ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕНИНОГОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 елның «15» октябре

«ЛЕНИНОГОРСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ»
МУНИЦИПАЛЬ
БЕРӘМЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

КАРАР

№1493

"2015-2020 елларга Лениногорск муниципаль районында коррупциягә каршы
сәясәтне гамәлгә ашыру" муниципаль программасына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында
Лениногорск муниципаль районында коррупциягә каршы тору
системасын камилләштерү, коррупцион хокук бозуларны кисәтүгә ярдәм итүче
чараларның нәтиҗәлелеген арттыру максатларында һәм Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының «2015-2020 елларга Татарстан
Республикасында коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» дәүләт
программасын раслау турында» 2014 елның 19 июлендәге 512 номерлы
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарына үзгәрешләр кертү
хакында» 2018 елның 10 сентябрендәге 763 нче карарын үтәү йөзеннән,
“Лениногорск муниципаль районы»
муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы
Башкарма комитетының 2014 елның 09 декабрендәге 451нче карары карары
белән расланган «2015 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Лениногорск
муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру»
муниципаль программасына («Лениногорск муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Башкарма комитетының 2016 елның 23 маендагы 779а номерлы,
2018 елның 6 сентябрендәге 1304 номерлы, 2019 елның 30 мартындагы 345
номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:

атамасында «2015-2020»саннарын «2015-2021»гә үзгәртергә;
Программаның паспортында:
Программаның атамасына кагылышлы позициядә
«2015-2020»
саннарын «2015-2021» саннарына үзгәртергә;
Программаның вакыты һәм этапларына кагылышлы позициядә «20152020» саннарын «2015-2021» дип үзгәртергә;
финанслау чыганакларына кагылышлы позицияне еллар буенча
түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«Финанслау
чыганаклары

«Финанслау муниципаль
Лениногорск
Лениногорск
районымуниципаль
һәм Лениногорск
районы шәһәре
һәм Лениногорс
бюджеты хисабынабюджеты
чыганаклары
агымдагыхисабына
финанслау
агымдагы
210 мең финанслау
сум тәшкил210 мең су
итә.
итә.
2015 ел – 15 мең сум2015 ел – 15 мең сум
2016 ел – 20 мең сум2016 ел – 20 мең сум
2017 ел – 25 мең сум2017 ел – 25 мең сум
2018 ел – 30 мең сум2018 ел – 30 мең сум
2019 ел – 35 мең сум2019 ел – 35 мең сум
2020 ел – 40 мең сум2020 ел – 40 мең сум
2021 ел – 45 мең сум2021 ел – 45 мең сум

Финанслау күләмнәре
Финанслау
алдан күләмнәре
фаразланганалдан
характерга
фаразланган
ия
харак
һәм, Татарстан Республикасы
һәм, Татарстан
Лениногорск
Республикасы
муниципаль
Лениногорск му
районы бюджеты районы
мөмкинлекләрен
бюджеты исәпкә
мөмкинлекләрен
алып, ел саен
исәпкә алып
төзәтмәләр кертергә
төзәтмәләр
тиеш»; кертергә тиеш»;
Программаның 2 нче бүлегендә «Программаны реализацияләү сроклары
– » сүзләреннән соң «2015-2021 еллар санын «2015-2022 еллар” га үзгәртергә;
«2015-2020 елларга Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль
районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль
программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары
һәм «2015-2020 елларга» санын «2015-2022 еллар» саннары белән
алмаштырырга»;
«2015-2020 елларга Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль
районының коррупциягә каршы сәясәтен гамәлгә ашыру» муниципаль
программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары
һәм» кушымта итеп бирелә торган яңа редакциядә бәян итәргә.
2. «2015-2020 елларга Лениногорск муниципаль районында коррупциягә
каршы сәясәтне гамәлгә ашыру» муниципаль программасына үзгәрешләр һәм
өстәмәләр кертү турында «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге Башкарма комитетының 27.09.2009 ел, № 1383 карарын гамәлдән
чыккан дип танырга.
2.Әлеге карарны Лениногорск муниципаль районы рәсми сайтында
урнаштырырга.

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тогтуны үз артымда калдырам

Җитәкче
И.А.Гобәйдуллин
5-03-19

Н.Р. Залаков

Кушымта
“2015 – 2022 елларга Татарстан
Республикасы
Лениногорск
муниципаль районының коррупциягә
каршы сәясәтен гамәлгә ашыру”
муниципаль программасына
2019 елның 15 октябре № 1493

«2015 – 2021 елларга Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районының коррупциягә каршы сәясәтен
гамәлгә ашыру» муниципаль программасының максатлары, бурычлары, нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары һәм
программа чаралары буенча финанслау
№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
1. Коррупциягә каршы торуның инструментларын һәм механизмнарын, шул исәптән хокукый һәм оештыру характерындагыларын
камилләштерү
1.1.
Норматив хокукый актларны
Совет,
коррупциягә
эшләү һәм коррупциягә каршы
Башкарма
каршы тору
2015 –
көрәш турында муниципаль
комитет
өлкәсендә
2022ел.
районның норматив хокукый
мөнәсәбәтләрне
актларына үзгәрешләр кертү,
хокукый җайга
федераль
һәм
республика

салуның

2

№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

законнарын үтәү һәм гамәлдәге
коррупциягә
каршы
нормаларны
куллану
практикасын гомумиләштерү
нигезендә

1.2.

Россия
Федерациясе
Президентының 2009 елның 21
сентябрендәге 1065 номерлы
һәм Татарстан Республикасы
Президентының 2010 елның 1
ноябрендәге ПУ - 711 номерлы
указлары
нигезендә
коррупциячел һәм башка хокук
бозуларны
профилактикалау
эше өчен җаваплы вазыйфаи
затларның нәтиҗәле эшләвен
тәэмин
итү,
югарыда
күрсәтелгән
функцияләрне

Совет,
Башкарма
комитет, ОМС,
ПИиЗО,
ФБП
2015 –
2022ел.

