
Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл 

җирлеге Советы карары 

«16» апрель 2019 ел.                                                                                    №112 

 

"Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районы Красновидово авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарының законга һәм муниципаль норматив 

хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын 

үткәрү турындагы нигезләмәне раслау хакында" 

            Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл җирлеге җирле үзидарә 

органнарының кабул ителгән (чыгарылган) законнарга һәм муниципаль 

норматив хокукый актларга үзгәрешләр мониторингысын үткәрү буенча 

эшчәнлеген камилләштерү максатларында, Татарстан Республикасы Кама 

Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл җирлеге Уставына таянып, 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово авыл 

җирлеге Советы карар чыгарды: 

1. "Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының законнарга һәм муниципаль 

норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингысын үткәрү 

турындагы нигезләмәне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлегенең җирле үзидарә органнары: үз нормалар иҗат итү эшчәнлегендә 

әлеге карарның 1 пункты белән расланган Нигезләмәгә таянып эш итәргә; 

Красновидово авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасарын 

(сәркәтибен) җаваплы зат дип билгеләп куярга; җаваплы затлар дип билгеләнгән 

муниципаль хезмәткәрләрнең вазыйфаи күрсәтмәләренә тиешле үзгәрешләр 

кертергә. 



4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының 

Красновидово авыл җирлеге Уставы белән билгеләнгән тәртиптә бастырып 

чыгарырга, шулай ук аны Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам. 

6. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән ун көн узгач үз көченә керә.  

 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль  

районы Красновидово авыл җирлеге башлыгы            В.П.Оленин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Кама Тамагы муниципаль районы 

Красновидово авыл җирлеге  

Советының 2019 елның  

16 апрелендәге 112 номерлы  

карары белән расланган 

 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының законнардагы һәм 

муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр мониторинг үткәрү 

турында нигезләмә  

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

1. Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге җирле үзидарә органнарының законнарга һәм муниципаль 

норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингы (алга таба – 

мониторинг, муниципаль актлар, җирле үзидарә органнары) җирле үзидарә 

органнары тарафыннан үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашырыла торган 

системалы, комплекслы һәм план эшчәнлеген, муниципаль актларны кабул итү 

(чыгару) тәэмин итү, үзгәртү һәм үз көчен югалткан дип тану өчен мәгълүмат 

җыю, анализлау һәм бәяләүне күздә тота. 

2. Мониторинг җирле үзидарә органнары тарафыннан үткәрелә. 

     3. Җирле үзидарә органнары мониторинг үткәргәндә Кама Тамагы 

муниципаль районының юридик хезмәте (юридик бүлеге) һәм муниципаль 

берәмлекнең башка җирле үзидарә органнары белән хезмәттәшлек итәләр. 

     4. Җирле үзидарә органнарында мониторинг үткәрү өчен җаваплы затлар 

билгеләнә. 

     5. Мониторинг үткәрүнең максатлары булып түбәндә язылганнар торалар: 

     федераль һәм республика законнарына туры китерү максатларында 

муниципаль актларны кабул итү, үзгәртү һәм 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) гамәлдә файдаланмаган (актуальлеген югалткан) яисә 

алмаштырылмаган нигезләмәләрен ачыклау); 

       хокук куллану нәтиҗәлелеген арттыру;  

       муниципаль актларны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген киметүче 

факторларны ачыклау; 

       муниципаль актларның үтәлешенә җирле үзидарә органнарының тиешле 

бүлекчәләре тарафыннан контрольне гамәлгә ашыруга булышлык күрсәтү; 

      нормалар чыгару процессын камилләштерү буенча тәкъдимнәр эшләү. 

      6. Мониторинг җыю, гомумиләштерү, анализ һәм үзгәрешләрне бәяләүне үз 

эченә ала: 

       федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия 

Федерациясенең башка закон актлары; 

       Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмәте 

карарлары, федераль башкарма хакимият органнарының норматив хокукый 

актлары, федераль дәрәҗәдәге башка законга кагылышлы норматив хокукый 

актлар; 

       Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары; 

       Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Красновидово 

авыл җирлеге Уставы. 

       7. Мониторинг үткәрүнең нигезләре булып түбәндәгеләр тора: 

       федераль һәм республика законнары актларына үзгәрешләр кертү; 

       хокукый җайга салу өлкәсендә муниципаль актларны куллануны анализлау; 

      прокуратура органнары мәгълүматы; 

      муниципаль актларны камилләштерү яки кимчелекләре турында массакүләм 

мәгълүмат чаралары мәгълүматы; 



      гражданнарның, юридик затларның, шул исәптән иҗтимагый, фәнни, хокук 

саклау һәм башка оешмаларның, шәхси эшкуарларның, дәүләт хакимияте 

органнарының, муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары 

депутатларының муниципаль актларның камил булмавы турында 

мөрәҗәгатьләре, шул исәптән үз эченә алган мөрәҗәгатьләр; 

      Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгән 

муниципаль 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. 

 

 

 

 

 

 

 


