәм аларның гаилә әгъзаларын муниципаль берәмлекләрнең рәсми сайтында, гамәлдәге 

законнар һәм 2020-2021 еллар муниципаль хокукый актлары нигезендә, җирле үзидарә 

органнары муниципаль хезмәткәрләре  

5. 2020-2021 еллардагы гамәлдәге законнар һәм муниципаль хокукый актлар нигезендә 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүгә дәгъва кылучы гражданнар тарафыннан тапшырыла 

торган белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерүне гамәлгә ашыру 

6. Антоновка авыл җирлегенең мәгълүмат стендларында хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм 

мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу буенча комиссияләр эшчәнлеге турында мәгълүмат 

урнаштыру. 2020-2021 еллар-җирлек башлыгы 

8. Җирлек башлыгы 2020-2021 елларда коррупцион факторларны юкка чыгару буенча 

гражданнардан һәм оешмалардан хакимияткә кергән мөрәҗәгатьләрне исәпкә алу һәм 

анализлауны оештыру (аларда коррупцион хокук бозулар турында хәбәрләр яки тәкъдимнәр бар) 

9. Җирлек башлыгы 2020-2021 елларда хакимият эшчәнлегендә коррупция күренешләре 

турында гражданнар мөрәҗәгатьләрен карау срокларын һәм нәтиҗәләрен анализлауны үткәрү 

Башкарма Комитет Секретаре 

10. Муниципаль функцияләрне үтәүнең һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ 

регламентларын кертү һәм мониторинглау. 2020-2021 еллар-җирлек башлыгы 

Башкарма Комитет Секретаре 

11. Антоновка авыл җирлеге башкарма комитеты Секретаре 2020-2021 елларда муниципаль 

хезмәтләр (функцияләр) реестрын формалаштыру һәм алып бару  

12. 2020-2021 елларда "дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында" 

27.07.2010 ел, № 210-ФЗ Федераль законга тәңгәлләштерү максатларында, Антоновка авыл 

җирлеге җирле үзидарә органнарының норматив хокукый базасын камилләштерү 

Башкарма комитет   



13. Җирлек башлыгы 2020-2021 елларда коррупцион факторларны ачыклау максатыннан 

муниципаль хезмәтләр алучылар арасында сораштыру (анкеталау) оештыру һәм үткәрү һәм 

аларны алга таба бетерү максатыннан 

Сәркәтип 

Башкарма комитет   

14. Җирлек башлыгы 2020-2021 елларда муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар китерү, эшләр 

башкару һәм хезмәтләр күрсәтү буенча заказлар урнаштырганда җирле бюджетның бюджет 

чыгымнарының нәтиҗәлелегенә анализ ясау 

Баш хисапчы 

15. Җирле үзидарә органнары, хокук саклау органнары һәм эшмәкәрләр катнашында 

(килештерү буенча) утырышлар оештыру һәм үткәрү (2020-2021 елларда административ 

киртәләрне киметү буенча килешенгән чаралар эшләү максатыннан) җирлек башлыгы 

Авыл җирлеге башлыгы 2020-2021 елларда коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча авыл 

җирлекләре Советлары депутатлары һәм авыл җирлекләренең муниципаль хезмәткәрләре белән 

семинарлар оештыру һәм үткәрү 

 