Көтелгән нәтиҗә

нәтиҗәлелеген
арттыру, бу өлкәдә
хокукый
җитешсезлекләр
һәм
каршылыкларны
бетерү
коррупциягә
каршы тору
эшендә шәхси
җаваплылыкны,
оешканлыкны һәм
профессиональлек
не арттыру
коррупциягә
каршы тору
өлкәсендә
мөнәсәбәтләрне
хокукый җайга
салуның
нәтиҗәлелеген
арттыру, бу өлкәдә
хокукый
җитешсезлекләр
һәм
каршылыкларны

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-
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№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

бетерү
коррупциягә
каршы тору
эшендә шәхси
җаваплылыкны,
оешканлыкны һәм
профессиональлек
не арттыру

гамәлгә ашыручы кадрларның
тотрыклылыгы
принцибын
үтәүне тәэмин итү

1.2.1

Муниципаль хезмәт турындагы
закон
таләпләрен
үтәп,
коррупциягә
каршы
тору
турындагы законнарны үтәп,
муниципаль
хезмәткәрләр,
муниципаль
учреждениеләр
җитәкчеләре,
шулай
ук
муниципаль
вазыйфаларны
биләүче затлар тарафыннан
бирелә
торган
керемнәр,
мөлкәт
һәм
мөлкәти
характердагы
йөкләмәләре
турындагы
мәгълүматларны,
хатынының
(иренең)
һәм
балигъ булмаган балаларының
керемнәре,
мөлкәте
һәм
мөлкәти
характердагы
йөкләмәләре
турындагы
белешмәләрне
тикшерүне
үткәрү. Тикшерү барышында

Көтелгән нәтиҗә

Совет,
Башкарма
комитет, ОМС,
ПИиЗО,
ФБП

2015 –
2022 ел

муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
керемнәр, милек һәм
милек
характерындагы
йөкләмәләр турында
тулы һәм дөрес
мәгълүмат бирүгә
ирешү

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

4

№

1.2.2

1.2.3

Чараларның исеме
ачыкланган хокук бозулар
турында ТР прокуратурасы
органнарына хәбәр итү
Лениногорск
муниципаль
районы
муниципаль
вазыйфаларын биләүче затлар,
муниципаль
учреждениеләр
җитәкчеләре һәм Лениногорск
муниципаль
районы
муниципаль
хезмәте
Вазыйфаларын биләүче затлар
тарафыннан
бирелгән
белешмәләрнең дөреслеген һәм
тулылыгын,
шулай
ук
хатынының
(иренең)
һәм
балигъ булмаган балаларының
чыгымнары
турында
тикшерүләр үткәрү. Тикшерү
барышында ачыкланган хокук
бозулар
турында
ТР
прокуратурасы
органнарына
хәбәр итү
Муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан хезмәт тәртибе
таләпләрен, муниципаль хезмәт
турындагы
законнарда
каралган чикләүләрне һәм
тыюларны үтәүне тикшерү

Башкаручылар

Вакыты

Совет,
Башкарма
комитет, ОМС,
ПИиЗО,
ФБП

2015 –
2022ел

Совет,
Башкарма
комитет, ОМС,
ПИиЗО,
ФБП

2015 –
2022ел.

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан үз
чыгымнары
турында, шулай ук
хатынының (иренең)
һәм балигъ булмаган
балаларының
чыгымнары турында
тулы һәм ышанычлы
мәгълүмат бирүгә
ирешү

-

-

-

-

-

-

-

муниципаль
хезмәткәрләрнең
коррупциягә каршы
билгеләнгән
Стандартны үтәүгә
ирешүгә ирешү

-

-

-

-

-

-

-
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№

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Чараларның исеме

Башкаручылар

Законнарда
билгеләнгән
Совет,
тәртиптә эшкә алучы вәкиленә
Башкарма
кергән
муниципаль комитет, ОМС,
хезмәткәрдә
мәнфәгатьләр
ПИиЗО,
каршылыгы булу яки барлыкка
ФБП
килү мөмкинлеге турындагы
мәгълүматны
тикшерүне
үткәрү
Эш бирүче вәкиле тарафыннан
Кадрлар
билгеләнгән
тәртиптә
бүлегенең
муниципаль
хезмәткәрне вазифаи затлары
коррупцион хокук бозулар
кылуга тарту максатларында
мөрәҗәгать
итү
фактлары
турындагы
мәгълүматларны
тикшерү үткәрү

Муниципаль
хезмәткәрләр
Кадрлар
тарафыннан үз бурычларын
бүлегенең
гамәлгә ашырганда барлыкка вазифаи затлары
килә
торган
коррупцион
рискларны бәяләүне оештыру
һәм коррупция куркынычы
белән
бәйле
муниципаль
хезмәт
вазыйфалары

Вакыты

2015 –
2022ел.

2015 –
2022ел.

2015 –
2022ел.

Көтелгән нәтиҗә
муниципаль
хезмәткәрләрнең
хезмәт урынында үзүзен дөрес тотуына
ирешү

коррупциячел хокук
бозулар кылуга
тарту
максатларында
муниципаль
хезмәткәрләрнең
мәнфәгатьләр
каршылыгы
барлыкка килгәндә
хәлләрнең үтә
күренмәлелегенә
ирешү
муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
коррупцион хокук
бозуларны
булдырмау өчен
оештыру-хокукый
шартлар тудыру

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

№

1.2.7

1.3

Чараларның исеме

Башкаручылар

исемлегенә төгәллекләр кертү
Законнар нигезендә җирле
Кадрлар
үзидарә
органнары
бүлегенең
сайтларында
законнарда вазифаи затлары
билгеләнгән
кагыйдәләр
нигезендә
муниципаль
хезмәткәрләрнең
керемнәре,
чыгымнары,
милке
һәм
мөлкәти
характердагы
йөкләмәләре
турында
белешмәләр урнаштыру
Гамәлгә ашыру максатларында
махсус программа нигезендә
эшләнгән
компьютер
программаларының
коррупцион һәм башка хокук
бозуларны
профилактикалау
эше өчен җаваплы вазыйфаи
затлары
эшчәнлегенә
түбәндәгеләр керә: тиешле
исемлеккә кертелгән керемнәр,
чыгымнар, мөлкәт һәм мөлкәти
характердагы
йөкләмәләр
турында
белешмәләр
мониторингы һәм автомат
рәвештә анализы, (граждан -

Вакыты

2015 –
2022ел.

