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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

        26.12.2019                                                                      № 1149 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма 

комитетының «2015-2021 елларга Кама 

Тамагы муниципаль районында 

коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә 

ашыру программасын раслау турында " 

15.12.2014 ел, №1058 карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» 

 

Коррупциягә каршы тору системасын камилләштерү, муниципаль районда 

коррупциячел хокук бозуларны кисәтүгә ярдәм итүче чараларның нәтиҗәлелеген 

арттыру максатларында һәм «2015-2020 елларга Татарстан Республикасының 

коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру «дәүләт программасын раслау турында 

«19.07.2014 ел, №512 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына 

үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 

17.06.2009 елдагы 495 номерлы Карарын үтәү йөзеннән Кама Тамагы муниципаль 

районы Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. «2015-2020 елларга Кама Тамагы муниципаль районында коррупциягә каршы 

сәясәтне гамәлгә ашыру программасын раслау турында 15.12.2014 ел № 1058 «Кама 

Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты Карарына (ТР Кама Тамагы 

муниципаль районы Башкарма комитетының 2018 елның 17 сентябрендәге 807 

номерлы, 2009 елның 25 мартындагы 268 номерлы карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләр белән) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1) исемдәге һәм 1 пунктта «2015-2021» санын «2015-2022» санына 

алмаштырырга; 



 
 

2) «2015-2021 елларга Кама Тамагы муниципаль районының коррупциягә 

каршы муниципаль программасы» кушымтасында; 

а) «2015-2021» санын «2015-2022» саннарына алмаштырырга»; 

б) программа паспортында:  

- «2015-2021» саннары «программасының исеме «2015-2022» саннарын 2015-

2022 санына алмаштырырга;»; 

- «2015-2021 саннарын «программасын гамәлгә ашыру сроклары» юлында 

«2015-2022» саннары белән алмаштырырга»; 

- "финанслау күләмнәре һәм чыганаклары» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: җирле бюджет акчалары исәбеннән финанслауның гомуми күләме 375 мең 

сум, шул исәптән 2015 елда - 25 мең сум; 2016 елда - 35 мең сум; 2017 елда - 45 мең 

сум; 2018 елда - 55 мең сум; 2019 елда - 65 мең сум; 2020 елда - 20 мең сум; 2021 

елда - 20 мең сум; 2022 елда - 20 мең сум. 

3) «кереш» бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

Әлеге Коррупциягә каршы Программа Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 19.07.2014 № 512 карары белән расланган «Татарстан 

Республикасында коррупциягә каршы көрәш турында» 04.05.2006 ел, № 34 – ФЗ 

Татарстан Республикасы Законының 9 статьясын үтәү йөзеннән һәм «2015-2020 

елларга Татарстан Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» 

дәүләт программасы нигезендә эшләнде.                                                                       

Программа коррупциягә каршы сәясәтнең коррупцияне кисәтүгә, тыю, 

җаваплылык һәм коррупциячел хокук бозулар китергән зыянны каплауга 

юнәлдерелгән хокукый, икътисадый, белем бирү, тәрбия, оештыру һәм башка 

чараларны килештереп куллануны тәэмин итә торган комплекслы чарасы булып 

тора. 

4) программаның 3 бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

          «Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү» 

2015-2022 елларда Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты акчалары 

исәбеннән Программаны финанслауның гомуми күләме 450,0 мең сум тәшкил итә, 

шул исәптән: 

Ел-ТР Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты акчасы (мең сум).) 

ел  ТР Кама Тамагы муниципаль районы бюджеты акчалары (мең сум) 

2015 25,0 

2016 35,0 

2017 45,0 

2018 55,0 

2019 65,0 

2020 20,0 

2021 20,0 

2022 20,0 

Всего 285,0 

 



 
 

Программаны финанслау күләме фаразланган характерга ия һәм Кама Тамагы 

муниципаль районы бюджеты мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен төзәтмәләр 

кертергә тиеш. 

5) «коррупциягә каршы программа кысаларында үткәрелә торган чаралар» 5 

бүлекне кушымта нигезендә бәян итәргә. 

2. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам. 

