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Татарстан Республикасьi Отнэ муниципаль районы Кулле-Кимеавыл
жирлеге х(ирле yзидарэ органыныц законга hэм муниципаль норматив
хокукый актларына yзгэрешлар KepTy мониторингын yткэрy турындагы
нигезлэмэне раслау хакында

Татарстан Республикасы Отнэ муницип€Lпь районы Кулле-Киме авыл
щирлеге щирле yзидарс органыныц Татарстан Республикасы Отна муницип€LIIь

раЙоны Кулле-Киме авыл }кирлеге }кирле yзидарэ органы тарафыннан кабул
ителгэн (чыгарылган) муниципаль норматив хокукый актларга hэм законнарга
yзгорешлэр KepTy буенча эшчэнлеген камиллэluтерy максатларында, <Кулле-
Кимеавыл щирлеге> муниципаль берэмлеге Уставына таянып, Татарстан
Республикасы Отно муниципаль районы Кулле-Киме авыл щирлеге Советы карар
чыгарды ;

1, Татарстан Респчбликасы Этнэ мyнипипаль районы Кчлле-Киме авьiл
){tирлеге щирле yзидарэ органыныц законга hoM муниципаль норматив хокукый
актларына Yзгэрешлэр KepTY мониторингын YткэрY турындагы нигезлэмэне
расларга,
2. Татарстан Республикасы Отнэ муницип€Lль
}кирлеге )цирле Yзидарэ органы:

районы Кулле-Киме авыл

yз нормалар ижат итy эшчэнлегендо элеге карарныц 1 пункты белэн расланган
Нигезламогэ таянып эш итэрго;

кyрсотелган Нигезлэмэнец yтэлеше очен }цаваплы затларны билгелау;

щаваплы затлар тарафыннан билгелонган муниципаль хезмэткэрлэрнец
вазыйфаи

кyрсэтмэлэренэ тиешле yзгэрешлэр кертергэ.

З.Олеге карарны мэьлyмат стендларында, Отнэ муниципаль районыныц
Интернет челтэренда http ://atц}za.tatarstan.ru веб -адресы буенча hэм
Татарстан Республикааы хокукый мэьлyматыныц расми порталында :

pravo.tatarstan. ru веб -адресы буе нча урнаштырырга.
4. Олеге карарныц л"тэлешен контрольдэ тотуны yз х{авапчылыгымда
к€Lлдырам.

5, Олеге карар росми басылып чыккан кененнэн ун кон узгач yз коченэ кера.

Р}шlец*ъ

dr,жы

Отна муниципаJIь
Кулле-Киме авыл

--4r).t L, Х.Х.Гэраев



Татарстан Ресгryбликасы Отнэ
муниципаJIь районы Кулле-Киме
авыл жирлеге Советыныц 2019
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ТаТаРСтан Республикасы Отна муниципаль районы Кулле_Киме авыл
)цирлеге

)щирле yзидара органнары законнары haM муниципаль норматив
хокукыи

актлары yзгэрешларена мониторинг yткарy турында
нигезлэмэ

[. Гомуми нигезламалар

1. Татарстан Республикасы Этнэ муницип€Lль районы Кулле_Киме
авыл }цирлеге х(ирле yзидара органнары законнары hэм муниципаль
НОРМаТИВ ХОКУкыЙ актлары yзгэрешлэренэ мониторинг yткэру (алга таба -
мониторинг, муниципаJIь актлар, жирле Yзидарэ органнары) >цирле Yзидарэ
органнарыныц yз вэкалэтлэре чикларендо муниципаль актларны кабул итyне
(бастыруны), YзгэртYне яки Yз кочен югалткан дип тануны (гамэлдэн
чыгарунЫ) таэмиН итY очеН мэьлYмат п{ыю, гомумилаштерY, анализлау hэм
бэялэу буенча систем€IJIы, комплекслы hэм планлаштырылган эшчанлеген
кYзде тота.

2. N{ониторинг п{ирле yзидарэ органнары тарафыннан yткэрелэ.
3. П(ирле Yзидарэ органнары мониторинг Yткэргэндэ муниципаJIь

берэмлек Советыныц юридик булеге hэм башка щирле yзидара органнары
белан хезмэттэшлек итэлэр.

4. Мониторинг yткэрy очен п{ирле yзидарэ органнарында )цаваплы
затлар билгеланэ.