Совет,
Башкарма
комитет, ОМС,
ПИиЗО,
ФБП
2015 –
2022ел.

Көтелгән нәтиҗә

җирле үзидарә
органнары
эшчәнлегендә
ачыклыкны һәм
үтемлелекне тәэмин
итү, муниципаль
хезмәткәрләрнең
керемнәре һәм
мөлкәте белән
җәмәгать контроле
өчен шартлар
тудыру
муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
коррупцион хокук
бозуларны
булдырмау өчен
оештыру-хокукый
шартлар тудыру

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

1.4

1.5

Чараларның исеме
хокукый
килешүләр)
шартларында эшне оештыруда
яисә әлеге оешмада хезмәт
килешүе
шартларында
хезмәтне
үтәүгә
(әлеге
оешмада
хезмәт
күрсәтү)
ризалык
бирү
турында
гражданнар мөрәҗәгатьләрен
җыю, системалаштыру һәм
карау, әгәр әлеге оешма белән
муниципаль
идарә
итүнең
аерым функцияләре вазыйфаи
(хезмәт) бурычларына кергән
булса
Лениногорск
муниципаль
районы башлыгы каршындагы
Коррупциягә
каршы
тору
комиссиясе
эшчәнлегенең
ачыклыгын тәэмин итү, шул
исәптән аларның эшчәнлегенә
иҗтимагый
советлар
вәкилләрен һәм гражданлык
җәмгыятенең
башка
институтларын җәлеп итү юлы
белән
Муниципаль хезмәткәрләрнең
хезмәт тәртибе таләпләрен үтәү
һәм мәнфәгатьләр конфликтын

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

-

-

-

-

-

-

-

2015 –
2022ел.

җәмәгатьчелек
вәкилләрен җәлеп
итү юлы белән
коррупциягә каршы
көрәш комиссиясе
эшен камилләштерү

Эш бирүче
вәкилләренә
муниципаль

-

-

-

-

-

-

-

Совет,
Башкарма
комитет

Совет,
Башкарма
комитет,

2015 –
2022ел.

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

8

№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

җайга
салу
буенча
комиссиянең федераль һәм
республика
законнарындагы
билгеләнгән
таләпләр
нигезендә нәтиҗәле эшләвен
тәэмин итү

1.6.

Коррупциягә каршы көрәш
максатларында
билгеләнгән
тыюларны, чикләүләрне һәм
таләпләрне
үтәмәгәндә
законнарда каралган юридик
җаваплылык
чараларын
куллануны контрольдә тотуны
тәэмин итәргә

1.7.

Муниципаль
хезмәттә
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау һәм җайга салу
турындагы закон таләпләрен

Район
башлыгының
коррупциягә
каршы көрәш
мәсьәләләре
буенча
2015ярдәмчесе,
2022ел.
"ЛМР» МБ
аппараты юридик
бүлеге, «ЛМР»
МБ советының
кадрлар һәм
бүләкләр секторы
Район
башлыгының
2015-2022
коррупциягә
каршы көрәш

Көтелгән нәтиҗә
хезмәткәрләр
тарафыннан
чикләүләр һәм
тыюларны,
мәнфәгатьләр
конфликтын
булдырмау яки
җайга салу
таләпләрен үтәүне
тәэмин итүдә
булышлык күрсәтү
Муниципаль
хезмәткәрләрнең
хезмәт вазифаларын
тиешенчә үтәвенә
ирешү

муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
коррупцион хокук

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

1.8.

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

үтәүне тәэмин итәргә. Бу
мәсьәләләре
бозуларны
максатта
вазыйфаларны,
буенча
булдырмау өчен
муниципаль
хезмәт
ярдәмчесе,
оештыру-хокукый
вазыйфаларын
биләүче
"ЛМР» МБ
шартлар тудыру
затларның
мәнфәгатьләр аппараты юридик
конфликтын булдырмау һәм бүлеге, «ЛМР»
җайга
салу
таләпләрен МБ советының
үтәмәвен ачыклау буенча эш
кадрлар һәм
алып бару.
бүләкләр секторы
Һәр
очрак
күрсәтелгән
таләпләрне үтәми, хәбәрдарлык
белдерми һәм әлеге таләпләрне
бозган
затларга
законда
каралган юридик җаваплылык
чараларын кулланырга тиеш.
Лениногорск
муниципаль
районында коррупциягә каршы
эшне
координацияләү
комиссиясе
утырышларында
әлеге эшнең торышы һәм аны
камилләштерү
чаралары
турындагы мәсьәлә буенча ел
саен фикер алышуны тәэмин
итәргә
Лениногорск
муниципаль
Район
Коррупциягә каршы
районында коррупциягә каршы
башлыгының
көрәш комиссиясе
2015-2022.
тору эшен координацияләү
коррупциягә
эшен камилләштерү
комиссиясе
эшчәнлегенең каршы көрәш

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-
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№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

нәтиҗәлелеген арттыру буенча
чаралар күрергә

2.1

2.2

3.1

мәсьәләләре
буенча
ярдәмчесе, ЛМР
МБ Башкарма
комитеты
җитәкчесе
2. Норматив хокукый актларга һәм проектларына коррупциягә каршы экспертиза уздыруны оештыруны камилләштерү
Норматив хокукый актларга
ОМС,
норматив хокукый
һәм аларның проектларына
Юр. бүлек
актларга һәм
коррупциягә каршы экспертиза
аларның
2015 –
нәтиҗәле уздыруны оештыру,
проектларына
2022
аны үткәрү нәтиҗәләрен ел
коррупциягә каршы
саен гомумиләштерү буенча
экспертиза үткәрү
гамәли чаралар кабул итү
эшен оештыруны
камилләштерү
Норматив хокукый актлар
ОМС,
норматив хокукый
проектларына
коррупциягә
Юр. бүлек
актлар
каршы
бәйсез
экспертиза
проектларына
үткәрү өчен кирәкле шартлар
2015 –
коррупциягә каршы
тудыру
2022
бәйсез экспертиза
үткәрү эшен
оештыруны
камилләштерү
3. Коррупциягә каршы мониторниг үткәрү
Лениногорск
муниципаль
Коррупциягә
җирле үзидарә
районы
территориясендә каршы көрәш
2015 –
органнарының
коррупциягә каршы чараларны буенча комиссия
2022
коррупциягә каршы
гамәлгә ашыру һәм аларның
эшчәнлегенең

-

-

-

11

№

3.2

3.3.

