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Арча муниципаль райоцы Сея{е авыл )цирлеге }цирле yзидара
органнары закоцнарыца haM муниципаль норматив хокукый актларына

yзгарешлар кертy моциторингы yткарy турында Нигезлама раслау
турында

Арча муниципЕtль районы cerke авыл }цирлеге х{ирле yзидарэ органнары
тарафыннан кабул ителгэн (бастырылган) .uпо""uрга hэм ,у""ц".r€lJIъ норматив
хокукый актпарга Yзгэрешлэр KepTy мониторингы Yткарy буенча Арча
муниципаль районы Сеще авыл яtирлеге ll(ирле yзидаро органнары эшчанлеген
камиллэштерy максатында, Арча муниципаль районы cexqe авыл жирлегеУставына таянып, Арча муниципалъ районы Сех(е авыл х{ирлеге Советы *upup
чыгарды:

1. Арча муниципаль районы Сеще авыл жирлеге п{ирле Yзидарэорганнары законнарына hэм муниципаль норматив хоtсукый u*oupurrruyзгарешлер kepTy мониторингы yткэрy ryрында бирелгэн Нигезламене
расларга.

2. Арча муницип€}JIь районы Сеще авыл х(ирлеге }цирле Yзидарэорганнарына:
yз нормаларын чыгару эшченлегендэ элеге Карарныц 1 нче пункты белэн

расланган Нигезлэмэгэ таянып эш итэргэ;
элеге Нигезлэмэ Yтэлеше очен я{аваплы кешелэрне билгелэрге;
)л(аваплы итеп билгелэнгэн муниципалъ хезмэткерлэрнец вазыйфаи

кyрсэтмэлэренэ тиешле yзгарешлар кертерга.
З, олеге карарнЫ Татарстан Республикасы Арча муниципЕшъ районыСе;це авыл )цирлеге Уставында билгелэнган тэртиптэ х.IJIыкка щиткерергэ,шулаЙ ук Интернет мэьлYмати-телекоммуникацион чёлтарендэ Татарстан

Республикасы Арча муниципаль районыныц рэсми сайтында урнаштырырга.
4, елеге карарныц yтэлешен тикшерyне yз щаваплыгымда калдырам.
5. олеге карар аны рэсмй рэвtqштэ бастырганнан соц ун кон yткэч yз

кочене керэ.
.l

Ф \о)l;.rrf;|Рлn,

Сеяtе авыл щирлеге Гибадуллина Г.М.



Расланды
Арча муниципаль районы
Сея{е

авыл я{ирлеге Советьтныц
2019 елныц к01> июль
94 нче номерлы карары
белэн

Арча муниципаль районы Се}це
авыл }цирлеге ?цирле yзидара органнары законнарына hoМ

муциципаль норматив хокукый актларына yзгорешлар кертy
моциторингы YткарY турында IIигезлама

I. Гомуми нигезламэлар

1. Арча муЕиципаль районы Сеще авыл х(ирлеге х{ирле Yзидарэ органнары
законнаРына heM мунициП€Lль норматив хокукый актларына Yзгэрешлэр кертY
мониторингы (алга таба - мониторинг, муниципаJIъ актлар, п{ирле Yзидарэ
органнары) хqирле yзидарэ органнары тарафыннан yз вэк€rлэтлэре чикларенда
муницип€Lпь актларны кабул иту (бастырып чыгару), аларга Yзгэрешлэр кертY
ЯКИ YЗ КОЧЛаРеН ЮГаJIТКаН ДиП ТанУ (кире кагу) максатында мэгълyмат }кыю,
гомумилэштерY, анализлау hэм бэялэу буенча системuUIы, комплекслы hэм
планлы эшчэнлек Ешып баруны кyздэ тота.

2. Мониторинг Арча муниципаль районы Сея{е авыл }цирлеге п(ирле
yзидарэ органнары тарафыннан башкарыла.

з. Х{ирле yзидара органнарында мониторинг yткэрy очен п{аваплы
кешелэр билгелэнэ.

