
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «ИННОПОЛИС 

ШҼҺҼРЕ» МУНИЦИПАЛЬ БЕРҼМЛЕГЕ ГРАЖДАННАРНЫҢ УТЫЗ ҖИДЕНЧЕ ҖЫЕНЫ   

КАРАР № 2 

«26» апрель 2019 ел                                                                                  Иннополис шҽһҽре 

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» 

муниципаль берҽмлегенең законга һҽм муниципаль норматив хокукый актларына 
үзгҽрешлҽр кертү мониторингын үткҽрү турындагы  

Нигезлҽмҽне раслау хакында 

     Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис 
шҽһҽре» муниципаль берҽмлегенең эшчҽнлеген камиллҽштерү максатларында 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге тарафыннан кабул ителгҽн (чыгарылган) законга һҽм 
муниципаль норматив хокукый актларга үзгҽрешлҽр кертү мониторингын үткҽрү буенча 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге Уставына таянып,  

Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге 

карар чыгарды: 

      1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлегенең законнарга һҽм муниципаль норматив хокукый актларына 
үзгҽрешлҽр кертү мониторингын үткҽрү турындагы Нигезлҽмҽне расларга. 

    2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлегенең җирле үзидарҽ органнарына: 
үз нормалар иҗат итү эшчҽнлегендҽ ҽлеге карарның 1 пункты белҽн расланган 
Нигезлҽмҽгҽ таянып эш итҽргҽ; 
күрсҽтелгҽн Нигезлҽмҽнең үтҽлеше өчен җаваплы затларны билгелҽргҽ; 
җаваплы затлар тарафыннан билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽрнең вазыйфаи 
күрсҽтмҽлҽренҽ тиешле үзгҽрешлҽр кертергҽ. 
    3. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълүмат рҽсми порталында 
(http://pravo.tatarstan.ru), Югары Ослан муниципаль районының мҽгълүмат сайтында, 
Татарстан Республикасы Муниципаль берҽмлеклҽре порталы составында Интернет 
челтҽрендҽ (http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/), шулай ук Иннополис шҽһҽре мэриясе 
бинасында урнашкан махсус мҽгълүмат стендында урнаштырырга. 
    4. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземҽ калдырам. 
 
Рҽислек итүче, 
Иннополис шҽһҽре мэры                                                           Р.Р. Шагалеев 

  



«Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге  

                                                 XXXVII халык җыенының 2019 елның  
                            26 апреле №2 Карарына 

                                                                                                                               Кушымта  
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис шҽһҽре» 
муниципаль берҽмлеге үзидарҽ органының законга һҽм муниципаль норматив хокукый 
актларына үзгҽрешлҽр кертү мониторингын үткҽрү турында 

                                                         Нигезлҽмҽ 
 
                                       I. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 
 
1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Иннополис 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ органының законга һҽм муниципаль 
норматив хокукый актларына үзгҽрешлҽр кертү мониторингы (алга таба – мониторинг, 
муниципаль актлар, җирле үзидарҽ органнары) үз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ җирле 
үзидарҽ органнары тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла торган системалы, комплекслы һҽм 
планлы эшчҽнлекне, кабул итү (чыгару), муниципаль актларны үзгҽртү һҽм аларның үз 
көчлҽрен югалтуын тану өчен мҽгълүмат җыю, гомумилҽштерү, анализлау һҽм бҽялҽү 
буенча эшчҽнлекне күздҽ тота. 

2. Мониторинг җирле үзидарҽ органнары тарафыннан үткҽрелҽ. 
3. Җирле үзидарҽ органнары мониторинг үткҽргҽндҽ муниципаль районның 

юридик хезмҽте һҽм башка җирле үзидарҽ органнары белҽн хезмҽттҽшлек итҽлҽр. 
4. Җирле үзидарҽ органнарында мониторинг үткҽрү өчен җаваплы затлар 

билгелҽнҽ. 
5. Мониторинг үткҽрүнең максатлары булып торалар: 
федераль һҽм республика законнарына туры китерү максатларында муниципаль 

актларны кабул итү, үзгҽртү һҽм аларның үз көчлҽрен югалтуын тану ихтыяҗларын 
ачыклау; 

муниципаль актларда коллизиялҽрне, каршылыкларны, пробелларны бетерү, 
хокукый җайга салуда кабатлау; 

җирле үзидарҽ органнарының норматив хокукый базасын системалаштыруны 
тҽэмин итү; 

муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау; 
муниципаль актларның яисҽ аларның аерым нигезлҽмҽлҽренең (нормаларның) 

