
“Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге” 
социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенең  2019нчы елга 

Коррупциягә каршылык буенча чаралар планы үтәлеше турында  мәгълүмат 
 
 
№ 

п/п 

Чаралар исемлеге Үтәлеш турында билге 

1 2008нче елның 25нче 

декабреннән №273-ФЗ 

“Коррупциягә каршылык 

турында” РФнең Федераль 

Законы кысаларында яңа кабул 

ителүче законлы актларны һәм 

башка норматив хокуки 

документларны тикшерү 

     2008нче елның 25нче декабреннән №273-ФЗ “Коррупциягә каршылык турында” 

РФнең Федераль Законы кысаларында яңа кабул ителүче законлы актларны һәм 

башка норматив хокуки документларны тикшерү  үткәрелмәде. 

2 “Казан шәһәре” шәһәр 
округында халыкка  социаль 
хезмәт күрсәтү комплекслы 
үзәге”социаль хезмәт  
күрсәтү автоном дәүләт 
учреждениесе хезмәткәрләре 
белән  коррупция яки башка 
хокук бозулар 
профилактикасы буенча 
аңлату эшен уздыру,аның 
барышында “Коррупциягә 
каршылык турында” 
Федераль законның 
үтәлешен оештыру 
сорауларын карап тикшерү  

         “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү 
комплекслы үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе эшчеләре  
2018нче елда Чаралар планының 2нче пунктын башкаруда чираттагы документлар 
белән таныштырылды: 
  - 2017нче ел нәтиҗәләре буенча  антикоррупция сәясәте сораулары буенча 
Татарстан Республикасы  Президент Идарәсе  әзерләгән , “Дисциплинар гаепләр 
һәм коррупция хокук бозулары өчен җаваплылыкка тарту” гамәли кулланмасы; 
- Татарстан Республикасы Комитетының 2017нче елга  социаль-икътисади 
мониторингы буенча антикоррупция мониторингы  нәтиҗәләре; 
- “Татарстан Республикасында антикоррупция  сәясәтен тормышка ашыру 
турында” антикоррупция бюллетене (№7нче чыгарылыш); 
- Коррупциягә каршылык буенча федераль законнар,норматив хокуки актларны 
(25.04.2018 №04-41/4862) тормышка ашыруда консультатив ярдәм күрсәтү 
сораулары буенча мәгълүмат. 
 

3 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

        2018нче елда “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү 

комплекслы үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе  эшчеләрен  



хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт учреждениесе 

эшчеләренең гражданнар 

шикаятендә күрсәтелгән яки 

массалы мәгълүмати чараларда 

чыгарылган коррупцияле гамәл 

фактлары буенча хезмәт 

тикшерүләрен оештыру 

хезмәт тикшерүләре  үткәрелмәде. 

4 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт учреждениесе 

хезмәткәрләренең һәм 

клиентларының  персональ 

мәгълүматларын  саклауны 

тәэмин итү    

   Социаль  хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең 
эшкәртелә торган персональ мәгълүматларын  саклауны тәэмин итү буенча эш 
планының 4нче пунктын үтәү,Хезмәткәрләренең персональ мәгълүматларын  эшкәртү 
һәм саклау Кагыйдәнәмәсе, “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль 
хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт 
учреждениесенең  04.04.2018 № 03-02-10  “Персональ мәгълүматларны эшкәртү 
өлкәсендә  локаль норматив актларны раслау турында” Боерыгы белән яраштырылып 
алып барыла.Хезмәткәрләр түбәндәге документларны тутыралар: персональ 
мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык; персональ мәгълүматларны өченче затларга 
бирүгә ризалык; персональ мәгълүматларны һәркем аңларлык чыганакларга куюга 
рөхсәт; субъекның   персональ мәгълүматларын хәбәр итмәү турында килешү; 
персональ мәгълүматларын хәбәр итмәү турында йөкләмә. 
   Социаль хезмәт күрсәтүгә мохтаҗ гражданнарның персональ мәгълүматларын  
эшкәртү һәм саклау  аларның язма ризалыгы буенча 27.07.2006 № 152-ФЗ  “Персональ 
мәгълүматлар турында” Федераль законга яраштырылып уздырыла. 