 

  

  Җитәкченең в.б.                                                                            Р.И. Галимов 

 



 
 

 

 

5. КОРРУПЦИЯГӘ КАРШЫ ПРОГРАММА КЫСАЛАРЫНДА ҮТКӘРЕЛӘ ТОРГАН ЧАРАЛАР 

№ 

п/п 
Мероприятияләр 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

Объем финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
202

2 

1 2 3 4 5 

                                                     1.     Коррупциягә каршы эшчәнлекне норматив – хокукый һәм оештыру ягыннан тәэмин итү. 

. 

1.1 

Норматив хокукый актларны эшләү һәм коррупциягә каршы 

көрәш турында Кама Тамагы муниципаль районының закон һәм 

башка норматив хокукый актларына, федераль законнарны үтәү 

йөзеннән һәм гамәлдәге коррупциягә каршы нормаларны куллану 

практикасын гомумиләштерү нигезендә муниципаль норматив 

хокукый актларга үзгәрешләр кертү. 

 

 

2015-2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

       

 

1.2. 

Россия Федерациясе Президентының 2009 елның 21 

сентябрендәге 1065-ПУ номерлы һәм Татарстан Республикасы 

Президентының 2010 елның 1 ноябрендәге ПУ-711 номерлы 

указлары нигезендә коррупциячел башка хокук бозуларны 

профилактикалау буенча җирле үзидарә органнары 

бүлекчәләренең (коррупциячел һәм башка хокук бозуларны 

профилактикалау эше өчен җаваплы кадрлар хезмәтләренең 

вазыйфаи затларының (коррупциягә каршы эшкә кагылмаган 

башка функцияләрдән азат итеп) нәтиҗәле эшчәнлеге, югарыда 

күрсәтелгән функцияләрне гамәлгә ашыручы кадрларның 

тотрыклылыгы принцибын үтәү.  

2015 – 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча)

  

  

  

  

       

 

1.3. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәт, коррупциягә каршы тору турында 

законнар таләпләрен үтәп, муниципаль хезмәткәрләрнең, 

хатынының (иренең)һәм балигъ булмаган балаларының керемнәре, 

чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре 

2015 – 

2022елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

       

 



 
 

турындагы белешмәләрнең дөреслеген һәм тулылыгын тикшерүне 

үткәрү: 

 муниципаль хезмәткәрләр; 

муниципаль вазыйфаларны биләүче затлар тарафыннан бирелгән. 

Тикшерү барышында ачыкланган хокук бозулар турында 

прокуратура органнарына хәбәр итү. 

 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

 

 

1.4. 

Тикшерү үткәрү 

муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан үтәү 

чикләүләр һәм тыюлар, 

 

2015 – 2022 

елларда 

Муниципаль 

хезмәт турындагы 

законнарда 

каралган 

коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы. 

       

 

1.5. 

Муниципаль  хезмәткәр белән эш бирүче вәкил арасында 

конфликт тудыру очраклары булу яки булмавын закон тәртибендә 

тикшерү  

2015 – 2022 

елларда 

Коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

       

 

1.6. 

Муниципаль хезмәткәрне коррупциячел хокук бозулар кылуга 

тарту максатларында мөрәҗәгать итү фактлары турында 

мәгълүматларны тикшерүне эш бирүче билгеләгән тәртиптә 

үткәрү 

2015– 2022 

елларда. 

Коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

       

 

1.8. 

Муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан гамәлгә ашырганда 

барлыкка килә торган коррупцион куркынычларны бәяләүне 

системалы рәвештә үткәрү 

 

2015–2022 

елларда. 

Коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

       

 

1.9. 

Керемнәр турындагы, чыгымнар, милек һәм милек 

характерындагы йөкләмәләр хакындагы белешмәләрне 

мониторинглауны һәм автоматлаштырылган анализлауны гамәлгә 

ашыру максатларында, коррупциячел һәм башка хокук бозуларны 

профилактикалау бүлекчәләре (коррупциячел һәм башка хокук 

2015–2022 

елларда. 

Коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

       

 



 
 

бозуларны профилактикалау өчен җаваплы вазыйфаи затлар) 

эшчәнлегендә махсус программа тәэминаты базасында эшләнгән 

компьютер программаларыннан файдалану: , (шул исәптән чит 

илләрдә), транспорт чаралары, счетлар, кредитлар, кыйммәтле 

кәгазьләр; граждан-хокукый шартнамәләр шартларында 

вазыйфаны оештыру турында гражданнар мөрәҗәгатьләрен 

(граждан-хокукый шартнамәләрне) җыю, системалаштыру һәм 

карау яисә әлеге оешмада хезмәт шартнамәсе шартларында эшне 

(хезмәт күрсәтүләрне) башкару (хезмәт күрсәтүләрне) турында 

аерым дәүләт функцияләре,муниципаль (административ) идарәсе 

әлеге оешма дәүләт яисә муниципаль хезмәткәрнең вазыйфаи 

(хезмәт) бурычларына керә 

1.10. 

Кама Тамагы муниципаль районы башлыгы каршындагы 

Коррупциягә каршы тору комиссияләре эшчәнлегенең ачыклыгын 

, шул исәптән аларның эшчәнлегенә хокук саклау органнары, 

иҗтимагый советлар һәм гражданлык җәмгыятенең башка 

институтларын җәлеп итү юлы белән тәэмин итәргә 

2015–2022 

елларда 

Коррупциячел 

хокук бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

       

 

1.11. 

Муниципаль хезмәткәрләрнең хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү һәм 

мәнфәгатьләр конфликтын җайга салу буенча комиссияләрнең 

нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү. 

2015–2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

       

 

1.12. 

Законнар нигезендә Кама Тамагы муниципаль районының рәсми 

сайтында муниципаль хезмәткәрләрнең керемнәре, чыгымнары, 

мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында 

законнар белән билгеләнгән кагыйдәләр нигезендә белешмәләр 

урнаштыру 

2015–2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Советы 

Аппаратының 

Оештыру бүлеге 

кадрлар хезмәте 

       

 



 
 

(килешү буенча) 

1.13 
Муниципаль милектәге җир кишәрлекләрен һәм башка күчемсез 

милекне арендага бирүгә квартал саен анализ үткәрү. 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

       

 

1.14 

Күчемсез милек объектларын инвентаризацияләү, буш җир 

кишәрлекләре белән эшләү, хуҗасыз күчемсез милек объектлары 

белән эшләү буенча чаралар үткәрү. 

2015 - 2022 

елларда 

Җир һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре 

палатасы 
       

 

1.15 
Хокук саклау органнары белән атналык киңәшмәләрдә 

коррупциягә каршы тору мәсьәләләрен карау. 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Советы 

Аппараты 

җитәкчесе 

(килешү буенча) 

       

 

 

2. 2. Норматив хокукый актларда һәм норматив хокукый актлар проектларында коррупциоген факторларны ачыклау һәм бетерү, норматив хокукый 

актлар проектларына коррупциягә каршы экспертиза үткәрү юлы белән, коррупциягә каршы бәйсез экспертиза үткәрү 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 

2015 - 2022 

елларда 

Хокукый актларга 

экспертиза үткәрү 

өчен җаваплы зат 
       

 

2.2. 
Норматив хокукый актлар проектларына коррупциягә каршы 

бәйсез экспертиза үткәрү өчен кирәкле шартлар тудыру 

2015 - 2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

       

 



 
 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

2.3 

Норматив хокукый экспертиза үткәрү өчен җаваплы затлар 

семинарларында катнашу 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан 

оештырылган норматив хокукый актлар һәм проектлар 

2015 - 2022 

елларда 

Хокукый актларга 

экспертиза үткәрү 

өчен җаваплы зат 
       

 

3. Мониторинг тикшеренүләре үткәрү юлы белән коррупциянең торышын бәяләү 

3.1. 

Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, 

территориаль органнар эшчәнлеге мониторингын 

үткәрүҗирүзидарә органнар 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары 

коррупциягә каршы көрәш чараларын гамәлгә ашыру буенча 

һәм аларның нәтиҗәлелеген бәяләү чаралары турында Татарстан 

Республикасы законы 

2015 - 2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

       

 

3.2. 
. Коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыруга граждан 

җәмгыяте институтларының җәлеп ителүенә мониторинг үткәрү 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

икътисад бүлеге 

5 8 10 12 15 3 3 3 

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 категорияләре, шулай ук 

коррупциягә каршы көрәштә катнашучы җәмәгатьчелек вәкилләре 

һәм башка затлар катнашында квалификацияне күтәрүгә 

юнәлдерелгән кыска вакытлы махсуслаштырылган семинарлар 

оештыру һәм уздыру 

2015 - 2022 

елларда 

 Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

       

 



 
 

 (килештерү буенча 

4.2. 

Коррупциягә каршы көрәштә катнашучы иҗтимагый советларны, 

иҗтимагый берләшмәләрне һәм граждан җәмгыятенең башка 

институтларын җәлеп итеп, муниципаль оешмаларда коррупциягә 

карата тискәре мөнәсәбәт формалаштыру буенча эшне гамәлгә 

ашыру 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

структур 

бүлекчәләре һәм 

башка җирле 

үзидарә органнары 

       

 

4.3. 

Коррупциягә каршы юнәлештәге чараларны мәгълүмат белән 

тәэмин итүне, коррупциянең теләсә нинди чагылышында тору 

мәсьәләләре буенча җәмгыятьтә агарту эшен оештыру 

2015 - 2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

5 7 10 12 15 3 3 3 

4.4. 

Район мәгариф учреждениеләре катнашында коррупциягә карата 

түзеп торырлык мөнәсәбәт формалаштыру, хокукый аң һәм 

хокукый культура дәрәҗәсен күтәрү мәсьәләләрен хәл итүгә 

юнәлдерелгән, Халыкара коррупциягә каршы көрәш көненә туры 

китереп, мәгълүмати-агарту иҗтимагый акцияләре циклын, шул 

исәптән коррупциягә каршы көрәш циклын үткәрүне оештыру. 

2015 - 2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

5 5 10 12 15 3 3 3 

4.5 

Дәүләт (муниципаль) хезмәткәрләренең чикләүләрне, тыюларны 

үтәү буенча, шулай ук коррупциягә каршы тору максатларында 

билгеләнгән бурычларны үтәү буенча оештыру, аңлату һәм башка 

чаралар комплексын, шул исәптән бүләкләр бирүгә һәм алуга 

кагылышлы чикләүләрне гамәлгә ашыру 

2015 - 2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районында 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча Комиссия 

(килешү буенча) 

       

 

 

 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) хезмәтләре күрсәткәндә Кама Тамагы 

муниципаль районында башкарма хакимият органнары һәм җирле 

2015 - 2022  

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль        

 



 
 

үзидарә органнары тарафыннан дәүләт (муниципаль) хезмәтләре 

күрсәтүнең административ регламентлары нигезләмәләрен үтәүне 

тәэмин итү 

районы Башкарма 

комитетының 

икътисад бүлеге 

5.2. 

Мониторинг үткәрү: 

Дәүләт хезмәтләре күрсәтү һәм дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең 

административ регламентларын үтәү 

хезмәт күрсәтүләрдән файдаланганда муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең сыйфаты, шул исәптән хезмәт күрсәтүләрдән 

файдаланучыларны сораштыру юлы белән дә 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

икътисад бүлеге 

       

 

5.3. 

Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү системасын 

камилләштерү, шул исәптән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләре базасында 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

икътисад бүлеге 

       

 

5.4. 

«Халык контроле " Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүмат 

системасына керә торган коррупция күренешләре турында 

хәбәрнамәләргә мониторинг уздыру» 

2015 - 2022 

елларда 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

       

 

5.5. 

» Интернет «мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан 

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары рәсми 

сайтларының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча 

бүлекләрен урнаштыруга һәм тулыландыруга карата бердәм 

таләпләрне раслау турында «Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 04.04.2013 ел, № 225 карары нигезендә, муниципаль 

район рәсми сайтының  « Коррупциягә каршы тору бүлеген 

тутыруны оештыру» 

2015 - 2022 

елларда  

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

       

 

5.6. 

Кама Тамагы районы җирле үзидарә органнарында «ышаныч 

телефоннары», «кайнар линияләр», интернет-кабул итү, башка 

мәгълүмати каналлар белән тәэмин итү. 