гамҽлдҽ файдаланмаган (актуальлеген югалткан) яисҽ алмаштырылмаган 
нигезлҽмҽлҽрен ачыклау;  

хокук куллану нҽтиҗҽлелеген арттыру; муниципаль актларны гамҽлгҽ ашыруның 
нҽтиҗҽлелеген киметүче факторларны ачыклау; 

муниципаль актларның үтҽлешенҽ җирле үзидарҽ органнарының тиешле 
бүлекчҽлҽре тарафыннан контрольне гамҽлгҽ ашыруга булышлык күрсҽтү; 

нормалар чыгару процессын камиллҽштерү буенча тҽкъдимнҽр эшлҽү. 
6. Мониторинг үзгҽрешлҽрне җыю, гомумилҽштерү, анализлауны һҽм бҽялҽүне үз 

эченҽ ала: 
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Федерациясенең 

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

карарлары, федераль башкарма хакимият органнарының норматив хокукый актлары, 
федераль дҽрҽҗҽдҽге башка законга кагылышлы норматив хокукый актлар; 

Татарстан Республикасы законнары һҽм башка норматив хокукый актлары; 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының «Иннополис 

шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан 



муниципаль районының «Иннополис шҽһҽре» муниципаль берҽмлеге җирле үзидарҽ 
органнарының муниципаль актлары. 

7. Мониторинг үткҽрүнең нигезлҽре булып торалар: 
федераль һҽм республика законнары актларына үзгҽрешлҽр кертү; 
хокукый җайга салу өлкҽсендҽ муниципаль актларны куллануны анализлау; 
прокуратура органнары мҽгълүматы; 
муниципаль актларны камиллҽштерү яки кимчелеклҽре турында массакүлҽм 

мҽгълүмат чаралары мҽгълүматы; 
гражданнарның, юридик затларның, шул исҽптҽн иҗтимагый, фҽнни, хокук саклау 

һҽм башка оешмаларның, шҽхси эшкуарларның, дҽүлҽт хакимияте органнарының, 
муниципаль берҽмлеклҽрнең вҽкиллекле органнары депутатларының муниципаль 
актларның камил булмавы турында мөрҽҗҽгатьлҽре, шул исҽптҽн үз эченҽ алган 
мөрҽҗҽгатьлҽр: 

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан Татарстан 
Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгҽн 
муниципаль актларга карата үткҽрелгҽн Хокукый экспертиза бҽялҽмҽсе; 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽтле затлар тарафыннан ҽзерлҽнгҽн муниципаль 
актларга коррупциягҽ каршы экспертиза бҽялҽмҽлҽре; 

җирле үзидарҽ органнары үткҽрҽ торган конференциялҽрнең, семинарларның, 
гавами тыңлаулар, иҗтимагый фикер алышуларның һҽм башка чараларның йомгаклау 
документлары. 

 
                                 II. Мониторинг үткҽрү тҽртибе 
        
8. Җирле үзидарҽ органнары ҽлеге Нигезлҽмҽнең 4 пунктында күрсҽтелгҽн 

җаваплы затлар белҽн үзара бҽйлҽнештҽ аларның компетенциясе мҽсьҽлҽлҽре буенча 
мониторинг үткҽрҽлҽр. 

Мониторинг үткҽрү максатларында эшче төркемнҽр төзелергҽ, киңҽшмҽлҽр, 
консультациялҽр үткҽрелергҽ, кирҽкле мҽгълүмат соратып алырга, Татарстан 
Республикасының башка муниципаль берҽмлеклҽре, Россия Федерациясе субъектлары 
тҽҗрибҽсе өйрҽнелергҽ, башка эш формалары кулланылырга мөмкин. 

     9. Мониторинг анализ аша башкарыла: 
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 6 пунктында күрсҽтелгҽн актлар; 
федераль, республика һҽм муниципаль дҽрҽҗҽдҽге норматив хокукый актларны 

дҽгъвалау эшлҽре буенча суд актлары (суд практикасы); 
прокурор актлары 
    10. Мониторингны гамҽлгҽ ашыру, җирле үзидарҽ органнарының норматив 

базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча үткҽрелгҽн нормалар иҗат 
итү эше нҽтиҗҽлҽрен фиксациялҽү максатларында муниципаль берҽмлекнең җирле 
үзидарҽ органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын оештыру һҽм 
алып бару тҽртибе турында муниципаль берҽмлекнең вҽкиллекле органы карары 
нигезендҽ башкарыла торган муниципаль норматив хокукый актлар реестрлары 
файдаланыла. 

