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Законнар һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы җирле үзидарә органнары муниципаль норматив 
хокукый актлары үзгәрүе мониторингын уздыру турында 

Нигезләмәне раслау турында

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарының законнар һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы 
җирле үзидарә органнары кабул иткән (бастырып чыгарган) муниципаль норматив 
хокукый актларны үзгәрүе мониторингын уздыру буенча эшчәнлеген камилләштерү 
максатыннан, “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы” муниципаль 
берәмлеге Уставы белән эш йөртеп Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы Советы

1. Теркәлгән законнар һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль 
районы җирле үзидарә органнары муниципаль норматив хокукый актлары үзгәрүе 
мониторингын уздыру турында Нигезләмәне расларга.

2. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле үзидарә 
органнарына:

үзләренең нормалар чыгару эшчәнлегендә әлеге карарның 1 пункты белән 
расланган Нигезләмә белән эш йөртергә;

әлеге Нигезләмәнең үтәлеше өчен җаваплы кешеләрне билгеләргә;
җаваплы кешеләр буларак билгеләнгән муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи 

инструкцияләренә тиешле үзгәрешләрне кертергә;
3. Җирлекнең Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы составына 

керүче җирле үзидарә органнарына муниципаль норматив хокукый актларның 
законнарга, муниципаль берәмлек уставына туры килүен систематик рәвештә 
контрольдә тоту максаты белән мониторинг уздыруны тәэмин итүче муниципаль 
норматив хокукый актларны кабул итәргә тәкъдим итәргә.

4. Әлеге карарны “Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы”
муниципаль берәмлеге рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-телекоммуникацияләр 
челтәрендә http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ веб-адресы һәм Татарстан
Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы http://pravo.tatarstan.ru/ веб- 
адресында урнашытырып халыкка җиткерергә.

5. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны район Советның законлылык,
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хокук тәртибе, җирле үзидарә һәм жәмәгатьчелек белән бәйләнешләр буенча даими 
комиссиясенә йөкләргә.

6. Әлеге Карар рәсми басылып чыккан көненнән соң 10 көн узгач үз көченә
керә.

Совет рәисе
Муниципаль район башлыгы Р.Г.Кәлимуллин



Расланган 
Татарстан Республикасы 
Биектау муниципаль районы 

Советы карары белән 
____________ 2019 ел №____

Законнар һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары муниципаль норматив хокукый актлары үзгәрүе 

мониторингын уздыру турында 
Нигезләмә

I. Гомуми нигезләмәләр

1. Законнар һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы җирле 
үзидарә органнары муниципаль норматив хокукый актлары үзгәрүе мониторинга 
(алга таба -  мониторинг, муниципаль актлар, җирле үзидарә органнары) муниципаль 
актларны кабул итү (бастыру), үзгәрүе яки үз көчен югалткан дип тануы (гамәлдән 
чыгару) буенча мәгълүмат җыю, гомумиләштерү, анализлау һәм бәя бирү буенча үз 
вәкаләтләре кысаларында җирле үзидарә органнары тормышка ашыра торган 
систематик, комплекслы һәм планлы эшчәнлекне күз алдында тота.

2. Мониторинг җирле үзидарә органнары тарафыннан тормышка ашырыла.
3. Җирле үзидарә органнары мониторинг уздыру вакытында Татарстан 

Республикасы Биектау муниципаль районы Советы аппараты юридик бүлеге һәм 
муниципаль берәмлекнең башка җирле үзидарә органнары белән үзара бәйләнештә 
булалар.

4. Мониторинг уздыру өчен җирле үзидарә органнарында җаваплы затлар 
билгеләнәнләр.

