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СОВЕТ СУНЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОС Е JIЕI*IЯ МАМАДЩШС КОГО
МУНИI+4ГIАЛЬНОГО РМОНД

РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН
улЯру;шtlша, д.7а, с. Малая Суtъ,

Маruа,lщшскrй ра.йон,
Респуб"тпжа Татарстан, 42217 З

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МАМАДЬIШ МУНИЩ4ГIАЛЬ
РАЙОFЪI СОН АВЫЛ ХtИРЛЕГЕ

совЕты

Ярушlинур., 7а йорт, Кече Сон авыJш,
Мамадщш райолы,

TaTapcTarr Республикасы,422 |7 З

тел.(факс): (85563) З-07-0З;е-mаil: Sun.Mam@tatar.ru, www:maInadysh.tatarstan,ru

Карар
Ns 2-40

Решение
<21> март 2019 ел.
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3аконнардагы yзгарешлэргэ hэм Татарстан Республикасы Мамадыш lиуниципаль
райоНЬ1 Сон авыл жирлеге }кирле yзидара органнарь!ныц муниципаль нсрматив
хоКУкыЙ аКТларына мониторинг \rгкэрy ryрындагы Нигезлэплане раслау хакында

Татарстан Республикасы Мамадыш чуниципаль районы Сон авыл щирлеге
ЖИРЛе YЗИДаРЭ ОРГаННаРЫ тарафыннан кабул ителгон (чыгарылган} муFlиципаль
НорматиВ хо!(УкыЙ актларга мониторинг YгкэрY буенча Татарстан Республикасы
Мамадыш муниципаль районы Сон авыл жирлеге цирле Vзидара органнары эцен
капrиллОШтеРY максатларЫнда, <<Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль
раЙоны Сонавыл жирлеге) муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Татарстан
Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл жирлеге Советы }аРдР
lаБУл ИТТЕ:

'!.Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл }t{ирлеге
)цирле y3идаре органнарыныц муниципаль норматив хокукый актларына
мониторинг угкэрy турында Нигезламане расларга (кушымта).

2. Татарстан Республикасы Мамадышl муниципаль райсны Сон авыл щирлеге
}цирле y3идар€ органнарыньlц муниципаль норматив хокукый актларына
мониторинг \rrкэрY буенча щаваплы зат итеп Татарстан Республикасы Мамадыш
муниципаль раЙоны Сон авыл жирлеге Башлыгы М.Ф.Салаховны билгеларго.

3. Олеге карарны муниципаль берэмлек Советыныц t\,lэгълyмат стендларь!нда,
Мамадыш муниципаль районы mamadysh.tatarstan.ru сайтында, Татарстан
Республикасы хокукый мегьлyмат расми порталында (рrачо.tаtаrstап.rч.) сайтында
урнаштыру юлы белан игълан иторгэ.

4. Олеге карарныц yгэлешен Мамадыш муниципаль районы Сон авыл щирлеге
баtллыгы М.Ф.Салаховка йешарга.

.e"j'

Мамадыш муниципаль районы
Сон авыл жирлеге башлыгы,
Совет председателе салахов М"Ф.
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Татарстан Республикасы
ПЛамадыш муниципаль районы
Сон авыл жирлеге Советыныц
"21" hларт 2019 ел, 2-40 нче
санлы карарына кушымта

|,

3аконнардагы yзгэрешлерга haM Татарстан Республикасы Машtадыш муниципаль
районы Сон авыл ){ирлеге

цирле yзидарэ органнарыныц муниципаль норматив
хокукый актларына мониторинг yгкарy ryрында Нигезламэ

l, Гомуми нигезламэлор

1. Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авыл }кирлеге
жирле Vзидаро органнарыныц муниципаль норматив хокукый актларына
yзгарешлэр керry мониторингы (Алга таба - мониторинг, муниципаль актлар, жирле
yзидарэ органнары) жирле yзидара органнары тарафь!ннан Vз вэкалэтларе
чиклэренда гамэлга ашырыла торган системалы, комплеколь! hэм план эшчанлеген,
fиsгълyмат кабул иryне (бастыруны) таэмин итy, муниципаль актларны узгарry hэм
аларныц кечен югалтуын тану ечен жыю, анализлау hэм беялау эшчэнлеген кyзда
тота.

