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<Россия Федерациясе гражданнарыныц моращагатьларен карау тартибе турында)>
2006 елныц 2 маендагы Федераль закон, <Коррупцияга каршы тору турында)
Федераль законныц 7 статьясы, (Татарстан Республикасында гражданнар
меражэгатьларе ryрында> 2001 елныц 1 гыЙнварындагы 16-ТРЗ номерлы
Татарстан Республикасы Законыныц 21 статьясы, Татарстан Республикасы Саба
районы Шекше авыл жирлеге Уставы нигезенда Шекше авыл цирлеге башкарма
комитеты карар кылды:
1, Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлегенда коррупция юналешендаге

фактлар буенча грах(цаннар м€ражагате тартибе ryрында Нигезламане раслау
(кушымта итеп бирела),

2. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц хокукый мэгьлYматлар ryрындагы
расми порталында мэгьлYмати-телекоммуникацион "Интернет" челторенда
http://pravo,tatarstan.ru адресы буенча, Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Шекше авыл жирлеге расми сайтында
http://sabv.tatarstan.ru/rus/artash адресы буенча haM авыл жирлегендо
урнашкан информацион стендларда урнаштырырга.

){ирлек Р.Р, Хайрrдинов



расланган
Саба муниципаль районы

Шекше авыл жирлеге
башкарма комитетыныц

2020 елныч З февралендэ
5 номерлы карары бело-

Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлегендэ
коррупция юналешендаге фашлар буенча грацданнар мерацагатьларе тартибе

ryрында нигезламэ,

1,Гомуми нигезламолэр.
1.1, Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлегендэ (алга таба - нигезлома)
коррупция юналешендаге факглар буенча грацданнар морацагате тартибе
турындагы элеге нигезлама (алга таба-нигезлэма) эш тартибен билгели (алга
таба-текст буенча) - yз эченэ коррулция haм янап акча алу, грацданнарныч
хокукларын haМ законлы мэнфагатьларен кысу, хезмат тартибенэ карата
талаплэрне бозу, шулай ук авыл цирлеге территориясенда гра}{даннар килеп
чыккан хезмэт урыныннан явызларча файдалану билгеларе булган башка
гамаллар кылу фактлары буенча гра}(даннар моражагате буенча.
1,2, Коррупция юнэлешендаге факrлар буенча гражданнар мерацагатьлэре
буенча эшнец хокукый нигезен таlUкил ита)):"Коррупцияга каршы тору турында>
01.01.2001 елдагы Федераль закон; (Россия Федерациясе грахцаннары
моражэгатьлорен карау тартибе ryрында) 01.01.2001 елдагы Федераль закон;
<Татарстан Республикасында гражданнар моражогатьларе ryрында" 0,1,01.2001
елдагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 3аконы,
1,3. Олеге Нигезламадэ гра(qаннар моражэгатьларен карау тартибе, Федераль
констиryциячел законнарда hэм башка федераль законнарда билгеланган башка
тартипта каралырга тиешле меражагатьлардэн тыш, гражданнар
мерэцагатьлэренэ кагыла.
1.4, Мерацагатьне караганда мерэцэгатьтаге магьлYматларны, шулай ук
гра}!цанныц шэхси тормышына кагылышлы мэгьлyматларны аныц ризалыгыннан
баUJка хал иry рохсат ителми. Моражэгатьтаге магьлYматларны тарату булып
тормый, вазыйфаи затка язма моражэгать жибарY, карала торган масьаланец
барлык шартларь]н ачыклауга кадар морэжагатьтэ куелган масьалаларне хал иry
вакалатенэ керэ.
1.5, Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге башкарма комитеты
сэркатибе (алIа таба-авыл цирлеге сэркатибе), коррупция юналешендаге факглар
китереп чыгаручы сэбэплэрне Yз вакытында ачыклау haм бетерY максатыннан,
rражqаннарныц lv9рецэгатьлэрен системалы равештэ анализлый haM

гомумилэштера.
2, Грахцаннарныц морэцэгать иry хокукы.
2,1, Гра(4аннар шэхсэн мерэжагать итэргэ хокуклы, Меражагатьлэр имзасы haМ

