
Татарстан Республикасы Олки муниципаль районы

Чуваш Борнае авыл х{ирлеге Советы

кАрАры

20|9 нчы елныц 11 нче июле

Татарстан Республикасы Олки муницип€Lль

районыныц <<Чуваш Борнае авыл х{ирлеге)

муниципалъ берэмлегеЕец законнарына hэм

муницип€шь норматив хокукый актларына

yзгэрешлэр мониторингын yткэрy
турындагы Нигезлэмане раслау хакында

органнарыЕыц Татарстан Республикасы олки муниципаль районы х(ирле Yзидарэ

органнаРы тарафЫннаН кабуЛ ителгоН законнар hэм муниципаль норматив хокукый

актларныц yзгэрешлэренэ мониторинг yгкэрy буенча эшен камиллэштерy

максатларында, Татарстан Республикасы олки муниципаль районы Чуваш Борнае

авыл п(ирлеге Уставына т€UIнып, Татарстан Республикасы Эпки_lиуниципапь

районы Чуваш Борнае авыл щирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1.Татарстан РеспУбликасы олки мунициПаль районыныц <<Чуваш Борнае авыл

щирлеге)) муниципа-пь берэмJIегеt{ец зако ,l нарына haM муницип€Lпь норматив

хокукый актларына Yзгэрешлер мониторингын YTKapY турындагы Нигезлэмэне

расларга (1 нче кушымта)
2. АнЫ Татарстан Республикасы олки муниципа;rь районыныц рэсми

сайтында Интернет-телекоммуникация челтарендэ haM Татарстан Республикасы

Муниципаль берэмлеклэре порт€Lлыныц авыл яtирлеге сайтында урнаштырырга.
З. Башкарылуын контрольдэ тотуt{ы yз остемдэ каJIдырам.

4. олеге карар рэсми басылып чыкканнан соц ун кон узгач yз кочене керэ.

Олки муниципа-rrь районы
Чуваш Борнае авыл жирпеге башл
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расланган

Олки муниципаrrь районы

авыл жирлеге)> муниципаль
норматив хокукый актларына

берамлегенец законнарына

YзгарешIлар мониториЕгын
нигезлама

Гомуми нигезламалар

hoM муниципаль

YTKapY турындагы

Чуваш Борнае авыл хtирлеге

Советы Карары

2}]tg нчы елныц 1 1 нче июле 10 J\Ъ

Татарстан Ресшубликасы Элки муниципаль районыныц << Чуваш Борнае

1.татарстан Республикасы олки муниципалъ районы х(ирле yзидарэ

органнарыныц Татарстан Республикасы олки муниципаль районы х(ирле yзидарэ

органнаРы тарафЫннаН кабуЛ ителгэН законнаР hэм муницип€шъ норматив хокукый

актларныц Yзгэрешлэренэ мониторинг(алга таба-мониторинг, муницишаJIь актлар,

Чуваш Борнае авыл тlирлеге) х(ирле Yзидарэ органнары Yз вэкSLлэтJIэре чиклэренде,

мэьлyматны кабул ит\не (бастырып чыгаруны) тээмин итy очен )цыю,

гомумилэштерy, анализлау hэм бэялэy, муницип€шъ актларны yзгартy яки гамэлдэн

чыгару (гамалдэн чыгару) буенча еист€мtlлы, комплекслы hэм планлы эшчэнлекне

кYзда тота.

2. Мониторинг Татарстан Республикасы олки муниципаJIь районыныц Чуваш

Борнае авыл х(ирлеге тарафыннан yткэрела,
олки3. Чуваш Борнае авыл )цирлеге мониторинг Yткергэндэ g)лки мунициш€шь

районы Советыныц юридик хезмэте (юридик булеге) hэм муниципалъ берэмлекнец

башка жирле yзидарэ органнары белэн хезмэттешлек итэ.

