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КАРАР
Черемухово авыл >к;ирлеге Советы 

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы

нче 26 апреля 2019елны ц № 48-112

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл >к;ирлеге 
ж;ирле узидарэ органыныц законга Иэм муниципаль норматив хокукый актларына 
узгэрешлэр керту мониторингын уткэру турындагы нигезлэмэне раслау хакында

Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл ж;ирлег 
ж;ирле узидарэ органыныц Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль район! 
Черемухово авыл >к;ирлеге >к;ирле узидарэ органы тарафыннан кабул ителгэ 
(чыгарылган) законга Иэм муниципаль норматив хокукый актларга узгэрешлэр керт 
буенча эшчэнлеген камиллэштеру максатларында, Татарстан Республикасы Яца Чишм 
муниципаль районы «Черемухово авыл >к;ирлеге» муниципаль берэмлеге Уставын 
таянып, Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авы 
>цирлеге муниципаль берэмлеге Уставына таянып,», Татарстан Республикасы Яца Чишм 
муниципаль районы Черемухово авыл ж;ирлеге Советы

ЧИШУ: *

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц "Татарстан Республикасы Ян 
Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл >к;ирлеге >к,ирле узидарэ органынь 
законнарга Иэм муниципаль норматив хокукый актларына узгэрешлэр кер- 
мониторингын уткэру турында" 2008 ел, 28 декабрь, 903 нче карары
2. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл ж;ирле 
>к;ирле узидарэ органы:
уз нормалар и>к;ат иту эшчэнлегендэ элеге карарныц 1 пункты, белэн расланг; 
Нигезлэмэгэ таянып эш итэргэ;
курсэтелгэн Нигезлэмэнец утэлеше ечен >к;аваплы затларны билгелэу;
>к;аваплы затлар тарафыннан билгелэнгэн муниципаль хезмэткэрлэрнец вазыйф 
курсэтмэлэренэ тиешле узгэрешлэр кертергэ.
3. Олеге карарны «Интернет» мэгълумат -  телекоммуникация челтэрендэ «Татарст 
Республикасыныц хокукый мэгълумат рэсми порталында» htttt:/pravo.tezma.ru hi 
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районыныц рэсми сайтын 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru.
5. Элеге карарныц у т э л е ш е н ^ Ж й Ш ^ ^ ^ з р у н ы  Яца Чишмэ муниципаль райо 
Черемухово авыл > к ;и р л е ге ^^б Ё ^Ё .Ж |н ^^а ко н л ь 1ль1к ,, ж;ирдэн файдалану h 
территориялэрне тезеклэнде^у ̂ . |^ ^ а и м й  депутат комиссиясенэ йеклэргэ.
6. Элеге карар рэсми басылып чыккзшкененнэн ун кен узгач уз кеченэ керэ.

ПОСЕЛЕНИЙ

Черемухово авыл ж;ирлеге
Яца Чишмэ муниципаль районы Е.А. Сальцина

mailto:Cher.Nsm@tatar.ru
http://novosheshminsk.tatarstan.ru


Кушымта
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ 

муниципаль районы Черемухово авыл ^ирлеге Советы карары белэн
нче«26» апрель 2019 елныц 48-112

Эш
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл ^ирлеге 

^ирле Yзидар0 органыныц законга h0м муниципаль норматив хокукый актларына 
Yзг0решл0р кертY мониторингын YткэрY турында

I Гомуми нигезлэмэлэр
1. Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы Черемухово авыл ^ирлеге 
^ирле Yзидар0 органыныц (алга таба -  мониторинг, муниципаль актлар, ^ирле Yзидарэ 
органы) законга h0м муниципаль норматив хокукый актларына Yзгэрешлэр кертY 
мониторингы (алга таба-мониторинг, муниципаль актлар, ^ирле Yзидар0 органы) ^ирле 
Yзидар0 органы тарафыннан Y3 вэкалэтлэре чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла торган 
системалы, комплекслы hэм план эшчэнлеген кYЗ алдында тота.
2. Мониторинг ^ирле Yзидар0 органы тарафыннан Yткэрелэ.
3. Жирле Yзидарэ органында мониторинг Yтк0рY ечен ^аваплы затлар билгелэнэ.
4. Мониторинг YткэрYнец максатлары булып торалар:
федераль hэм республика законнарына туры китерY максатларында муниципаль 
актларны кабул итY, YЗгэртY h0м аларныц Y3 кечлэрен югалтуын тану ихтыя^ларын 
ачыклау;
муниципаль актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, пробелларны бетерY, хокукый 
^айга салуда кабатлау;
^ирле Yзидарэ органыныц 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 актлар Yтэлешен контрольдэ тотуны гамэлгэ ашыруга ярдэм итY; 
нормалар чыгару процессын камилл0штерY буенча тэкъдимнэр эшлэY
5. Мониторинг Y3 эченэ ала ^ыю, гомумил0штерY, анализ h0м бэялэY Yзг0решл0р: 
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенец башка 
закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе ХекYM0те карарлары, 
федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый актлары, федераль 
дэрэ^эдэге башка законга кагылышлы норматив хокукый актлар;
Татарстан Республикасы законнары h0м башка норматив хокукый актлары;
Татарстан Республикасы Яца Чишмэ муниципаль районы «Черемухово авыл ^ирлеге» 
муниципаль берэмлеге Уставы, муниципаль норматив хокукый актлар.
6. Мониторинг YткэрYнец нигезлэре булып торалар:
федераль hэм республика законнары актларына Yзгэрешлэр кертY; 
хокукый елкэдэ муниципаль актларны куллануны анализлау ^айга салу; 
прокуратура органнары м0гълYматы;
муниципаль актларны камиллэштерY яки кимчелеклэре турында массакYЛ0м мэгьлYмат 
чаралары м0гьлYматы;
гражданнарныц, юридик затларныц, шул исэптэн и^тимагый, фэнни, хокук саклау h0м 
башка оешмаларныц, шэхси эшкуарларныц, д0YЛ0т хакимияте органнарыныц, 
муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатларыныц муниципаль 
актларныц камил булмавы турында мерэ^эгатьлэре, шул исэптэн Y3 эченэ 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 h0м башка чараларныц йомгаклау 
документлары.