2015 - 2022  

елларда 

Район Советы 

Аппараты 

җитәкчесе 

(килешү буенча) 

       

 



 
 

5.7. 

Кама Тамагы муниципаль районында коррупциянең торышы һәм 

коррупциягә каршы сәясәт чараларын тормышка ашыру турында 

ел саен хисапларны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып 

чыгару һәм интернет-сайтларда урнаштыру 

2015 - 2022  

елларда 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү буенча 

       

 

5.8. 

Вазыйфаи затлар эшчәнлегендә коррупциячел күренешләр 

турында массакүләм мәгълүмат чараларында урнаштырылган һәм 

гражданнар һәм юридик затларның керә торган 

мөрәҗәгатьләрендә булган мәгълүмат мониторингын үткәрү эшен 

квартал саен гомумиләштереп һәм аның нәтиҗәләрен коррупциягә 

каршы комиссияләр утырышларында карап тикшерү буенча эш 

оештыру 

2015 - 2022  

елларда 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

       

 

5.9. 

Кама Тамагы муниципаль районы җирле үзидарә органнары 

тарафыннан коррупциягә каршы тору буенча күрелә торган 

чаралар турында массакүләм мәгълүмат чараларына җиткерү 

2015 - 2022  

елларда 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

       

 

5.10. 

Коррупциягә каршы тору турында мәгълүмат тапшыруның башка 

формаларын һәм махсус мәгълүмат стендларын рәсмиләштерү һәм 

актуаль халәттә тоту 

2015 - 2022  

елларда 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

2 4 5 7 8 3 3 

 

   

  3 

6. Товарлар, эшләр сатып алганда ачыклыкны, намуслы конкуренцияне һәм объективлыкны тәэмин итү, 

дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен хезмәтләр күрсәтү 

 



 
 

6.1 

Товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) һәм муниципаль 

ихтыяҗларны сатып алуларны гамәлгә ашырганда коррупция 

дәрәҗәсен киметүгә ярдәм итә торган чараларны гамәлгә ашыру, 

шул исәптән сатып алуларның ябык булуын һәм гамәлгә ашырыла 

торган сатып алуларның һәркем өчен мөмкин булуын тәэмин итү 

чараларын үткәрү, шулай ук сатып алуларда катнашучыларның 

хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен тәэмин итү чараларын 

гамәлгә ашыру 

2015 - 2022 

елларда  

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

икътисад бүлеге 

       

 

6.2. 

Муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) 

сатып алуны гамәлгә ашыруны планлы һәм планнан тыш 

тикшерүләр үткәрү, бу тикшерүләрнең нәтиҗәләрен анализлау һәм 

ачыкланган бозуларны бетерү буенча тәкъдимнәр эшләү 

2015 - 2022  

елларда 

Кама Тамагы 

контроль-хисап 

палатасы 

(килешү буенча) 

       

 

7. 7. Эшкуарлыкка административ басымны эзлекле рәвештә киметү (бизнес-структуралар) 

7.1. 

Эшмәкәрләрдән аларның контрольлек итүче, күзәтчелек итүче һәм 

башка дәүләт органнары белән мөнәсәбәтләре мәсьәләләре буенча 

социологик сораштырулар үткәрү. Социологик тикшеренүләр 

нәтиҗәләрен муниципаль район сайтында һәм ММЧда урнаштыру 

2015 - 2022 

елларда  

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

(килештерү 

буенча) 

       

 

7.2. 
Республика максатчан программаларын тормышка ашырганда 

гамәлдәге законнарны үтәүне тәэмин итү 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

контроль-хисап 

палатасы 

(килешү буенча) 

       

 

 8. Коррупциягә каршы белем бирү һәм коррупциягә каршы пропаганда 

8.1. Коррупциягә каршы юнәлешле плакатлар урнаштыру 
2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы җирле 

үзидарә органнары 

(килешү буенча) 

5 6 5 7 7 3 3 3 

8.2. 
Укучылар арасында коррупциягә каршы тематикага район 

конкурсы үткәрү 

2015 - 2022 

елларда 

Мәгариф идарәсе, 

Кама Тамагы 
3 5 5 5 5 5 5 5 



 
 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре, 

спорт һәм туризм 

бүлеге 

   8.3. 

