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Татарстан Республикасы Зэй муниципаJIь районы Александр Бистэсе авыл
я{ирлегенец щирле yзидарэ органнары эшчэнлеген камиллештерy максатларында
Татарстан Республикасы Зэй муницип€Lль районы Александр Бистэсе авыл
х(ирлегенец я{ирле Yзидара органнары тарафыннан кабул ителгэн (чыгарылган)
норматив хокукый актларга hэм аларныц муницип€tль норматив хокукый актларына
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Республикасы Зай муницип€Lль район Александр Бистэсе авыл я{ирлеге Советы

кАРАР ИТТВ:

1. Татарстан Республикасы Зэй муницип€Lлъ районы Александр Бистасе авыл
я{ирлегенец х{ирле yзидара органнарыныц законнарга hэм муницип€Lль норматив
хокукыЙ актларына Yзгэрешлэр KepTY мониторингын YткэрY турындагы нигезлэмэне
расларга.

2. Татарстан Республикасы Зэй муницип€Lль районы Александр.Бистасе авыл
х{ирлегенец щирле yзидарэ органнарына:
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расланган Нигезлэмагэ таянып эш итэргэ;

2.2. Курсэтелгэн Нигезламэнец yтэлеше очен )щаваплы затларны билгелэргэ;
2.З.}I\аваплы затлар итеп билгелэнгэн муницип€Llrь хезмэткарлэрнец вазыйфаи

кyрсатмалэренэ тиешле yзгэрешпар кертергэ.
З. Олеге карарны массакyлам мэгълyмат чараларында бастырып чыгарырга,

<<Татарстан Республикасы хокукый мэьлyмат рэсми порталында))
(PMVO.TATARSTAN.RU) haM Зэй муницип€tль районы Александр Бистэсе авыл
х(ирлеге рэсми сайтында урнаштырырга.
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Татарстан Республикасы Зай муниципаль районы Александр Бистасе авыл
2цирлегенец }цирле yзидара органнарыныц законнарына haM муниципаль
норматив хокукый актларына Yзгарешлар KepTY мониторингын YткарY

турында нигезлама

I. Гомуми нигезламалар

1. Татарстан Республикасы Зай муниципаль районы Александр Бистэсе авыл
я{ирлегенец }кирле yзидарэ органнарыныц законга hэм муницип€Lль норматив
хокукый актларына yзгэрешлэр KepTy мониторингы (алга таба мониторинг,
муниципаль актлар, щирле Yзидарэ органнары) Yз вакчLлэтлэре чиклэренда п{ирле
yзидарэ органнары тарафыннан гамелгэ ашырыла торган системаJIы, комплекслы
hэм планлы эшчэнлекне, кабул иту (чыгару), муниципагIь актларны узгэрту hэм
аларныц yз кочлэрен югалтуын тану очен мэьлyмат }цыю, гомумилэштерy,
анчLлизлау hэм бэялеу буенча эшчэнлекне кyздэ тота.

2. Мониторинг жирле yзидара органнары тарафыннан yткэрелэ.
З. Х{ирле yзидарэ органнары мониторинг yткэргандэ Зэй муниципаль районы

Советы, Зэй муниципаль районы Башкарма Комитеты юридик хезмэте hэм
муниципаль берэмлекнец башка х{ирле yзидарэ органнары белэн хезмэттэшлек
итэлэр.

4. Х{ирле yзидара органнарында мониторинг yткэрy очен )щаваплы затлар
билгелэнэ.