II. Мониторинг YткэрY тэртибе

7. Жирле Yзидарэ органы компетенция мэсьэлэлэре буенча ^аваплы затлар белэн 
хезмэттэшлек итY буенча мониторинг Yткэрэ.
Мониторинг Yтк0PY максатларында эшче теркемнэр тезелергэ, кицэшмэлэр, 
консультациялэр Yткэрелергэ, кирэкле м0гьлYмат соратып алырга, Татарстан 
Республикасыныц башка муниципаль берэмлеклэре, Россия Федерациясе субъектлары 
тэ^рибэсе ейрэнелергэ, башка эш формалары кулланылырга мемкин.
8. Мониторинг анализ аша башкарыла:
элеге Нигезлэмэнец 5 пунктында ^рсэтелгэн актлар;
федераль, республика h0м муниципаль дэрэ^эдэге норматив хокукый актларны 
дэгьвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы) ; 
прокурор актлары.
9. Мониторингны гамэлгэ ашыру, ^ирле Yзидар0 органнарыныц норматив базасын 
анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча Yтк0релг0н нормалар и^ат итY эше 
нэти^элэрен фиксациял0Y максатларында муниципаль берэмлекнец ^ирле Yзидар0 
органында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын оештыру h0м алып бару 
тэртибе турында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары нигезендэ 
башкарыла торган муниципаль норматив хокукый актлар реестрлары файдаланыла.
10. Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимизациялэY ечен м0гьлYмат 
системаларыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар, аларныц 
операторлары белэн килешYЛ0р тезYГ0 бэйле ^рсэтелгэн мемкинлеклэр булганда): 
"Гарант «м0гьлYмат системасында закон h0м башка норматив хокукый актларга 
контрольга куелган Yзгэрешлэр турында мэгьлYмат керY»;
Гарант «м0гълYмат системасын хокукый ^айга салуныц тиешле елкэлэре буенча 
яцалыклар тасмалары м0гълYматы керY»;
«Кодекс» м0гълYмат компаниясенец «региональ законнар аналитигы» 
автоматлаштырылган м0гълYмат системасы муниципаль актларныц законнарга туры 
килмэве турында мэгьлYмат керY.
Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэштерY максатларында башка 
мэгьлYмат системалары сервислары файдаланыла ала.
11. Муниципаль хокукый актларны кабул итYне (бастырып чыгаруны) тээмин итY, элеге 
Нигезлэмэнец 9 пунктында курсэтелгэн анализ белэн бергэ Y3 кечлэрен югалтуын 
(гамэлдэн чыгаруны) тану ечен мониторинг гамэлгэ ашырганда тYбэндэге критерийлар 
буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында мэгьлYмат гомумилэштерелэ 
hэм бэялэнэ:
кеше h0м гражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен h0м законлы 
мэнфэгатьлэрен YTЭY;
муниципаль актларны кабул итY (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелэнгэн зур юридик 
кечкэ ия норматив хокукый актлар булу;
муниципаль акт чыгарганда ^ирле Yзидар0 органы компетенциясенец чиклэрен ^ 0 y ;
муниципаль актта коррупциячел факторлар булу;
и^тимагый менэсэбэтлэрне хокукый ^айга салуда тулылык;
коллизия хокук нормалары;
юридик-техник характердагы хаталар булу;