4. Чуваш Борнае авыл х{ирлегендэ мониторинг уtкэрY очен х(авапJIы затпар

билгелонэ.
5. Моrrиторинг yткэрyнец максаты булып торалар:

федералъ hэм республика законнарына туры китерy максатларында

муниципаJIь актларны кабул },1IYгэ, YЗГаР';Yгэ яки Yз кочлэреЕ югаJIткан дип тануга

булган ихтыяхtны ачыклау;

муниципЕtJIь актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, )цитешсезлекJIэрне

бетеру, хокукый х(айга салуда кабатлануны бетеру;

хqцрпе YзидарЭ органнаРыныЦ норматив хокукый базасын системаJIаштыруны

тээмин итY;

муницип€lJIь актларда коррупциоген факторларны ачыкJIау;

кирэк булмаган (акryалълеген югаJIткан) яки практикада кулланылмый торган

муницип€lJIъ актпар яисе€LJIарныц аерым нигезлемэлэрен (нормаларын) ачыклау;

хокУккУЛланУнэТих(элеЛеГенарТТырУ'МУниципаIIЬакТларныГаМэлГэ

ашыруныц нэтип(элелеген киметr-I е ф акторларны ачыклау ;



муниципаль актларныц yтэлешен тиешле х(ирле yзидарэ органнары

булекчэлэре тарафыннан тикшереп торуIJы гамэлге ашыруга булышлык кyрсэтy;

нормалар ихtат итy процессын камиллэштерy буенча тэкъдимнэр эшлэy.

6. Мониторинг щыю, гомумилэштерy, анаirиз hэм узгэрешлэрне бэялэунеуз
эченэ апа:

федераль конституциячел законнар, федера-гrь законнар, Россия
Федерациясенец башка закон актларын;

Россия Федерациясе Президенты указларын, Россия Федерациясе Хокумэте
карарларын, федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый
актларын, федераль дэрэх(эдэге башка законлы норматив хокукый актларын;

Татарстан Республикасы законнары hэм башка норматив хокукый актларын;

Татарстан Республикасы Олки муниципаль районыныц <Чуваш Борнае авыл

х(ирлеге)) Уставын hэм башка муницип€tль норматив хокукый актларын.

7. Мониторинг yткэрy нигезлэре булып тора:

федераль hэм республика законнары актларына yзгэрешлэр KepTy;

хокукый я{айга саJIуныц билгеле бер олкэсендэ муницип€rль актларны

куллануны анапизлау;

прокуратура органнары мэьлlматы ;

массакyл эм мэгълyмат чараiIарыныц муниципаль актларныц х(ите шс езлеклар е

яки камиллэшyе кирэклеге турында мэгълyматы;
муниципаль актларныц камил булмавы турында гражданнарныц, юридик

затларныц, шул исэптэн х(эмэгатъ, фенни, хокук саклау hэм башка оешмаJIарныц,

индивидуzLпь эшкуарларныц, дэYлат хакимиrIте органнарыныц, муниципutль

берэмлеклэрнец вакиллекле органнары депутатларыныц морэхtэгатьлэре, шул

исэптэн:
Татарстан Республикасы муниципаJIъ норматив хокукый актлары Регистрына

кертелгэн муниципаJIъ актJIарга карата Татарстан Республикасы Юстиция
министрлыгы тарафыннан yткэрелгэн Хокукый экспертиза бэялэмэлэре;

билгелэнгэн тэртиптэ аны yткэрyгэ вэкuLгIэтле затлар тарафыннан эзерлангэн

муницип€IJIь актларга коррупциягэ каршы экспертиза бэялэмэлэре;

жирле yзидарэ органнары тарафыннан yткэрелэ торган конференциялэрнец,

семинарларныц, гавами тыцлауларныц, их{тимагый фикер €Lлышуларныц hэм

башка чар€rларныц йомгаклау документлары.
II. Мониторинг yгкарy тартибе

8. Чуваш Борнае авыл х(ирлеге элеге Нигезлэмэнец 4 пунктында кyрсэтелгэн

жаваплы затлар белэн yзара хезмэттешлек итy мэсьэлэлэре буенча мониторинг

уздыра.
Мониторинг уздыру максатларында эшче торкемнэр тозелергэ, кицэшмэлэр,

консультациялэр yткарелергэ, кирэкле меьлlмат соратып €шынырга, Татарстан

Республикасыныц башка муниципаль берэмлекJIэре, Россия Федерациясе

субъектлары тэщрибэсен ейрэнергэ, башка эш форм€Lпары кулланылырга момкин.