5. Мониторинг хмаксатлары:
федераль hэм республика законнарына туры китерy максатында,

муниципаль актларны кабул итY, Yзгэрту hэм аларныц Yз кочлэрен югаJIтуын
тану ихтыящларын ачыклау;

муниципаль актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, кимчелекларне,
хокукый щайга салуда кабатлауларны бетеру;

)цирле yзидарэ органнарыныц норматив
системапаштыруны тээмин итy;

хокукый базасын

муниципЕlJIь актларда коррупциячел ф акторларны ачыклау ;

кирэк булмаган (актуальлеген юг€Lлткан) яки гамэлдэ кулланылмаган
муниципаль актларны яиса аларныц аерым нигезлэмалэрен (нормаларын)
ачыклау;

хокук куллану нэтип{элелеген арттыру; муниципаль актларны гамэлгэ
ашыруныц натих{алелеген киметyче факторларны ачыклау ;

муниципЕLлЬ актларныЦ YтэлешеНэ }I(ирле Yзидарэ органнарыныц
тиешле булекчэлэре тарафыннан контрольне гамэлгэ ашыруга булышлык

)щирле yзидара орfаннары законнары haM муниципаль норматив

кYрсэтY;



норм€Lлар шI(ат итY процессын камиллэштерY буенча тэкъдимнэр
)шлэY,

6. N{ониторинг тубэндаге yзгэрешлэрне жыю,
анализлау hэм баялэyне yз эченэ аJIа:

федераль конституцион законнар,
Федерациясенец бакшка закон актларында;

гомумилэштэрY,

федераль законнар, Россия

Россия Федерациясе указлары, Россия Федерациясесе Хекумэте
карарлары, башкарма хакимиятнец федераль органнары норматив хокукый
актлары, ф.дераrr" дарежадэге башка норматив хокукый актларда;

Татарстан Республикасы законнары haM башка норматив хокукый
актларында;

татарстан Республикасы отнэ муниципаль районы Кулле-киме авыл
щирлеге уставында.

7. Мониторинг yткэрyгэ нигез булып тора:

федераль hэм республика законнары актларына yзгэрешлэр kepTy;
аеРЫМ б.Р ХОкУкыЙ я(аЙга салу олкэсенда муницигIаль актларны

куллануны анализлау;
прокуратура органнары мегълyматы;
муницип€шь актларны камиллэштерy кирэклеге яки кимчелекларе

турында массакyлэм мэьлyмат чаралары хэбэре;
гражданнарныц, юридик затларныц, шул исэптэн и)щтимагый, фэнни,

хокук саклау hэм башка оешмыIарныц' шэхси эшмэкарларнец, доyлат
хакимияте органнарыныц, муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле
органнары депутатларыныц муниципаль аfстларныц камил булмавы турында,
шул исэптэн тубэндэгелэрне yз эченэ алган морэщагатьлере:

Татарстан Республикасы муниципаJIь норматив хокукыЙ актлар
региOтрына кертелгэн муницип€lJIь актларга карата Татарстан Республикасы
}остиция министрлыгы тарафыннан yткэрелгэн хокукый экспертиза
бэялэмэсе;

вэк€lJIэтле затлар тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ муниципаль
актларга коррупциягэ каршы эзерлангэн экспертиза бэяламэларе;

щирле yзидарэ органнары yткэра торган конференциялэрнец,
семинарларныц, гавами тыцлауларныц, и)цтимагый фикер алышуларныц haM
башка чараларныц йомгаклау документлары.

[[. Мониторинг yткарy тартибе

8.х{ирле yзидарэ органнары элеге Нигезлэмэнец 4 пунктында
кyрсэтелгэн х(аваплы затлар белэн yзара бэйлэнешто yз компетенциясендэ
булган масьэлэлэр буенча мониторинг yткэрэлэр.

мониторинг yткэрy максатъiнда, эшче торкемнар тозелергэ,
кицэшмэлер, консультациялэр yткOрелергэ, кирэкле магълyмат соратып
алырга, Татарстан Республикасыныц башка муницип€Lль берэмлеклэре,
россия Федерациясе субъектлары таlцрибэсе ойренелергэ, башка эш
формалары кулланылырга момкин.

9.Мониторинг тубандагелэрга анализ аша башкарыла:
элеге нигезлэманец б пунктында кyрсэтелгэн актлар;

/



федераль, республика hэм муниципаль дэрэ}цэдэге норматив хокукыйактларны дэгъваJIау эшларе буенча суд актлары (ьуд практикасы);
прокурор актлары.

