
БЕРЕЗНЯК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫН КИЕ(0111М0

КАР АРЫ

15 нче июль 2019 ел №12

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль 
районы Березняк авыл жирлеге жирле узидарэ 
органнарыны законнар Ьэм норматив актлары 
узгэруе турында мониторингын раслау 
турындагы нигезлэмэсе

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк авыл 
жирлеге жирле узидарэ органнарыньщ канунчылык Ьэм муниципаль 
норматив-хокукый актлар буенча мониторингны уздыру эшен камиллэштеру 
максатыннан, Кукмара муниципаль районы Березняк авыл жирлеге Уставына 
таянып эш итеп, Кукмара муниципаль районы Березняк авыл жирлеге Советы 
карар итэ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк авыл 
жирлеге жирле узидарэ органнарыньщ законнарында Ьэм 
муниципаль норматив актларында мониторинг уткэру турында 
нигезлэмэсен расларга.

2. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк 
авыл жирлеге жирле узидарэ органнарына:

- Урлэрнец ижади эшчэнлегендэ шушы нигезлэмэнец беренче 
пунктына таянып эш итэргэ;

- Шушы нигезлэмэне утэу ечен жаваплы кешелэлэр билгелэргэ;
- Ж^аваплы итеп билгелэнгэн муниципаль хезмэткэрлэрнец вазифа 

ацлатмаларына тиешле узгэрешлэр керту;
3. 0леге карарны Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы 

Березняк авыл жирлеге Уставына бастырырга, шулай ук аны 
Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районыныц Интернет 
челтэрендэ рэсми сайтында урнаштырырга.



Татарстан Республикасы Кукмара 
муниципаль районы Березняк авыл 

жирлеге Советы карары белэн расланган 
№12 “15” июль 2019 ел

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк авыл
жирлеге жирле узидарз органнарыныц муниципаль норматив 

узгэрешлэренэ мониторинг уткэру турында нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмз
1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Березняк авыл 

жирлеге жирле узидарз органнарыныц канунчылык Ьэм муниципаль 
норматив-хокукый актлар буенча узгэреш мониторингы (алга таба -  
мониторг, муниципаль актлары, жирле узидарз органнары) жирле 
узидарз органнары тарафыннан башкарылучы системалы, 
комплекслы Ьэм планлы эшне куз уцында тота.

2. Мониторинг жирле узидарз органнары тарафыннан башкарыла.
3. Жцрле узидарз органнары мониторингны уздырганда Кукмара 

муниципаль район Советы Ьэм Кукмара муниципаль Башкарма 
комитетыныц баш специалисты (юристы) белэн берлектэ эш алып 
баралар.

4. Мониторингны уз дыру вчен жирле узидарз органнарында жаваплы 
кеше билгелэнэ.

5. Мониторинг уздыруныц максатлары:
федераль Ьэм республика законнарына туры китеру максатларында 
муниципаль актларны кабул ителуе, узгэртелуе Ьэм аларныц уз кочлэрен 
югалткан дип саналуы;
муниципаль актларда коллизиялэрне, каршылыкларны, пробелларны бетеру, 
хокукый жайга салуда кабатлауланы бетеру;
Жирле узидарз органнарыныц норматив хокукый базасын системалаштыруны 
тээмин иту;
муниципаль актларда коррупциячел факторларны ачыклау; 
кирэге калмаган гамэлдэ файдаланмаган (актуальлеген югалткан) 
яисэалмаштырылмаган муниципаль актларныц яисэ аларныц аерым 
нигезлэмэлэрен ачыклау; хокук куллану нэтижэлелеген арттыру; 
муниципаль актларны гамэлгэашыруныц нэтижэлелеген киметуче
факторларны ачыклау;
муниципаль актларныц утэлешенэ жирле узидарз органнарыныц
тиешлебулекчэлэре тарафыннан контрольне гамэлгэ ашыруга булышлык 
курсэту; нормалар билгелэу процессын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр 
эшлэу тора.

6. Мониторинг:
Федераль конституция, федераль законнар, Россия Федерациясенец башка 

закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указлары, Россия Федерациясе Хокумэте



карарлары, федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый 
актлары, федераль дэрэжэдэге башка законга кагылышлы норматив хокукый 
актлар;

Татарстан РеспубликасызаконнарыЬэмбашка норматив хокукыйактлары;
Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Уставы, 

муниципаль актларын жыю, гомумилэштеру, анализлау Ьэм узгэрешлэрне 
бэялэуне уз эченэ ала.