5. Мониторинг yткэрyнец максатлары булып торалар:

федераль hэм республика законнарына туры китерy максатларында
муницип€Lль актларны кабул итy, yзгэрту hэм аларныц yз кочлорен юг€Lлтуын тану
ихтыяп(ларын ачыклау;

муницип€шь актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, пробелларны бетеру,
хокукый яlайга салуда кабатлау;

п{ирле yзидарэ органнарыныц норматив хокукый базасын системалаштыруны
тээмин итY;

муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау;
муницип€Lль актларныц яисэ €Lларныц аерым нигезлэмэлэренец (нормаларныц)

гамэлдэ файдаланмаган (актуальлеген югапткан) яисе алмаштырылмаган
нигезлэмэлэрен ачыклау) ;

хокук куллану нэтия{элелеген арттыру; муниципаль актларны гамэлгэ
ашыруныц нэтих{элелеген киметlче факторларны ачыклау;

муниципаль актларныц yталешенэ щирле yзидарэ органнарыныц тиешле
булекчэлэре тарафыннан контрольне гамэлга ашыруга булышлык кyрсэтy;

нормалар чыгару процессын камиллаштерy буенча тэкъдимнэр эшлэy.
6. Мониторинг тубандэге yзгэрешлэрне щыю, гомумилэштерy, анализлау hэм

бэялауне yз эчена ала:



федераль конституциячел

J

законнар, федераль законнар, Россия
Федерациясенец башка закон актлары;

Россия Федерациясе Президенты ук€влары, Россия Федерациясе Хокумэте
карарлары, федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый актлары,
федераль дарэ)цэдэге башка законга кагылышлы норматив хокукый актлар;

татарстан Республикасы законнары haM башка норматив хокукый unrnup"r;
татарстан Республикасы Зэй муниципаль районы Уставы, муниципаль актлар.
7. Мониторинг yткэрyнец нигезлэре булып тубандэгелэр тора:
федераль hэм республика законнары актларына yзгэрешлэр l<epTy;
ХОКУКыЙ х(аЙга салу елкесендэ муниципаJIь актларны куллануны ан€шизлау;
прокуратура органнары мэьлlматы ;

муниципаль актларны камиллештерy яки кимчелеклэре турында массакyлэм
мэгълyмат чаралары мэгълyматы;

ГРажДаннарныц, юридик затларныц, шул исаптэн и}щтимагый, фэнни, хокук
саклау hэм башка оешм€Lларныц, шэхси эшкуарларныц, дэYлэт хакимияте
органнарыныц, муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатларыныц
муницип€Lль актларныц камил булмавы турында морэх(агатьлэре, шул исэптон
тубэндаге морэ)л(агатълэр :

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгэн
муниципаль актларга карата yткарелгэн Хокукый экспертиза бэялэмэсе;

билгелэнгэн тортиптэ вэкаJIатле затлар тарафыннан эзерлэнгэн муниципалъ
актларга коррупциягэ каршы экспертиза бэялэмэлэре;

щирле yзидарэ органнары yткэрэ торган конференциялэрнец,
семинарларныц, гавами тыцлаулар, ияlтимагый фикер €Lлышуларныц hэм башка
чараларныц йомгаклау документлары.

[I. Мониторинг yTкapy тартибе

8. П{ирле yзидарэ органнары элеге Нигезламэнец 4 пунктында кyрсэтелгэн
я(аваплы затлар белэн yзара бэйлэнештэ €Lларныц компетенциясе мэсьалэлэре
буенча мониторинг yткарэлер.

Мониторинг yткэрy максатларында эшче торкемнэр тозелергэ, кицэшмалар,
консультациялэр yткэрелергэ, кирэкле мегьлyмат соратып аJIырга, Татарстан
Республикасыныц башка муницип€Lltь берэмлекларе, Россия Федерациясе
субъектлары тех{рибэсе ойрэнелергэ, башка эш формалары кулланылырга момкин.

9. Мониторинг тубэндэгелэрне анализлау аша башкарыла:
элеге Нигезлэмэнец б пунктында кyрсэтелгэн актлар;

федераль, республика haM муницип€lJIь дэрэя{эдоге норматив хокукый
актларны дэьвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы) ;

прокурор актлары.
10. Мониторингны гамэлгэ ашыру, жирле yзидара органнарыныц норматив

базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча yткэрелген нормаJIар
ижат итy эше нэтих{элэрен фиксациялэy максатларында муниципалъ берэмлекнец
яtирле yзидарэ органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын
оештыру hэм алып бuру тэртибе турында муницип€Lль берамлекнец вакиллекле
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органы карары нигезендэ башкарыла торган муниципапь норматив хокукый актлар