2. Мониторинг Сон авь!л цирлёге цирле yзидаро органнары тарафыннан
Yткэреле.

3. Сон авыл х{ирлеге жирле yзидара органннары мониторинг Vткарганда
Мамадыш муниципаль районы Башкарма комитеты юридик булеге белан
хезмотташлек итэлэр.

4.сон авыл щирлеге щирле yзидарэ органнарында r\лOниторинг vткарy очен
жаваплы затлар билгелэнэ.

5. Мониторинг \rгкарyнец максатлары булып тубандэгелор торалар;
федераль hэм республика законнарына туры китерy максатларында lчlуниципаль
актларны кабул итy, yзгэрry hэм аларныц yз кечларен югалryын тану ихтыяжларын
ачыклау;
муниципаль актларда каршылыкларны, кимчелекларне, хокукый х{айга салуда
кабатлауларны бетеру;
}кирле yзидарэ органнарыныц норматив хокукый базасын системалаштыруны
тээмин иry;
муниципаль актларда коррупциячел фапорларны ачыклау;
муниципаль актларныц яисэ аларныц аерым нигезлемалёренец (новrиаларныц)
гамэлдэ файдаланмаган (аrпуальлеген югалткан) яисg алмаштырылмаган
нигезлэмэларен ачыклау;
хокук куллану нати}t{элелеген арттьlру; муниципаль актларны гамалгэ ашыруныц
нати)ýалелеген киметчче факторларны ачыlfiау;
муниципаль актларныц yтэлешена х{ирле yзидарэ органнарыныц тиешле
булекчалэре тарафыннан контрольне гамэлго ашыруга булышлык кyрсётy;
нормалар чыгару процессын камиллаштерy буенча токъдимнэр эшлоy.

6.ПЛониторинг y3 эчена ryбондаге документлардагы yзгорешлэр буенча жыю,
гомумилэштерy, анализлау hэм боялэуне yз эчена ала:
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенец
башка закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерацияее Хекумэте
карарлары, федераль башкарма хакимият органнарыньlц норматив хокукый
актлары, федераль дэрэ)t{эдэге башка законга кагылышлы норматив хокукый
актлар;

Татарстан Республикасы заkоннары hэм башка норматив хокукый актлары;
Татарстан Республикасы Мамадыш муниципаль районы Сон авьiл }кирлеге

Уставы, муниципаль аlýлар
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7. Мониторинг yгкэрyнец нигезлэре булып ryбэндагелар тора:
федераль haM республика законнары актларына yзгарешлэр керry;
хокукый щайга салу елкэсендэ муниципаль актларны куллануны анализлау;
прокураryра органнары мэгълyматы;
муниципаль актларны камиллэштерy яки кимчелекларе турында массакyлэlvl
мэгълyмат чаралары магьлyматы;
ГРаХ{ДаННаРНЫЦ, ЮРИДЦК 3аТЛаРНЫЦ, шУл исаптэн юктимагыЙ, фэнни, хокук оаклау
haM башка оешмаларныц, шэхси эшкуарларныц, дэyлат хакимияте органнарыныц,
муниципаль берэмлеклэрнец вакиллекле органнары депутатларыныц муниципаль
актларНыЦ камил булмавы турында морэцэгатьлэре, шул исаптон Vз эчено
тубэндэгеларне алган мерэщагатьлар :

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан
Республикасы муниципаль норматив хокукый аплары Регистрына кертелгэн
МУНИЦИПалЬ аКТЛаРга каРата \rгкарелгэн ХокукыЙ экспертиза бэяламасе;
билгеланган тартипта вэкалатле затлар тарафыннан эзерлангэн муниципаль
актларга коррупциягэ каршы экспертиза бэялэмэлере;
жирле yзидарэ органнары \rгкарэ торган конференциялэрнец, семинарларныц,
гавами тыцлlаулар, ихqгимагый фикер алышуларныц hэм башка чараларныц
йомгаклау доlryментлары.

l ], Мониторингны yгкарy тэртибе

8,Сон авыл цирлеге цирле узидарэ органнары элеге Нигезлэманец 4
ПУНКТЫНДа КYРСЭТеЛГаН ЖаВапльi 3атлар белэн Yзара баЙлэнешлелек аларныц
компетенциясе мэсьэлэларе буенча мониторинг угкэралsр,

