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Законнардагы узгэрешлэргэ Иэм Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
*  районы Шэмэк авыл >кирлеге >к;ирле узидарэ органнарыньщ муниципаль норматив 

хокукый актларына мониторинг уткэру турындагы Нигезлэмэне раслау хакында

Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл >кирлеге 
>кирле узидарэ органнары тарафыннан кабул ителгэн (чыгарылган) муниципаль 
норматив хокукый актларга мониторинг уткэру буенча Татарстан Республикасы 
Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл ж;ирлеге >цирле узидарэ органнары эшен 
камиллэштеру максатларында, «Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль 
районы Шэмэк авыл ж;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Татарстан 
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл >кирлеге Советы КАРАР 
КАБУЛ ИТТЕ:

1.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл >кирлеге 
>^ирле узидарэ органнарыньщ муниципаль норматив хокукый актларына 
мониторинг уткэру турында Нигезлэмэне расларга (кушымта).

2. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл 
жирлеге жирле узидарэ органнарыньщ муниципаль норматив хокукый актларына 
мониторинг уткэру буенча ж;аваплы зат итеп Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Шэмэк авыл >цирлеге Башлыгы И.Н.Зиятдиновны билгелэргэ.

3. Элеге карарны муниципаль берэмлек Советыньщ мэгълумат стендларында, 
Мамадыш муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан 
Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында (pravo.tatarstan.ru.) сайтында 
урнаштыру юлы белэн игълан итэргэ.

4. Элеге карарньщ утэлешен Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл 
>кирлеге башлыгы И.Н.Зиятдиновка йеклэргэ.

Зиятдинов И.Н.

mailto:Shmk.Mam@tatar.ru


Татарстан Республикасы Мамадыш 
муниципаль районы Шэмэк авыл ^ирлеге Советыныц 

21.03.2019 ел, 2-38 нче санлы карарына
кушымта

Законнардагы Yзгэрешлэргэ hэм Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
районы Шэмэк авыл ^ирлеге 

^ирле Yзидарэ органнарыныц муниципаль норматив 
хокукый актларына мониторинг YткэрY турында Нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл 
^ирлеге ^ирле Yзидарэ органнарыныц муниципаль норматив хокукый актларына 
Yзгэрешлэр кертY мониторингы (Алга таба -  мониторинг, муниципаль актлар, ^ирле 
Yзидарэ органнары) ^ирле Yзидарэ органнары тарафыннан Y3 вэкалэтлэре 
чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла торган системалы, комплекслы hэм план эшчэнлеген, 
мэгълYмат кабул итYне (бастыруны) тээмин итY, муниципаль актларны YЗгэртY hэм 
аларныц кечен югалтуын тану ечен ^ыю, анализлау hэм бэялэY эшчэнлеген кYЗдэ 
тота.

2. Мониторинг Шэмэк авыл ^ирлеге ^ирле Yзидарэ органнары тарафыннан 
Yткэрелэ.

3. Шэмэк авыл ^ирлеге ^ирле Yзидарэ органннары мониторинг Yткэргэндэ 
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты юридик бYлеге белэн 
хезмэттэшлек итэлэр.

4. Шэмэк авыл ^ирлеге ^ирле Yзидарэ органнарында мониторинг YткэрY ечен 
^аваплы затлар билгелэнэ.

