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Нигезлəмə 
Yткəрү турында мониторинг үзгəрешлəр законнарның һəм муниципаль норматив хокукый 

актлары, җирле үзидарə органы Өтəшкə авыл җирлеге яңа Чишмə муниципаль районы 
Татарстан Республикасы            

                                                               
I. Гомуми нигезлəмəлəр 

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге җирле 
үзидарə органының законнарга һəм муниципаль норматив хокукый актларына үзгəрешлəр 
кертү мониторингы (алга таба – мониторинг, муниципаль актлар, җирле үзидарə органы) җирле 
үзидарə органы тарафыннан үз вəкалəтлəре чиклəрендə гамəлгə ашырыла торган системалы, 
комплекслы һəм план эшчəнлеген күздə тота. 

2. Мониторинг җирле үзидарə органы тарафыннан үткəрелə. 
3. Җирле үзидарə органында мониторинг үткəрү өчен җаваплы затлар билгелəнə. 
4. Мониторинг үткəрүнең максатлары булып торалар: 
федераль һəм республика законнарына туры китерү максатларында муниципаль актларны 

кабул итү, үзгəртү һəм аларның үз көчлəрен югалтуын тану ихтыяҗларын ачыклау; 
муниципаль актларда коллизиялəрне, каршылыкларны, пробелларны бетерү, хокукый җайга 

салуда кабатлау; 
җирле үзидарə органының норматив хокукый базасын системалаштыруны тəэмин итү; 
муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау; 
муниципаль актларның яисə аларның аерым нигезлəмəлəренең (нормаларның) гамəлдə 

файдаланмаган (актуальлеген югалткан) яисə алмаштырылмаган нигезлəмəлəрен ачыклау); 
хокук куллану нəтиҗəлелеген арттыру; муниципаль актларны гамəлгə ашыруның 

нəтиҗəлелеген киметүче факторларны ачыклау; 
муниципаль актлар үтəлешен контрольдə тотуны гамəлгə ашыруга ярдəм итү; 
нормалар чыгару процессын камиллəштерү буенча тəкъдимнəр эшлəү 
5. Мониторинг үз эченə ала җыю, гомумилəштерү, анализ һəм бəялəү үзгəрешлəр: 
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенең башка 

закон актлары; 
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хөкүмəте карарлары, 

федераль башкарма хакимият органнарының норматив хокукый актлары, федераль 
дəрəҗəдəге башка законга кагылышлы норматив хокукый актлар; 
Татарстан Республикасы законнары һəм башка норматив хокукый актлары; 
Татарстан Республикасы Яңа Чишмə муниципаль районы Өтəшкə авыл җирлеге муниципаль 

берəмлеге Уставы, муниципаль норматив хокукый актлар. 
6. Мониторинг үткəрүнең нигезлəре булып торалар: 
федераль һəм республика законнары актларына үзгəрешлəр кертү; 
хокукый җайга салу өлкəсендə муниципаль актларны куллануны анализлау; 
прокуратура органнары мəгълүматы; 
муниципаль актларны камиллəштерү яки кимчелеклəре турында массакүлəм мəгълүмат 

чаралары мəгълүматы; 
гражданнарның, юридик затларның, шул исəптəн иҗтимагый, фəнни, хокук саклау һəм 

башка оешмаларның, шəхси эшкуарларның, дəүлəт хакимияте органнарының, муниципаль 
берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары депутатларының муниципаль актларның камил 
булмавы турында мөрəҗəгатьлəре, шул исəптəн үз эченə алган мөрəҗəгатьлəр: 
Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан Республикасы 

муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгəн муниципаль актларга карата 
үткəрелгəн Хокукый экспертиза бəялəмəсе; 
билгелəнгəн тəртиптə вəкалəтле затлар тарафыннан əзерлəнгəн муниципаль актларга 

коррупциягə каршы экспертиза бəялəмəлəре; 



җирле үзидарə органнары үткəрə торган конференциялəрнең, семинарларның, гавами 
тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышуларның һəм башка чараларның йомгаклау документлары. 

II. Мониторинг үткəрү тəртибе 
7. Җирле үзидарə органы компетенция мəсьəлəлəре буенча җаваплы затлар белəн 

хезмəттəшлек итү буенча мониторинг үткəрə. 
Мониторинг үткəрү максатларында эшче төркемнəр төзелергə, киңəшмəлəр, 

консультациялəр үткəрелергə, кирəкле мəгълүмат соратып алырга, Татарстан 
Республикасының башка муниципаль берəмлеклəре, Россия Федерациясе субъектлары 
тəҗрибəсе өйрəнелергə, башка эш формалары кулланылырга мөмкин. 

