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Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы €)ркеш авыл
щирлеге щирле yзидара органнарыны законнар haM норматив

актлары yзгарyе турында мониторингын расл.ау
. турындагы нигезламасе

Татарстан Республикасы Кукмара муницип€tль рчйоr", Оркеш авыл
п(ирлеге )цирле yзидарэ органнарыныц канунчылык hэм муницип€tJIь
норматив-хокукый актлавбуенча мониторингны уздыру эшен камиллэштерy
максатыннан, Оркеш авыл хtирлеге Уставына т€шнып эш итеп, Оркеш авыл
пирлеге Советы карар итэ:

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципалъ районы Оркеш авыл
х{ирлеге хqирле yзидарэ органнарыныц законнарында hэм муниципаJIь
норматив актларында мониторинг yткэрy турында нигезлOмэсен
расларга.

2. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Оркеш
жирлеге }кирле yзидарэ органнарына:
Yрларнец юlqади эшчанлегендо шушы нигезломанец беренче
пунктына таянып эш итOргэ;.
Шушы нигезламане yтэy очен жаваплы кешелэлэр билгелэргэ;
Х(аваплы итеп билгелэнгэн муницип{tль хезмэткэрлернец вазифа
ацлатм€tларына тиешше yзгэрешлэр кертy;
Олеге карарны Татарстан Республикасы Кукмара Iчtуниципалъ районы
Оркеш авыл щирлеге Уставына бастырырга, шулай ук аны Татарстан
Республикасы Кукмара муниципаль районы Оркеш авыл хtирлегенец
Интернет челтэрендэ рэсми сайтында урнаштырырга.

Оркеш авыл х{ирлеге Башлыгы оглэмова А.Ш.

з.



Татарстан Республикасы Кукмара
муниципа-гrь районы Оркеш авыл

щирлеге Советы карары белэн
расланган j\Ъ8 6615" июль 2019 ел

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Оркеш авыл
щирлеге щирле yзидара органнарыныц муниципаль норматив

yзгор ешларена мониторинг yткарy тур ында нигезлома

I. Гомуми нпгезламо /

1. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Оркеш авыл
}цирлеге жирле Yзидарэ органнарыныц канунчылык hэм муниципrLль
НОРМаТиВ-хокукь,lЙ актлар буенча yзгореш мониторингы (алга таба _
мониторг, муницип€lль актлары, п(ирле yзидарэ органнары) )цирле
yзидаро органнары тарафыннан башкарылуш системаJIы,
комплекслы hэм планлы эшне кyз уцында тота.

2. Мониторинг жирле Yзидарэ органнары тарафыннан башкарыла.
3. Х(ирле Yзидара органнары мониторингны уздырганда Кукмара

муниципаль район Оркеш авыл х(ирлеге Советы hэм Кукмара
пц/ниципztль Башкарма комитетыныц баш специ€Lлисты (юристы)
белэн берлектэ эш чLJIып баралар.

4. Мониторингны уздыру очен жирле yзидарэ органнарында iцаваплы
кеше билгелэнэ.

5. Мониторинг уздыруныц максатлары:
федераль hэм республика законнарына туры китерy максатларында
муниципirль актларны кабул ителyе, yзгартелуе hэм аларныц yз кочлерен
югzLлткан дип санuLлуы;
муниципалъ актларда коллизиялорне, каршылыкJIарны, пробелларны бетеру,
хокукый щайга салуда кабатлауланы бетеру;
я(ирле Yзидара органнарыныц норматив хокукый базасын систем€Lлаштыруны
тээмин итY;
муницип€rль актларда коррупциlIчел факторларны ачыкJIау;
кирэге калмагаН гамэлдО файдаланмаган (акryальлеген югалткан)
яисэ&лматтттырылмаган муЕицип€lль актларныц яисэ аларныц аерым
нигезлэмэлэрен ачыкJIау; хокук куллану нэтшкэлелеген арттыру;
муниципilль актларны гамэлгаашыруныц нэтищэлелеген
!

Qакторларны ачыкJIау;
киметrIе

муIrиципttлъ актларныц lтэлешенэ я{ирле yзидара органнарыныц
тиешлебУлекчэлэре тарафыннаН контрольне гамэлгэ ашыруга булышлык
кYрсэтY; нормалар билгелэу процессын камиJIJIэштерY буенча такъдимнэр
эшлаY тора.