4. Мониторинг yткорyнец максатлары:
федераль haM республика

муниципаJIь актларны кабул иту,
законнарына туры китерy максатында
.Lларга Yзгэрешлэр KepTY яки Yз кочлэрен

юг€Lлткан дип тану ихтыях(JIары барлыгын ачыкJIау;
муниципаль актларда коллизиялэр, каршылыШ8р, бушлыкларны, хокукый

>цайга сuLлуда кабатлауларны бетеру;
х{ирле yзидарэ органнарыныц хокукый-норматив базасын системага

китерyне таэмин итy;
муницип€LIIъ актларда ришвэтчелек факторларын ачыклау;
гамалда файдаланылмаган (эhэмиятен юг€tлткан) яки кулланылмый торган

муниципаJIь актларны яки €Lларныц аерым нигезлэмэлэрен (нормаларын)
ачыкJIау;

хокук куллану нети)цэлелеген арттыру; муницип€lJIь актларны тормышка
ашыру нэтия{элелеген киметэ торган факторларны ачыклау;

щирле Yзидарэ органнарыныц тиешле булекчэлэре тарафыннан
муниципаль актлар yтэлешен тикшерyгэ ярдэм кyрсэтy;

нормЕLлар чыгару процессын камиллэштерY буенча тэкъдимнэр эшлэY.
5. Мониторинг yз эченэ:

федера_гrь конституция законнарын, федераль законнарны, Россия



l'
Федерациясенец башка закон актларын;, Россия Федерациясе Президенты указларын, Россия Федерац иясехокумэте карарларын, федераль башкарма хакимият органнары нормативхокукый актларын, федера-гrь дэрап{эдаге башка законга кагылышлы нормативхокукый актларны;

татарстан Республикасы законнарын hэм башка
актларын;

норматив хокукый

Арча муниципалЬ районы Сеще авыл я{ирлеге Уставын, муницип€lJIь
актларны N{ыюны, гомумилэштерYне, анzUIизлауны hэм бэялэYне EUIa.

6. Мониторинг Yткэрy очен нигез булып,opu,
федералъ hэм республика актларына yзгэрешлер kepTy;
хокукый щайга салуныц аерым олкэсендэ муницип€UIь актлар куллануныанализлау;
прокуратура органнарыннан кергэн мэьлyмат;
муниципсtлъ актларда булган кимчелеклэр яки €Lпарны камиллаштерyкирэклеГе турынДа массакYлэм мэЬлYмат чар€Lларыннан керген мэьлYмат;
муниципаль актларныц камил булмавы турында, шул исэптэн:
Татарстан Республикасы муницип€Lль норматив хокукый актлары

регистрына кертелгэн муниципаль актларга карата Татарстан Республи*uъ",юстиция министрлыгы уздырган хокукый экспертиза натихtэлэрен;
вэк€rлэтле затлар тарафыннан тиешле тэртиптэ Yткэрелгэн муницип€Lпъактларныц ришвэтчелеккэ каршы экспертизасы нэтияtэларен;
конференция, семинарлар, ачык тыцлаулар, жэмегать фикер алышуларыhэм хlирле yзидарэ органнары тарафыннан у.дrrр"rпа торган башка чараларныцйомгаклау документларын yз эченэ аJIган гражданнардан, юридик затлардан,

,шул исэптэн их{тимаГый, фэнни, хокук саклаУ hэм башка оешм€UIардан, шэхсиэшмэкэрлардэн, дэYлэт хакимияте органнарыннан, муницип€lJIъберэмлекларнец вэкиллекJIе органнары депутатларыннан кергэнморэп(эгатълэр.

II. Мониторинг yткарy тартибе

7, Х(ирле Yзидарэ органнары Yз вэк€UIатлэренэ караган сораулар буенчаэлеге Нигезлэмэнец 4 нче пунктында кyрсэтелгэн }кавааплы кешелэр белэнберлектэ мониторинг уздыра.
МОНИТОРИНГ YТКЭРY МаКСаТында эшче торкемнер тозелергэ, кицэшмэлэр,консулътациялэр Yткэрелергэ, кирэкле мэьлYмат соратып €}JIынырга, ТатарстанРеспубликасыныц, Россия Федерациясе .убr.*rrrарыныц "башка муFицип€Lльберэмлеклэре тощрибэсе ойрэнелергэ, башка эш торлере кулланылырга

момкин.
8. Мониторинг:
элеге Нигезлэмэнец б нчы пунктында кyрсэтелген актларны;
федераль, ресгцrблика hэм муницип€Lль дэрэщэдэге "o|rur"" хокукый

актларнЫ дэьв€Lлау эшлэре буенча суд актларын (ЪуЛ практикаЪын);
прокурор актларын анализлау аша башкарыла.
9, Мониторинг yткэрy, жирле yзидарэ органнарыныц норматив базасын



анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча башкарылган нормаларчыгару натижэлэрен билгелэу максатында )цирле yзидара органнарында
муницип€Lль норматив хокукый актлар реестрын булдыру hэм алыгr барутэртибе турында муниципаль берэмлекJIэрнец вэкиллекле органнары карарынигезендэ чLлып барыла торган муниципалъ норматив хокукый актлар
кулланыла.