Көнкүреш коррупциясен киметү, электрон дәүләт хезмәтләрен 

кертү һәм аларны халык арасында агитацияләү максатыннан 

чыгып эшләнде. 

2015 - 2022 

елларда 

Район 

башлыгының 

коррупциягә 

каршы тору 

буенча ярдәмчесе, 

«Идел таңнары» 

газетасы 

редакциясе 

(килешү буенча) 

       

 

8.4. 
Коррупциягә каршы юнәлештәге чараларны мәгълүмати тәэмин 

итү 

2015 - 2022 

елларда 

"Идел таңнары» 

газетасы 

редакциясе 

(килешү буенча) 

       

 

8.5 
Коррупциягә каршы дөньякүләм кабул итүне үстерүгә 

юнәлдерелгән яшьләр акцияләрен эшләү 

2015 - 2022 

елларда 

Кама Тамагы МР 

башкарма 

комитетының 

яшьләр эшләре, 

спорт һәм туризм 

бүлеге 

       

 

 
9.  2018-2021 елларга коррупциягә каршы тору милли планын үтәү 

Төп чараларның исеме Башкаручы 
Сроклары үтәү 

төп чаралар 

Ахыргы нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары, үлчәү 

берәмлекләре 

Индикаторлар 

күрсәткечләре 
Финанслау 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021         2022 



 
 

9.1.Муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүче 

затларның коррупциягә 

каршы тору турында Россия 

Федерациясе законнары 

таләпләрен үтәүне контрольдә 

тоту, билгеләнгән таләпләрне 

үтәмәүчеләрне дисциплинар 

җаваплылыкка тарту. 

  Җирле үзидарә 

органнарында 

коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

затлар; 

2018-2022 

елларда 

квартал саен 

Муниципаль 

хезмәткәрләрнең гомуми 

саныннан мәнфәгатьләр 

каршылыгын булдырмау һәм 

җайга салу таләпләрен үтәү 

буенча үткәрелгән 

анализлар/тикшерүләр саны; 

Мәнфәгатьләр каршылыгына 

бәйле хокук бозган 

муниципаль хезмәткәрләр 

саныннан мәнфәгатьләр 

каршылыгын булдырмау һәм 

җайга салу таләпләрен 

үтәмәгән өчен дисциплинар 

җаваплылыкка тартылучылар 

саны 

        

 

- - - - - 

9.2. Муниципаль 

вазыйфаларны һәм 

муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүче 

затларның шәхси эшләрен 

алып баруга кагылышлы, шул 

исәптән күрсәтелгән 

вазыйфаларга билгеләгәндә 

һәм мондый хезмәткә 

кергәндә бирелә торган 

анкеталарда булган 

белешмәләрне 

актуальләштерүне тикшереп 

тору өлешендә кадрлар 

эшенең нәтиҗәлелеген 

арттыру буенча чаралар күрү. 

Кадрлар 

хезмәтенең 

коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

вазыйфаи затлары 

2018-2022 

елларда 

ярты елга бер 

Муниципаль хезмәткә 

беренче тапкыр кергән һәм 

махсуслаштырылган 

укуларны узган хезмәткәрләр 

саны муниципаль хезмәткә 

беренче тапкыр кергән. 

(кимендә 90%) 

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

9.3.Муниципаль хезмәткә 

беренче тапкыр кергән 

муниципаль хезмәткәрләрне 

Кадрлар 

хезмәтенең 

коррупцион һәм 

2018-2022 

елларда 

Муниципаль хезмәткә 

беренче тапкыр кергән һәм 

махсуслаштырылган 

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



 
 

коррупциягә каршы тору 

өлкәсендә белем бирү 

программалары буенча 

норматив хокукый актларда 

билгеләнгән вазыйфалар 

исемлегенә кертелгән 

вазыйфалар исемлегенә 

кертелгән вазыйфаларны 

биләү өчен махсус укытуны 

гамәлгә ашыру»темасына 

семинар-киңәшмә узды. 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

вазыйфаи затлары 

ярты елга бер 

 

укуларны узган хезмәткәрләр 

саны муниципаль хезмәткә 

беренче тапкыр кергән. 