3.4.

3.5

Чараларның исеме

Башкаручылар

нәтиҗәлелеген бәяләү буенча
җирле
үзидарә
органнары
эшчәнлегенә
мониторинг
үткәрү
Коррупциягә каршы тармак Икътисад бүлеге
тикшеренүләре һәм максатчан
төркемнәр арасында гамәлгә
ашырыла торган коррупциягә
каршы
чаралар
үткәрү.
Коррупциягә каршы көрәш
кысаларында
профилактик
чаралар эшләү өчен алынган
нәтиҗәләрне куллану
Коррупциягә каршы сәясәтне
Коррупциягә
гамәлгә
ашыруга
граждан каршы көрәш
җәмгыяте
институтларының буенча комиссия
җәлеп итүгә мониторинг
Коррупция
массакүләм
чаралары
мониторингы

темасына Массакүләм
мәгълүмат мәгълүмат
материаллары чаралары белән
эшләү бүлеге

Административ
Икътисад бүлеге
регламентлардан
файдаланганда
муниципаль
хезмәтләр
күрсәтүнең
сыйфатына мониторинг ясау,

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

нәтиҗәлелеген
бәяләү

2015 –
2022

2015 –
2022

2015 –
2022

2015 –
2022

коррупциянең
факттагы торышын
һәм структурасын
өйрәнү,
коррупциягә каршы
көрәшне көчәйтү
буенча чаралар
эшләү

-

-

-

-

-

-

-

коррупциягә каршы
эшчәнлеккә
җәмәгатьчелек
вәкилләрен активрак
җәлеп итү
коррупциягә каршы
материаллар
санының һәм
сыйфатының
үзгәрүен күзәтү
муниципаль
хезмәтләр күрсәтү
сыйфатын күтәрү

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

шул исәптән хезмәтләрнең
кулланучылардан сораштыру
юлы белән
4. Коррупциягә каршы укытуны һәм коррупциягә каршы пропаганданы активлаштыру,граждан җәмгыятенең кадрлар, матди, мәгълүмати һәм
башка ресурсларын коррупциягә каршы көрәшкә җәлеп итү
4.1

4.2

4.3

Бу эшкә иҗтимагый советлар,
коррупциягә каршы көрәштә
катнашучы
иҗтимагый
берләшмәләр һәм гражданлык
җәмгыятенең
башка
институтларын җәлеп итеп,
муниципаль
оешмалар
хезмәткәрләрендә коррупциягә
каршы
тискәре
мөнәсәбәт
формалаштыру эшен гамәлгә
ашыру
Муниципаль хезмәткәрләрнең
аерым категорияләре, шулай ук
коррупциягә каршы көрәштә
катнашучы җәмәгатьчелек һәм
башка
затларның
квалификациясен
күтәрүгә
юнәлдерелгән
махсус
семинарлар
оештыру
һәм
үткәрү
Коррупциягә
каршы
юнәлештәге
чараларны

Совет,
Башкарма
комитет, ОМС,
ПИиЗО,
ФБП

Совет,Башкарма
комитет, кадрлар
хезмәтенең
вазыйфаи
затлары, башлык
ярдәмчесе

Татмедиа
җәмгыяте

2015 –
2022

2015 –
2022

2015 –
2022

коррупциягә каршы
укытуны
камилләштерү,
коррупциягә каршы
тору өлкәсендә
һөнәри кадрлар
формалаштыру

-

-

-

-

-

-

-

коррупциягә каршы
укытуны
камилләштерү,
коррупциягә каршы
тору өлкәсендә
һөнәри кадрлар
формалаштыру

-

-

-

-

-

-

-

е
коррупциягә каршы

-

-

-

-

-

-

-
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№

4.4

4.5

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

мәгълүмати яктан тәэмин итү,
филиалы,
массакүләм
мәгълүмат
Массакүләм
чараларында
коррупцияне
мәгълүмат
чагылдыру
чаралары белән
эшләү бүлеге

тематиканы яктырту
буенча массакүләм
мәгълүмат чаралары
эшчәнлеге,
гражданнарның
коррупциягә каршы
аңын
формалаштыру

Массакүләм
мәгълүмат
Массакүләм
чараларында һәм «Интернет»
мәгълүмат
мәгълүмат-коммуникация
чаралары белән
челтәрендә
җирле
үзидарә эшләү бүлеге,
органнарында
ачыкланган
Башлык
коррупция фактлары, шулай ук
ярдәмчесе
мәнфәгатьләр
каршылыгы
очраклары турында мәгълүмат
урнаштыру
Яшьләр катнашында социаль
Башкарма
акцияләр оештыру һәм үткәрү
комитет,
УДМСиТ

коррупциягә каршы
тору өлкәсендә
мөнәсәбәтләрне
хокукый җайга
салуның
нәтиҗәлелеген
арттыру

-

-

-

-

-

-

-

халык һәм
яшьләрнең
игътибарын
коррупция
проблемаларына
һәм аның
нәтиҗәләренә җәлеп
итү, халыкны
коррупциягә каршы
көрәш процессына

-

-

-

-

-

-

-

2015 –
2022

2015 –
2022
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№

4.6

4.7

4.8.

