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Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге 
муниципаль норматив хокукый актларына Ьэм законнарга узгэрешлэр керту 

мониторингын уткэру турындагы нигезлэмэне раслау турында

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлеге эшчэнлеген камиллэштеру максатларында Татарстан Республикасы Питрэч 
муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге тарафыннан кабул ителгэн 
(чыгарылган) норматив хокукый актларга Иэм законнарга узгэрешлэр керту 
мониторингын уткэру буенча Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы 
Надеждино авыл жирлеге эшен камиллэштеру максатларында, Татарстан 
Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге Уставына 
таянып, Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлеге Советы карар чыгарды:

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлегенец законга Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына узгэрешлэр 
керту мониторингын расларга.

2. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлеге башкарма комитетына:

узенец нормаларын ижат иту эшчэнлегендэ элеге карарныц 1 пункты белэн 
расланган Нигезлэмэгэ таянып эш итэргэ;

курсэтелгэн Нигезлэмэнец утэлеше очен жаваплы затларны билгелэргэ;
жаваплы затлар тарафыннан билгелэнгэн муниципаль хезмэткэрлэрнец 

вазыйфаи курсэтмэлэренэ тиешле узгэрешлэр кертергэ.
3. Элеге карарны Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы 

Надеждино авыл ж;ирлеге Уставы белэн билгелэнгэн тэртиптэ бастырып чыгарырга, 
шулай ук аны Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми порталында 
(www.pravo.tatarstan,rn) Ьэм рэсми сайтта урнаштырырга.

И.З. Галэветдинов



Татарстан Республикасы Питрэч 
муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлеге Советы карары белэн расланган 
6 май 2019 ел, № 126

Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл жирлеге 
муниципаль норматив хокукый актларына Ьэм законнарга узгэрешлэр керту 

мониторингын уткэру турында нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 
жирлегенец законнарга Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына узгэрешлэр 
керту мониторинга (алга таба -  мониторинг, муниципаль актлар, жирле узидарэ 
органнары) уз вэкалэтлэре чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла торган системалы, 
комплекслы Ьэм план эшчэнлеген, муниципаль актларны кабул итуне (басмаларны) 
тээмин иту очен мэгълумат щыю, гомумилэштеру, анализлау Ьэм бэялэу буенча, 
муниципаль актларны узгэрту яисэ уз кочен югалткан дип тану (юкка чыгару) 
буенча куздэ тота.

2. Мониторинг уткэру очен жаваплы зат билгелэнэ.
3. Мониторинг уткэргэндэ жаваплы зат Татарстан Республикасы Питрэч 

муниципаль районы Советыныц юридик булеге белэн хезмэттэшлек итэ.
4. Мониторинг уткэрунец максатлары булып:
федераль Ьэм республика законнарына туры китеру максатларында 

муниципаль актларны кабул иту, узгэрту Ьэм аларныц уз кочлэрен югалтуын тану 
ихтыяжларын ачыклау;

муниципаль актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, пробелларны бетеру, 
хокукый жайга салуда кабатлау;

норматив хокукый базаны системалаштыруны тээмин иту;
муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау;
муниципаль актларныц яисэ аларныц аерым нигезлэмэлэренец (нормаларныц) 

гамэлдэ файдаланмаган (актуальлеген югалткан) яисэ алмаштырылмаган 
нигезлэмэлэрен ачыклау);

хокук куллану нэтиж;элелеген арттыру;
муниципаль актларны гамэлгэ ашыруныц нэтиж;элелеген киметуче 

факторларны ачыклау;
нормалар чыгару процессын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эшлэу тора.
5. Мониторинг уз эченэ жыю, гомумилэштеру, анализ Иэм бэялэу 

узгэрешлэрен ала:
федераль конституциячел законнарын, федераль законнарын, Россия 

Федерациясенец башка закон актларын;
Россия Федерациясе Президенты указларын, Россия Федерациясе Хокумэте 

карарларын, федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый 
актларын, федераль дэрэжэдэге башка законга кагылышлы норматив хокукый



актларын;
Татарстан Республикасы законнары Ьэм башка норматив хокукый актларын; 
Татарстан Республикасы Питрэч муниципаль районы Надеждино авыл 

жирлеге Уставы, муниципаль актлары.
6. Мониторинг уткэрунец нигезлэре булып:
федераль Ьэм республика законнары актларына узгэрешлэр керту; 
хокукый жайга салу елкэсендэ муниципаль актларны куллануны анализлау; 
прокуратура органнары мэгълуматы;
муниципаль актларны камиллэштеру яки кимчелеклэре турында массакулэм 

мэгълумат чаралары мэгълуматы;
гражданнарныц, юридик затларныц, шул исэптэн ижтимагый, фэнни, хокук 

