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Саба муниципаль районы Эзмо

авыл жирлегенда коррупция

юналешендэге фактлар буенча

гражданнар морэщагатьлэре тэртибе

ryрында Нигезломэне раслау

кроссия Федерациясе грахdцаннарыныц морожэгатьлэрен карау тортибе турында)

2006 елньlц 2 маендагы Федераль закон, (КоррупцияГа КаРШЫ ТОРУ ТУРЫНДа>

Федераль законныц 7 статьясы, (татарстан Республикасында гращцаннар

МорэЖогатЬлэреryрыНда)2001елНыЦlгыЙнварындагы16.ТРзНоМерлы
татарстан республr*".r, законыныц 21 статьясы, татарстан республ,Yq"i.::.::

раЙоны Эзмэ авыл )цирлеге Уставы нигезенда Эзмэ авыл щирлеге башкарма

комитеты карар кылды:

1, Саба муниципаль районы Эзмо авыл жирлегенда коррупция юнэлешендаге

фактларбУенчаграх{цаНнарморэЖэгатетартИбеryрындаНИгезлэМеНераслаУ
(кушымта итеп бирела).

2, Б;; ;;;;;r, татарстан республикасыныц хокукыЙ МогълYМаТлар тУрыНдагы
-l! l l^frт^паЦ пэ

;ilTb;Ti;i#;; '; 
"';;;;;, 

буенча, татарстан РеСПУбЛИКаСЫ Саба
пяйтнtнпа

муниципаль районы Эзмэ авыл щирлеге рэсми сайтында

а адресы буенча hэм авыл щирлегендэ урнашкан

информацион стендларда урнаштырырга,
ru/r

Эзмэ авыл )цирлеге башлыгы А.Р.Шэйхетдинов
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расланган
Саба муниципаль районы

Эзма авыл жирлеге
башкарма комитетыныц

2020 елныц 23 гыйнварында
5 номерлы карары белэн

Саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлегендэ
коррупция юналешендэге фактлар буенча гращqаннар морэ}кэгатьлэре тэртибе

турында нигезлэмо.

1 .Гомуми нигезлэмалор.
1.1. Саба муниципаль районы Эзмэ авыл цирлегендэ (алга таба - нигезламэ)
коррупция юнелешендэге фактлар буенча гражданнар морэщэгате тартибе
турындагы элеге нигезлэмэ (алга таба-нигезлэмэ) эш тэртибен билгели (алга
таба-текст буенча) - чз эченэ коррупция hэм янап акча алу, гращданнарныц
хокукларын haM законлы мэнфагатьларен кысу, хезмэт тортибенэ карата
талэплэрне бозу, шулай ук авыл жирлеге территориясенда гращданнар килеп
чыккан хезмэт урыныннан явызларча файдалану билгеларе булган башка
гамэллар кылу фактлары буенча гращцаннар морэщэгате буенча.
1.2. Коррупция юнэлешендаге фактлар буенча грацаннар меращагатьлэре
буенча эшнец хокукый нигезен тэшкил ита>>:"Коррупцияго каршы тору турында>
01.0'1.2001 елдагы Федераль закон; <Россия Федерациясе гращданнары
морэщогатьлорен карау тэртибе турында> 0'1.01.2001 елдагы Федераль закон;
<Татарстан Республикасында гращданнар мерэ}кэгатьлэре турында" 01.01,2001
елдагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 3аконы.
1.3, Олеге Нигезламэда гращцаннар мора}кэгатьлэрен карау тортибе, Федераль
конституциячел законнарда hэм башка федераль законнарда билгелонгэн башка
тартипта каралырга тиешле морэщогатьлэрдэн тыш, грil(цаннар
мора}кагатьлэрена кагыла.
1.4. Мерэ>цогатьне караганда мерэщэгатьтоге магьлyматларны, шулай ук
гра}цанныц шэхси тормышына кагылышлы могьлyматларны аныц ризалыгыннан
башка хэл итy рохсэт ителми. Мерэ>цогатьтэге магьлyматларны тарату булып
тормый, вазыйфаи затка язма меращогать цибару, карала торган месьэлэнец
барлык шартларын ачыклауга кадэр морэ}кэгатьто куелган масьэлаларне хал итy
вэкалэтено керэ.
'1.5. Саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлеге башкарма комитеты сэркатибе
(алга таба-авыл щирлеге сэркотибе), коррупция юналешендаге фактлар китереп
чыгаручы собэплорне yз вакытында ачыклау hэм бетеру максатыннан,
гра}кданнарныц меращагатьлорен системалы равешта анализлый hoM

гомумилэштера.
2, Гращданнарныц меражэгать итy хокукы.
2.1, Граццаннар шэхсэн морожогать итарго хокуклы. Морэ>цэгатьлар имзасы hэм
барлык адреслы магьлyматлар белан дэ, аноним да булырга момкин.
2.2. Грахцаннар, башка затларныц хокукларын haM иреклэрен бозмыйча, ирекле
haM ирекле мороцэгать итy хокукын гамэлго ашыралар.