Чараларның исеме

Белем бирү учреждениеләрендә
коррупциягә каршы көрәш
мәсьәләләре буенча рәсемгә
һәм иншаларга ел саен конкурс
оештыру һәм үткәрү
Коррупциягә каршы юнәлешле
реклама продукциясен эшләү
һәм
әзерләү
(буклетлар,
календарьлар, плакатлар)

Җәмәгать берләшмәләре һәм
граждан җәмгыятенең башка
институтлары
катнашында
муниципаль
хезмәткәрләр
тарафыннан
коррупциягә
каршы көрәш максатларында
билгеләнгән
тыюларны,
чикләүләрне һәм таләпләрне
үтәү буенча оештыру, аңлату
һәм башка чаралар комплексын
эшләү, шул исәптән бүләкләр
алуга, түләүле башка эшләрне

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

җәлеп итү
Башкарма
коррупциягә каршы
комитет,
инновацион
2015 –
Мәгариф идарәсе
технологияләрне
2022
эзләү, табу һәм
гамәлгә кертү
Башкарма
мәгълүмати
комитет
киңлекне
коррупциягә каршы
юнәлештәге
2015 –
пропаганда
2022
материаллары белән
баету һәм
коррупциягә каршы
иҗтимагый фикер
формалаштыру
Район
Коррупциягә каршы
башлыгының
укытуны
коррупциягә
камилләштерү,
каршы көрәш
коррупциягә каршы
мәсьәләләре
тору өлкәсендә
буенча
һөнәри кадрлар
2015-2022
ярдәмчесе,
формалаштыру
"ЛМР» МБ
аппараты юридик
бүлеге,
«ЛМР»МБ
советының

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
-

-

-

-

-

-

-
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45

-

-

-

-

-

-

-
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№

4.9.

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

башкаруга, коррупциячел хокук
кадрлар һәм
бозулар
кылуга
тарту бүләкләр секторы
максатларында мөрәҗәгатьләр
турында хәбәр итү бурычын
эшләү
Муниципаль
хезмәткәрләрдә
Район
Коррупциягә каршы
коррупөиягә каршы тискәре башлыгының
укытуны
караш формалаштыру
коррупциягә
формалаштыру
каршы көрәш
мәсьәләләре
буенча
ярдәмчесе,
"ЛМР» МБ
2015-2022
аппараты юридик
бүлеге,
«ЛМР»МБ
советының
кадрлар һәм
бүләкләр секторы

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-

5. Дәүләт һәм муниципаль органнар эшчәнлегенең халык өчен ачыклыгын, ачыклыгын тәэмин итү, аларның гражданлык җәмгыяте белән
элемтәсен ныгыту, җәмәгатьчелекнең коррупциягә каршы активлыгын стимуллаштыру
5.1
Дәүләт
һәм
муниципаль
Башкарма
гражданнарның,
хезмәтләр күрсәтү системасын
комитет
юридик затларның
2015 –
камилләштерү, шул исәптән
хокукларын һәм
2022ел
күп фуункцияле үзәкләрдә
законлы
мәнфәгатьләрен
тормышка ашыруны

16

№

5.2

5.3

Чараларның исеме

Башкаручылар

«Интернет»
мәгълүматСовет,
телекоммуникация челтәрендә
Башкарма
Татарстан Республикасы дәүләт комитет, ОМС,
хакимияте
башкарма
башлык
органнарының
рәсми
ярдәмчесе,
сайтларының
коррупциягә
массакүләм
каршы тору мәсьәләләре буенча
мәгълүмат
бүлекләрен урнаштыруга һәм чаралары белән
тулыландыруга
бердәм эшләү бүлеге
таләпләрне раслау турында»
Татарстан
Республикасы
Министрлар
Кабинетының
04.04.2013 № 225 карары
нигезендә билгеләнгән Закон
һәм
таләпләр
нигезендә
«Коррупциягә каршы көрәш»
бүлеген
тулыландыруны
оештыру
Җирле үзидарә органнарында
Совет,
«ышаныч
телефоннары»,
Башкарма
интернет-кабул итү бүлмәсе, комитет, ОМС
башка
мәгълүмат

Вакыты

2015 –
2022ел

2015 –
2022ел

Көтелгән нәтиҗә
тәэмин итү,
коррупциячел хокук
бозулар кылуга
ярдәм итүче
шартлар кимүне
тәэмин итү
башкарма хакимият
органнары
эшчәнлегендә
ачыклыкны,
карарлар эшләп
чыгаруда һәм кабул
итүдә үтә
күренмәлелекне,
халык өчен
урнаштырылган
мәгълүматның
һәркем өчен ачык
булуын тәэмин итү

коррупциягә каршы
көрәштә иҗтимагый
активлык дәрәҗәсен
күтәрү, муниципаль

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

№

5.4

5.5

Чараларның исеме

Башкаручылар

каналларының эшләвен тәэмин
итү, гражданнарга үзләренә
мәгълүм булган коррупция
фактлары,
аларны
кылуга
ярдәм итүче сәбәпләр һәм
шартлар турында хәбәр итәргә,
коррупциячел хокук бозулар
билгеләре
турында
мөрәҗәгатьләр бүлеп бирергә
мөмкинлек бирә
Массакүләм
мәгълүмат Коррупциягә
чараларында бастырып чыгару
каршы тору
һәм
җирле
үзидарә
сораулары
органнарының
коррупция буенча Башлык
торышы
һәм
районда
ярдәмчесе
коррупциягә каршы сәясәт
чараларын
гамәлгә
ашыру
турындагы еллык хисапларын
интернет
сайтларда
урнаштыру
Коррупциягә
каршы Коррупциягә
комиссияләр утырышларында
каршы тору
квартал саен гомумиләштереп
комиссиясе
һәм аның нәтиҗәләрен карап
тикшерү белән массакүләм
мәгълүмат
чараларында
урнаштырылган
һәм
гражданнар
һәм
юридик

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

органнарның
гражданнар белән
хезмәттәшлеген
яхшырту

2015 –
2022ел

2015 –
2022ел

Коррупциягә каршы
эшчәнлекнең
хәбәрдарлыгын
тәэмин итү

-

-

-

-

-

-

-

гражданнарның
коррупцион
күренешләрдән
хокукларын һәм
законлы
мәнфәгатьләрен
яклау

-

-

-

-

-

-

-
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№

5.6

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

затларның
керә
торган
мөрәҗәгатьләрендә
булган
вазыйфаи
затлар
эшчәнлегендәге
коррупцион
күренешләр турында мәгълүмат
мониторингын үткәрү эшен
оештыру
Коррупциягә
каршы
тору
Совет,
гражданнарның
турында мәгълүмат бирүнең
Башкарма
мәгълүмат алуга
башка рәвешләрен һәм махсус комитет, ОМС,
хокукларын гамәлгә
мәгълүмати
стендларны
ПИиЗО,
ашыру, шул исәптән
2015 –
актуаль хәлдә рәсмиләштерү
ФБП
коррупциягә каршы
2022еллар
һәм саклау
көрәш өлкәсендә
күрелә торган
чаралар турындагы
мәгълүмат
Совет,
Башкарма
комитет,
ОМС,