8. Мониторинг анализ аша башкарыла: 
əлеге Нигезлəмəнең 5 пунктында күрсəтелгəн актлар; 
федераль, республика һəм муниципаль дəрəҗəдəге норматив хокукый актларны дəгъвалау 

эшлəре буенча суд актлары (суд практикасы) ; 
прокурор актлары. 
9. Мониторингны гамəлгə ашыру, җирле үзидарə органнарының норматив базасын 

анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча үткəрелгəн нормалар иҗат итү эше 
нəтиҗəлəрен фиксациялəү максатларында муниципаль берəмлекнең җирле үзидарə 
органында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын оештыру һəм алып бару 
тəртибе турында муниципаль берəмлекнең вəкиллекле органы карары нигезендə башкарыла 
торган муниципаль норматив хокукый актлар реестрлары файдаланыла. 

10. Мониторингны гамəлгə ашыру процессын оптимизациялəү өчен мəгълүмат 
системаларының автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар, аларның 
операторлары белəн килешүлəр төзүгə бəйле күрсəтелгəн мөмкинлеклəр булганда): 

"Гарант «мəгълүмат системасында закон һəм башка норматив хокукый актларга контрольга 
куелган үзгəрешлəр турында мəгълүмат керү»; 
Гарант «мəгълүмат системасын хокукый җайга салуның тиешле өлкəлəре буенча яңалыклар 

тасмалары мəгълүматы керү»; 
«Кодекс» мəгълүмат компаниясенең «региональ законнар аналитигы» автоматлаштырылган 

мəгълүмат системасы муниципаль актларның законнарга туры килмəве турында мəгълүмат 
керү. 
Мониторингны гамəлгə ашыру процессын оптимальлəштерү максатларында башка 

мəгълүмат системалары сервислары файдаланыла ала. 
11. Муниципаль хокукый актларны кабул итүне (бастырып чыгаруны) тəэмин итү, əлеге 

Нигезлəмəнең 9 пунктында күрсəтелгəн анализ белəн бергə үз көчлəрен югалтуын (гамəлдəн 
чыгаруны) тану өчен мониторинг гамəлгə ашырганда түбəндəге критерийлар буенча 
муниципаль актларны куллану практикасы турында мəгълүмат гомумилəштерелə һəм бəялəнə: 
кеше һəм гражданның гарантиялəнгəн хокукларын, иреклəрен һəм законлы мəнфəгатьлəрен 

үтəү; 
муниципаль актларны кабул итү (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелəнгəн зур юридик 

көчкə ия норматив хокукый актлар булу; 
муниципаль акт чыгарганда җирле үзидарə органы компетенциясенең чиклəрен үтəү; 
муниципаль актта коррупциячел факторлар булу; 
иҗтимагый мөнəсəбəтлəрне хокукый җайга салуда тулылык; 
коллизия хокук нормалары; 
юридик-техник характердагы хаталар булу; 
аны кулланганда муниципаль акт нигезлəмəлəренең мəгънəсен бозу; 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисə нигезсез карарлар, гамəллəр (гамəл 

кылмау) ; 
норматив хокукый актларны куллану тəҗрибəсе булу; 
норматив хокукый актларны куллануның бертөрле практикасының булмавы; 
муниципаль актны аңлату мəсьəлəлəре буенча гаризалар булу (саны) һəм эчтəлеге; 
муниципаль акт белəн җайга салынган мөнəсəбəтлəргə бəйле рəвештə мөрəҗəгать 

итүчелəрнең талəплəрен канəгатьлəндерү (канəгатьлəндерүдəн баш тарту) турындагы закон 
көченə кергəн суд актлары һəм аларны кабул итү нигезлəре булу (саны). 