11. Мониторингны гамҽлгҽ ашыру процессын оптимизациялҽү өчен мҽгълүмат 
системаларының автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар, аларның 
операторлары белҽн килешүлҽр төзүгҽ бҽйле күрсҽтелгҽн мөмкинлеклҽр булганда): 

«Гарант» мҽгълүмат системасында закон һҽм башка норматив хокукый актларга 
контрольга куелган үзгҽрешлҽр турында мҽгълүмат керү; 

«Гарант» мҽгълүмат системасын хокукый җайга салуның тиешле өлкҽлҽре буенча 
яңалыклар тасмалары мҽгълүматы керү;  

«Консультант Плюс» мҽгълүмат системасында закон һҽм башка норматив хокукый 
актларга контрольга куелган үзгҽрешлҽр турында мҽгълүмат керү; 



«Консультант Плюс» мҽгълүмат системасын хокукый җайга салуның тиешле 
өлкҽлҽре буенча яңалыклар тасмалары мҽгълүматы керү; 
         «Кодекс» мҽгълүмат компаниясенең «Региональ законнар аналитигы» 
автоматлаштырылган мҽгълүмат системасы муниципаль актларның законнарга туры 
килмҽве турында мҽгълүмат керү. 

Мониторингны гамҽлгҽ ашыру процессын оптимальлҽштерү максатларында 
башка мҽгълүмат системалары сервислары файдаланыла ала. 

12. Муниципаль хокукый актларны кабул итүне (бастырып чыгаруны) тҽэмин итү, 
ҽлеге Нигезлҽмҽнең 9 пунктында күрсҽтелгҽн анализ белҽн бергҽ үз көчлҽрен югалтуын 
(гамҽлдҽн чыгаруны) тану өчен мониторинг гамҽлгҽ ашырганда түбҽндҽге критерийлар 
буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында мҽгълүмат гомумилҽштерелҽ 
һҽм бҽялҽнҽ: 

кеше һҽм гражданның гарантиялҽнгҽн хокукларын, иреклҽрен һҽм законлы 
мҽнфҽгатьлҽрен үтҽү; 

муниципаль актларны кабул итү (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелҽнгҽн зур 
юридик көчкҽ ия норматив хокукый актлар булу; 

муниципаль акт чыгарганда җирле үзидарҽ органы компетенциясенең чиклҽрен 
үтҽү; 

муниципаль актта коррупциячел факторлар булу; 
иҗтимагый мөнҽсҽбҽтлҽрне хокукый җайга салуда тулылык; 
коллизия хокук нормалары; 
юридик-техник характердагы хаталар булу; 
аны кулланганда муниципаль акт нигезлҽмҽлҽренең мҽгънҽсен бозу; 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисҽ нигезсез карарлар, 

гамҽллҽр (гамҽл кылмау); 
норматив хокукый актларны куллану тҽҗрибҽсе булу; 
норматив хокукый актларны куллануның бертөрле практикасының булмавы; 
муниципаль актны аңлату мҽсьҽлҽлҽре буенча гаризалар булу (саны) һҽм 

эчтҽлеге; 
муниципаль акт белҽн җайга салынган мөнҽсҽбҽтлҽргҽ бҽйле рҽвештҽ 

мөрҽҗҽгать итүчелҽрнең талҽплҽрен канҽгатьлҽндерү (канҽгатьлҽндерүдҽн баш тарту) 
турындагы закон көченҽ кергҽн суд актлары һҽм аларны кабул итү нигезлҽре булу 
(саны). 

13. Муниципаль актларга, җирле үзидарҽ органнары тарафыннан үзгҽрешлҽр 
кертүгҽ китерҽ торган федераль һҽм республика законнарына үзгҽрешлҽр мониторингы 
нҽтиҗҽлҽре буенча ачыкланган очракта: 

муниципаль актка үзгҽрешлҽр кертү турында, муниципаль актның үз көчен 
югалтуын тану турында, яңа муниципаль акт кабул итү турында тиешле муниципаль 
актлар проектлары эшлҽнҽ; 

муниципаль актларны күбрҽк юридик көч актлары белҽн тҽңгҽллҽштерүгҽ 
юнҽлдерелгҽн башка чаралар күрелҽ. 

14. Муниципаль актларны үзгҽртү ихтыяҗы тудыручы федераль һҽм республика 
законнары актларына үзгҽрешлҽр кертелгҽн очракта, мониторинг федераль яки 
республика актын чыгарганнан соң 30 көн эчендҽ үткҽрелҽ. 