9. Мониторинг анализ аша башкарыла:
алеге Нигезлэмэнец б пунtтында кVрсателгэн актлар;
федераль, республика hoM муниципаль дерэщэдэге норматив хокукый актларны
дэгьвалау эшлэре буенча суд актлары (суд праlсикасы) ;

прокурор актлары.
't0, Мониторингны гамэлгэ ашыру, цирле yзидарэ органнарыныц норматив

базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча yткэрелгэн нормалар
ижат иry эше нэтижэларен фиксациялеY максатларь!нда муниципаль беромлекнец
)цирле y3идаре органнарьlнда муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын
оештыру hэм алып бару тэртибе турында муниципаль берамлекнец векиллекле
органы карары нигезендо башкарыла торган муниципаль норматив хокукый аклар
реестрлары файдалан ыла.

1 ] .Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимизациялsV очен магьлyмат
систепJаларыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар,
аларныц операторлары белан килешYлар тезYгэ баЙле кYрсателгон м9мкинлеклар
булганда):
"Гарант" магълyмат системасында закон haM башка норfuIатив хокукый актларга
контрольга куелган yзгэрешлэр ryрында мэгълyмат керy;
Гарант мэгълYмат системасын хокукый щайга салуныц тиешле елкэлере буенча
яцалыклар тасмаларь1 могьлyматы kepy;
<Кодекс>> Мэгълyмат компаниясенец кТебэк законнары аналитигыD
автоматлаштырылган могълyмат системасы муниципаль актларньiц законнарга
туры килмаве ryрында мэгълyмат kepy.
Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальлацтерy максатларыl..lда башка
мегълyпrат системалары сервислары файдаланыла ала.

12.МУниципаль хокукый актларны кабул иryне (бастырып чыгаруны) таэмин
итy, yзгорry яки yз кечен югалткан дип тану (гамелдэн чыгару) мониторингын
ГаМЭЛГЭ аЦыРганда элеге,,Нигезлэманец 9 пункгьlнда кYрсэтелгэн анализ белэн
берратrан муниципаль актларны ryбэндэге критерийлар буенча куллану практикасы
ryрында магълyмат гомумилэштереле hэм боялана:
грахýцаннарныц гарантиялэнгэн хокуl('lарын, ирекларен
манфэгатьлорен угаy;
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муниципаль актларны кабул иry (бастырып чыгару) зарурль!гы билгелангэн
югарьlрак юридик кочкэ ия норматив хокукый актлар булу;
муниципаль акт чыгарганда жирле yзидаро органы компетенциясенец чиlfiорен
саклау;
муниципаль актта коррупциячел факторлар булу;
и){тимагый менэсобэтларне хокукый я{айга салудагы ryлылык;
хокук нормаларындагы lЁршылыffiар;
юриди к-техн и к характердаrы хаталар булу;
муниципаль акт нигезламэлэрен кулланганда аларныц магънэсен бозу;
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез карарлар, гамаллар
(гамэл кылмау) кабул иry;
норматив хокукый актларны куллану тэцрибэсе булу;
нсрматив хокlдкый актларны куллануныц бертерле практикасы булмау;
муниципаль актны аl-tлаry мосьалалэре буенча гаризаларныцэчтэлегеhам(саны)
булу;
муниципаль акт белэн цайга салынган менэсабэтлэргэ бэйле ровештs мере)цэгать
иryчеларнец талаплерен канагатьландерy (канэгатьлондерyдан баш тарry)
ryрындагы 3акон коченэ кергэн суд актлары haM аларны кабул итyнец нигезле
булуы (саны).

13.Федераль hoM республика законнарына yзгарешлэр мониторингы
натих{элэре буенча жирле yзидарэ органнары тарафыннан муниципаль актларга,
yзгорешлар керry кирэклеге ачыкланган счракта:
lиуниципаль актка yзгэрешлар керry , iiлуниципаль актныц yз кочен югалryын тану,
яца муниципаль al(г кабул иry ryрында муниципаль акт проектлары эшланэ;
муниципаль актларны югарырак юридик кеч актларь1 белан тацгеллэштерyгэ
юналдерелган башка чаралар кyрелэ.