5. Мониторинг уздыруның максатлары булып торалар:
федераль һәм республика законнарына тәңгәл килтерү максатыннан 

муниципаль актларны кабул итү, үзгәртү яки үз көчен югалткан дип тануга 
иҗтыяҗны ачыклау;

муниципаль актларда коллизияләрне, каршылыкларны, җитешсезлеләрне 
бетерү, хокукый тәртипкә салуда кабатлану;

җирле үзидарә органнарының норматив хокукый базасы систематизациясен 
тәэмин итү;

муниципаль актларда коррупциоген факторларны ачыклау; 
сорау булмаган (актаульлеген югалткан) яки практика кулланылмый торган 

муниципаль актларны яки аларның аерым нигезләмәлерн (нормаларын) ачыклау;
хокук куллану нәтиҗәлелеген арттыру; муниципаль актларны тормышка 

ашыруның нәтиҗәлелеген түбәнәйтүче факторларны ачыклау;
муниципаль актларның үтәлешен контрольдә тоту буенча җирле үзидарә 

органнарының билгеле бүлекчәләренә булышлык итү;
разработка предложений по совершенствованию нормотворческого процесса.
6. Мониторинг үз эченә үзгәрешләр җыю, гомумиләштерү, анализлау һәм бәя

Кушымта



бирүне үз эченә ала:
федераль конституцион законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенең 

башка закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте 

карарлары, башкарма хакимият федераль органнарының норматив хокукый 
актлары, федераль дәрәҗәдәге башка законга буйсынулы норматив хокукый 
актлар;

Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары; 
“Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы” муниципаль 

берәмлеге Уставы, муниципаль норматив хокукый актлар.
7. Мониторинг уздыру өчен җирлек булып тора:
федераль һәм республика законнары актларына үзгәрешләр кертү; 
хокукый тәртипкә салуның билгеле өлкәсендә муниципаль актлар куллануны 

анализлау;
прокуратура органнары мәгълүматы;
массакүләм мәгълүмат чараларының муниципаль актларда җитешсезлекләр 

булуы яки камилләштерү кирәклеге турында мәгълүмат;
гражданнарның, юридик затларның мөрәҗәгатьләре, шул исәптән иҗтимагый, 

фәнни, хокук саклау һәм башка оешмаларның, шәхси эшмәкәрләрнең, дәүләт 
хакимияте органнарының, муниципаль берәмлекның вәкиллекле органнары 
депутатларының муниципаль актларның камил түгеллеге турында, шул исәптән 
түбәндәгеләрне үз эченә алган:

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлар регистрына кертелгән 
муниципаль актларга карата уздырылган хокукый экспертиза йомгаклавы;

муниципаль актларның ришвәткә каршы тору экспертизасын аны уздыру өчен 
вәкаләтле затлар тарафыннан билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән йомгаклаулары;

җирле үзидарә органнары тарафыннан уздырыла торган конференция, 
семинарлар, гамави тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышулар һәм башка чараларның 
йомгаклау документлары.

II. Мониторинг уздыру тәртибе

8. Җирле үзидарә органнары мониторингны аларның компетенциясендәге 
мәсьәләләр буенча җаваплы затлар белән берлектә уздыралар.

Мониторинг уздыру максатларында эшче төркемнәр оыштырылырга, 
киңәшмәләр, консультацияләр уздырылырга, кирәкле мәгълүмат соратылырга, 
Татарстан Республикасының башка муниципаль берәмлекләре, Россия Федерациясе 
субъектлары тәҗрибәсе өйрәнелергә, башка эш формалары кулланылырга мөмкин.

9. Мониторинг түбәндәгеләрне анализлау ярдәмендә тормышка ашырыла: 
әлеге Нигезләмәнең 5 пунктында күрсәтелгән актлар;
федераль, республика һәм муниципаль дәрәҗәдәге бәхәсле норматив хокукый 

акт эшләре турында суд актлары (суд практикасы); 
прокурор җавабы актлары.
10. Мониторингны тормышка ашыру, җирле үзидарә органнары норматив



базасын анализлау, шулай ук мониторинг нәтиҗәләре буенча уздырылган норма 
чыгару эшчәнлеге нәтиҗәләрен фиксацияләү максатыннан, җирле үзидарә 
органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрын алып баруны оештыру 
һәм тәртибе турында муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карары нигезендә 
алып барыла торган муниципаль норматив хокукый актлар реестры кулланыла.