5. Мониторинг YткэрYнец максатлары булып тYбэндэгелэр торалар: 
федераль hэм республика законнарына туры китерY максатларында муниципаль 
актларны кабул итY, YЗгэртY hэм аларныц Y3 кечлэрен югалтуын тану ихтыя^ларын 
ачыклау;
муниципаль актларда каршылыкларны, кимчелеклэрне, хокукый ^айга салуда 
кабатлауларны бетерY;
^ирле Yзидарэ органнарыныц норматив хокукый базасын системалаштыруны 
тээмин итY;
муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау;
муниципаль актларныц яисэ аларныц аерым нигезлэмэлэренец (нормаларныц) 
гамэлдэ файдаланмаган (актуальлеген югалткан) яисэ алмаштырылмаган 
нигезлэмэлэрен ачыклау;
хокук куллану нэти^элелеген арттыру; муниципаль актларны гамэлгэ ашыруныц 
нэти^элелеген киметYче факторларны ачыклау;
муниципаль актларныц Yтэлешенэ ^ирле Yзидарэ органнарыныц тиешле 
бYлекчэлэре тарафыннан контрольне гамэлгэ ашыруга булышлык кYрсэтY; 
нормалар чыгару процессын камиллэштерY буенча тэкъдимнэр эшлэY.

б.Мониторинг Y3 эченэ тYбэндэге документлардагы Yзгэрешлэр буенча ^ыю, 
гомумилэштерY, анализлау hэм бэялэYне Y3 эченэ ала:
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенец 
башка закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе ХекYмэте 
карарлары, федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый 
актлары, федераль дэрэ^эдэге башка законга кагылышлы норматив хокукый 
актлар;



Татарстан Республикасы законнары hэм башка норматив хокукый актлары; 
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Шэмэк авыл ^ирлеге 

Уставы, муниципаль актлар.
7. Мониторинг YткэрYнец нигезлэре булып тYбэндэгелэр тора: 

федераль hэм республика законнары актларына Yзгэрешлэр кертY; 
хокукый ^айга салу елкэсендэ муниципаль актларны куллануны анализлау; 
прокуратура органнары мэгълYматы;
муниципаль актларны камиллэштерY яки кимчелеклэре турында масса^лэм 
мэгълYмат чаралары мэгълYматы;
гражданнарныц, юридик затларныц, шул исэптэн и^тимагый, фэнни, хокук саклау 
hэм башка оешмаларныц, шэхси эшкуарларныц, дэYлэт хакимияте органнарыныц, 
муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатларыныц муниципаль 
актларныц камил булмавы турында мерэ^эгатьлэре, шул исэптэн Y3 эченэ 
тYбэндэгелэрне алган мерэ^эгатьлэр:
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгэн 
муниципаль актларга карата Yткэрелгэн Хокукый экспертиза бэялэмэсе; 
билгелэнгэн тэртиптэ вэкалэтле затлар тарафыннан эзерлэнгэн муниципаль 
актларга коррупциягэ каршы экспертиза бэялэмэлэре;
^ирле Yзидарэ органнары Yткэрэ торган конференциялэрнец, семинарларныц, 
гавами тыцлаулар, и^тимагый фикер алышуларныц hэм башка чараларныц 
йомгаклау документлары.

И.Мониторингны YткэрY тэртибе

8.Шэмэк авыл ^ирлеге ^ирле Yзидарэ органнары элеге Нигезлэмэнец 4 
пунктында кYрсэтелгэн ^аваплы затлар белэн Yзара бэйлэнешлелек аларныц 
компетенциясе мэсьэлэлэре буенча мониторинг Yткэрэлэр.

9. Мониторинг анализ аша башкарыла: 
элеге Нигезлэмэнец 6 пунктында ^рсэтелгэн актлар;
федераль, республика hэм муниципаль дэрэ^эдэге норматив хокукый актларны 
дэгъвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы) ; 
прокурор актлары.

10. Мониторингны гамэлгэ ашыру, ^ирле Yзидарэ органнарыныц норматив 
базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча Yткэрелгэн нормалар 
и^ат итY эше нэти^элэрен фиксациялэY максатларында муниципаль берэмлекнец 
^ирле Yзидарэ органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын 
оештыру hэм алып бару тэртибе турында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле 
органы карары нигезендэ башкарыла торган муниципаль норматив хокукый актлар 
реестрлары файдаланыла.