7.Мониторинг уткэрунец нигезлэре булып :
Федераль Ьэм республика законнары актларына узгэрешлэр керту;
муниципаль актларньщ хокукый жайга салынуын аерым елкэлэрдэ 

куллануны анализлау;
прокуратура органнары мэгълуматы;
муниципаль актларны камиллэштеру яки кимчелеклэре турында 

массакулэм мэгълумат чаралары мэгълуматы;
муниципаль актларныц камил булмавы хакында гражданнарныц, юридик 

затларныц, шул исэптэн ижтимагый, фэнни, хокук саклау Ьэм башка 
оешмаларныц, шэхси эшкуарларныц, дэулэт хакимияте органнарыныц, 
муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатларыныц 
мерэжэгатьлэре, шул исэптэн тубундэгелэрне уз эченэ алган мерэжэгатьлэр 
тора:

муниципаль норматив хокукый актлары регистрына кертелгэн 
муниципаль актларга карата уткэрелгэн Татарстан Республикасы Юстиция 
министрлыгы тарафыннан уткэрелгэн хокукый экспертиза бэялэмэсе; 
билгелэнгэн тэртиптэ вэкалэтле затлар тарафыннан эзерлэнгэн муниципаль 
актларга коррупциягэ каршы экспертиза бэялэмэсе;
жирле узидарэ органнары уткэрэ торган конференциялэрнец, семинарларньщ, 
халык тыцлаулары, ижтимагый фикер алышуларныц Ьэм башка чараларныц 
йомгаклау документлары.

II. Мониторинг уткэру тэртибе

8. Ж̂ ирле узидарэ органнары уз компетенциялэренэ кагылган мэсьэлэлэр 
буенча элеге Нигезлэмэнец 4 пунктында курсэтелгэн жаваплы затлар белэн 
узара бэйлэнештэ мониторинг уткэрэлэр.

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

9. Мониторинг анализ ашабашкарыла:
элеге Нигезлэмэнец 6 пунктында курсэтелгэн актлар;
федераль, республика Ьэм муниципаль дэрэжэдэге норматив 

хокукыйактларны дэгъвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы);
прокурор актлары.



10. Мониторингны гамэлгэ ашыру, жирле узидарэ органнарыныц 
норматив базасын анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча 
уткэрелгэн нормалар уткэру эше нэтижэлэрен фиксациялэу максатларында 
муниципаль берэмлекнец жирле узидарэ органнарында муниципаль норматив 
хокукый актлар реестрларын оештыру Ьэм алып бару тэртибе турында 
муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары нигезендэ кабул ителгэн 
муниципаль норматив хокукый актлар реестрлары файдаланыла.

11. Мониторинг уткэруне гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэштеру
очен:

“Гарант” мэгълумат системасына хокукый жайга салуныц тиешле 
елкэлэре буенча яцалыклар хакында мэгълумат керу;

«Кодекс» мэгълумат компаниясенец «Региональ законнар 
чыгаруаналитикасы» автоматлаштырылган мэгълумат системасында 
муниципаль актларныц законнарга туры килмэве турында мэгълумат булуны 
тээмин итуче мэгълумати системаларыныц автоматлаштырылган
сервислары(контрактлар, аларныц операторлары белэн килешулэр тезугэ 
бэйле курсэтелгэн мемкинлеклэр булганда) файдаланыла.

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

12. Муниципаль хокукый актларны кабул итуне (бастырып чыгаруны) 
узгэртелешен яки кочен югалткан (гамэлдэн чыгаруны) дип саналышын 
тээмин иту, элеге Нигезлэмэнец 9 пунктында курсэтелгэн анализ белэн 
беррэттэн муниципаль актларныц куллану практикасы турында мэгълумат 
тубэндэге критерийлар буенча гомумилэштерелэ Ьэм бэялэнэ:

кеше Ьэм гражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен Ьэм 
законлы мэнфэгатьлэренец утэлеше;

муниципаль актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы 
билгелэнгэн зуррак юридик кечкэ ия норматив хокукый актлар булуы;

муниципаль акт чыгарганда жирле узидарэ органы уз компетенциясе 
чиклэрен утэве;

муниципаль актта коррупциячел факторлар булуы; 
ижтимагый менэсэбэтлэрне хокукый жайга салуныц тулылыгы; 
хокук нормаларында коллизия; 
юридик-техник характердагы хаталар булуы;
муниципаль актны кулланганда муниципаль акт нигезлэмэлэренец 

мэгънэсе бозылуы;
муниципаль хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез 

карарлар, гамэллэр (гамэл кылмау);
норматив хокукый актларны куллану тэжрибэсе булу; 
норматив хокукый актларны куллануда бертерле тэжрибэ булмавы; 
муниципаль актны ацлату мэсьэлэлэре буенча гаризалар булу (саны) Ьэм 

аларныц эчтэлеге;
муниципаль акт белэн жайга салынган менэсэбэтлэргэ бэйле рэвештэ 

мерэжэгать итучелэрнец талэплэрен канэгатьлэндеру (канэгатьлэндерудэн 
баш тарту) турында закон кеченэ кергэн суд актлары булу (саны) Ьэм аларны



кабул иту нигезлэре.
13. Мониторинг йомгаклары буенча федераль Ьэм республика 

законнарында узгэрешлэр муниципаль актларга узгэрешлэр кертуне талэп 
иткэн очракта жирле узидарэ органнары:
муниципаль актка узгэрешлэр керту турында, муниципаль актныц уз кочен 
югалтуын тану турында, яца муниципаль акт кабул иту турында тиешле 
муниципаль актлар проектлары эшлэнэ;
муниципаль актларны зуррак юридик кечкэ ия булган актлар белэн 
тэцгэллэштеругэ юнэлдерелгэн башка чаралар курелэ.