аны кулланганда муниципаль акт нигезлэмэлэренец мэгьнэсен бозу;
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез карарлар, гамэллэр
(гамэл кылмау) ;
норматив хокукый актларны куллану тэ^рибэсе булу;
норматив хокукый актларны куллануныц бертерле практикасыныц булмавы; 
муниципаль актны ацлату мэсьэлэлэре буенча гаризалар булу (саны) hэм эчтэлеге; 
муниципаль акт белэн ^айга салынган менэсэбэтлэргэ бэйле рэвештэ мерэ^эгать 
итYчел0рнец талэплэрен канэгатьлэндерY (кан0гатьл0ндерYД0н баш тарту) турындагы 
закон кеченэ кергэн суд актлары hэм аларны кабул итY нигезлэре булу (саны).
12. Муниципаль актларны Y3гэртYгэ китерэ торган федераль hэм республика законнарына 
Y3Г0решл0р мониторингы нэти^элэре буенча ^ирле Yзидар0 органы тарафыннан 
ачыкланган очракта:
муниципаль актка Y3Г0решл0р кертY турында, муниципаль актныц Y3 кечен югалтуын тану 
турында, Яца муниципаль акт кабул итY турында тиешле муниципаль актлар проектлары 
эшлэнэ;
муниципаль актларны ^ б р э к  юридик кеч актлары белэн тэцгэллэштерYгэ юнэлдерелгэн 
башка чаралар ^релэ.
13. Муниципаль актларны Y3Г0ртY ихтыя^ы тудыручы федераль h0м республика 
законнары актларына Yзгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторинг федераль яки 
республика актын чыгарганнан соц 30 кен эчендэ Yткэрелэ.
Мониторинг YTK0PYГ0 нигез булып гражданнарныц, юридик затларныц, шэхси 
эшкуарларныц, дэYлэт хакимияте органнарыныц, муниципаль берэмлеклэрнец 
вэкиллекле органнары депутатларыныц мерэ^эгатьлэре торса, шулай ук прокуратура 
мэгьлYматы, 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 Y3Г0решл0ре ачыкланган очракта, ^ирле Yзидар0 органнарыныц норма чыгару 
эшчэнлеге планнарына тиешле тезэтмэлэр кертY турында тэкьдимнэр кертелэ.

III. Мониторинг нэти^элэрен тормышка ашыру

14. Муниципаль акт проектын эшл0Y hэм мониторинг нэти^элэре буенча муниципаль акт 
кабул итY, элеге Нигезлэмэнец 13 пунктындагы еченче абзацында кYрс0телг0н очрактан 
тыш, федераль hэм (яисэ) республика законнарыныц тиешле акты Y3Г0ртелг0н мизгелдэн 
ике айдан да соцга калмыйча Yткэрелэ.
15. Мониторинг YTK0PY ечен ^аваплы затлар мониторинг нэти^элэре турында ^ирле 
Yзидар0 органы ^итэкчесе алдында хисаптан соц килYче айныц 5 числосыннан да соцга 
калмыйча ай саен хисап тотарга тиеш.
15.1. Мониторинг нэти^элэре турында хисап (мэгьлYмат) карап торырга тиеш: 
мониторинг YTкэрY обьекты турында м0гълYмат; 
мониторинг YTкэрY башкаручылары турында м0гълYмат; 
мониторинг YTкэрY чоры турында м0гълYмат;
хокукый ^айга салу предметыныц кыскача характеристикасы, мониторинг YткэрY 
нигезлэре.
1.2. Мониторинг нэти^элэре турында хисап (м0гълYмат) карап торырга мемкин: 
хокукый ^айга салуныц ачыкланган проблемалары турында м0гълYмат; 
муниципаль актларга Yзгэрешлэр кертY h0м (яки) яца муниципаль актларны кабул итY, 
юкка чыгару зарурлыгы турында тэкьдимнэр;
тиешле хокукый менэсэбэтлэр елкэсендэ хокукый ^айга салуны камиллэштерYгэ 
юнэлдерелгэн мониторинг нэти^элэренэ нигезлэнгэн башка нэти^элэр h0м тэкьдимнэр.



16. Мониторинг нэти^элэре буенча кабат кабул ителгэн муниципаль актлар Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына законнар белэн 
билгелэнгэн тэртиптэ hэм срокларда ^ ty ечен ^ибэрелэ.
Элеге регистрга кертY ечен мониторинг нэти^элэре буенча ачыкланган муниципаль 
актлар ^ибэрелэ, анда тотылмый.
17. Мониторинг нэти^элэре буенча норма чыгару процессын камиллэштерY буенча 
тэкьдимнэр эзер булырга мемкин.

IV. Жаваплылык

18. Мониторинг Y T ^ Y  h0м хокукый и^ат итY эшчэнлеге ечен ^аваплы затлар 
мониторингны оештыру, шулай ук муниципаль актларны ^ирле Yзидар0 органнары 
карамагына караган тиешле хокукый ^айга салу елкэсендэ федераль hэм республика 
законнарына туры китерY ечен шэхси (шул исэптэн дисциплинар) ^аваплы затлар 
^аваплы.
19. Тискэре нэти^элэргэ, шул исэптэн гражданнарга, юридик затларга, ^эмгыятькэ h0м 
Д0YЛ0TK0 зыян китергэн мониторинг нэти^элэре буенча гамэллэр (гамэл кылмау) ечен 
^ирле Yзидарэ органы ^итэкчесе закон нигезендэ ^авап тота.