11.Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимизациялэY ечен мэгълYмат 
системаларыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар, 
аларныц операторлары белэн килешYлэр тезYгэ бэйле кYрсэтелгэн мемкинлеклэр 
булганда):
"Гарант” мэгълYмат системасында закон hэм башка норматив хокукый актларга 
контрольга куелган Yзгэрешлэр турында мэгълYмат керY;
Гарант мэгълYмат системасын хокукый ^айга салуныц тиешле елкэлэре буенча 
яцалыклар тасмалары мэгълYматы керY;
«Кодекс» мэгълYмат компаниясенец «Тебэк законнары аналитигы» 
автоматлаштырылган мэгълYмат системасы муниципаль актларныц законнарга 
туры килмэве турында мэгълYмат керY.
Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэштерY максатларында башка 
мэгълYмат системалары сервислары файдаланыла ала.



12.Муниципаль хокукый актларны кабул итYне (бастырып чыгаруны) тээмин 
итY, Y3гэртY яки Y3 кечен югалткан дип тану (гамэлдэн чыгару) мониторингын 
гамэлгэ ашырганда элеге Нигезлэмэнец 9 пунктында ^рсэтелгэн анализ белэн 
беррэттэн муниципаль актларны тYбэндэге критерийлар буенча куллану практикасы 
турында мэгълYмат гомумилэштерелэ hэм бэялэнэ:
гражданнарныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен hэм законлы 

мэнфэгатьлэрен YTЭY;
муниципаль актларны кабул итY (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелэнгэн 
югарырак юридик кечкэ ия норматив хокукый актлар булу;
муниципаль акт чыгарганда ^ирле Yзидарэ органы компетенциясенец чиклэрен 
саклау;
муниципаль актта коррупциячел факторлар булу; 
и^тимагый менэсэбэтлэрне хокукый ^айга салудагы тулылык; 
хокук нормаларындагы каршылыклар; 
юридик-техник характердагы хаталар булу;
муниципаль акт нигезлэмэлэрен кулланганда аларныц мэгънэсен бозу; 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез карарлар, гамэллэр 
(гамэл кылмау) кабул итY;
норматив хокукый актларны куллану тэ^рибэсе булу; 
норматив хокукый актларны куллануныц бертерле практикасы булмау; 
муниципаль актны ацлату мэсьэлэлэре буенча гаризаларныцэчтэле^эм(саны) 
булу ;
муниципаль акт белэн ^айга салынган менэсэбэтлэргэ бэйле рэвештэ мерэ^эгать 
итYчелэрнец талэплэрен канэгатьлэндерY (канэгатьлэндерYДЭн баш тарту) 
турындагы закон кеченэ кергэн суд актлары hэм аларны кабул итYнец нигезле 
булуы (саны).

13.Федераль hэм республика законнарына Yзгэрешлэр мониторингы 
нэти^элэре буенча ^ирле Yзидарэ органнары тарафыннан муниципаль актларга, 
Yзгэрешлэр кертY кирэклеге ачыкланган очракта:
муниципаль актка Yзгэрешлэр кертY , муниципаль актныц Y3 кечен югалтуын тану, 
яца муниципаль акт кабул итY турында муниципаль акт проектлары эшлэнэ; 
муниципаль актларны югарырак юридик кеч актлары белэн тэцгэллэштерYгэ 
юнэлдерелгэн башка чаралар ^релэ.

14. Муниципаль актларны Y3гэртY ихтыя^ы тудыручы федераль hэм 
республика законнары актларына Yзгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторинг 
федераль яки республика актын чыгарганнан соц 30 кен эчендэ Yткэрелэ. 
Мониторинг YTкэрYгэ нигез булып гражданнарныц, юридик затларныц, шэхси 
эшкуарларныц, дэYлэт хакимияте органнарыныц, муниципаль берэмлеклэрнец 
вэкиллекле органнары депутатларыныц мерэ^эгатьлэре торса, шулай ук 
прокуратура мэгълYматы, прокурор ^авабы актларыннан тыш, мониторинг «Россия 
Федерациясе прокуратурасы турында» Федераль закон белэн билгелэнгэн 
срокларда карала торган карарлардан тыш, 30 кен эчендэ гамэлгэ ашырыла. 
^рсэтелгэн  очракларда мониторинг YткэрY нэти^элэре турында мерэ^эгать итYче 
затка хэбэр ителэ.

