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Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ Халыкара коррупциягҽ 

каршы кҿрҽш кҿненҽ багышланган 

коррупциягҽ каршы чаралар үткҽрү 

турында 

 

Коррупциягҽ каршы шартлар тудыру, җҽмгыятьтҽ коррупциягҽ каршы түзеп 

тормаслык мҿнҽсҽбҽт формалаштыру, коррупциягҽ каршы кҿрҽшне 

активлаштыру һҽм коррупциягҽ каршы пропаганданы активлаштыру, кадрларны, 

матди, мҽгълүмати һҽм гражданлык җҽмгыятенең башка ресурсларын 

коррупциягҽ каршы кҿрҽшкҽ җҽлеп итү максатында, Россия Федерациясе 

Президентының 2018 елның 29 июнендҽ  378 номерлы  Указы белҽн расланган 

2018-2020 елларга коррупциягҽ каршы торуның Милли (илкүлҽм) планы, 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2014 елның 19 июлендҽге  

512 номерлы карары белҽн расланган “2015-2020 елларга Татарстан 

Республикасының коррупциягҽ каршы сҽясҽтен тормышка ашыру”  дҽүлҽт 

программасы (2019 елның 16 сентябрендҽге үзгҽрешлҽр белҽн) һҽм Татарстан 

Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы Башкарма комитетының 2015 

елның 20 гыйнварындагы 38пи номерлы карары белҽн расланган    “2015-2022 

елларга  Балык Бистҽсе муниципаль районында коррупциягҽ каршы сҽясҽтне 

тормышка  ашыру” муниципаль  программа (2019 елның 16 сентябрендҽге 

үзгҽрешлҽр белҽн) нигезендҽ КАРАР БИРҼМ: 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистҽсе муниципаль районы 

территориясендҽ 2019 елның 1 декабреннҽн 9 декабренҽ кадҽр Халыкара 

коррупциягҽ каршы кҿрҽш кҿненҽ багышланган чаралар комплексын уздырырга. 

2. Халыкара коррупциягҽ каршы кҿрҽш кҿненҽ багышланган чаралар 

планын (алга таба - План) расларга (кушымта итеп бирелҽ).  



3. Район учреждениелҽре, оешмалары һҽм предприятиелҽре җитҽкчелҽренҽ 

Планда каралган чараларны ҽзерлҽүне һҽм үткҽрүне    оештырырга тҽкъдим 

итҽргҽ.  

4. “Авыл офыклары” район газетасында коррупциягҽ каршы чараларны 

яктыртуны тҽэмин итҽргҽ.  

          5.Балык Бистҽсе муниципаль районы башлыгының коррупциягҽ каршы тору 

мҽсьҽлҽлҽре буенча ярдҽмчесенҽ 2019 елның 15 декабренҽ кадҽр үткҽрелгҽн 

чаралар турында тулы мҽгълүмат тапшырырга. 

6. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистҽсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru веб-адресы буенча Интернет 

мҽгълүмат-телекоммуникация челтҽрендҽге рҽсми сайтында урнаштырырга.  

7. Карарның үтҽлешенҽ контрольлек итүне  үземнең җаваплылыкта 

калдырам. 

 

                                                                                   И.Р. Таҗетдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


 Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль районының 

Халыкара коррупциягә каршы көрәш көненә багышланган  

чаралар планы  

 
№ 

п/п 

Чараның исеме Җаваплы башкаручы сроклары искҽрмҽ 

1. Коррупциягҽ каршы тематика буенча 

ачык дҽреслҽр, сыйныф сҽгатьлҽре 

үткҽрү 

 ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

“Мҽгариф бүлеге” 

МКУ 

мҽгариф 

оешмала 

ры планы 

буенча 

 

2.  Стендлар, тематик китап 

күргҽзмҽлҽре, стенгазеталар чыгару, 

коррупциягҽ каршы юнҽлештҽге 

рҽсемнҽр конкурсы оештыру: 

“Коррупция-хокук бозуның аерым 

тҿре буларак”,  “Дҽүлҽт һҽм хокук”,  

"Син законны белҽсеңме?” 

“Коррупция-Стоп», " Балык Бистҽсе 

районы коррупциясез территория” 

 ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

“Мҽгариф бүлеге” 

МКУ,  

“Социаль-мҽдҽни ҿлкҽ 

бүлеге” МКУ, 

“Яшьлҽр сҽясҽте, 

спорт һҽм туризм 

бүлеге” МКУ 

 

ТР 

Мҽгариф 

һҽм фҽн 

министрлы

гының 

18.06.19 

941/19 

номерлы 

боерыгы 

буенча 

 

2019елның 

30сентябре

нҽ кадҽр 

 

3. Ҿлкҽн сыйныф укучыларының 

"Коррупция - юк!" темасына хокук 

саклау органнары вҽкиллҽре белҽн 

очрашуларын оештыру 

Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

“Мҽгариф бүлеге” 

МКУ, ” Агротехник 

 техникум”  ДАҺБУ 

”Форпост”  

декабрь 

2019 ел 

 