Мониторинг үткҽрүгҽ нигез булып гражданнарның, юридик затларның, шҽхси 
эшкуарларның, дҽүлҽт хакимияте органнарының, муниципаль берҽмлеклҽрнең 
вҽкиллекле органнары депутатларының мөрҽҗҽгатьлҽре торса, шулай ук прокуратура 
мҽгълүматы, прокурор җавабы актларыннан тыш, мониторинг «Россия Федерациясе 
прокуратурасы турында» Федераль закон белҽн билгелҽнгҽн срокларда карала торган 
карарлардан тыш, 30 көн эчендҽ гамҽлгҽ ашырыла. Күрсҽтелгҽн очракларда мониторинг 
үткҽрү нҽтиҗҽлҽре турында мөрҽҗҽгать итүче затка хҽбҽр ителҽ. 

Федераль һҽм республика законнары актларының ерак перспективада үз көченҽ 



керҽ торган үзгҽрешлҽре ачыкланган очракта, җирле үзидарҽ органнарының норма 
чыгару эшчҽнлеге планнарына тиешле төзҽтмҽлҽр кертү турында тҽкъдимнҽр кертелҽ. 

 
                        III. Мониторинг нҽтиҗҽлҽрен тормышка ашыру 
 
15. Муниципаль акт проектын эшлҽү һҽм мониторинг нҽтиҗҽлҽре буенча 

муниципаль акт кабул итү, ҽлеге нигезлҽмҽнең 14 пунктындагы өченче абзацында 
күрсҽтелгҽн очрактан тыш, федераль һҽм (яисҽ) республика законнарының тиешле акты 
үзгҽртелгҽн вакыттан ике айдан да соңга калмыйча үткҽрелҽ. 

16. Мониторинг үткҽрү өчен җаваплы затлар җирле үзидарҽ органнары 
җитҽкчелҽре алдында хисаптан соң килүче айның 5 числосыннан да соңга калмыйча 
мониторинг нҽтиҗҽлҽре турында хисап тота. 

16.1. Мониторинг нҽтиҗҽлҽре турында хисапта (мҽгълүмат) булырга тиеш: 
мониторинг үткҽрү объекты турында мҽгълүмат; 
мониторинг үткҽрү башкаручылары турында мҽгълүмат; 
мониторинг үткҽрү чоры турында мҽгълүмат; 
хокукый җайга салу предметының кыскача характеристикасы, мониторинг үткҽрү 

нигезлҽре. 
16.2. Мониторинг нҽтиҗҽлҽре турында хисап (мҽгълүмат) карап торырга мөмкин: 
хокукый җайга салуның ачыкланган проблемалары турында мҽгълүмат; 
муниципаль актларга үзгҽрешлҽр кертү һҽм (яки) яңа муниципаль актларны кабул 

итү, юкка чыгару зарурлыгы турында тҽкъдимнҽр; 
тиешле хокукый мөнҽсҽбҽтлҽр өлкҽсендҽ хокукый җайга салуны камиллҽштерүгҽ 

юнҽлдерелгҽн мониторинг нҽтиҗҽлҽренҽ нигезлҽнгҽн башка нҽтиҗҽлҽр һҽм 
тҽкъдимнҽр. 

17. Мониторинг нҽтиҗҽлҽре буенча кабат кабул ителгҽн муниципаль актлар 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына законнар 
белҽн билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм срокларда кертү өчен җибҽрелҽ. 

Ҽлеге регистрга кертү өчен мониторинг нҽтиҗҽлҽре буенча ачыкланган анда 
булмаган муниципаль актлар җибҽрелҽ. 

18. Мониторинг нҽтиҗҽлҽре буенча норма чыгару процессын камиллҽштерү 
буенча тҽкъдимнҽр ҽзер булырга мөмкин 

 
                                              IV. Җаваплылык 
 
     19. Мониторинг үткҽрү һҽм хокукый иҗат итү эшчҽнлеге өчен җаваплы затлар 

мониторингны оештыру, шулай ук муниципаль актларны җирле үзидарҽ органнары 
карамагына караган тиешле хокукый җайга салу өлкҽсендҽ федераль һҽм республика 
законнарына туры китерү өчен шҽхси (шул исҽптҽн дисциплинар) җаваплы затлар 
җаваплы. 

    20. Тискҽре нҽтиҗҽлҽргҽ, шул исҽптҽн гражданнарга, юридик затларга, 
җҽмгыятькҽ һҽм дҽүлҽткҽ зыян китергҽн мониторинг нҽтиҗҽлҽре буенча гамҽллҽр 
(гамҽл кылмау) өчен законнар нигезендҽ җирле үзидарҽ органнары җитҽкчелҽре 
җаваплы. 

 