5 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт 

учреждениесенең коррупциягә 

каршылык профилактикасы 

өчен җаваплы  хезмәткәрләргә 

  Коррупциягә каршылык буенча Комиссия әгъзалары  “Татарстан Республикасы 

хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы”  Дәүләт казна 

оешмасында 2019нчы елга Коррупциягә каршылык буенча уку планына кертелделәр   

  



антикоррупция укуларын 

оештыру   

6 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт 

учреждениесендә коррупциягә 

каршылыкны оештыру 

сораулары буенча хокук саклау 

органнары һәм башка дәүләт 

органнары белән эффектив 

ярдәм итешүне  оештыру 

      2018нче елда коррупциягә каршылыкны оештыру сораулары буенча хокук саклау 

органнары һәм башка дәүләт органнары белән ярдәм итешүгә нигезләр булмады. 

 

7 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт учреждениесе 

эшчәнлеге турында мәгълүмат 

бирү, дәүләт хезмәтләрен 

күрсәткәндә  хәбәрдарлык һәм 

ачыклыкны тәэмин итү 

максаты белән учреждение 

сайтын камилләштерү 

Учреждениенең рәсми сайтында учреждение эшчәнлеге турында мәгълүмат 

урнаштырылган (социаль хезмәтләрнең күрсәтелү тәртибе һәм шартлары турында, 

социаль хезмәт күрсәтү формалары, социаль хезмәт алучыларның саны, социаль 

хезмәтләргә тарифлар,дәүләт сатып алулары,янгын куркынычсызлыгы,хезмәтне 

саклау һәм оешма эшчәнлеге  турында башка мәгълүмат). 

Учреждениенең рәсми сайтында РФнең 2008нче елның 25нче декабреннән 

№273-ФЗ “Коррупциягә каршылык турында” Федераль Законы кысаларында 

гамәлдәге законнарны исәпкә алмау өчен җаваплылык турында мәгълүмат 

урнаштырылган, шулай ук “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә 

коррупция фактлары күренү турында физик һәм юридик затларның мөрәҗәгатьләре 

өчен “кире элемтә” системасы эши. 

8 Гражданнарның  һәм юридик 

затларның коррупция күренү 

турында мәгълүматлары булган 

мөрәҗәгатьләр анализы 

Социаль  хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенә килгән 

гражданнарның коррупция күренү турында мәгълүматлары булган мөрәҗәгатьләрнең 

исемлеген һәр айны  күрсәтү оештырылган.2018нче елның 25нче декабренә 

гражданнардан 359 мөрәҗәгать кергән,шулардан: 337 – төп эшчәнлек буенча, 22 – 



 хезмәткәрләрнең эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерүләр. 

Гражданнарның мөрәҗәгатьләрендә коррупция хокук бозулары турында 

мәгълүматлар ачыкланмаган. 

9 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт 

учреждениесендә чыгарыла 

торган карарлар һәм башка 

документларның проектлары, 

аларда коррупция   күренүгә 

шартлар тудыруга ярдәм итүче 

кагыйдәнамәләрне ачыклау 

максаты белән, экспертиза 

уздыру. 

2018нче елның 20нче декабре торышы буенча  карарлар проекты экспертизасы 

уздырылды: 

- төп эшчәнлек буенча – 30; 

- административ-хуҗалык буенча (шул исәптән сатып-алулар башкару буенча) – 

174. 

         Экспертиза уздырганда коррупция фактлары ачыкланмады. 

Социаль  хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесенә бәйсез экспертлар уздырган 

антикоррупция экспертизалары нәтиҗәләре турында мәгълүматлар,шулай ук 

экспертлар ясаган кисәтүләр хисабы кермәде. 

  

10 “Сатып алулар сферасында 

контракт системасы турында” 

05.04.2013 № 44-ФЗ Федераль 

законга яраклаштырып   “Казан 

шәһәре” шәһәр округында 

халыкка  социаль хезмәт 

күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт учреждениесе 

ихтыяҗлары өчен сатып 

алулар,товарлар,эшләр, 

хезмәтләр анализы. 

 

     Барлык товарлар сатып алулар,эшләр һәм хезмәтләр “Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар сатып алулар,эшләр һәм хезмәтләр 

сферасында контракт системасы турында” 05.04.2013 № 44-ФЗ Федераль законга  

яраклаштырылып үтәлә,бу социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә 

коррупциянең  күренүенә каршылык һәм профилактика булып тора. 

    Сатып алулар турында барлык мәгълүмат,планлаштыру этабыннан башлап 

контрактның башкарылу нәтиҗәләре турындагы отчет белән тәмамлап, товарлар белән 

тәэмин итү,эшләр башкарылу,хезмәт күрсәтү турында мәгълүматлар РФнең 

www.zakupki.gov рәсми сайтына куела һәм аның белән теләгән һәркем таныша 

ала.Махсус сату мәйданнарында электрон рәвештә ачык аукционнар механизмы 

коррупцион гамәлләрнең күренүенә әһәмиятле киртә булды.Социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт учреждениесе ихтыяҗлары  өчен барлык аукционнар да электрон 

формада etp.zakaz.rf.ru электрон сату мәйданында уздырыла. 



