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         Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Потапово-Томбарлы 
авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының Татарстан Республикасы Баулы 
муниципаль районы Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге җирле үзидарә орган-
нары тарафыннан кабул ителгән (чыгарылган) муниципаль норматив хокукый 
актларга һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан кабул ителгән (чыгарыл-
ган) үзгәрешләр мониторингы үткәрү буенча җирле үзидарә органнарының 
эшен камилләштерү максатларында Татарстан Республикасы Баулы муници-
паль районы «Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уста-
вына таянып, , Баулы муниципаль районы Потапово-Томбарлы авыл җирлеге 
Советы КАРАР ЧЫГАРДЫ: 
 
         1. Татарстан Республикасы Хөкүмәте Документлар ТР Хөкүмәте карарла-
ры ТР Хөкүмәте карарлары Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 
"Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Потапово-Томбарлы 
авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының законнары һәм муниципаль норма-
тив хокукый актлары буенча мониторинг үткәрү турындагы нигезләмәне раслау 
хакында" 2008 ел, 28 декабрь, 907 нче карары 
 
         2. Әлеге карарны Татарстан Республикасының Хокук-сугышчылар рәсми 
порталында бастырып чыгарырга. 
 
         3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам.  
 
 Башлык, Совет Рәисе 
Потап-Томбарлы 
 авыл җирлеге башлыгы                                                                     А. М. Килячков 
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Совет карары белән  
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Эш  үткәрү турында мониторинг үзгәрешләр законнарның һәм муниципаль 
норматив-хокукый актлар органнары 

Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнары  
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 
 
I. Гомуми нигезләмәләр 
 
1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Потапово-Томбарлы 
авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының (алга таба-мониторинг, муници-
паль актлар, җирле үзидарә органнары) үз вәкаләтләре чикләрендә җирле 
үзидарә органнары тарафыннан гамәлгә ашырыла торган системалы, комплекс-
лы һәм планлы эшчәнлекне күздә тота. 
 
2. Мониторинг Пота-Томбарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнары тара-
фыннан үткәрелә. 
 
3. Потапово-Томбарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнары мониторинг 
үткәргәндә Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының юридик бүлеге 
белән хезмәттәшлек итәләр-ул Татарстан Республикасы. 
 
4. Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнарында мониторинг 
үткәрү өчен җаваплы затлар билгеләнә. 
 
5. Мониторинг үткәрүнең максатлары булып торалар: 
 
федераль һәм республика законнарына туры китерү максатларында, муници-
паль актларны кабул итү, үзгәртү яки аларның үз көчләрен югалтуын тану 
ихтыяҗларын ачыклау; 
 
муниципаль актларда коллизияләрне, каршылыкларны, пробелларны бетерү, 
хокукый җайга салуда кабатлау; 
 
җирле үзидарә органнарының норматив хокукый базасын системалаштыруны 
тәэмин итү; 
 
муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау; 
 



муниципаль актларның яисә аларның аерым нигезләмәләренең (нормаларның) 
практикасында ихтыяҗ булмаган (актуальлеген югалткан) яисә кагылмаганлы-
гын ачыклау);  
 
хокук куллану нәтиҗәлелеген арттыру; муниципаль актларны гамәлгә 
ашыруның нәтиҗәлелеген киметүче факторларны ачыклау; 
 
муниципаль Ак-тлар үтәлешенә җирле үзидарә органнарының тиешле 
бүлекчәләренә контрольлек итүне гамәлгә ашыруга булышлык күрсәтү; 
 
нормалар чыгару процессын камилләштерү буенча тәкъдимнәр эшләү. 
 
6. Мониторинг үз эченә ала җыю, гомумиләштерү, анализ һәм бәяләү берсе-
үзгәрешләр: 
 
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенең 
башка закон актлары; 
 
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте ка-
рарлары, башкарма хакимиятнең федераль ор-ганнары норматив хокукый акт-
лары, федераль дәрәҗәдәге башка законга кагылышлы норматив хокукый акт-
лар; 
 
Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары; 
 
Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Потапово-Тумбарлы авыл 
җирлеге Уставы, муниципаль актлар. 
 
7. Мониторинг үткәрүнең нигезләре булып торалар: 
 
федераль һәм республика закончалыклары актларына үзгәрешләр кертү; 
 
хокук-җайга салу өлкәсендә муниципаль актларны куллануны анализлау; 
 
прокуратура органнары мәгълүматы; 
 
муниципаль актларны камилләштерүнең җитешсезлекләре яки кайтмаулары ту-
рында массакүләм мәгълүмат чаралары мәгълүматы; 
 
гражданнарның, юридик затларның, шул исәптән иҗтимагый, фәнни, хокук 
саклау һәм башка оешмаларның, муниципаль Ак-таларның камил булмавы ту-
рында хосусый алшартлар, дәүләт хакимияте органнарының, муниципаль 
берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларының, шул исәптән үз эченә 
алган мөрәҗәгатьләре: 
 



Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан Рес-
публикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгән му-
ниципаль актларга карата үткәрелгән Хокукый экспертиза бәяләмәсе; 
 
билгеләнгән тәртиптә вәкаләтле затлар тарафыннан әзерләнгән муниципаль 
актларга коррупциягә каршы экспертиза бәяләмәләре; 
 
җирле үзидарә органнары үткәрә торган конференцияләрнең, семинарларның, 
гавами тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышуларның һәм башка чараларның 
йомгаклау документлары. 
 