11. Мониторинг уздыру процессын оптимальләштерү максатыннан, 
түбәндәгеләрне тәэмин итүче мәгълүмати системаларның автоматлаштырылган 
сервисы кулланыла (контрактлар, аларның операторлары белән килешүләр төзү белән 
бәйле күрсәтелгән мөмкинлекләр булган очракта):

“Гарант” мәгълүмат системасында контрольгә куелган закон һәм башка 
норматив хокукый актларына үзгәрешләр турында мәгълүмат керүе;

“Гарант” мәгълүмат системасында билгеле хокукый тәртипкә салуның билгеле 
өлкәләре буенча яңалыклар лентасы мәгълүматлары керүе;

“Кодекс” мәгълүмат компаниясенең “Төбәк законнары аналитигы” 
автоматлаштырылган мәгълүмат системасына законнарга туры килми торган 
муниципаль актлар ачыклануы турында мәгълүмат килү.

Мониторинг уздыру процессын оптимальләштерү максатыннан башка 
мәгълүмат системалары сервилары кулланылырга мөмкин.

12. Мониторингны тормышка ашырган вакытта муниципаль хокукый 
актларны кабул итү (бастыру), үзгәртү яки үз көчен югалткан (кире кагылган) дип 
тануны тәэмин итү өчен әлеге Нигезләмәнең 9 пунктында күрсәтелгән анализ белән 
беррәттән муниципаль актларны практикада куллану турында түбәндәге критериеләр 
буенча гомумиләштерелә һәм бәя бирелә:

кешенең һәм гражданинның гарантияләнгән хокукларын, ирекләрен һәм 
законлы мәнфәгатьләрен тоту;

муниципаль актларны кабул итү (бастыру) кирәклеге күбрәк юридик көчкә ия 
норматив хокукый актлар белән билгеләнгән булуы;

муниципаль актлар чыгарган вакытта җирле үзидарә органнары компетенциясе 
чикләрен тоту;

муниципаль актта коррупциоген факторлар булу; 
иҗтимагый мөнәсәбәтләрне хокукый тәртипкә салуның тулылыгы; 
хокук нормалары коллизиясе; 
юридик-техник характердагы хаталар булуы;
муниципаль актны кулланган вакытта аның нигезләмәләренең мәгънәсен бозу; 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокукларга туры килмәгән һәм 

нигезсез карарлар, эшчәнлек (гамьсезлек) куллану;
норматив хокукый актларны куллану практикасы булуы; 
норматив хокукый актларны куллануның бертөрле практикасы булмавы; 
муниципаль актка аңлатма бирү мәсьәләләре буенча гаризалар булуы (күләме) 

һәм эчтәлеге;
муниципаль актлар белән тәртипкә салынган мөнәсәбәтләр белән бәйле 

рәвештә гариза бирүчеләрнең таләпләрен канәгатьләндерү (канәгатьләндерүдән баш 
тарту) турында законлы көченә кергән суд актларының булуы (күләме) һәм аларны 
кабул итү өчен нигезләр.

13. Мониторинг нәтиҗәләре буенча муниципаль актларның үзгәрүенә



китерәчәк федераль һәм республика законнары үзгәргән очракта җирле үзидарә 
органнары тарафыннан:

муниципаль актка үзгәрешләр кертү турында, муниципаль актны үз көчен 
югалткан дип тану турында, яңа муниципаль хокукый актны кабул итү турында 
билгеле муниципаль акт проектлары эшләп чыгарыла;

муниципаль актларны күбрәк юридик көчкә ия булган актлар белән тәңгәл 
китерүгә юнәлдерелгән башка чаралар кабул ителә.

14. Муниципаль актларның үзгәрү зарурлыгына китерәчәк федераль һәм 
республика актларына үзгәрешләр керткән очракта федераль һәм республика актлары 
бастырылып чыкканнан соң 30 көн эчендә мониторинг уздырыла.