10,х{ирле yзидарэ органнарыныц норматив базасына мониторинг
YткерY, , ан€UIизлауны гамелге ашыру шулай ук мониторинг нэтих{эларебУенча башкарылган
норм€Lлар юкат итY эше йомгакларын ныгыту максатында, муниципальберэмлекнец ),щирле Yзидарэ органнарында муницип€lJIь норматив хокукыйактлар реестрларын оештъ,ру hэ', алып бuру тэртибе турында муниципальберэмлекнец вэкиллекле органы карары нигезендэ алып барылучымуницип€tJIь норматив хокукый актлар реестрлары файдаланыла.

1 1.мониторингны гамолга ашыру процессын оптимизациялэy очен,маьлyмат системаларыныц автоматлаштырылган сервислары кулланыла(контрактлар, аJIарныц операторлары белэн килешyлор тозyга бэйлекYрсэтелгэн момкинлgклор булганда), алар тубэндэг.rr.р". rrrrr, 
"r.,россия Федерациясе белешмэ-*о*уйt систем€шарына контрольгакуелган закон hэм башка норматив хокукый актларга yзгарешлар турындамэг"ълYмат керY;

Россия Федерациясе белешмэ-хокукый системаларыныц хокукыйlщайга салу олкэлэре буенча яцалыклардан мэьлyмат kepy;
<<Кодекс>> магълYмат компаниясенец <<Региональ законнар аналитигы))автоматлаштырылган моьлyмат системасыннан муниципаль актларныцзаконнарга туры килмэве турында мэгълyмат kepy.
Мониторингны гамэлгэ ашъIру процессын оптимальлэштерY

il:;ж:"о", 
башка мэгълyмат .".r.rЙuр", сервислары файдаланылырга

12.Муниципаль хокукый актларны кабул итYне (бастырып чыгаруны),
YзгэртYне яки Yз кочен югалткан дип тануны (гамэпдrп 

""i*pyn"r) 
тээминитY, очен, элеге нигезлэмэнец 9 пунктьr"оu пур.этелган анаJIиз белан берга,мониторингны гамэлге ашырганда, тубJндаге критерийлар буенчам),ниципаль актларны куллану практикасы турында меьлyматгомумилэштереле hэм бэялэнэ:

кеше hэм гражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен haMзаконлы мэнфэгатьлэрен yтэy;
муниципаль актларны кабул итy (бастырып чыгару) зарурлыгыбилгелэНгэн, зур юридик кочка ия норматив хокукый актлар булу;муниципаль акт чыгарганда, }кирле yзидарэ органы компетенциясечиклэрен саклау;
муницип€Lлъ актта коррупциячел факторлар бупу; иlцтимагыЙмонэсэбатлерне хокукый щайга салуда тулылык; хокук нормаларындаколлизия; юридик-техник характердагы хаталар бупу; nynnur.u"ou,муниципаль акт нигезлэмэлэренец маьнасе" боaу; муниципалъ хокукыйактны кулланганда, хокуксыз яиее нигезсез карарлар, гамеллар (гамэлкылмау);
норматив хокукый актларны куллану тэщрибэсе булу; норматив



хокукыЙ актларны куллануныц берторле практикасы булмау; муниципаль
актны ацлату мэсьэлэларе буенча гариз€Lлар булу (саны) hэм эчтэлеге;

муницип€шь акт белэн lл(айга саJIынган монэсэбэтлэргэ байле ревешта
мора)цэгать итr{елэрнец талэплэрен канэгатьлэндерy (канэгатьлэндерyден
баш тарту) турында закон кочено керган суд актлары haM аларны кабул иту
нигезлэре булу (саны).

1 3.Федераль hэм республика законнарына yзгэрешлэр N4ониторинга
нэти}цэлэре буенча муниципаJIь актларга yзгэрешлэр кертyгэ китерy очрагы
ачыкланганда, щирле yзидарэ органнары тарафыннан :

муницип€lJIь актка Yзгэрешлэр KepTY турында, муниципалъ актныц Yз
кочен югалтуын тану турында, яца муниципаль акт кабул итy турында
тиешле муниципаль акт проектлары эшлэнэ;

муниципаJIь актларны кубрэк юридик коч актлары белэн
тацгэллештерyгэ юнэлдер елгэн б ашка чаралар Kyp елэ.

14.Муницип€шь актларны yзгартy ихтыях(ы тудыручы федераль hэм
республика законнары актларына yзгарешлор кертелгэн очракта, мониторинг
федераль яки ресшублика актын чыгарганнан соц 30 кон эченде yткэрела.