9. Мониторингта анаJIизлана:

элеге Нигезлэмэнец б гryнктында кYрсэтелгэн актларныц конституция.Iеллеген
тикшерy турында;

федера_llь, республика hэм муниципаль дарэх(адэге норматив хокукый актларга
(суд практикасына) дэьва белдеру турында эшлар буенча суд актлары (суд
практикасы);

прокурор реакциясе актJrары.

Х{ирле yзидарэ органнарыныц норматив базасын мониторинглауны,
анализлауны гамэлгэ ашыру, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча yткэрелгэн

норматив хокукый эш нэтих{элэрен теркэy максатларында х(ирле yзидарэ

органында муницип€Lпь норматив хокукый актлар реестрын оештыру hэм а_пып

бару тэртибе ryрында муниципаль берэмJIекнец вэкиллекJIе органы карары
нигезендэ zlлып барыла торган муниципаJIь норматив хокукый актлар реестрлары
кулланыла.

1 1. . Мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимизацияlIэy очен
м эьлyмати с истемаJIарныц автоматлаштырылган с ервислары (контрактлар,

аларныц операторлары белан килешyлэр тозy белэн бэйле булгffrUчракта)
кулланыла:

"Гарант" мэгълyмат системасында закон hэм башка норматив хокукый
актларга контрольгэ куелган yзгэрешлэр турында мэгьлlмат I(epy;

'ОГарант" мэгьлyмат системасыныц хокукый х(айга салу олкэлэре буенча
яц€tлыклар тасмЕLлары тарафыннан мэгълyмат Kepy ;

"Кодекс" мэгъл!мат компаниясенец "Региона-гlь законнар ан€Llrитикасы"

автоматлаштырылган мэьлyмат системасы буенча муниципапь актларныц

законнар я(ыелмасына туры килмэyлэре турында маьлlмат алыну.
Мониторингны гамелге ашыру процессын оптимаllьлэштерy максатларында

башка мэгьлyмат системаJIары сервислары кулланыла €шIа.

Мониторингны гамэлгэ аl]]ырганда, ,)леге Нигезлэмэнец 9 пунктында
кyрсэтелган анапиз белан берраттан, муниципапь хокукый актларны тубэндэге
критерийлар буенча куллану практикасы турында мэьлtмат гомумилэштерелэ hэм
бэялэна:

кеше hэм гражданныц гарантиrIлэнгэн хокукларын, ирекJIэрен hэм законлы
манфагатълэрен yTay;

муницип€}ль актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелангэн

зур юридик кочнец норматив хокукый актлары булу;
муниципаль акт чыгарганда щирле yзидарэ органы компетенциясе чиклэрен

YTaY;
муниципаль актта коррупциоген факторлар буrrу;

ихtтимагый монэсэбэтлэрне хокукый rцайга салуда тулылык;

хокук нормалары коллизиясе;

юридик-техник характердагы хат€Lпар бупу;



муниципаль акт нигезлемэлэрне кулланганда мэгънасен бозу;
муницип€tль хокукыи актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез карарлар,

гамэллэр кылу(гамэл кылмау.);

норматив хокукый актларны куллану практикасы булу;
норматив хокукый актларны куллануныц бердэм практикасы булмау;
муницип&пь актны ацлату масьэлэларе буенча гаризаларныц булуы (саны) hэм

эчтэлеге;

муницип€tlrь акт белэн щайга сапынган монэсэбэтлэргэ бэйле рэвештэ
морэп{агать ицчелэрнец т€tлэплэрен канэгатьлэндерy (канэгатьландерyдэн баш
тарту) турында закон кочена кергэн суд актларыныц булуы (саны) haM аларны
кабул итy нигезлэре.

13. Муницип€tль актларга, я(ирле yзи.царэ органнарына yзгэрешлэр кертэ
торган федераль haM республика законнаi )ындагы yзгэрешшэрне мониторинглау
нэтих{элэре буенча ачыкJIанган очракта:

муниципапь актка Yзгэрешлэр KepTY турында, муницип€Lпь актныц 1з кочен
юг€tлтуын тану турында, яц& муниципаJIь актны кабул итy турында тиешле
муницип€шь актлар проектлары эшлэнэ; -

муниципаль актларны зуррак юридик коч актларына туры китерlтэ
юнэлтелгэн башка чаралар кyрелэ.