2.3. Ата-аналарныц (законлы вакилларнец) щирлекнец башкарма комитетына
коррупция юнэлешендаге фактлар буенча морэщагатенда граlqцанин хокуклы :

- Остэма документлар haM материаллар бирергэ, йэ аларны соратып алу турында
yтенеч белэн морожэгать итаргэ.
- Мерэ>цэгатьто куелган мэсьэлэлэрнец асылы буенча язмача }кавап алырга,
мора}кэгатьтэ куелган мэсьэлэлэрне хэл итy компетенциясено кергэн дэyлэт
органнарына, )цирле yзидара органнарына яисэ вазыйфаи затка язма
морэщэгатьне яцадан yзгэртy турында хабэрнамэ алырга.
З. Язма морэщогатькэ талэплор
3.1, Грахiданнарныц язма мерэщогатендо тиешле вазыйфаи затныц фамилиясе,
исеме, атасыныц исеме яиса аныц вазыйфасы мэ>цбyри равешта кyрсэтелэ. Yз
моро}когатена язмача щавап алырга телэгон кешелэр очен yз фамилияцне,
исемецне, отиецнец исемен, щавап >цибарелерга тиешле почта адресын,
морэщэгатьне яцадан yзгартy турында хэбарнамэне кyрсатерга, моражагатьнец,
гаризаныц яки шикаятьнец асылын бэян итэргэ, датаны куярга кирэк.
З,2. Кирэк булган очракта, yз долиллэрен раслау ечен гращданин язма морэжэгать
буенча документларны hэм материалларны, йэ аларныц кyчермолэрен,
кенагалорен hэм башка документларныц оригиналларын куя ала.
Мора>цэгатьлэргэ кушып бирелгэн документлар меращэгать итyчеларгэ аларныц
yтенече буенча кире кайтарыла.
3,3. Башкарма комитетка (коррупция мэсьэлэлэре буенча гра)1даннар
мора}когатьларе очен тартмага> керган морэ}кэгатьлэр ай саен шушы айныц
соцгы эш конендо авыл цирлеге секретаре тарафыннан кабул итела.
3.4. Барлык язма мерощагатьлэр "коррупция мэсьэлоларе буенча гращданнар
морэ}кагатьлоре очен тартма" ачылган конне ма>цбури равешта теркалергэ тиеш.
Грахцаннар морэ}цэгатенец теркэy номеры беренче битнец оске сул почмагында
куела торган язма морэ}кагатьтэ кyрсэтело.
3.5. Адресат укыганнан соц (шэхсон)) тамгасы язылган гра)цаннар хатлары,
аларга рэсми щавапларны талэп итyче сораулар куелган очракта, теркэлy ечен
билгелонган тортипта тапшырыла.
З.6. Саба муниципаль районы Эзмэ авыл }кирлеге башкарма комитеты
компетенциясенэ керми торган мэсьалалорне yз эчена алган язма морэжэгать,
теркэлгэн коннэн соц }киде кон эченда тиецле органга яисо тиешле вазыйфаи
затка, мера}когатьтэ куелган масьолалэрне хол итy вэкалэтена керэ торган
гра}цанинга аныц меращэгатен яцадан рэсмилэштерy турында хэбэрнамэ белон,
>цибарелерга тиеш.
3,7. Гращqаннарныц цикаятьлэрен }кирлектэге карарлары яисэ гамэллэре (гамол
кылмаулары) шикаять белдерелэ торган урындагы затларга карап тикшерyгэ
>цибэру тыела.
4. Гращданнар морэщэгатьлэрен карау тэртибе, жаваплар эзерлаy
4,1. Коррупция юнэлешендэге фактлар буенча гращцаннарныц барлык
мерэцэгатьлэре да мацбури карап тикшерелергэ тиеш.
4.2. Керган меро}кэгатьтэ эзерлэно торган, эшлоно торган яки бетенлэй хокукка
каршы гамэл, шулай ук аны эзерли торган, эшланэ торган яки кылган зат турында
могълyматлар булганда, мондый меро}кэгать аларныц компетенциясе нигезендо
хокук саклау органнарына цибэрелэ.



4.3. Гращданнарныц морожогатьлэрен исэпкэ алу, TepKoY, карау барышы,

<к>тамгасы белон журналга кертеп, авыл щирлеге секретаре тарафыннан

башкарыла.
4.4. Авыл }кирлеге соркатибе:
-мерэ)цогатьне объектив, hэрьяклы hэм Yз вакытында карауны, кирэк булган

очракта (яки телэк) - мерэжэгать >цибэргэн гращдан катнашында карауны тээмин

ита;
- моражогатьне карау очен кирэкле документлар hэм материаллар сорыи;

- гра}цанныц бозылган хокукларын hoM законлы манфэгатьлэрен торгызуга яиса

яклауга юнолдерелган чаралар кyрэ;

- меро}кагатьто куелган сорауларныц асылы буенча язмача }каваплар бирэ;