реестрлары файдаланыпа.
11. Мониторингны гамалгэ ашыру процессын оптимизациялэy очен маьлyмат

систем€шарыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар,
аларныц операторлары белэн килешl,лэр тозyгэ бэйле кyрсэтелган момкинлеклор
булганла):

"Консультант Плюо" эгълyмат системасында контрольга куелган закон hэм
башка норматив хокукый актларга yзгэрешлэр турында мэгълyмат Kepy
"Консультант Плюс " мэгълlмат системасын хокукый х{айга салуныц тиешле
олколэре буенча яц€Lлыклар тасмалары мэьлyматы Kepy;

<Кодекс>> мэьлyмат компаниясенец <<Региональ законнар анапитигы)
автоматлаштырылган магълyмат системасы муниципаль актларныц законга туры
килмаве турында мэг"ълyмат kepy.

VIониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальJIэштерy максатларында
башка мэгълyмат системалары сервислары файдаланыла ала.

12. Муниципаllь хокукый актларны кабул итyне (бастырып чыгаруны) тээмин
итy, алеге Нигезлэмэнец 9 пунктында кyрсэтелган анализ белэн бергэ yз кочларен
юг€Lлтуын (гамалдэн чыгаруны) тану очен мониторинг гамалгэ ашырганда тубэндэге
критерийлар буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында мэгълyмат
гомумилэштерелэ hэм бэяланэ:

кеше haM гражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен heM законлы
манфэгатьлэрен yтэy;

муницип€}JIь актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелэнгэн
зур юридик кочкэ ия норматив хокукый актлар бупу;

муницип€Lль акт чыгарганда щирле Yзидарэ органы компетенциясенец
чиклэрен yтэy;

муниципаль актта коррупциячел факторлар буrrу;

юl1тимагый монэсэбатлэрне хокукый rцайга салуда тулылык;
хокук нормалары коллизиясе;
юридик-техник характердагы хаталар бупу;
аны кулланганда муницип€шь акт нигезламалэренец мэьнэсен бозУ;

муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез карарлар,

гамэллар (гамэл кылмау) буrrу;
норматив хокукый актларны куллану тохqрибэсе булу;
норматив хокукый актларны куллануныц бертерле практикасыныц булмавы;

муниципаль актны ацJIату мэсьэлелэре буенча гаризалар бУrrУ (саны) hЭМ

эчтэлеге;
муниципuLль акт белэн я{айга с€шынган менэсабэтлэргэ бэйле рэвештэ

моро)л(эгать итr{елэрнец талэплэрен канэгатьлэндерy (канэгатьлэндерyдон баш

тарту) турындагы закон коченэ кергэн суд актлары hэм аларны кабул итy нигезлэре

бупу (саны).
1З. Муниципаль актларга, х{ирле yзидаре органнары тарафыннан

кертyгэ китерэ торган федералъ hэм республика законнарына

мониторингы нэти}I(элэре буенча ачыкланган очракта:

муницип€}JIь актка YзгареШлар KepTY турында, муницип€UIь актныц Yз кочен

югалтуын тану турындц Яц8 муниципапь акт кабул итy турында тиешле муниципапь

yзгэрешлэр
yзгэрешлэр



актлар проектлары эшлэнэ;
муницип€Lль актларны кYбрэк юридик коч актлары белэн тэцгэллэштерYга

юналдерелгэн башка чаралар кyрелэ.
14. Муницип€Llrь актларны yзгэртy ихтылцы тудыручы федераль haM

республика законнары актларына yзгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторинг

федераль яки республика актын чыгарганнан соц 30 кон эчендэ yткэрелэ.
Мониторинг yткэрyга нигез булып гражданнарныц, юридик затларныц, шэхси

эшкуарларныц, дэyлэт хакимияте органнарыныц, муниципаль берамлеклэрнец
вэкиллекле органнары депутатларыныц морах{эгатьлэре торса, шулай ук
прокуратура маьлyматы, прокурор rцавабы актларыннан тыш, мониторинг <<Россия

Федерациясе прокуратурасы турындa> Федер€шь закон белэн билгелэнгэн срокларда
карала торган карарлардан тыш, 30 кон эченда гамэлгэ ашырыла. Курсэтелгэн
очракларда мониторинг yткэрy натих{элэре турында морэщэгать итr{е затка хэбэр
ителэ.

