
Татарстан Республикасы блмэт муниципаль районы 
0Л М Э Т  авыл Советы

КАРАРЫ

14 май 2019 ел № 118

Татарстан Республикасы Эл мат
муниципаль районы Элмат авыл ж;ирле 
узидара органнарыныц закон Нам 
муниципаль норматив хокукый
актларына узгарешлар карту
мониторингын уткару Нигезламасен 
раслау турында

Татарстан Республикасы Элмат муниципаль районы Элмат авыл >кирле узидара 
органнары эшчанлеген камиллаштеру максатларында, Татарстан Республикасы 
Элмат муниципаль районы Элмат авыл >кирле узидара органы тарафыннан кабул 
ителган (чыгарылган) муниципаль норматив хокукый актларга Нам законнарга 
узгарешлар керту мониторингын уткару буенча, Татарстан Республикасы Элмат 
муниципаль районы Элмат авыл Уставына таянып

Элмат авыл Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмат муниципаль районы Элмат авыл жирле 
узидара органнарыныц законнарга Нам муниципаль норматив хокукый актларына 
узгарешлар керту мониторингын уткару турында Нигезламане (1 нче кушымта) 
расларга.

2. Татарстан Республикасы Элмат муниципаль районы Элмат авыл >цирле 
узидара органнарына:

- уз нормалар и>цат иту эшчанлегенда алеге карарньщ 1 пункты белан 
расланган Нигезлрмага таянып эш итарга;

- курсателган Нигезламанец уталеше ечен >каваплы затларны билгеларга;
- >каваплы затлар тарафыннан билгеланган муниципаль хезматкарларнец 

вазифаи курсатмаларена тиешле узгарешлар кертерга.
3. Элеге карарны Элмат авылы, Яшьлар бистасе, Школьная урамы, 3 нче 

йорт; Дербедень авылы, Совет урамы, 32 нче йорт; Бота урманчылыгы торак 
пунктлар территориясенда урнашкан махсус магьлумати стендларда халыкка 
житкеру, «Татарстан Республикасы расми хокукый магълумат порталында» 
(РРАУО.ТАТАРЗТАМ.РУ) Нам Элмат муниципаль районы сайты «Интернет» 
челтаренда урнаштыру.

4. Элеге карарньщ уталешен контрольда тотуны Элмат авыл >цирлеге

А.А. Веретенцев



Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Элмэт авылы 
Советыньщ 2019 елньщ 
14 маенда № 118 карарына 
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт авылы >цирле узидарэ 
органнарыньщ закон Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына узгэрешлэр

мониторингы уткэру турында 
нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэ

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Элмэт авылы >цирле 
узидарэ органнарыньщ закон Мэм муниципаль норматив хокукый актларына 
узгэрешлэр керту мониторингы (алга таба -  мониторинг, муниципаль актлар, >цирле 
узидарэ органнары) уз вэкалэтлэре чиклэрендэ >кирле узидарэ органнары 
тарафыннан гамэлгэ ашырыла торган системалы, комплекслы Мэм планлы 
эшчэнлеген, кабул иту (чыгару), муниципаль актларны узгэрту Мэм аларньщ уз 
кечлэрен югалтуын тану ечен мэгълумат >кыю, гомумилэштеру, анализлау Иэм 
бэялэу эшчэнлеген куздэ тота.

2. Мониторинг >цирле узидарэ органнары тарафыннан уткэрелэ.
3. >{^ирле узидарэ органнары мониторинг уткэргэндэ Татарстан Республикасы 

Элмэт муниципаль районы Элмэт авылы башкарма комитеты белэн хезмэттэшлек 
итэлэр.

4. >1̂ ирле узидарэ органнарында мониторинг уткэру ечен >цитэкче курсэтмэсе 
белэн >каваплы затлар билгелэнэ.

5. Мониторинг уткэрунец максатлары булып торалар:
федераль Нэм республика законнарына туры китеру максатларында муниципаль 

актларны кабул иту, узгэрту Иэм аларньщ уз кечлэрен югалтуын тану ихтыя>кларын 
ачыклау;

муниципаль актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, тегэлсезлеклэрне 
бетеру, хокукый >кайга салуда кабатлау;

>кирле узидарэ органнарыньщ норматив хокукый базасын системалаштыруны 
тээмин иту;

муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау:
муниципаль актларньщ яисэ аларньщ аерым нигезлэмэлэренец (нормаларньщ) 

гамэлдэ файдаланмаган (актуальлеген югалткан) яисэ алмаштырылмаган 
нигезлэмэлэрен ачыклау;

хокук куллану нэти>кэлелеген арттыру; муниципаль актларны гамэлгэ ашыруньщ 
нэтижэлелеген киметуче факторларны ачыклау:

муниципаль актларньщ утэлешенэ х^ирле узидарэ органнарыньщ тиешле 
булекчэлэре тарафыннан контрольна гамэлгэ ашыруга булышлык курсэту;

нормалар чыгару процессын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эшлэу.
6. Мониторинг уз эченэ >кыю, гомумилэштеру, анализ Нэм узгэрешлэрне 

бэялэуне ала:
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия 

Федерациясенец башка закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хекумэте 

карарлары, федераль башкарма хакимият органнарыньщ норматив хокукый актлары, 
федераль дэрэ>к0Д0ге башка законга кагылышлы норматив хокукый актлар:

Татарстан Республикасы законнары Ьэм башка норматив хокукый актлары;
Татарстан Республикасы Элмет муниципаль районы Элмет авылы Уставы, 

муниципаль актлар.