-

-

-

-

-

-

-

гражданнарның
мәгълүмат алуга
хокукларын гамәлгә
2015 –
ашыру, шул исәптән
2022ел.
коррупциягә каршы
көрәш өлкәсендә
күрелә торган
чаралар турындагы
мәгълүматка дә
6. Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алганда ачыклыкны, намуслы
конкуренцияне һәм объективлыкны тәэмин итү

5.7

Коррупциягә каршы көрәш
буенча
Татарстан
Республикасы җирле үзидарә
органнары тарафыннан күрелә
торган
чаралар
турында
массакүләм
мәгълүмат
чараларына җиткерү

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

19

№

Чараларның исеме

Башкаручылар

6.1

Дәүләт
һәм
муниципаль
ихтыяҗлар
өчен
товарлар
(эшләр, хезмәт күрсәтүләр)
сатып
алуны
гамәлгә
ашырганда
коррупция
дәрәҗәсен киметүгә ярдәм итә
торган
чараларны
гамәлгә
ашыру, шул исәптән сатып
алуларның ачыклыгын һәм
үтемлелеген
тәэмин
итү
чараларын уздыру, шулай ук
сатып
алуларда
катнашучыларның хокукларын
һәм законлы мәнфәгатьләрен
тәэмин итү чараларын гамәлгә
ашыру
Җирле үзидарә органнарының
рәсми
интернет-сайтларында
заказчылар
тарафыннан
вәкаләтле органнар тарафыннан
махсус сайтлар белән беррәттән
заказларны урнаштыру планграфикларын бастырып чыгару
Дәүләт
һәм
муниципаль
ихтыяҗлар
өчен
товарлар
(эшләр, хезмәт күрсәтүләр)
сатып
алуны
гамәлгә

Башкарма
комитете,
экономика
бүлеге

6.2

6.1

Вакыты

2015 –
2022

Башкарма
комитет,
экономика
бүлеге

Башкарма
комитет,
экономика
бүлеге

2015 –
2022

2015 –
2022

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
-

-

-

-

-

-

-

Муниципаль
заказлар
урнаштырганда үтә
күренмәлекне
булдыру

-

-

-

-

-

-

-

Муниципаль
заказлар
урнаштырганда үтә
күренмәлекне

-

-

-

-

-

-

-

дәүләт һәм
муниципаль сатып
алуларны үткәрү
механизмнарының
һәм
процедураларының
ачыклыгы
шартларын булдыру

20

№

7.1

7.2

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

ашырганда
коррупция
булдыру
дәрәҗәсен киметүгә ярдәм итә
торган
чараларны
гамәлгә
ашыру, шул исәптән сатып
алуларның ачыклыгын һәм
үтемлелеген
тәэмин
итү
чараларын уздыру, шулай ук
сатып
алуларда
катнашучыларның хокукларын
һәм законлы мәнфәгатьләрен
тәэмин итү чараларын гамәлгә
ашыру
7. Муниципаль милекне исәпкә алу системасын камилләштерү, куллануның нәтиҗәлелеген бәяләү
Дәүләт
яки
муниципаль
Башкарма
Җир
милектә
булган
җир комитет, ПИиЗО,
кишәрлекләренең
кишәрлекләрен
бирү Архитектура
әйләнеше
турындагы
мәсьәләләрне
бүлеге
турындагы
караганда,
Россия
законнарны үтәүне
2015 –
Федерациясенең
Җир
һәм
тәэмин итү, җир
2022
шәһәр төзелеше законнарында
кишәрлекләре
каралган җәмәгать (гавами)
биргәндә
тыңлауларын
куллануның
коррупцион
нәтиҗәлелеген арттыру буенча
алшартлар кимү
чаралар күрү
Муниципаль милекне, шул
Башкарма
Муниципаль
исәптән арендага бирелгән, комитет, ПИиЗО, 2015 –
милекне исәпкә алу
хуҗалык алып бару һәм
2022
системасын
оператив
идарә
итү
камилләштерү

-

-

-

-

-

-

21

№

7.3

7.4.

8.1

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

эффективлыгын
контрольдә
тотуны камилләштерү һәм
көчәйтү
Файдаланылмый
торган
Башкарма
Муниципаль
мөлкәтне, хуҗасыз мөлкәтне комитет, ПИиЗО, 2015 –
милекне исәпкә алу
ачыклау буенча муниципаль
ОМС
2022
системасын
милекне инвентаризацияләү
камилләштерү
Коррупция
күренешләрен “Лениногорск
Гражданнарның,
киметү һәм су һәм урман
муниципаль
юридик затларның
законнарын бозуларны кисәтү
районы»
хокукларын һәм
өчен, урманнарны һәм су
муниципаль
законлы
саклау зоналарын законсыз берәмлегенең
мәнфәгатьләрен
файдалануга һәм төзүгә бәйле Мөлкәт һәм җир
тормышка ашыруны
хокук
бозуларны
ачыклау мөнәсәбәтләре
тәэмин итү,
максатыннан, халыкны җәлеп палатасы" КУ 2015-2022 коррупциячел хокук
итү
максатыннан,
«Халык рәисе, " ЛМР "
бозулар кылуга
инвентаризациясе»
акциясен
муниципаль
ярдәм итүче
үткәрү. Ачыкланган бозуларны
берәмлеге
шартлар кимүне
бетерү һәм чикләү өчен чаралар
Башкарма
тәэмин итү.
күрергә
комитеты
Ачыклык
җитәкчесе
процедурасын
тәэмин итү
8. Көнкүреш коррупциясен әзәйту буенча чараларны көчәйтү
Муниципаль
хезмәт
Кадрлар
Муниципаль хезмәт
вазыйфасына
гражданнар
хезмәтенең
вазыйфасына
2015 –
кергәндә
барлыкка
килгән вазифаи затлары
гражданнар
2022
коррупцион хәвефләрне бетерү
кергәндә үтә
максатында муниципаль хезмәт
күренмәлелекне