Мониторинг yткэрyгэ нигез булып гражданнарныц, юридик затларныц,
шэхси эшмэкэрлэрнец, дэyлэт хакимияте органнарыныц, муниципаль
берэмлеклэрнец вакиллекле органнары депутатларыныц морэщэгатьлэре,
шулай ук прокуратура мэгъJIyматы торса, (<Россия Федерациясе
прокуратурасы турында) Федераль закон белан билгелэнгэн срокларда
кар€Lла торган прокурор щавабы актларыннан тыш), мониторинг zLлар кергэн
коннэн 30 кон эчендэ гамэлгэ ашырыла. Курсэтелгэн очракларда мониторинг
yткэрy нэтищэларе турында морэя{эгать иткон затка хэбэр итэ.

Федераль haM республика законнары актларыныц ерак перспективада
yз коченэ керэ торган yзгорешлэре ачыкланган очракта, )цирле yзидара
органнарынын норма чыгару эшченлеге планнарына тиешле тозэтмэлэр
KepTY турында тэкъдимнэр кертелэ.

Ш. Мониторинг нати}цаларен тормышка ашыру

15.Vlониторинг нэтюкэлэре буенча муниципаJIь акт проектын эшлеy hэм
муниципаль акт кабул итY, алеге нигезлэмэнец 14 пункты еченче абзацында
кyрсэтелган очрактан тыш, федераль hэм (яисэ) республика законнарыныц
тиешле акты yзгэртелгэн мизгелден ике айдан да соцга калмыйча yткэрела.

1б.Мониторинг yткэрy очен х{аваплы затлар мониторинг нэтих{элэре
турында я(ирле yзидаре органнары }цитэкчелере €LJIдында хисап аеннан соц
килr{е айныц 5 числосыннан да соцга калмыйча хисап тота.

16.1Мониторинг нэтих{элэре турында хисап (мэьлумат) тубэндегелэрне
Yз эенэ аJIа:

мониторинг yткэрy объектъi турында мэьлyмат;
мониторинг yткэрyне башкаручыпар турында мэгълyмат;
мониторинг yткэрy вакыты турында маьлyмат;
хокукыЙ >t(аЙга салу предметына кыскача характеристика, мониторинг

yткарyгэ нигезлэр.
16.2Мониторинг нэтижолоре турында хисап (мэгълумат) тубэндэгеларне
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yз эченэ алырга момкин:
хокукыЙ }каЙга саJIуныц ачыкланган проблемалары турында

\,1эгъ"lY\Iат;

\Iуниципаль актларга yзгэрешлэр KepTy hэм (яки) яца муниципаль
акт:арны кабул итy, гамэлдон чыгару зарурJIыгы турында тэкъдимнар;

тиешJе хокукый монэсабэтлэр олкэсендэ хокукый rкайга салуны
ка\1I1-1-.таштерyгэ юналдерелган мониторинг нэти}цаларена нигезлонгэн башка
нэтI1^.э.lэр hэшл тэкъдимнэр.

17.\Iонrrторинг нэтищэлоре буенча кабат кабул ителгэн муниципаль
aKT--Iap законнар белэн билгелэнгэн тартиптэ hэм срокларда Татарстан
Респl бrикасы \1\,ниципаль норматив хокукый актлары регистрына KepTy
очен;цибэре;rэ.

Олеге регистрга KepTy очен мониторинг нэтищэлэре буенча
ачыкланган, аца кертелмэгэн муниципаль актлар щибэрелэ.

18.N4ониторинг натижаларе буенча хокукый норма чыгару процессын
камиллэштерy буенча тэкъдимнэр хазерлонергэ момкиFI.

IV. }Каваплылык

19.Мониторинг yткэрy hэм хокукьiй ияlат итy эшчэнлеге очен яtаваплы
затлар мониторингны оештыру, шулай ук муниципаль актларньi щирле
yзидарэ органнары карамагында булган тиешле хокукый х{айга салу
олкэсендаге федераль hэм республика законнарына туры Itитерy очен шэхси
(шул исэптэн дисциплинар) жаваплы.

20.Мониторинг йомгаклары буенча тисItэре нэти)цэлэр очен, шул исэптаFi
гражданнарга, юридик затларга, }кэмгыятькэ haM дэlrлэткэ зыян китергэн
гамэллэр (гамэл кылмау) очен законнар нигезендэ жирле yзидаре органнары
житэItчелэре жаваплы.