7. Мониторинг уткэрунец нигезлэре булып торалар: 
федераль Ьэм республика законнары актларына узгэрешлэр керту; 
хокукый >кайга салу елкэсендэ муниципаль актларны куллануны анализлау; 
прокуратура органнары мэгълуматы;
муниципаль актларны камиллэштеру яки кимчелеклэре турында массакулэм 

мэгълумат чаралары мэгълуматы;
гражданнарныц, юридик затларныц, шул исэптэн и>цтимагый, фэнни, хокук 

саклау Мэм башка оешмаларныц, шэхси эшкуарларныц, дэулэт хакимияте 
органнарыныц, муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары 
депутатларыньщ муниципаль актларньщ камил булмавы турында мерэ>1̂ эгатьл0ре, 
шул исэптэн уз эченэ алган мерэ>к0 гатьлэр;

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;

>кирле узидарэ органнары уткэрэ торган конференциялэрнец, семинарларныц, 
гавами тынлаулар, ищимагый фикер алышуларньщ Мэм башка чараларньщ 
йомгаклау документлары.

II. Мониторинг уткэру тэртибе

8. Ж^ирле узидарэ органнары элеге Нигезлэмэнец 4 пунктында курсэтелгэн 
>каваплы затлар белэн узара бэйлэнештэ аларныц компетенциясе мэсьэлэлэре 
буенча мониторинг уткэрэлэр.

Мониторинг уткэру максатларында эшче теркемнэр тезелергэ, кицэшмэлэр, 
консультациялэр уткэрелергэ, кирэкле мэгълумат соратып алырга, Татарстан 
Республикасыньщ башка муниципаль берэмлеклэре, Россия Федерациясе 
субъектлары тэ>крибэсе ейрэнелергэ, башка эш формалары кулланылырга мемкин.

9. Мониторинг анализ аша башкарыла:
элеге Нигезлэмэнец 6 пунктында курсэтелгэн актлар;
федераль, республика йэм муниципаль дэрэ>цэдэге норматив хокукый актларны 

дэгъвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы); прокурор актлары.
10. Мониторингны гамэлгэ ашыру, >цирле узидарэ органнарыныц норматив 

базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча уткэрелгэн нормалар 
и>кат иту эше нэти>кэлэрен фиксациялэу максатларында муниципаль берэмлекнец 
>кирле узидарэ органнарында муниципаль норматив хокукый актлар реестрларын 
оештыру Иэм алып бару тэртибе турында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле 
органы карары нигезендэ башкарыла торган муниципаль норматив хокукый актлар 
реестрлары файдаланыла.

11. Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимизациялэу ечен мэгълумат 
системаларыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла (контрактлар, 
аларныц операторлары белэн килешулэр тезугэ бэйле курсэтелгэн мемкинлеклэр 
булганда):

«Гарант» мэгълумат системасында закон Мэм башка норматив хокукый актларга 
контрольга куелган узгэрешлэр турында мэгълумат керу;

«Гарант» мэгълумат системасын хокукый >цайга салуньщ тиешле елкэлэре 
буенча яцалыклар тасмалары аша мэгълумат керу;

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

Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэштеру максатларында 
башка мэгълумат системалары сервислары файдаланыла ала.

12. Муниципаль хокукый актларны кабул итуне (бастырып чыгаруны) тээмин иту, 
элеге Нигезлэмэнец 9 пунктында курсэтелгэн анализ белэн бергэ уз кечлэрен



югалтуын (гамэлдэн чыгаруны) тану ечен мониторингны гамэлгэ ашырганда 
тубэндэге критерийлар буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында 
мэгълумат гомумилэштерелэ Мам бэялана:

кеше Мам гражданньщ гарантияланган хокукларын, ирекларен Мам законлы 
манфагатьларен утау;

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

муниципаль акт чыгарганда >кирле узидара органы компетенциясенец чикларен 
утау;

муниципаль актта коррупциячел факторлар булу; 
и>цтимагый менасабатларне хокукый >кайга салуда тулылык; 
хокук нормалары коллизиясе; 
юридик-техник характердагы хаталар булу;
аны кулланганда муниципаль акт нигезламаларенец магьнасен бозу; 
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яиса нигезсез карарлар, 

гамаллар (гамал кылмау);
норматив хокукый актларны куллану та>крибасе булу; 
норматив хокукый актларны куллануныц бертерле практикасы булмавы; 
муниципаль актны ацлату масьалаларе буенча гаризалар булу (саны) Мам 

эчталеге;
муниципаль акт белан >кайга салынган менасабатларга байле равешта 

мвра>цагать итучеларнец талапларен канагатьландеру (канагатьландерудан баш 
Тарту) турындагы закон кечена керган суд актлары Мам аларны кабул иту нигезларе 
булу фаны).