II. Мониторинг үткәрү тәртибе 
 
8. Потапово-Тумбарлы авыл җирлеге җирле үзидарә органнары әлеге 
Нигезләмәнең 4 пунктында күрсәтелгән җаваплы затлар белән ара-малар 
ярдәмендә ярдәм итү мәсьәләләре буенча мониторинг үткәрәләр. 
 
Мониторинг үткәрү максатларында эшче төркем төзелергә, киңәшмәләр, 
консультацияләр үткәрелергә, кирәкле соратып алырга, Татарстан 
Республикасының башка муниципаль берәмлекләре, Россия Федерациясе субъ-
ектлары тәҗрибәсе өйрәнелергә, башка эш формалары кулланырга мөмкин. 
 
9. Мониторинг анализ аша башкарыла: 
әлеге Нигезләмәнең 6 пунктында күрсәтелгән актлар; 
дәгъва белдерү турындагы эшләр буенча Суд актларын (суд практикасын) фе-
дераль, республика һәм муниципаль дәрәҗәдәге хокукый актларын (суд прак-
тикасын) гамәлгә ашыру турында; 
прокурор актлары. 
 
10. Мониторингны гамәлгә ашыру, җирле үзидарә органнарының норматив ба-
засын анализлау, шулай ук мониторинг нәтиҗәләре буенча үткәрелгән норма-
воркская эш нәтиҗәләрен фиксацияләү максатларында муниципаль 
берәмлекнең вәкиллекле органы карары белән тәңгәл килеп башкарыла торган 
муниципаль норматив хокукый актлар ре-жирле үзидарә органнарында муни-
ципаль хокукый актлар реестрларын оештыру һәм алып бару тәртибе турында 
тәңгәлләштерү нигезендә файдаланыла.  
 
11. Мониторингны гамәлгә ашыру процессын оптимальләштерү өчен 
мәгълүмати системаларның автоматлаштырылган сервислары (контрактлар, 
аларның операторлары белән килешүләр төзүгә бәйле күрсәтелгән мөмкинлек 
булганда) башкарма җайга салына: 
 
"Гарант «мәгълүмат системасында закон һәм башка норматив хокукый актларга 
контрольга куелган үзгәрешләр турында мәгълүмат керү»; 
 



Гарант «мәгълүмат системасын хокукый җайга салуның тиешле өлкәләре буен-
ча яңалыклар тасмалары мәгълүматы керү»; 
 
автоматлаштырылган мәгълүмат системасы-без «Кодекс» мәгълүмат 
компаниясенең «региональ законнар аналитигы» муниципаль актлар законна-
рына туры килмәү турында мәгълүмат кайттык. 
 
Мониторингны гамәлгә ашыру процессын оптимальләштерү максатларында 
Икс башка мәгълүмат системалары сервисларыннан файдалана ала. 
 
12. Муниципаль хокукый актларны кабул итүне (бетерү) тәэмин итү өчен мони-
торинг үткәргәндә, әлеге полосы-торак пунктта күрсәтелгән анализ белән 
беррәттән, түбәндәге критерийлар буенча муни-ципаль актларны куллану прак-
тикасы турында мәгълүмат гомумиләштерелә һәм бәяләнә: 
 
кеше һәм гражданның гарантияле хокукларын, ирекләрен һәм законлы 
мәнфәгатьләрен үтәү; 
 
норматив хокукый актларның зур юридик көчкә ия булуы, торгынлык белән 
муниципаль Ак-тларны кабул итү (бастырып чыгару) зарурлыгы билгеләнде; 
 
муниципаль акт чыгарганда җирле үзидарә органы компетенциясенең чикләрен 
үтәү; 
 
муниципаль актта коррупциячел факторлар булу; 
 
иҗтимагый мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуда тулылык; 
 
коллизия хокук нормалары; 
 
юридик-техник характердагы хаталар булу; 
 
ФТИ кулланганда муниципаль акт нигезләмәләренең мәгънәсен бозу; 
 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисә нигезсез карарлар, 
гамәлләр (гамәл кылмау) ; 
 
норматив хокукый актларны куллану тәҗрибәсе булу; 
 
норматив хокук-актларны куллануның бертөрле практикасының булмавы; 
 
муниципаль актның аңлатмалы сораулары буенча гаризалар (саны) һәм 
эчтәлеге; 
 
муниципаль акт белән җайга салынган мөнәсәбәтләргә бәйле рәвештә 
мөрәҗәгать итүчеләрнең таләпләрен канәгатьләндерү (канәгатьләндерүдән баш 



тарту) турындагы закон көченә кергән суд актлары һәм аларны кабул итү 
нигезләре булу (саны). 
 
13. Муниципаль-ципаль актларга, җирле үзидарә органнарына үзгәрешләр 
кертүгә китерә торган федераль һәм республика законнарына үзгәрешләр мони-
торингы нәтиҗәләре буенча ачыкланган очракта: 
 
муниципаль актка үзгәрешләр кертү турында, муниципаль актның үз көчен 
югалтуын тану турында, Яңа муниципаль акт кабул итү турында тиешле муни-
ципаль актлар проектлары эшләнә; 
 
муниципаль актларны күбрәк юридик көч актлары белән тәңгәлләштерүгә 
юнәлдерелгән башка чаралар күрелә. 
 
 