- грах(цанга аныц мерэ)цэгатен башка органга яки шаhэрнец башка

предприятиеларенэ hэм оешмаларына карау ечен аларныц компетенциясе

нигезендо >цибару турында хэбар ито,

4,5. Саба муниципаль районы эзмэ авыл щирлеге башкарма комитеты, }кирлек

башлыгы имзасы белан, коррупция фактлары буенча гра{цаннардан кергон

моращэгатьларгэ щаваплар эзерлонэ hэм кк>тамгасы белэн }t!урналда теркалэ,

4.6 Щаваплар грахцаннар мера}кэгатенда куелган барлык мэсьолэлэр буенча

тегэл haM тегал магьлyмат булырга тиеш. Огэр мерэжогать итyчего телдон щавап

бирелгон булса, морожэгатькэ кушып бирелгон материалларда бу курсотелергэ

тиеш. Огэр арадаш щавап бирелсо, куелган мэсьэлэне хэл итy вакыты кyрсотела,

хокукый документлар нигезенда эзерлэнгон щаваплар элеге документларныц

датасын hэм исемен кyрсэтеп реквизитларын yз эчена алырга тиеш,

4.7. Грахцаннар мерэщэгатьлэре, аларны карап тикшергэннэн соц, Саба

муниципаль раЙоНыныЦ ЭзмЭ авыл жирлеге башлыгына, аларга караган барлык

материаллар белан тапшырыла, алар тикшерy натищэлэре буенча ачыкланган

фактлар буенча карар чыгара.

4.В. Язма морэ)цагать алынганда, анда лицензиясез, мэсхарале белдеру, вазифаи

затныц тормышына, сэламатлегено яки милкено куркыныч янау, шулай ук аныц

гаила агъзалары булган очракта, Саба муниципаль районы Эзме авыл }кирлеге

башкарма комитеты морэ}кэгатьне }кавапсыз калдырырга hэм мерощэгать иткэн

граж,данга хокуктан явызларча файдалану турында хобар итэрго хокуклы,

4.9. Язма мора)цэгать тексты укылуга бирелмасэ, мерэщагать карау ечен

}кибэрелми hoц аца жавап бирелми. Мера>цагать итyчего бу хакта хэбор итела,

эгэр аныц фамилиясе hэм почта адресы укылуга бирелса,

4.,10, Бер YK заттан бер ук мэсьэлэ буенча керган морэ)цэгатьлэр, агар беренче

моращэгатьне бирy вакытыннан алеге Нигезломэ белэн билгелангэн карау вакыты

чыккан булса, морэщэгать итyче аныц мерэжэгате буенча кабул ителгэн карар

белэн килешмэса, кабат санала.
кабат меращэгатьлор белон эшлэгэндо элеге мерэ}кагать итyченец

меро)цагатьларе буенча инде булган документлар белэн эш формалаштырыла,

Бер ук моро}кэгать итyченец кабат меращогатьларе булып саналмый, лэкин терле

масьалалэр буенча, шулай ук кyп тапкырлар - бер yk мосьэлэ буенча, агар

морэ}кэгатьта куелган сорауларныц асылы буенча щавап бирело алмаган

собаплэр бетерелсэ, гращ4анин кабат моращэгать жиборергэ хокуклы,

5. Мера>цэгатьлэрне карау сроклары haM меро)цэгать итYчелэрго белдеру



5.1. Саба муниципаль районы Эзма авыл }кирлеге башкарма комитетына керган

мерэщэгатьлар закон белан билгелэнган срокларда карала. остэма ейрану haM

тикшерYне талап итми торган морэжэгатьлар кичекмэстан карала. Карау

нэтищэларе турында моращэгать итyчеларгэ хэбэр ителэ.

5.2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Эзмэ авыл щирлегена

керган грах(даннар hэм оешмаларныц моращэгатьларен анали3лау Тэртибе авыл

}кирлеге башкарма комитеты кабул иткан муниципаль хокукый акт ниге3ендэ

башкарыла.
5,з. Морэщагатьтэ эзерлэно торган, эшлэнэ торган яки бетенлэй хокукка карцы

гамэл, шулай ук аны эзерли торган, эшлэно торган яки кылган зат турында

магълyматлар булганда, морэщагатьне тиз арада теркэргэ haM хокук саклау

органнарына >цибарерга кицаш ителэ.

дноним мера}кэгатьлэр, шулаЙ ук конкрет затлар haM халлэрне кYрсэтмичэ генэ

мора)цагатьлар кроссия Федерациясе гра{qаннары мерэ}кэгатьларен карау

тортибе турында> 2006 елныц 2 маендагы Федераль закон нигезендэ карала,

лэкин меро)цагатьлэр буенча мониторинг yгкаргэндэ исэпка алынмый.

6. Мерощагатьларне карау тортибен вакытында yTay ечен щаваплылык.
6.,l, Саба муниципаль районы Эзмэ авыл цирлеге башлыгы гра}цаннарныц

хокукларын, иреген hэм законлы манфагатьлэрен бозу сабэпларен y3 вакытында

ачыклау hoM бетеру буенча чаралар Kypa.

6.2. Грахцаннар мерэщэгатьлэрен карау тэртибен бозуда гаепле затлар рФ

законнарында каралган жаваплылыкка ия.