13. Муниципаль актларга, >кирле узидара органнары тарафыннан узгарешлар 
кертуга китера торган федераль Мам республика законнарына узгарешлар 
мониторингы натих^аларе буенча ачыкланган очракта;

муниципаль актка узгарешлар керту турында, муниципаль актныц уз кечен 
югалтуын тану турында, яца муниципаль акт кабул иту турында тиешле муниципаль 
актлар проектлары эшлана;

муниципаль актларны кубрак юридик кеч актлары белан тацгаллаштеруга 
юналдерелган бафка чаралар курела.

14. Муниципаль актларны узгарту ихтыя>кы тудыручы федераль Мам республика 
законнары актларына узгарешлар кертелган очракта, мониторинг федераль яки 
республика актын чыгарганнан соц 30 кен эченда уткарела.

Мониторинг уткаруга нигез булып гражданнарныц, юридик затларньщ, шахси 
эшкуарларньщ, даулат хакимияте органнарыньщ, муниципаль берамлекларнец 
вакиллекле органнары депутатларыньщ мвра>кагатьларе торса, шулай ук 
прокуратура магьлуматы, «Россия Федерациясе прокуратурасы турында»гы 
Федераль закон белан билгеланган срокларда карала торган прокурор >кавабы 
актларыннан тыш, мониторинг 30 кен эченда гамалга ашырыла. Курсателган 
очракларда мониторинг уткару нати>каларе турында мера>кагать итуче затка хабар 
итела.

Федераль Мам республика законнары актларыныц ерак перспективада уз кечена 
кера торган узгарешларе ачыкланган очракта, х^ирле узидара органнарыньщ норма 
чыгару эшчанлеге планнарына тиешле тезатмалар керту турында такъдимнар 
кертела.

III. Мониторинг натих<;аларен тормышка ашыру

15. Муниципаль акт проектын эшлау Мам мониторинг нати>каларе буенча 
муниципаль актлар кабул иту, алеге Нигезламанец 14 пункты еченче абзацында 
курсателган очрактан тыш, федераль Мам (яиса) республика законнарыныц тиешле 
акты узгартелган вакыттан ике айдан да соцга калмыйча уткарела.

16. Мониторинг уткару ечен >каваплы затлар >кирле узидара органнары



>кит0кчел0ре алдында хисаптан соц килуче айныц 5 числосыннан да соцга калмыйча 
мониторинг натих^аларе турында хисап тота.

16.1. Мониторинг нати>кэларе турында хисапта (магьлумат) булырга тиеш: 
мониторинг уткару объекты турында магьлумат;
мониторинг уткаруне башкаручылар турында магьлумат; 
мониторинг уткару чоры турында магьлумат;
хокукый >кайга салу предметыньщ кыскача характеристикасы, мониторинг уткару 

нигезларе.
16.2. Мониторинг нати>каларе турында хисапта (магьлумат) булырга мамкин: 
хокукый >кайга салуда ачыкланган проблемалар турында магьлумат; 
муниципаль актларга узгарешлар керту [лам (яки) яцз муниципаль актларны

кабул иту, юкка чыгару зарурлыгы турында такъдимнар;
тиешле хокукый менасабатлар елкасенда хокукый >кайга салуны камиллаштеруга 

юналдерелган мониторинг натих^аларена нигезланган башка нати>калар Иам 
такъдимнар.

17. Мониторинг нати>каларе буенча кабат кабул ителган муниципаль актлар 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына 
законнар белан билгеланган тартипта Ьам срокларда керту ечен >кибарела.

Элеге регистрга керту ечен мониторинг нати>каларе буенча ачыкланган Мам 
анда булмаган муниципаль актлар >цибарела.

18. Мониторинг нати>каларе буенча норма чыгару процессын камиллаштеру 
буенча такъдимнар азерланрега мемкин.

IV. >1^аваплылык

19. Мониторинг уткару Иам 
мониторингны оештыру, шулай 
карамагына караган тиешле 
республика законнарына туры 
>кавап биралар.

20. Тискаре нати>каларга, 
>камгыятька Мам даулатка зыян

хокукый их<;ат иту эшчанлеге ечен >каваплы затлар, 
ук муниципаль актларны >кирле узидара органнары 
хокукый жайга салу елкасенда федераль Нам 

китеру ечен персональ (шул исаптан дисциплинар)

шул исаптан грах<даннарга, юридик затларга, 
китерган мониторинг натих^аларе буенча гамаллар 
нигезенда >цирле узидара органнары >цитакчеларе

А.А. Веретенцев