Федераль hэм республика законнары актларыныц ерак перспективада Y3 
кеченэ керэ торган Yзгэрешлэре ачыкланган очракта, ^ирле Yзидарэ органнарыныц 
норма чыгару эшчэнлеге планнарына тиешле тезэтмэлэр кертY турында 
тэкъдимнэр кертелэ.

Ш.Мониторинг нэти^элэрен гамэлгэ ашыру

15.Муниципаль акт проектын эшлэY hэм мониторинг нэти^элэре буенча 
муниципаль акт кабул итY, элеге нигезлэмэнец 14 пунктындагы еченче абзацында



^рсэтелгэн очрактан тыш, федераль hэм (яисэ) республика законнарыныц тиешле 
акты Yзгэртелгэн вакыттан ике ай эчендэбашкарыла.

16.Мониторинг YткэрY ечен ^аваплы затлар ^ирле Yзидарэ органнары 
^итэкчелэре алдында хисаптан соц килYче айныц 5 числосыннан да соцга 
калмыйча мониторинг нэти^элэре турында хисап тота.

16.1.Мониторинг нэти^элэре буенча хисапта (мэгълYмат) тYбэндэгелэр 
булырга тиеш:
мониторинг YTкэрY объекты турында мэгълYмат; 
мониторинг YTкэрYне башкаручылар турында мэгълYмат; 
мониторинг YTкэрY вакыты турында мэгълYмат;
хокукый ^айга салу предметыныц кыскача характеристикасы, мониторинг YткэрY 

нигезлэре.
16.2.Мониторинг нэти^элэре буенча хисапта (мэгълYмат) TYбэндэгелэр 

булырга мемкин:
хокукый ^айга салуныц ачыкланган проблемалары турында мэгълYмат; 
муниципаль актларга Yзгэрешлэр кертY hэм (яки) яца муниципаль актларны кабул 
итY, юкка чыгару зарурлыгы турында тэкъдимнэр;
тиешле хокукый менэсэбэтлэр елкэсендэ хокукый ^айга салуны камиллэштерYгэ 
юнэлдерелгэн мониторинг нэти^элэренэ нигезлэнгэн башка нэти^элэр hэм 
тэкъдимнэр.

17. Мониторинг нэти^элэре буенча кабат кабул ителгэн муниципаль актлар 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына 
законнар белэн билгелэнгэн тэртиптэ hэм срокларда кертY ечен ^ибэрелэ.
Элеге регистрга керту ечен мониторинг нэти^элэре буенча ачыкланган анда 
булмаган муниципаль актлар ^ибэрелэ.

18. Мониторинг нэти^элэре буенча норма чыгару процессын камиллэштерY 
буенча тэкъдимнэр эзерлэнергэ мемкин.

IV. Жаваплылык

19.Мониторинг YTкэрY hэм хокукый и^ат итY эшчэнлеге ечен ^аваплы затлар 
мониторингны оештыру ечен шэхси (шул исэптэн дисциплинар) жаваплылык 
тоталар, шулай ук муниципаль актларны ^ирле Yзидарэ органнары карамагына 
караган хокукый ^айга салу елкэсендэ федераль hэм республика законнарына туры 
китерY вакытында башкарыла торган эшлэр ечен.

20.Тискэре нэти^элэргэ, шул исэптэн гражданнарга, юридик затларга, 
^эмгыятькэ hэм дэYлэткэ зыян китергэн мониторинг нэти^элэре буенча гамэллэр 
(гамэл кылмау) ечен законнар нигезендэ ^ирле Yзидарэ органнары ^итэкчелэре 
^авап тоталар.