Мониторинг уздыруга нигез булып гражданнарның, юридик затларның, шәхси 
эшмәкәрләрнең, дәүләт хакимияте органнарының, муниципаль берәмлекнең 
вәкиллекле органнары депутатларының мөрәҗәгатьләре, шулай ук прокуратура 
мәгълүматы, “Россия Федерациясе прокуратурасы турында” Федераль законы белән 
билгеләнгән срокларда каралучы прокурорның җавап кайтару актларыннан кала, 
булган очракта, мониторинг алар кертелгән көннән башлап 30 көн дәвамында 
тормышка ашырыла. Күрсәтелгән очракларда мониторинг уздыру нәтиҗәләре 
турында мөрәҗәгать иткән затларга хәбәр ителә.

Федераль һәм республика актларына ерак перспективада үз көченә керәчәк 
үзгәрешләр булуы ачыкланган очракта җирле үзидарә органнарының норма чыгару 
эшчәнлеге турында планнарына билгеле корректировка турында тәкъдимнәр 
кертелә.

III. Мониторинг нәтиҗәләрен тормышка ашыру

15. Мониторинг нәтиҗәләре буенча муниципаль акт проектын эшләп чыгару 
һәм муниципаль акт проектын кабул итү федераль һәм (яки) республика 
законнарының билгеле актларына үзгәрешләр керткән вакыттан ике айдан да соңга 
калмыйча үткәрелә, әлеге Тәртипнең 13 пункты өченче абзацында күрсәтелгән 
очраклардан кала.

16. Мониторинг уздыру өчен җаваплы затлар мониторинг нәтиҗәләре турында 
җирле үзидарә органнары җитәкчеләре алдында ай саен хисап аеннан соң килүче 
айның 5 нчы числосыннан да соңга калмыйча хисап тоталар.

16.1. Мониторинг нәтиҗәләре турында хисапта (мәгълүматлар) булырга тиеш: 
мониторинг уздыру объекты турында мәгълүмат;
мониторинг уздыруны башкаручылар турында мәгълүмат; 
мониторинг уздыру периоды турында мәгълүмат;
мониторинг уздыруга нигез булган хокукый тәртипкә салу предметының 

кыскача характеристикасы.
16.2. Мониторинг нәтиҗәләре турында хисапта (мәгълүматлар) булырга 

мөмкин:
хокукый тәртипкә салуның ачыкланган проблемалары турында мәгълүмат; 
муниципаль актларга үзгәрешләр кертү һәм (яки) муниципаль актларның 

яңаларын кабул итү, кире кагу зарурлыгы буенча тәкъдимнәр;
мониторинг уздыру нәтиҗәләренә нигезләнгән, билгеле хокукый мөнәсәбәтләр



өлкәсендә хокукый тәртипкә салуны камилләштерүгә юнәлдерелгән башка 
нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр

17. Мониторинг нәтиҗәләре буенча кабаттан кабул ителгән муниципаль актлар 
законнар белән билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда Татарстан Республикасы 
муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелү өчен җибәреләләр.

Күрсәтелгән регистрга кертелү өчен анда булган мониторинг нәтиҗәләре 
буенча ачыкланган муниципаль актлар җибәреләләр.

18. Мониторинг нәтиҗәләре буенча норма чыгару эшчәнлеге процессын 
камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләнергә мөмкин.

IV. Җаваплылык

19. Мониторинг уздыру һәм хокук чыгару эшчәнлеге өчен җаваплы затлар 
мониторинг оештыру, шулай ук җирле үзидарә органнары карамагында булган 
билгеле хокукый тәртипкә салу өлкәсенә караган муниципаль актларны федераль һәм 
республика законнарына вакытында тәнгәл китерү өчен шәхси җаваплылык (шул 
исәптән дисциплинар) йөртәләр.

20. Мониторинг нәтиҗәләре буенча эшчәнлек (гамьсезлек) негатив 
нәтиҗәләргә китергән, шул исәптән гражданнарга, юридик затларга, җәмгыятькә һәм 
дәүләткә зарар килгән очракта, җирле үзидарә органнары җитәкчеләре законнар 
белән билгеләнгән тәртиптә җаваплылык йөртәләр.