4. “Яшьлҽрнең хокукый культурасын 

формалаштыру - җҽмгыятьтҽ 

коррупциягҽ каршы үз-үзеңне тоту 

нигезе”, “Хокук тҽрбиясе. Балигъ 

булмаганнарның хокуклары һҽм 

җинаять җаваплылыгы” 

 ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

“Мҽгариф бүлеге” 

МКУ 

мҽгариф 

оешмасы 

планы 

буенча 

 

 

5.  Авыл җирлеклҽрендҽ “Балык Бистҽсе 

районы – коррупциядҽн азат 

территория” шигаре астында 

коррупциягҽ каршы юнҽлештҽге 

чаралар оештыру һҽм үткҽрү 

Балык Бистҽсе 

муниципаль 

районының авыл 

җирлеклҽре һҽм шҽһҽр 

җирлеге башлыклары 

  

5.1 "Без тынычлык ҿчен – коррупциядҽн 

башка" хокукый мҽгълүмат сҽгате 

 Клуб мҿдире  09.12.2019  

5.2 “Без коррупциягҽ каршы” акциясе Мҽдҽният йорты 

директоры 

11.12.2019  

5.3 “Коррупциягҽ ЮК дип ҽйт" 

мҽгълүмати-иллюстрацияле 

күргҽзмҽлҽр 

Авыл китапханҽсе 

мҿдире 

09.12.2019-

19.12.2019 

 

5.4 Авыл җирлеге башкарма комитеты 

бинасында коррупциягҽ каршы 

кҿрҽшне хокукый тҽэмин итү һҽм 

Авыл җирлеге 

башкарма комитеты 

сҽркатибе 

06.12.2019-

16.12.2019 

 



коррупциягҽ каршы үз-үзеңне тоту 

стандартлары буенча мҽгълүмат 

урнаштыру 

5.5 “Коррупциягҽ каршы бергҽ” дигҽн 

аралашу сҽгате: “Тормышның  үз 

кагыйдҽлҽре бар” 

Авыл җирлеге 

Башлыгы 

10.12.2019  

5.6 "Без тынычлык ҿчен – коррупциядҽн 

башка" хокукый мҽгълүмат сҽгате 

Клуб мҿдире  09.12.2019  

6. “Илемнең килҽчҽге - минем кулда” 

район иншалар конкурсын үткҽрү 

ТР Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

“Мҽгариф бүлеге” 

МКУ  

 

Мҽгариф 

һҽм фҽн 

министрлы

гының 

18.06.19 

941/19 

номерлы 

боерыгы 

буенча 

2019елның 

30сентябре

нҽ кадҽр  

 

7. “Кулларга тотыныйк, дуслар”исемле  

спорт чарасы үткҽрү 

 

“Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

башкарма 

комитетының яшьлҽр 

сҽясҽте, спорт һҽм 

туризм буенча бүлеге” 

МКУ 

13.12.2019  

.  Балык Бистҽсе муниципаль 

районында коррупциягҽ каршы тору 

мҽсьҽлҽлҽре буенча үткҽрелҽ торган 

эшне гаммҽви мҽгълүмат 

чараларында бастырып чыгару 

 “Татмедиа” АҖ нең 

“Авыл офыклары” 

район газетасы 

2019 

елның 15 

октябрен 

нҽн 7 

декабренҽ 

кадҽр 

Район 

халкына 

газета, 

сайт, 

социаль 

челтҽр 

лҽр аша 

алда 

торган 

Халык 

ара 

корруп 

циягҽ 

каршы 

кҿрҽш 

кҿне 

турында 

хҽбҽр 

итү, бу 

кҿнгҽ 

багыш 

ланган 

чаралар



дан 

статья 

лар  һҽм 

планлы 

мҽкалҽ 

лҽр 

басты 

рып 

чыгару 

9. "Стоп коррупция”акциясе. Буклетлар 

тарату юлы белҽн халыкка 

мҽгълүмат, хҽбҽр ирештерү 

“Балык Бистҽсе туган 

якны ҿйрҽнү музее” 

МБУ 

9 декабрь  

10. Стендлар бизҽү, Агротехник 

техникум студентлары арасында 

коррупциягҽ каршы юнҽлештҽге 

плакатлар конкурсы оештыру:  

“Коррупция-хокук бозуның аерым 

тҿре буларак”, “Дҽүлҽт һҽм хокук”,  

“Син законны белҽсеңме?”, 

“Коррупция-СТОП”  

“Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

башкарма 

комитетының яшьлҽр 

сҽясҽте, спорт һҽм 

туризм буенча бүлеге” 

МКУ  

2-8.12.2019  

11. «Форпост» отрядының Агротехник 

техникумы студентлары катнашында 

"Рҽхмҽтме яки ришвҽтме, чик 

кайда?"темасына  түгҽрҽк ҿстҽл. 

Ролик күрсҽтү    

“Балык Бистҽсе 

муниципаль районы 

башкарма 

комитетының яшьлҽр 

сҽясҽте, спорт һҽм 

туризм буенча бүлеге” 

МКУ, “Форпост” 

09.12.2019  

 
 