'|4.муниципаль актларны yзгарry ихтыяжы ryдыручы федераль haM
республика 3аконнары актларына yзгарешлэр кертелгэl-| очракта, мониторинг
федераль яки республика актын чьlгарганнан соц 30 кен эчендэ \rгкэрелэ.
Мониторинг угкэрVгэ нигез булып грах{цаннарныц, юридик затларныц, шахси
эшкуарларныц, дэyлат хакимияте органнарыныц, муниципаль берамлекларнец
вакиллекле органнары депутатларыныц мерэцэгатьларе торса, шулай ук
прокураryра магълyматы, прокурор жавабы актларыннан тыш, мониторинг <<Россия
Федерациясе прокураryрасы ryрында> Федераль закон белэн билгелангэн
срокларда карала торган карарлардан тыш, 30 кон эченде гамелгэ ашырыла,
Курсателгэн очракларда мониторинг \ггкарV нэтшкэларе ryрында морэ}цэгать иryче
затка хабар ителэ.

Федераль hэм республика законнары актларыныц ерак перспективада yз
коченэ кера торган yзгэрешлэре ачыlfiанган очракта, щирле yзидарэ органнарыныц
норма чыгару эшчэнлеге планнарына тиешле тезатtиалор керry турында
токьдимнер кертелэ.

lll.Мониторинг нэтижалэрен гамалга ашыру

15,Муниципаль акт проектын эцлэV heM мониторинг натижолgре буенча
МУFlиЦипалЬ аКт кабУл иry, элеге нигезлэмэнец 14 пунктындагь1 еченче абзацында
КYРСЭтелГЭН ОЧРактаН тЫш, федераль hэм (яисэ) республика законнарыныц тиешле
акты yзгэртелгэн вакыттан ике ай эчендэбашкарыла.

16.мониторинг yгкорy ечен цаваплы затлар жирле yзидара органнары
х{итакчелэре алдында хисаптан соц килyче айныц 5 числосыннан да Gоцга калмыйча
мониторинг нэтицалэре ryрында хисап тота.

16,'l"Мониторинг нэтижэларе буенча хисапта (мэгьлумат) ryбондэгелар
булырга тиещ: 

,!

мониторинг yгкарy объешы ryрында мэгълyмат;
мо ll итор и н г \rгкэрчне ба шкаруч ылi'ар ryр ы нда мэгьлyмат;
мониторинг \rгкорv вакыты ryрь]нда мэгълyмат;
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хокукыи жаига салу предметыныц кыскача хара!(теристикасы, мOниториl-{г \rгкэрY
нигезлэре.

16,2.Мониторинг нэтицэлэре буенча хисапта (магълумат) ryбэндагелор
булырга меплкин]
хокукый цайга салуныц ачыкланган проблемалары ryрында магълVtиат;
муниципаль актларга yзгэрешлор керry hэм (яки) яца муниципаль актларны кабул
итy, юкка чыгару зарурлыгы турында тэlъдимнэр;
тиешле хокукый менэсэбэтлэр елкасендэ хокукый щайга салуны камиллэштерVгэ
юнэлдерелгэн мониторинг натш(алэрена нигезлэнгон башка натижелэр hопл
тоьдимнор.

17. Мониторинг нэтищэлэре буенча кабат кабул ителган муниципаль актлар
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары регистрына
законнар белан билгелонгэн тэртиптэ hэм сроклlарда керry ечен щибэрелэ"
Олеге регистрга керry очен мониторинг нэтищэларе буенча ачыкланган анда
булмаган муниципаль актлар цибарела.

18, Мониторинг нэтижэлоре буенча норма чыгар)/ процессын камиллаштерy
буенча текьдимнер азерлэнерга мемкин.

lV, Щаваплылык

19.Мониторинг yгкорy haM хокукый.ищат иry эшчанлеге очен х{аваплы затлар
мониторингны оештыру очен шэхси (шул исэптэн дисциплинар) щаваплылык
тоталар, r.шулаЙ ук муниципаль акгл''арны щирле Yзидарg органнары караплагына
караган хокукый щайга салу елкэсендэ федераль hэм республика законнарына ryры
китерy вакытында башкарыла торган эщлэр очен.

20.Тискаре нэтижэлэрга, шул исаптэн грацданнарга, юридик затларга,
жамгыятькэ hэм дэYлэткэ зыян китерган мониторинг нэтищалёре буенча гамэллэр
(гамэл кылмау) ечен законнар нигезендэ щирле yзидара органнары }щитакчелэре
щавап тоталар.