12. Муниципаль актларны үзгəртүгə китерə торган федераль һəм республика законнарына 
үзгəрешлəр мониторингы нəтиҗəлəре буенча җирле үзидарə органы тарафыннан ачыкланган 
очракта: 
муниципаль актка үзгəрешлəр кертү турында, муниципаль актның үз көчен югалтуын тану 

турында, Яңа муниципаль акт кабул итү турында тиешле муниципаль актлар проектлары 
эшлəнə; 
муниципаль актларны күбрəк юридик көч актлары белəн тəңгəллəштерүгə юнəлдерелгəн 

башка чаралар күрелə. 
13. Муниципаль актларны үзгəртү ихтыяҗы тудыручы федераль һəм республика законнары 

актларына үзгəрешлəр кертелгəн очракта, мониторинг федераль яки республика актын 
чыгарганнан соң 30 көн эчендə үткəрелə. 
Мониторинг үткəрүгə нигез булып гражданнарның, юридик затларның, шəхси эшкуарларның, 

дəүлəт хакимияте органнарының, муниципаль берəмлеклəрнең вəкиллекле органнары 
депутатларының мөрəҗəгатьлəре торса, шулай ук прокуратура мəгълүматы, прокурор җавабы 
актларыннан тыш, мониторинг «Россия Федерациясе прокуратурасы турында» Федераль закон 
белəн билгелəнгəн срокларда карала торган карарлардан тыш, 30 көн эчендə гамəлгə 
ашырыла. Күрсəтелгəн очракларда мониторинг үткəрү нəтиҗəлəре турында мөрəҗəгать итүче 
затка хəбəр ителə. 
Федераль һəм республика законнары актларының ерак перспективада үз көченə керə торган 

үзгəрешлəре ачыкланган очракта, җирле үзидарə органнарының норма чыгару эшчəнлеге 
планнарына тиешле төзəтмəлəр кертү турында тəкъдимнəр кертелə. 

III. Мониторинг нəтиҗəлəрен тормышка ашыру 
14. Муниципаль акт проектын эшлəү һəм мониторинг нəтиҗəлəре буенча муниципаль акт 

кабул итү, əлеге Нигезлəмəнең 13 пунктындагы өченче абзацында күрсəтелгəн очрактан тыш, 
федераль һəм (яисə) республика законнарының тиешле акты үзгəртелгəн мизгелдəн ике айдан 
да соңга калмыйча үткəрелə. 

15. Мониторинг үткəрү өчен җаваплы затлар мониторинг нəтиҗəлəре турында җирле 
үзидарə органы җитəкчесе алдында хисаптан соң килүче айның 5 числосыннан да соңга 
калмыйча ай саен хисап тотарга тиеш. 

15.1. Мониторинг нəтиҗəлəре турында хисап (мəгълүмат) карап торырга тиеш: 
мониторинг үткəрү объекты турында мəгълүмат; 
мониторинг үткəрү башкаручылары турында мəгълүмат; 
мониторинг үткəрү чоры турында мəгълүмат; 
хокукый җайга салу предметының кыскача характеристикасы, мониторинг үткəрү нигезлəре. 
1.2. Мониторинг нəтиҗəлəре турында хисап (мəгълүмат) карап торырга мөмкин: 
хокукый җайга салуның ачыкланган проблемалары турында мəгълүмат; 
муниципаль актларга үзгəрешлəр кертү һəм (яки) яңа муниципаль актларны кабул итү, юкка 

чыгару зарурлыгы турында тəкъдимнəр; 
тиешле хокукый мөнəсəбəтлəр өлкəсендə хокукый җайга салуны камиллəштерүгə 

юнəлдерелгəн мониторинг нəтиҗəлəренə нигезлəнгəн башка нəтиҗəлəр һəм тəкъдимнəр. 
16. Мониторинг нəтиҗəлəре буенча кабат кабул ителгəн муниципаль актлар Татарстан 

Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына законнар белəн 
билгелəнгəн тəртиптə һəм срокларда кертү өчен җибəрелə. 
Əлеге регистрга кертү өчен мониторинг нəтиҗəлəре буенча ачыкланган муниципаль актлар 

җибəрелə, анда тотылмый. 
17. Мониторинг нəтиҗəлəре буенча норма чыгару процессын камиллəштерү буенча 

тəкъдимнəр əзер булырга мөмкин. 
IV. Җаваплылык 

 
18. Мониторинг үткəрү һəм хокукый иҗат итү эшчəнлеге өчен җаваплы затлар мониторингны 

оештыру, шулай ук муниципаль актларны җирле үзидарə органнары карамагына караган 
тиешле хокукый җайга салу өлкəсендə федераль һəм республика законнарына туры китерү 
өчен шəхси (шул исəптəн дисциплинар) җаваплы затлар җаваплы. 

19. Тискəре нəтиҗəлəргə, шул исəптəн гражданнарга, юридик затларга, җəмгыятькə һəм 
дəүлəткə зыян китергəн мониторинг нəтиҗəлəре буенча гамəллəр (гамəл кылмау) өчен җирле 
үзидарə органы җитəкчесе закон нигезендə җавап тота. 