(кимендә 90%) 

9.4. Коррупциягә каршы тору 

вазифаларына керә торган 

муниципаль хезмәткәрләрнең 

квалификациясен ел саен 

махсуслаштырылган күтәрүне 

гамәлгә ашыру. 

Коррупциягә 

каршы көрәш 

мәсьәләләре буенча 

район башлыгы 

ярдәмчесе, кадрлар 

хезмәтенең 

вазыйфаи затлары 

2018-2022 

елларда 

ярты елга бер  

Саны хезмәткәрләрнең 

вазифаи шуларның 

вазифасына керә катнашырга, 

коррупциягә каршы көрәш, 

узган махсуслаштырылган 

квалификациясен күтәрү 

(кимендә 50%) 

        

 

- - - - - 

9.5  кадрлар хезмәтенең 

коррупциячел һәм башка 

хокук бозуларны 

профилактикалау эше өчен 

җаваплы вазыйфаи затлары 

тарафыннан коррупциягә 

каршы тору турында Россия 

Федерациясе һәм Татарстан 

Республикасы законнары 

таләпләре турында 

хәбәрдарлыкны арттыру һәм 

аларны бозган өчен җәзаның 

котылгысызлыгы, 

муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләүче 

затлар, муниципаль районда 

эш итүче иҗтимагый совет 

Кадрлар 

хезмәтенең 

коррупцион һәм 

башка хокук 

бозуларны 

профилактикалау 

эше өчен җаваплы 

вазыйфаи затлары, 

коррупциягә каршы 

көрәш мәсьәләләре 

буенча район 

башлыгы 

ярдәмчесе 

2018-2022 

елларда; 

ярты елга бер 

  Муниципаль районнардагы 

муниципаль хезмәткәрләр, 

иҗтимагый советлар 

әгъзаларыннан үткәрелгән 

индивидуаль чаралар саны 

(50% тан да ким түгел). 

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



 
 

әгъзалары кабул итү. 

 

9.6. Ведомство 

буйсынуындагы оешмалар 

уставларына үзгәрешләр 

кертү, ведомство 

карамагындагы оешмаларның 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре белән хезмәт 

шартнамәләренә 

мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау һәм җайга салу 

мәсьәләләрен җайга сала 

торган нормалар өлешендә 

үзгәрешләр кертү. 

Район башлыгының 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

2018 ел 

  

Уставларга буйсынучы 

оешмаларның саны, 

ведомство карамагындагы 

оешмаларның җитәкчеләре 

һәм хезмәткәрләре белән 

хезмәт килешүләре 

мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмау һәм җайга салу 

мәсьәләләрен җайга сала 

торган нормалар кертелде; 

Ведомство буйсынуындагы 

оешмаларның саны, аларның 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре мәнфәгатьләр 

конфликты булу турында 

хәбәрнамә биргән; 

Җитәкчеләр һәм/яки 

хезмәткәрләрдә мәнфәгатьләр 

каршылыгы ачыкланган һәм 

аны булдырмау һәм/яки 

көйләү буенча чаралар 

күрелгән ведомство 

буйсынуындагы оешмалар 

саны. 

100

% 
      

 

- - - - - 

9.7.  Ведомство 

карамагындагы оешмалар 

җитәкчеләре һәм 

хезмәткәрләре тарафыннан 

мәнфәгатьләр конфликтын 

булдырмауга һәм җайга 

салуга кагылышлы хезмәт 

Район башлыгының 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

2018-2022 

елларда 

Ведомство буйсынуындагы 

оешмаларның гомуми 

саныннан үткәрелгән 

тикшерүләр саны; 

Ачыкланган/җайга салынган 

мәнфәгатьләр каршылыгы 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
- - - - - 



 
 

килешүләре һәм 

уставларының таләпләрен 

үтәүне контрольдә тоту, аны 

булдырмау һәм/яки җайга 

салу буенча чаралар күрү, 

шул исәптән әлеге таләпләрне 

үтәмәгән очракта 

мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм җайга салу 

таләпләре тарала торган 

затларны җәлеп итү. 