барлык адреслы магьлYматлар белан да, аноним да булырга мемкин.
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2,2. Грах1даннар, бatltKa затларныц хокукларын haM иреклэрен бозмыйча, ирекле
haМ ирекле меражагать иry хокукын гамалга ашыралар,
2.3. Ата-аналарныц (законлы вэкиллэрнец) цирлекнец башкарма комитетына
коррупция юнэлешендаге факглар буенча морэцагатенда гращ4анин хокукJlы:
- Остама документлар hэм материаллар бирергэ, йа аларны соратып алу ryрында
Wенеч белэн морэцагать итэрrа,
- Меражэгатьтэ куелган масьалаларнец аGылы буенча язмача жавап алырга,
мерацагатьта куелган мэсьалаларне хал иry компетенциясенэ кергэн даyлат
органнарына, цирле Yзидарэ органнарына яисэ вазыйфаи затка язма
мерэжэгатьне яцадан Yзгарry ryрында хабарнама алырга.
3. Язма Mopa).t(o гатька талаплэр
З,1. Грак4аннарныц язма мерэцагатенда тиешле вазыйфаи затныц фамилиясе,
исеме, атасыныц исеме яисэ аныц вазыйфасы мэцбyри равешта курсэтелЬ, Yз
моражагатена язмача цавап алырга телагэн кешелар ечен Yз фамилиянне,
исемецне, этиецнец исемен, жавап циборелергэ тиешле почта адресын,
моражагатьне яцадан YзгартY ryрында хобарнамане кYрсэтергэ, меражагатьнец,
гаризаныц яки шикаятьнец асылын баян иторrэ, датаны куярга кирэк.
3,2. Кирэк булган очракта, Yз дэлилларен раслау ечен гракданин язма мерэцагать
буенча документларны hoм материалларны, йэ аларныц кччермаларен,
кенэгалэрен haМ башка документларныц оригиналларыll куя ала,
Морэцэгатьларга кущып бирелrан документлар морацагать иryчеларга аларныц
угенече буенча кире кайтарыла.
3.3. Башкарма комитетка (коррупция масьалалоре буенча граl4даннар
морэ)ýэгатьларе ечен тартмага') керган мораж€гатьлэр ай саен цушы айныц
сонгы эш кененда авыл жирлеге секретарё тарафыннан кабул ителэ.
3,4. Барлык язма морэжагатьлэр "коррупция масьэлэларе буенча гра{4аннар
морожагатьларе ечен тартма" ачылган конне моцбYри равеLUтэ терколерга тиеш,
Грацданнар моражагатенец TepKaY номеры беренче битнец оске сул почмагында
цуела торган язма моражэгатьта кyрсателэ.
3,5. Мресат укыганнан соц ((шахсан> тамгасы язылган гражцаннар хатлары,
аларга расми }€вапларны талап иryче сораулар куелган очраfiа, теркэлy ечен
билгеланган тэртипта тапшырыла,
З,6, Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге башкарма комитеты
компетенциясена керми торган масьалалэрне yз эченэ алган язма меражагать,
теркэлгэн коннэн соц жиде кон эчендэ тиешле органга яисо тиешле вазыйфаи
затка, меражагатьта куелган мэсьэлаларне хэл итy вэкалатена керэ торган
грФt(4анинга аныц меражагатен яцадан расмилаlлтеру ryрында хабарнамэ белан,
цибарелерга тиеш.
З,7. Грах(цаннарныц tlJикаятьлэрен цирлектаге карарлары яисэ гамэлларе (гамал
кылмаулары) шикаять белдерела торган урындагы затларга карап тикшерyга
жибэрY тыела,
4, Гражданнар морэжэгатьлэрен карау тартибе, жаваплар азерлэY
4,1, Коррупция юналешендаге фаrглар буенча грацданнарныц барлык
мерэ)t(огатьлэре да мэьбYри карап тикшерелерга тиеш.
4,2, Керган моражагатьта азерланэ торган, эшлона торган яки бетенлай хокукка
каршы гамал, шулай ук аны азерли торган, эшлана торган яки кылган зат турында
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магьлyматлар булганда, мондый моражагать аларныц компетенциясе нигезенда
хокук саклау органнарына жибарела.
4,3. Гращцаннарныц моражэгатьларен исэпка алу, TepKaY, карау барышы,
<К)тамгасы белэн журналга кертеп, авыл жирлеге секретаре тарафыннан
башкарыла.
4.4. Авьш жирлеге саркатибе:
-морожагатьне объекгив, hэрьяклы haM Yз вакытында карауны, кирак булган
очракга (яки телак) - моражэгать жибэргэн гражцан катнашында карауны таэмин
ита;
- мерацагатьне карау очен кирекле документлар hэм материаллар сорый;
- гра(qанныц бозылган хокукларын haМ законлы манфагатьлэрен торгызуга яиса
яклауга юналдерелгэн чаралар kypa;
- меращэгатьта куелган сорауларныц асылы буенча язмача rкаваплар бира;
_ гращqанга аныц мерэжогатен башка органга яки шэhарнец башка
предприятиелёрена heM оешмаларына карау ечен аларныц компетенциясе
ниrезенда жибарY ryрында хабэр ита.
4.5. Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге башкарма комитеты, жирлек
башлыгы имзасы белан, коррупция факглары буенча гражцаннардан керган
мера)t{агатьлэрrэ цаваплар азерлона hoм <К>тамrасы белан )tryрналда терк€ла,
4.6 Цаваплар граt(даннар мерэцэгатендэ куелган барлык мэсьолалар буенча
тогал haM тогал магьлумат булырга тиеш. Огар мерацагать итт,]еrа телдан цавап
бирелган булса, мерацэгатька кушып бирелган материалларда бу курсателергэ
тиеш. Огар арадаш жавап бирелса, куелган масьалане хэл итY вакыты кYрсатела,
Хокукый документлар нигезендэ азерлангэн жаваплар алеге документларныц
датасын haМ исемен кYрсэтеп реквизитларын Yз эченэ алырга тиеш.
4.7, Грацаннар моражаrатьларе, аларны карап тикшерганнан соц, Саба
муниципаль районыныц Шекше авыл жирлеге башлыгына, аларга караrан барлык
материаллар белан тапшырыла, алар тикшерY натицаларе буенча ачыкrlанган