10. Мониторинг yткэрy барышын х{ицеллэштерy очен мэьлyмат
систем€шарыныц автоматлаштырылган сервислары (аларныц операторлары
белэн контракт, килешy тозy момкинлеге булган очракта) кулланыла. Длар:

<консулътант Плюс> мэьлyмат системасында тикшерyгэ куелган
законнар hэм башка норматив хокукый актларга yзгэрешлэр I(epTy турында;

<Консультант Плюс> МэьJц/мат системасында тиешле хокук олкэсе
буенча яцЕшыклар кертелy турында;

<<Кодекс>> мэгълYмат компаниясыныц <<Тобэк законнары анаJIитигы)(кАналитиК регион€ШьногО законодателъства)) автоматлаштырылган
мегълyмат системасына муниципалъ актларныц законнарга туры килмэy
очраклары турында мэгълyмат керyне тээмин ите.

Мониторинг Yткэру барышын хlицелэйтY максатында башка МэьJц/мат
систем€Lпары сервислары кулланылырга момкин.

1 1. МуниципалЬ актларнЫ кабул итY (бастырып чыгару), аларга
YзгэрешЛэр кертy яки Yз кочлэрен юг€UIткан дип тану (кире кагу) йu*.u""rrrдuмониторинг yткэрган вакытта элеге Нигезлэмонец g нчы пунктында
кyрсэтелген анализ белэн беррэттэн муницип€tль актларны куллану гамэлетурындагы мэгълlмат тубендаге критерийлар буенча бэялэнэ:

кеше hэм гражданныц гарантиrIлэнгэн хокукJIарын, ирекJIэрен hэм законлы
мэнфэгатълэрен yтэy;

муницип€lJIь актларны кабул иry (бастырып чыгару) кирэкJIеген билгелиторган югарырак юридик кочкэ ия норматив хокукый актлар бу"у;
мунициП,lJIь акТ кабул иткэндэ щирле Yзидарэ органы вэкалэтлере чигенда

эш итY;
муницип€Lпь актта ришватчелек факторлары булу;
и)цтимагый монэсэбэтлэрне хокукый щайга салуда тулылык;
хокук нормчLпары коллиз ияае;
юридик-техник характердагы хатаJIар буrу;
кулланган вакытта муницип€LIIъ акт нигезлэмэлэренец мэьнэсен
муницип€rль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисе нигезсез

гамаллэр (гамэл кылмау) буrу;
норматиВ хокукыЙ актларны куллану практикасы булry;

бозу;
карарлар,

норматиВ хокукыЙ актларны куллануныц берторле практикасы булмау;
мунициПЕшь актНы ацлатУ мэсъэлэлэре буенча гариз€lJIар булу (санф hэм

ЕLJIарныц эчтэлеге;
муницип€tль акт белэн щайга салынган монэсэбэтлэрга бэйле рэвештэморэп{эГатъ итr{елернеЦ т€LлеплаРен канэгатълэндеРy (канэгатьлэндерyдэн баштарту) турында законлы коченэ кергэн суд актлuрЪ П"пл €rларны кабул иту

нигезлэре булу (саны).
12. МонИторинг нэтия{алоре буенча муницип€UIъ актларга Yзгареш кертYне



Т€lJIЭП ИТYЧе феДеРаЛЬ hЭМ РеСПУбЛика законнарына кертелгэн yзгерешлерачыкланса, )п{ирле yзидарэ органнары тарафыннан :муницип€Lль актка YзгэреШлэр керТY турынДа, муницип€lJIъ актларныц YзкочеН югалтуЫ турынд4 ЯЦО мунициПаJIъ акТ кабуЛ итY турында муниципсlJIъакт проектлары эшлэнэ;
муницип€IJIъ актларны югарырак юридик кочкэ ия булган актларга турыкитерyгэ юнэлдерелгэн башка чаралар кyрелэ.
13' ФеДеРаЛЪ hЭМ РеСПУбЛИКа Законнары актларына кертелгэн yзгерешлэрМУНИЦИПаJIЬ аКТЛаРГа Да YЗГэреш кертYне ,тrr, иткэн очракта мониторингфедераль яки республика unr", чыкканнан соц 30 кон эчендэ бu-оuр"rпu.мониторинг yткэругэ нигез булып .рu*оu"rпардан, юридик затлардан,шэхси эшмэк