 

11 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт учреждениесе 

ихтыяҗлары өчен товарлар 

белән тәэмин итү,эшләр 

башкару һәм хезмәт күрсәтүгә 

заказларны урнаштыру 

сферасында шөгыльләнгән 

хезмәткәрләрнең һөнәри 

әзерлеге, квалификацияне 

күтәрү,һөнәри әзерлекне 

агымдагы тикшерү эшләрен 

башкаруны  оештыру. 

 

 

         “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә оешманың  

ихтыяҗлары өчен товарлар белән тәэмин итү,эшләр башкару һәм хезмәт күрсәтүгә 

заказларны урнаштыру сферасында шөгыльләнгән хезмәткәрләрнең һөнәри әзерлеге, 

квалификацияне күтәрү,һөнәри әзерлекне агымдагы тикшерү эшләрен башкару  

оештырылган. 

        Укыту  “Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар сатып 

алулар,эшләр һәм хезмәтләр сферасында контракт системасы турында” 05.04.2013 № 

44-ФЗ Федераль законга,сатып алу сферасында контракт системасы турында 

закончалыкны тормышка ашыруның кирәклеге,шулай ук Россия Федерациясенең 

Икътисади  үсеш министрлыгының №5594-ЕЕ/Д28и һәм Россия Федерациясенең 

Мәгариф һәм фән министрлыгының  “Методик рекомендацияләрнең юнәлешләре 

турында” № АК-553/06 от 12.03.2015 уртак хатына яраклаштырылып үтәлә. 

 “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә оешманың  

ихтыяҗлары өчен товарлар белән тәэмин итү,эшләр башкару һәм хезмәт күрсәтүгә 

заказларны урнаштыру сферасында шөгыльләнгән хезмәткәрләр, җитәкчеләрнең һәм 

белгечләрнең  квалификацияләрен күтәрү планына яраклаштырып 3 елга 1 тапкыр 

түбәндәге программалар буенча укуга җибәреләләр: “Дәүләт сатып алулары белән 

идарә итү (контракт системасының эшчәнлегедә өстенлекле сораулар, сатып алулар 

өлкәсендә антикоррупция сәясәте,дәүләт һәм муниципаль сатып алулар процедурасы) 

– җитәкчеләр өчен 40 сәгать   һәм белгечләр өчен 108 сәгать. 

Оешманың ихтыяҗлары өчен товарлар белән тәэмин итү,эшләр башкару һәм 

хезмәт күрсәтүгә заказларны урнаштыру сферасында шөгыльләнгән хезмәткәрләрнең 

һөнәри әзерлек дәрәҗәсен  агымдагы тикшерү 20.05.2016 № 03-02-44 “Казан шәһәре” 

шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге”социаль хезмәт  

күрсәтү автоном дәүләт учреждениесе хезмәткәрләренең аттестациясен уздыру 

тәртибе турында кагыйдәнамәсен раслау”  Карарына яраклаштырып уздырыла. 



12 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт 

учреждениесендә персональ 

мәгълүматлар өлкәсе сәясәтен 

эшләү 

      “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы 
үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт  учреждениесенең  04.04.2018 № 03-02-
10  “Персональ мәгълүматларны эшкәртү өлкәсендә  локаль норматив актларны раслау 
турында” Боерыгы. 
 
 

13 “Казан шәһәре” шәһәр 

округында халыкка  социаль 

хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү 

автоном дәүләт 

учреждениесендә финанс-

хуҗалык эшчәнлеге буенча 

тикшерү чараларын уздыру   

Финанс-хуҗалык эшчәнлеге буенча тикшерү чараларын уздыру Чаралар 

планына яраклаштырып уздырылдылар (26.03.2018 , 10.03.2018 тишерүләр Актлары) 

 

14 2018нче елда Коррупциягә 
каршылык буенча чаралар 
планын тормышка ашыру 

нәтиҗәләрен  чыгару 

 “Казан шәһәре” шәһәр округында халыкка  социаль хезмәт күрсәтү комплекслы 

үзәге”социаль хезмәт  күрсәтү автоном дәүләт учреждениесендә 2018нче елда 

Коррупциягә каршылык буенча планлаштырылган чаралар тулы күләмдә 

башкарылды. 
 