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

8.2

8.3

8.4

Чараларның исеме

Башкаручылар

өлкәсендә закон таләпләрен
үтәүне тәэмин итү
Мәктәпкәчә яшьтәге балалар Башкарма
бакчаларына электрон чират комитее,
нигезендә керү чиратының
Мщгариф
үтәлешен тәэмин итү. Искәрмә
идарщсе
мөмкинлекләрен
нигезсез
перемещения буенча чират.
Күпфатирлы йортлар белән
Башкарма
идарә итү өлкәсендә эшчәнлек комитет, ЦИР
алып
баручы
оешмалар
ЖКХ
эшчәнлеге
турында
мәгълүматны ачуны контрольдә
тотуны оештыру

Татарстан Республикасы Хәрби
ОВК,
комиссариатының муниципаль Коррупциягә
районнарда коррупциягә каршы каршы комиссия
тору буенча комиссияләрнең
нәтиҗәле эшләвен тәэмин итү,
шул
исәптән
аларның
эшчәнлегенә
җәмәгатьчелек
вәкилләрен җәлеп итү юлы

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

тәэмин итү

2015 –
2022

2015 –
2022

2015 –
2022.

Халыкка мәәәгариф
өлкәсендә
муниципаль хезмәт
күрсәткәндә,
үтәкүренмәлелекне
тәэмин итү
гражданнарның,
юридик затларның
хокукларын һәм
законлы
мәнфәгатьләрен
тормышка ашыруны
тәэмин итү,
коррупциячел хокук
бозулар кылуга
ярдәм итүче
шартлар кимүне
тәэмин итү
хәрби комиссариат
бүлеге
эшчәнлегендә
ачыклыкны тәэмин
итү

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

белән дә
9.1.

9. 2018-2021 елларга коррупциягә каршы илкүләм план үтәлеше
Муниципаль
хезмәт
ОМС
Үткәрелгән
вазыйфаларын
биләүче (килештереп)
анализлар/тикшерүл
затларның,
коррупциягә
әр саны,
каршы көрәш турында Россия
муниципаль
Федерациясе
законнары
хезмәткәрләрнең
таләпләрен үтәвен контрольдә
гомуми саныннан
тотуны
гамәлгә
ашыру,
мәнфәгатьләр
мәнфәгатьләр
каршылыгын
каршылыгын
булдырмау һәм җайга салу,
булдырмау һәм
билгеләнгән
таләпләрне
җайга салу
үтәмәүчеләрне дисциплинар
таләпләрен үтәүне
җаваплылыкка тарту
тикшерү;
2018-2022,
мәнфәгатьләр
квартал каршылыгына бәйле
саен
хокук бозган
муниципаль
хезмәткәрләр
саныннан
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау һәм
җайга салу
таләпләрен үтәмәгән
өчен дисциплинар
җаваплылыкка
тартылучылар саны

-

-

-

-

24

№

Чараларның исеме

Башкаручылар

9.2.

Муниципаль
вазыйфаларны
һәм
муниципаль
хезмәт
вазыйфаларын
биләүче
затларның шәхси эшләрен
алып
баруга
кагылышлы
өлешендә кадрлар эшенең
нәтиҗәлелеген арттыру, шул
исәптән әлеге вазыйфаларга
билгеләгәндә бирелә торган
анкеталарда
булган
мәгълүматларны
актуальләштерү
һәм
мәнфәгатьләр
каршылыгын
ачыклау
максатларында
мондый
хезмәткә
керүне
контрольдә
Коррупциягә каршы тору
өлкәсендә
белем
бирү
программалары
буенча
норматив хокукый актларда
билгеләнгән
вазыйфалар
исемлегенә
кертелгән
вазыйфаларны биләү өчен
муниципаль хезмәткә беренче
тапкыр кергән муниципаль
хезмәткәрләрне махсус укыту

ОМС
(килештерү
буенча)

Муниципаль
хезмәткә беренче
тапкыр кергән һәм
махсус укулар узган
хезмәткәрләр саны
беренче тапкыр
2018-2022,
муниципаль
квартал
хезмәткә алынган
саен
хезмәткәрләрнең
гомуми саныннан
(90 проценттан да
ким түгел).

ОМС
(килештерү
буенча)

Коррупциягә каршы көрәштә

ОМС

Муниципаль
хезмәткә беренче
тапкыр кергән һәм
махсус укытуны
2018узган хезмәткәрләр
2022;
саны беренче
Ярты елга
тапкыр муниципаль
бер
хезмәткә алынган
хезмәткәрләр
саныннан (90%тан
да ким түгел)
2018-2021; Коррупциягә каршы

9.3.

9.4.

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

9.5.

9.6.

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

катнашкан
муниципаль
хезмәткәрләрнең
квалификациясен
ел
саен
махсус күтәрү
Кадрлар хезмәтенең вазыйфаи
затлары
тарафыннан
коррупцион һәм башка хокук
бозуларны профилактикалау
эше
өчен
җаваплы,
коррупциягә каршы көрәш
турында Россия Федерациясе
һәм Татарстан Республикасы
законнары
таләпләре
һәм
муниципаль
хезмәт
вазыйфаларын биләүче затлар,
муниципаль районнарда эшләп
килүче иҗтимагый советлар
әгъзалары
турында
хәбәрдарлыкны
арттыру
буенча чаралар кабул итү
Ведомство
карамагындагы
оешмалар
уставларына,
ведомство
карамагындагы
оешмалар җитәкчеләре һәм
хезмәткәрләре
белән
мәнфәгатьләр
конфликтын
булдырмау һ

(килештерү
буенча)

Ярты елга
бер

ОМС
(килештерү
буенча)

Көтелгән нәтиҗә

көрәштә катнашкан
хезмәткәрләр саны
(50%тан да ким
түгел)
Муниципаль
районнарда гамәлдә
булган муниципаль
хезмәткәрләр,
иҗтимагый советлар
әгъзалары
арасыннан
2018-2022;
үткәрелгән
ярты елга
индивидуаль
бер
чаралар саны
(кимендә 50%)

ОМС
(килештерү
буенча)
2018 ел

ведомство
буйсынуындагы
оешмалар
җитәкчеләре һәм
хезмәткәрләре
тарафыннан
мәнфәгатьләр
каршылыгын

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-

-

26

№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә
булдырмау һәм
җайга салу
мәсьәләләрен җайга
сала торган
нормалар кертелде;
ведомствога караган
оешмаларның саны
җитәкчеләр һәм
хезмәткәрләр
тарафыннан
мәнфәгатьләр
каршылыгы
ачыкланды,
ведомствога караган
оешмаларның саны
аны булдырмау һәм
/ яки җайга салу
буенча чаралар
күрелгән

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

27

№

Чараларның исеме

Башкаручылар

9.7.