б.р"^',,.*"р;;iо*оff :;""Ёili:- ;х"#Ё: "тffi;ffi},:Jr"l.д
морэ)цегатълэр, шулай ук прокуратура мэьлYматы торган очракта, <<РоссияФедерациясе прокуратурасы турындil) Федералъ законда билгелэнган вакытар€шыгында караJIа торган прокурор u*rnup"i"Ha' тыш, мониторинг мондыйморэщэгатЪ haM мэгълYмаТ кергэн коннэн соц 30 кон эчендэ Yткэрелэ.Мониторинг YткэрY нети}r(элэре турында морэх{эгатъ итIчегэ хабар ителэ.Федера,гlъ hэм республикъ законнары актларыныц ерак ,,ерспективада yзкоченэ керэ торган yзгэрешлэре ачыкланган очракта щирле yзидарэ
-|iff ir."1ХН.]::##::rlНi:i.Ь'""'О""",u,,rарынатиешлетозэтмэлэр

III. Мониторинг ноти?{tаларен тормышка ашыру
14, МониторинГ нэтищеларе буенча муниr{ип€}JIъ акт проектын эшлэу hэмМУНИЦИП€lJIЪ аКТНЫ КабУЛ ИТУ фе3еРаЛЪ Ъ"' iro") ресггубл"оu' .uооннары актынаyзгареш кертканнэн соц, алеге Нигезлэм".ra* 14 нче пунктыныц оченче кызылюлында кyрсэтелгэн очрактан тыш, ике айдан да соцга калмыйча башкарыла.15. Мониторинг yткэру очен жаваплы Кеттrgлзр щирле yзидарэ органнарыщитэкчелэре €tлдында хисаптан соц килyче айныц s .r".оъ.ыннан да соцгакалмыйча мониторинг нэтия{елэре турында хисап тота.15,1. Мониторинг нетюкэлере турында хисап (мэьлумат) Yз эченэтубэндаге мэьлyматларны €}JIырга тиеш:

мониторинг yткэру объекты турында;
мониторинг yткэргэн кешелар турында;
мониторинг yткарy вакыты турында;
хокукый щайга са''уныц кыскача баяламэсе, мониторинг yткэрy сабэбе.15,2. Мониторинг нэтюкэлэре турында хисап (мэгълумат) Yз эченэтубэндоге меьJц/матларны алырга момкин:
хокукый lл(айга СаJý/ныц ачыкланган проблем€Lлары турында;муницип€lJIъ актларга Yзгэрешлер кертY hэм (якi) й; iй"ч"палъ актларкабул иry, кире каry буЪноu.эпЪдrr""р;
хокукый монэсэбЭтлэрнеЦ аерыМ олкесендэ хокукый х(айга саJIуныкамиллештерyгэ юнэлдерелгэн hэм rо.,"rор"rra нэтип{элэрене нигезлэнгэнбашка тэкъдимнэр.



16, Мониторинг нэтюцэлере буенча яца кабул ителгэн мунициI€IJIь актларзаконда каралган тэртиптэ hэм вакыт арЕuIыгында Татарстан Республипu.",
муниципаль хокукый актлар регистрына кертY очен щибэрелэ.

олеге регистрга кертy очен мониторинг нэтиrпq.rrrръ буенча ачыкланган.
анда булмаган муниципалъ актлар >цибэреlrэ. 

' t J --- --'

17. Мониторинг нэтюцэлэреннэн чыгып, нормалар чыгару процессын
камиллэштерy буенча такъдимнэр эзерлэнерга момкин.

IV. Щаваплылык

18, Мониторинг yткэрy, }кирле yзидара органнары эшчэцлегенэ караган
хокукый щайга сапуныц тиешле олкасендэ муницип€шъ актларны федерал" hэм
республика законнары белэн тэцгэллештерyне вакытында башкару оченмониторинг yткарy hэм хокук чыгару эшчэнлеге очен щаваплы кешелэр шэхси(шул исэптан дисциплинар) х{авап бирэ.

19, Мониторинг натищэлэре буенча тискэре нэтип{элэргэ, шул исэптэнгражданнарга, юридик затларга, х(эмгыятькэ hэм д"уп..*Ъ зыян китергэнгамэллэр (гамэл кылмау) очен хtирле yзидаре органнары )щитэкчелере закон
буенча п{авап бирэ.