фактлар буенча карар чыrара.
4,8, Язма морацагать алынганда, анда лицензиясезj мэсхэрэле белдерY, вазифаи
затныц тормышына, саламатлегена яки милкена куркыныч янау, шулай ук аныц
гаилэ огьзалары булган очракга, Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге
башкарма комитеты морэжагатьне цавапсыз калдырырrа hэм м€ражагать иткэн

гражцанга хокуктан явызларча файдалану ryрында хабар итарга хокуклы,
4.9, Язма мороцагать тексты укылуга бирелмаса, мерэцэгать карау ечен

цибарелми hэм аца цавап бирелми. Мерэжэгать итYчега бу хакта хабар итела,
агар аныц фамилиясе hэм почта адресы укылуга бирелса,
4-10. Бер YK заттан бер ук масьало буенча керг€н мерэцэгатьлэр, эгор беренче
мерэцэгатьне бирY вакытыннан алеге Нигезлама белэн билгелэнган карау вакыты
чыккан булса, морэжэгать итyче аныц мерацагате буенча кабул ителган карар
белэн килеLцмаса, кабат санала.
Кабат мерацаrатьлар белэн эшлэгэнда алеге меражэгать итYченец

морацэгатьларе буенча инде булган документлар белан эш формалаштырыла.
Бер ук морацагать итYченец кабат моражагатьларе булып саналмый, лэкин т€рле
масьалэлэр буенча, шулай ук кYп тапкырлар - бер YK масьалэ буенча, агар
моражагатьта куелган сорауларныц асьшы буенча цавап бирела алмаган

l сабаплэр бетерелсэ, грацданин кабат мgрэцэгать цибарерга хокуклы.



5. Мерацагатьларне карау сроклары haМ мороцагать иryчелэрга белдерY
5.1. Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлеге башкарма комитетына керган
м9ражэгатьлар закон белэн билгелангэн срокларда карала. Остама ойранy haM
тикшерyне талап итми торган мор€жагатьлэр кичекмастан карала. Карау
натижаларе ryрында морожагать иryчеларrэ хабар итела,
5.2. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Шекше авыл цирлегена
кергэн грах(qаннар hэм оешмаларныц мбражагатьлэрен анализлау Тэртибе авыл
цирлеге башкарма комитеты кабул иткан муниципаль хокукый акт нигезенда
башкарыла,
5.3. Мерацагатьта азерлана торган, эшлана торtан яки бетенлай хокукка каршы
гамал, шулай ук аны азерли торган, эшланэ торган яки кылган зат ryрында
магьлYматлар булганда, меражэгатьне тиз арада теркарга haM хокук саклау
органнарына жиборерге кицаш итела,
Аноним меражагатьлор, шулай ук конкрет затлар hoМ хэллэрне кYрсатмича генэ
морожэгатьлар <Россия Федерациясе грая{даннары меражагатьлэрен карау
тартибе ryрында> 2006 елныц 2 маендагы Федераль закон нигезендэ карала,
лакин мерацэгатьлар буенча мониторинг \rгкаргандэ исэпкэ алынмый.
6, Морэжэгатьлорне карау тэртибен вакытында rгеY очен цаваплылык.
6,1. Саба муниципаль районы Шекше авыл жирлеге башлыгы гражданнарныц
хокукларын, иреген hэм законлы мэнфэгатьларен бозу сэбапларен yз вакытында
ачыклау haM бетерY буенча чаралар кYрэ.
6.2. Гра(4аннар моражэгатьларен карау тартибен бозуда гаепле затлар РФ
законнарында каралган жаваплылыкка ия.
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