14. Муниципаль актларны узгэрту ихтыяжы тудыручы федераль Ьэм 
республика законнары актларына узгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторинг 
федераль яки республика актын чыгарганнан соц 30 кен эчендэ уткэрелэ.

Мониторинг уткэругэ нигез булып гражданнарныц, юридик затларныц, 
шэхси эшкуарларныц, дэулэт хакимияте органнарыныц, муниципаль 
берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатларыныц мерэжэгатьлэре, 
шулай ук Россия Федерациясе прокуратурасы турында» Федераль закон белэн 
билгелэнгэн срокларда каралырга тиешле прокурор кузэтчелеге актларыннан 
гайре башка прокуратура мэгълуматы, торганда мониторинг алар кергэннэн 
соц 30 кон эчендэ гамэлгэ ашырыла. Курсэтелгэн очракларда мониторинг 
уткэру нэтижэлэре турында мерэжэгать итуче затка хэбэр ителэ.

Федераль Ьэм республика законнары актларыныц ерак перспективада уз 
коченэ керэ торган узгэрешлэре ачыкланган очракта, жирле узидарэ 
органнарыныц норма билгелэу эшчэнлеге планнарына тиешле тезэтмэлэр 
керту турында тэкъдимнэр кертелэ.

Ш.Мониторинг нэтижэлэрен гамэлгэ ашыру
15. Мониторинг нэтижэлэре буенча муниципаль акт проектын эшлэу Ьэм 
муниципаль актын кабул иту федераль Ьэм республика законнарыныц тиешле 
акты узгэргэннэн соц, ике айдан да соцга калмыйча уткэрелэ, 14 нче пунктныц 
3 нче абзацында курсэтелгэн очрактан тыш.
16. Мониторинг уткэру очен жаваплы затлар мониторинг нэтижэлэре турында 
жирле узидарэ органнары житэкчелэре алдында Ьэр айныц 5 нче числосыннан 
да калмыйча хисап тоталар.
16. 1. Мониторинг нэтижэлэре турында хисап тубэндэгелэрне уз эченэ ала:
- мониторинг уткэру объекты турында мэгълумат
- мониторинг уткэручелэр турында мэгълумат
- мониторинг уткэру вакыты турында мэгълумат
- хокукый жайга салу предметыныц кыскача характеристикасы, мониторинг 
уткэру нигезлэре
16. 2. Мониторинг нэтижэлэре турындагы хисап (мэгълумат) уз эченэ 
тубэндэгелэрне ала:
- хокукый жайга салуныц ачыкланган проблемалары турындагы мэгълуматны;
- муниципаль актларга узгэрешлэр керту Ьэм яца муниципаль актларны кабул 
иту, юкка чыгару турындагы тэкъдимнэрне;



- тиешле хокукый менэсэбэтлэр елкэсендэ хокукый жайга салуны 
камиллэштеругэ юнэлдерелгэн мониторинг нэтижэлэренэ нигезлэнгэн башка 
нэтижэлэрне Ьэм тэкъдимнэрне.
17. Мониторинг нэтижэлэре буенча кабат кабул ителгэн муниципаль актлар 
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына 
законнар белэн билгелэнгэн тэртиптэ Ьэм срокларда керту ечен жибэрелэ. 
Элеге регистрга керту очен мониторинг нэтижэлэре буенча ачыкланган 
муниципаль актлар жибэрелэ, анда тотылмый.
18. Мониторинг нэтижэлэре буенча норма чыгару процессын камиллэштеру 
буенча тэкьдимнэр эзер булырга мемкин.

IV. Ж^аваплылык
19. Мониторинг уткэру Ьэм хокукый ижат иту эшчэнлеге ечен жаваплы затлар 
мониторингны оештыру ечен персональ (шул исзптзн дисциплинар) жаваплы, 
шулай ук муниципаль актларны хокукый жайга салу елкэсендэ жирле узидарэ 
органнары карамагына караган тиешле федераль йэм республика законнарына 
туры китеру ечен вакытында жавап бирэлэр.
20. Тискэре нэтижэлэргэ, шул исэптэн, гражданнарга, юридик затларга, 
жэмгыятькэ Ьэм дэулэткэ зыян китергэн мониторинг нэтижэлэре буенча 
гамэллэр кылган (гамэллэр кылмаган) ечен жирле узидарэ органнары 
житэкчелэре законнар белэн тэцгэллектэ жаваплы.