Ведомство
карамагындагы
оешма
җитәкчеләре
һәм
хезмәткәрләре
тарафыннан
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау һәм җайга салу
буенча
ведомство
карамагындагы
оешма
уставларының һәм хезмәт
килешүләренең
таләпләрен
үтәүне контрольдә тоту, аны
булдырмау һәм/яки җайга салу
буенча чаралар күрү, шул
исәптән әлеге таләпләрне
үтәмәгәндә
мәнфәгатьләр
каршылыгын булдырмау һәм
җайга салу буенча таләпләр
таралган затларны җәлеп итү
буенча чаралар күрү

ОМС
(килештерү
буенча)

«Юридик затларның аерым
төрләре тарафыннан товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алу турында " 2011
елның 18 июлендәге 223-ФЗ
номерлы
Федераль
закон
нигезендә
ведомство

ОМС
(килештерү
буенча)

9.8.

Вакыты

2018-2022;
Ярты елга
бер

2018-2022;
ярты елга
бер

Көтелгән нәтиҗә
Ведомство
буйсынуындагы
оешмаларның
гомуми саныннан
үткәрелгән
тикшерүләр саны;
ачыкланган/мәнфәга
тьләр
каршылыгының
җайга салынган
фактлары саны;
җитәкчеләр һәм/яки
хезмәткәрләр
җаваплылыкка
тартылганнар саны
мәнфәгатьләр
каршылыгын
булдырмау һәм/яки
җайга салу буенча
чаралар күрелмәгән
өчен
Үткәрелгән
тикшерүләр
саны/ачыкланган
хокук бозулар
саны/шул исәптән
мәнфәгатьләр
каршылыгы белән

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1
-

-

-

-

-
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№

9.9.

9.10.

Чараларның исеме
буйсынуындагы оешмаларның
сатып алуларда катнашучылар
һәм
заказчы
арасында
мәнфәгатьләр
каршылыгын,
шулай
ук
башка
хокук
бозуларны
булдырмау
максатларында сатып алуларга
анализ үткәрү
Контрактның
башлангыч
(минималь) бәясе 5 млн
сумнан артып киткән очракта,
муниципаль
ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алу буенча иҗтимагый
фикер алышуны үткәрү

Муниципаль районда (шәһәр
округында)
коррупциягә
каршы эш нәтиҗәләре, шул
исәптән коррупциягә каршы
көрәш мәсьәләләре буенча
район
(шәһәр округлары)
башлыкларының ярдәмчеләре,

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

бәйле

ОМС
(килештерү
буенча)

ОМС
(килештерү
буенча)

Гамәлгә ашырылган
сатып алулар
саныннан
башлангыч
(минималь)
контрактларның
2018-2022
бәясе
5 млн сумнан
ярты елга
бер тапкыр артык тәшкил иткән
(кимендә 50 млн
сумнан да ким
булмаган)
иҗтимагый фикер
алышулар саны%)
2018-2021; ел саен
2018-2022;
квартал
саен

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

9.11.

9.12.

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

коррупцион һәм башка хокук
бозуларны профилактикалау
эше өчен җаваплы кадрлар
хезмәтенең вазыйфаи затлары
катнашында үткәрелә торган
коррупциягә
каршы
эш
нәтиҗәләре
турында
җәмәгатьчелеккә
мәгълүмат
җиткерү буенча эшчәнлекнең
нәтиҗәлелеген арттыру
Җәмәгать тыңлаулары үткәрү Коррупциягә
(эксперт
бергәлеге,
каршы тору
муниципаль районда гамәлдә
сораулары
булган
иҗтимагый
совет
буенча
әгъзаларын
җәлеп
итеп) Лениногорск
2018-2022;
Коррупциягә
каршы
муниципаль
ел саен
муниципаль
программаны районы Башлыгы
тормышка ашыру турында
урынбасары,
хисапларны үткәрү
Иҗтимагый
Совет
"Интернет»
мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә
коррупциягә
каршы
тору
муниципаль
программасын
гамәлгә ашыру турындагы
хисапны
рәсми
сайтта
«Коррупциягә каршы тору»

ОМС
(килештерү
буенча)

2018-2022;
ел саен 1
февральгә
кадәр

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

-

-

-

-

-

-

-

-
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№

Чараларның исеме

Башкаручылар

Вакыты

Көтелгән нәтиҗә

Еллар буенча финанслау, мең сумнарда
2015 2016 2017 2018 2019 2020 202 2022
1

бүлегендә урнаштыру

Кулланылган кыскартылмалар:
Совет – Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы Советы;
Исполком - Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы Башкарма комитеты;
ОМС - Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы җирле үзидарә органнары ;
ПИиЗО - Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы Мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы;
ФБП - Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы финанс-бюджет палатасы;
ОВК - Татарстан республикасы Хәрби комиссариатының Лениногорск муниципаль районы бүлеге;
Юр. бүлек – Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы Советының юридик бүлеге;
СМИ бүлеге– Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районының массакүләм мәгълүмат чаралары һәм
иҗтимагый формированиеләр белән эшләү бүлеге;
Экономика бүлеге – Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы Башкарма комитетының икътисад
бүлеге;
УДМСиТ – Татарстан республикасы Лениногорск муниципаль районы «Яшьләр эшләре, спорт һәм туризм» муниципаль
казна учреждениесе.
____________________________________________________________