Федераль hэм республика законнары актларыныц ерак перспективада yз
коченэ керэ торган yзгэрешларе ачыкланган очракта, я{ирле yзидарэ органнарыныц
норма чыгару эшчэнлеге планнарына тиешле тозэтмолар KepTY турында тэкъдимнэр
кертелэ.

III. Мониторинг натшщаларен тормышка ашыру

15. Муницип€Lль акт проектын эшлэу hэм мониторинг нэти>l(элэре буенча
муницип€lJIь акт кабул итy, элеге нигезлэмэнец 14 пунктындагы оченче абзацында
кyрсэтелген очрактан тыш, федераль hэм (яисэ) республика законнарыныц тиешле
акты yзгартелгэн мизгелдэн ике айдан да соцга калмыйча yткэрелэ.

16. Мониторинг yткэрy очен щаваплы затлар щирле yзидарэ органнары
х{итэкчелэре €Lлдында хисаптан соц килyче айныц 5 числосыннан да соцга калмыйча

мониторинг нэтищалэре турында хисап тота.
16.1. Мониторинг нэтюлdэларе турында хисап (мэьлумат) карап торырга

тиеш:
мониторинг yTкapy объекты турында магьлyмат;
мониторинг башкаручылары турында мегълyмат;
мониторинг YTKapY чоры турында мэьлYмат;
хокукый rцайга салу предметыныц кыскача характеристикасы, мониторинг

yткэрy нигезлэре.
16.2. Мониторинг нэтип{алэре турында хисап (мэьлумат) тубэндагелэрДэн

торырга момкин:
хокукый я{айга салуныц ачыкланган проблемалары турында мэгълyмат;

муниципаль актларга Yзгэрешлэр KepTY hэм (яки) 
"цu 

муницип€IJIь актларны

кабул итy, юкка чыгару зарурлыгы турында тэкъдимнэр;
тиешле хокукый монэсэбэтлэр олкэсендэ хокукый щайга салуны

камиллаштерyга юнэлдерелгэн мониторинг нэтия(элэренэ нигезлэнгэн башка

нэтипtэлэр hэм тэкъдимнер.
17. vIониторинг нотющэларе буенча кабат кабул ителгэн муниципалъ актлар

татарстан Республикасы муницип€tль норматив хокукый актлары регистрына
,unor"up белэн билгелэнгэн тэртиптэ hэм срокларда KepTy очен щибэрелэ.
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Олеге регистрга KepTy очен мониторинг нэтип{элэре буенча ачыкланган анда
булмаган муниципаль актлар lrqибэрелэ.

18. Мониторинг нэтих{элэре буенча норма чыгару процессын камиллештерy
очен тэкъдимнэр езерлэнергэ момкин.

IV. Щавацлылык

19. Мониторинг yткэрy hэм хокукый иrцат итy эшчэнлеге очен хtаваплы затлар
мониторингны оештыру, шулай ук муницип€Lль актларны )цирле yзидарэ
органнарына караган тиешле хокукый щайга салу олкасендэ федералъ haM

республика законнарына туры китерy очен х{аваплы затлар шэхси (-ул исэптэн
дисциплинар) яктан п{авап бирэлэр.

20. Тискэре натия{эларгэ, шул исэптэн гражданнарга, юридик затларга,
я(эмгыятька hэм дэyлэткэ зыян китергэн мониторинг нэти}цэлэре буенча гамэллэр
(гамэл кылмау) очен законнар нигезендэ х(ирле yзидарэ органнары х{итэкчелэре
жаваплы.