фактлары саны; 

Җитәкче һәм/яки 

хезмәткәрләрнең 

мәнфәгатьләр каршылыгын 

булдырмау һәм / яки аны 

җайга салу буенча чаралар 

күрмәгәннәре өчен 

җаваплылыкка тартылганнар 

саны 

9.8. «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. 

Муниципаль 

районның 

муниципаль унитар 

предприятиеләре, 

 Муниципаль 

районның 

контроль-хисап 

палатасы, 

муниципаль район 

Башкарма 

комитетының 

икътисад һәм 

территориаль 

планлаштыру 

бүлеге 

2018-2022 

елларда 

ярты елга бер 

Үткәрелгән тикшерүләр 

саны/ачыкланган хокук 

бозулар саны/шул исәптән 

мәнфәгатьләр каршылыгына 

бәйле хокук бозулар 

(кимендә 50%) 

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

9.9.  Контрактның башлангыч 

(минималь) бәясе 5 

млн.сумнан артык булган 

очракта, муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү 

өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу 

буенча җәмәгатьчелек фикер 

КУМИР 

иҗтимагый советы 

2018-2022 

елларда 

ярты елга бер 

Башлангыч (минималь) 

контракт бәясе 5 млн. сумнан 

артык булган сатып алулар 

саныннан үткәрелгән 

иҗтимагый фикер алышулар 

саны 

(кимендә 50%) 

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



 
 

алышуы уздыру. 

9.10.9.10.Муниципаль 

районда коррупциягә каршы 

эш нәтиҗәләре турында 

җәмәгатьчелеккә мәгълүмат 

бирү эшчәнлегенең 

нәтиҗәлелеген арттыру, шул 

исәптән коррупциягә каршы 

көрәш мәсьәләләре буенча 

район башлыгы ярдәмчесе, 

коррупциячел һәм башка 

хокук бозуларны 

профилактикалау эше өчен 

җаваплы кадрлар хезмәтенең 

вазыйфаи затлары 

катнашында үткәрелгән 

чаралар. 

Район башлыгының 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе, 

җирле үзидарә 

органнары кадрлар 

хезмәтләренең 

вазыйфаи затлары 

2018-2022 

елларда 

ел саен 

  Коррупциягә каршы 

эшчәнлекнең хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү, гражданнарның 

мәгълүматка, шул исәптән 

коррупциягә каршы тору 

өлкәсендә күрелә торган 

чаралар турындагы 

мәгълүматка хокукларын 

гамәлгә ашыру 

        

 

- - - - - 

9.11. Коррупциягә каршы 

муниципаль программаны 

тормышка ашыру турындагы 

хисапларны җәмәгать фикер 

алышуларын (эксперт 

җәмәгатьчелеген, муниципаль 

районда гамәлдә булган 

иҗтимагый совет әгъзаларын 

җәлеп итеп) үткәрү. 

Район башлыгының 

коррупциягә каршы 

тору мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе, 

КУМИР 

Иҗтимагый советы 

2018-2022 

елларда 

Ел саен 

  Коррупциягә каршы 

эшчәнлекнең хәбәрдарлыгын 

тәэмин итү, гражданнарның 

мәгълүматка, шул исәптән 

коррупциягә каршы тору 

өлкәсендә күрелә торган 

чаралар турындагы 

мәгълүматка хокукларын 

гамәлгә ашыру 

        

 

- - - - - 

9.12.  «Интернет» мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә 

Район башлыгының 

коррупциягә каршы 
2018-2022 

  Коррупциягә каршы 

эшчәнлекнең хәбәрдарлыгын 
        

 
- - - - - 



 
 

 

 
 

коррупциягә каршы тору 

муниципаль программасын 

гамәлгә ашыру турында 

хисапны рәсми сайтның " 

Коррупциягә каршы 

тору»бүлегендә урнаштыру. 

тору мәсьәләләре 

буенча ярдәмчесе 

елларда 

Ел саен, 

 1 февральгә 

кадәр 

  

  

тәэмин итү, гражданнарның 

мәгълүматка, шул исәптән 

коррупциягә каршы тору 

өлкәсендә күрелә торган 

чаралар турындагы 

мәгълүматка хокукларын 

гамәлгә ашыру 



 
 

 