саклау Ьэм башка оешмаларныц, шэхси эшкуарларныц, дэулэт хакимияте 
органнарыныц, муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатларыньщ 
муниципаль актларныц камил булмавы турында мерэжэгатьлэре, шул исэптэн уз 
эченэ алган мерэжэгатьлэр:

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгэн 
муниципаль актларга карата уткэрелгэн Хокукый экспертиза бэялэмэсе;

билгелэнгэн тэртиптэ вэкалэтле затлар тарафыннан эзерлэнгэн муниципаль 
актларга коррупциягэ каршы экспертиза бэялэмэлэре;

жирле узидарэ органнары уткэрэ торган конференциялэрнец, семинарларныц, 
гавами тыцлаулар, ижтимагый фикер алышуларныц Ьэм башка чараларныц 
йомгаклау документлары тора.

II. Мониторинг уткэру тэртибе

7. Ждваплы зат тарафыннан анализ чаралары буенча мониторинг уткэрелэ: 
элеге Нигезлэмэнец 6 пунктында курсэтелгэн актлар;
федераль, республика Ьэм муниципаль дэрэжэдэге норматив хокукый 

актларны дэгъвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы); 
прокурор актлары.
8. Мониторингны гамэлгэ ашыру, жирле узидарэ органнарыныц норматив 

базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча уткэрелгэн нормалар 
ижат иту эше нэтижэлэрен фиксациялэу максатларында муниципаль берэмлекнец 
жирле узидарэ органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын 
оештыру Ьэм алып бару тэртибе турында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле 
органы карары нигезендэ башкарыла торган муниципаль норматив хокукый актлар 
реестрлары файдаланыла.

9. Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимизациялэу очен мэгълумат 
системаларыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар, 
аларныц операторлары белэн килешулэр тезугэ бэйле курсэтелгэн мемкинлеклэр 
бул ганда):

закон Ьэм башка норматив хокукый актларга контрольга куелган узгэрешлэр 
турында мэгълумат системаларына керу, хокукый жайга салуныц тиешле олкэлэре 
буенча яцалыклар тасмалары мэгълуматы керу;



«Кодекс» мэгълумат компаниясенец «Региональ законнар аналитигы» 
автоматлаштырылган мэгълумат системасы муниципаль актларныц законнарга туры 
килмэве турында мэгълумат керу.».

10. Муниципаль хокукый актларны кабул итуне (бастырып чыгаруны) тээмин 
иту, элеге Нигезлэмэнец 7 пунктында курсэтелгэн анализ белэн бергэ уз кечлэрен 
югалтуын (гамэлдэн чыгаруны) тану очен мониторинг гамэлгэ ашырганда тубэндэге 
критерийлар буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында мэгълумат 
гомумилэштерелэ Ьэм бэялэнэ:

кеше Ьэм гражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен Ьэм законлы 
мэнфэгатьлэрен утэу;

муниципаль актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелэнгэн 
зур юридик кечкэ ия норматив хокукый актлар булу;

муниципаль акт чыгарганда жирле узидарэ органы компетенциясенец 
чиклэрен утэу;

муниципаль актта коррупциячел факторлар булу; 
ижтимагый монэсэбэтлэрне хокукый жайга салуда тулылык; 
коллизия хокук нормалары; 
юридик-техник характердагы хаталар булу;
аны кулланганда муниципаль акт нигезлэмэлэренец мэгънэсен бозу; 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез карарлар, 

гамэллэр (гамэл кылмау) ;
норматив хокукый актларны куллану тэжрибэсе булу;
норматив хокукый актларны куллануныц бертерле практикасыныц булмавы; 
муниципаль актны ацлату мэсьэлэлэре буенча гаризалар булу (саны) Ьэм 

эчтэлеге;
муниципаль акт белэн жайга салынган монэсэбэтлэргэ бэйле рэвештг 

морэжэгать итучелэрнец талэплэрен канэгатьлэндеру (канэгатьлэндерудэн бан 
тарту) турындагы закон кеченэ кергэн суд актлары Ьэм аларны кабул иту нигезлэре 
булу (саны).

11. Мониторинг уткэру максатларында кицэшмэлэр, консультациялэ^ 
уткэрелергэ, кирэкле мэгълумат соратып алырга, Татарстан Республикасыныц 
Россия Федерациясе субъектларыныц башка муниципаль берэмлеклэре тэжрибэсе 
ейрэнелергэ, башка эш формалары кулланылырга мемкин.