14. Федералъ hэм республика законнары актпарына yзгэрешлэр KepTy
зарурлыгына китерэ торган yзгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторинг федераль
яки республика акты чыкканнан соц 30 кон эчендэ yткэрелэ

Мониторинг yткэругэ Гражданнар, к)ридик затлар, шэхси эшмакэрлэр, дэyлэт
хакимиrIте органнары9 муницl,{ilаль бера-ча rеклэрнец вэкиллекJIе органнары

депутатларыныц мор э)цэгатьлэре, шулай ук прокуратур а мэгъл!маты, <<Россия

Федерациясе прокуратурасы турында)> Федераль законда билгелангэн вакыт эчендэ
карала торган прокурор х(авабы актларыннан тыш, мониторинг алар керген коннэн
ЕLпып 30 кен эчендэ гамалга ашырыла. Курсэтелгэн очракJIарда мониторинг ytкэрy
нэти)Itэлэре турында морех(эгать итr{е затка хабэр ителэ.

Федера;rь hэм республика законнары актларына ерак перспективада
yзгэрешлэр кертелгэн очракта, щирле yзидарэ органнарыныц норма чыгару
эшчэнлеге планнарына тиешле тозэтмэлэр KepTY турында тэкъдимнэр кертелэ.

III.Мониторинг нати)цаларен тормышка ашыру
15. Муницип€Lпь акт проектын эшлэ1, haM мониторинг нэтип(элэре буенча

муницип€Lпь акт кабул иту федераль haM 1яки) республика законнарыныц тиешле
акты yзгэргэннэн соц ике айдан да соцга ка_гlмыйча, элеге нигезлэмэнец 14

пунктындагы оченllе абзацында к!рсэтелган очрактан тыш yткэрелэ.
16. Мониторинг уздыру очен жаваплы затлар хисаптан соц килгэн айныц 5

числосыннан да соцга калмыйча щирле yзидара органнары п(итэкчелэре Еlлдында

ай саен мониторинг нетих(элэре т.yрында хисап бирэлэр.



16.1 . Мониторинг натияtэлэре турында хисап (мэьлумат) yз эченэ €tлырга

тиеш:

мониторинг уздыру объекты турында мэгълyмат;
мониторинг уздыручылар турында мэьлlмат;
мониторинг уздыру чоры турында моьлyмат;
хокукый х{айга салу предметыныц кыскача характеристикасы, мониторинг

уздыру нигезлэре.
|6.2. Мониторинг нэтих(елере турында хисап (маьлумат) уз эченэ €tлырга

момкин:
хокукый х{айга салуныц ачыкланган проблемалары турында мэьлyмат;
муниципапь актларга yзгэрешлэр KepTy hэм (яки) 

"цu 
актлар кабул иту,

муниципапь актларны юкка чыгару зарурлыгы турында текъдимнер;
тиешле хокукый монэсэбэтлэр олкэсендэ хокукый щайга с€Lпуны

камиллэштерyгэ юнэлдерелгэн мониторинг нэтих{элэренэ нигезлэнгэн башка
нэтих{элер hэм такъдимнэр.

17. Мониторинг нэтияtолоре буенча яца кабул ителгэн муниципаlrь актлар

Татарстан Ресгryбликасы муниципаль норматив хокукый актлары Ремстрына керry
очен законнар белэн билгелэнган тартиптэ heM срокJIарда щибэрелэ.

Курсэтелгэн регистрга KepTy очен мониторинг нэтих(элэре буенча ачыкланган,
анда булмаган муниципапь актлар хqибэрелэ.

18. Мониторинг нэтихtелере буенча нормаJIар ищат итy процессын
камиллаштерy буенча тэкъдимнэр азерлэнергэ момкин.

IV. Щаваплылык
19. Мониторинг уздыру hэм хокукый эшченлек очен х{аваплы затлар

мониторингны оештыру очен шэхси (-ул исаптэн дисциплинар), шулай ук
муниципалъ актларны хокукый щайга саltуныц хtирле yзидарэ органнары
карамагына караган тиешле олкэсендэ федераль hэм республика законнарына туры
китерY очен }цаваплылык тот€Lлар.

20. Мониторинг нэтихtелэре, шул исёптан гражданнарга, юридик затларга,

х(эмгыятькэ hэм дэyлэткэ зыян китергэн ],амэллер (гамэл кылмау) очен законнар
нигезендэ х(ирле yзидарэ органьi )цитакчесе х(аваплы.