12. Муниципаль актларга, жирле узидарэ органнары тарафыннан узгэрешлэ] 
кертугэ китерэ торган федераль Ьэм республика законнарына узгэрешлэ] 
мониторинга нэти^элэре буенча ачыкланган очракта:

муниципаль актка узгэрешлэр керту турында, муниципаль актныц уз кече] 
югалтуын тану турында, Яца муниципаль акт кабул иту турында тиешл 
муниципаль актлар проектлары эшлэнэ;

муниципаль актларны кубрэк юридик кеч актлары белэн тэцгэллэштеруг 
юнэлдерелгэн башка чаралар курелэ.

13. Муниципаль актларны узгэрту ихтыяжы тудыручы федераль Ьэ] 
республика законнары актларына узгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторин 
федераль яки республика актын чыгарганнан соц 30 кен эчендэ уткэрелэ.

Мониторинг уткэругэ нигез булып гражданнарныц, юридик затларныц, шэхс



эшкуарларныц, дэулэт хакимияте органнарынын,, муниципаль берэмлеклэрнец 
вэкиллекле органнары депутатларыныц мерэжэгатьлэре торса, шулай ук 
прокуратура мэгълуматы, прокурор жавабы актларыннан тыш, мониторинг «Россия 
Федерациясе прокуратурасы турында» Федераль закон белэн билгелэнгэн срокларда 
карала торган карарлардан тыш, 30 кон эчендэ гамэлгэ ашырыла. Курсэтелгэн 
очракларда мониторинг уткэру нэтижэлэре турында морэжэгать итуче затка хэбэр 
ителэ.

Федераль Ьэм республика законнары актларыныц ерак перспективада уз 
кеченэ керэ торган узгэрешлэре ачыкланган очракта, жирле узидарэ органнарыныц 
норма чыгару эшчэнлеге планнарына тиешле тозэтмэлэр керту турында тэкъдимнэр 
кертелэ.

III. Мониторинг нэтижэлэрен тормышка ашыру

14. Муниципаль акт проектын эшлэу Ьэм мониторинг нэтижэлэре буенча 
муниципаль акт кабул иту, элеге Нигезлэмэнец 13 пунктындагы еченче абзацында 
курсэтелгэн очрактан тыш, федераль Ьэм (яисэ) республика законнарыныц тиешле 
акты узгэртелгэн мизгелдэн ике айдан да соцга калмыйча уткэрелэ.

15. Мониторинг уткэру очен жаваплы затлар хисапка килэсе айныц 5 
числосыннан да соцга калмыйча житэкче алдында мониторинг нэтижэлэре турында 
хисап тота.

15.1. Мониторинг нэтижэлэре турында хисап (мэгълумат) карап торырга
тиеш:

мониторинг уткэру объекты турында мэгълумат;
мониторинг уткэру башкаручылары турында мэгълумат;
мониторинг уткэру чоры турында мэгълумат;
хокукый жайга салу предметыныц кыскача характеристикасы, мониторинг 

уткэру нигезлэре.
1.2. Мониторинг нэтижэлэре турында хисап (мэгълумат) карап торырга 

мемкин:
хокукый жайга салуныц ачыкланган проблемалары турында мэгълумат;
муниципаль актларга узгэрешлэр керту Ьэм (яки) яца муниципаль актларнь 

кабул иту, юкка чыгару зарурлыгы турында тэкъдимнэр;
тиешле хокукый менэсэбэтлэр елкэсендэ хокукый жайга салунь 

камиллэштеругэ юнэлдерелгэн мониторинг нэтижэлэренэ нигезлэнгэн башк; 
нэтижэлэр Ьэм тэкъдимнэр.

16. Мониторинг нэтижэлэре буенча кабат кабул ителгэн муниципаль актла] 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрын 
законнар белэн билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм срокларда керту очен жибэрелэ.

Элеге регистрга керту очен мониторинг нэтижэлэре буенча ачыкланга 
муниципаль актлар жибэрелэ, анда тотылмый.

18. Мониторинг нэтижэлэре буенча норма чыгару процессын камиллэштер 
буенча тэкъдимнэр эзер булырга мемкин.



IV. Жаваплы лык

19. Мониторинг уткэру Ьэм хокукый ижат иту эшчэнлеге ечен жаваплы затлар 
мониторингны оештыру, шулай ук муниципаль актларны жирле узидарэ органнары 
карамагына караган тиешле хокукый жайга салу елкэсендэ федераль Ьэм 
республика законнарына туры китеру ечен шэхси (шул исэптэн дисциплинар) 
жаваплы затлар жаваплы.

20. Тискэре нэтижэлэргэ, шул исэптэн гражданнарга, юридик затларга, 
жэмгыятькэ Ьэм дэулэткэ зыян китерэ торган мониторинг нэтижэлэре буенча 
гамэллэр (гамэл кылмау) ечен житэкче закон нигезендэ жавап тота.