6. Мониторинг:
Федеральконстит)дIия, федерilJIьзаконнар, Россия Федерациясенецбашка

закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты укч}злары, Россия Федерациясе Хекумэте



карарлары, федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый
актлары, федералЬ дэрэ}r(эдЭге башка законга кагылышлы норматив хокукый
dктларl

татарстан Республикасызаконнарыhэмбашка норматив хокукыйактлары;
татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы Оркеш авыл

х{ирлеге Уставы, муниципitль актларын щыю, гомумилэштерy,
анализлауhэмyзгэр ешлэрн е бэялэyнеyзэченэала.

7. Мониторинг \rгкэрyнецнигезлэребулып :

федеральhам республика законнарыактларынаyзгэрешларкерту;
муниципЕtлъ актларныц хокукый х(айга садынрIн аерым

олкэлэрдэкуллануны анализлау;
прокуратура органнары мэгьлyматы ;

муниципutпь актларЕщ камиJIпэштерY яки кимчелекJIоре турында
массакyлэм мэгълyмат чаралары мэгьJцrматы;

муниципЕLль актларныц камил булмавы хакында гражданнарныц, юридик
затларныц, шул исоптэн ихlтимагый, фэнни, хокук сакJIау hэм башка
оешм,Lларныц, шэхсИ эшкуарларныц, дэYлэТ хакимиrIте органнарыныц,
муницип€tль берэмлеклэрнец вокиллекJIе органнары депутатларыныц
морэх(эгатьлэре, шул исэптэн тубундэгелэрне yз эченэ апган морэх(агатьлэр
тора:

муницип€tлъ норматив хокукый актлары регистрына кертелгэн
мунициП€шь актларга карата Yткэрелгэн Татарстан Республикасы Юстиция
министрлыгы тарафыннан Yткэрелгэн хокукый экспертиза бэяломэсе;
билгелонгэн тэртиптэ вэкutлэтле затлар тарафыннан эзерлэнгон муниципulлъ
актларга коррупцияге каршы экспертиза бэялэмэсе;
х(ирле yзидарэ органнары yткэрэ торган конференциялэрнец, семинарларныц,
х.lлык тыцлаулары, ижтимагый фикер алышуларныц hэм башка чараларныц
йомгаклау документлары.

II. Мониторинг ITKapy тартибе

8.Щирле Yзидарэ органнары Yз компетенциrIлэренэ кагылган мэсьэлэлэр
буенча олеге Нигезлэмэнец 4 пунктында кyрсэтелгэн х{авапjIы затлар белэн
yзара байлэнештэ мониторинг yткэрэлэр.

мониторинг yткэрy максатларында эшче торкемнар тозелергэ,
кицэшмэлэр, консульТациrIлэР Yткэрелергэ, кирэкJIе мэгьлYмат соратып
Еtлырга, Татарстан Республикасыныц башка муниципаль берамлекJIэре, Росси"
Федерациясе субъектлары тэщрибэсе ейрэнелергэ, башка эш форrаrrар",
кулланылырга момкин.

9. Мониторинг анапиз ашабашкарыла:
элеге Нигезломэнец б пунктында кyрсэтелган актлар;
федераль, республика hэм муниципaль дэрэ}кодэге норматив

хокукыйактларны дэгъвалау эшлэре буенча суд актлары (суд практикасы);
прок}aрор актлары.



"Гарант" могълyмат системасына хокукый
олкэлэре буенча яцалыкJIар хакында могьлyмат kepy;

<Кодекс> мэгъJц/мат компаншIсенец

10. Мониторингны гамелгэ ашыру, х{ирле yзидарэ органнарыныц
норматиВ базасыН анаJIизлау, шулай ук мониторинг йомгаклары by.""u
!ткэрелгэн нормалар yткэрy эше нэтих(элэрен фиксациялаy максатларында
муниципаль берэмлекнец }кирле yзидарэ органнарында муниципitль норматив
хокукый актлар реестрларын оештыру hэм Еlлып бф тартибе йы"дuмуниципаль берэмлекнец вэкиJIлекJIе органы карары нигезендэ кабул йraо.."
муниципttлъ норматив хокукый актлар реестрлары файдаланыла.

1 1. Мониторинг уtкэрYне гамэлгэ ашыру процессын Qптим1лълэштерY
очен:

я(аига сiшуныц тиешле

<<Региональ законнар
чыгаруанапитикасы) аýгоматлаштырылган магьлlмат системасында
Ntуниципаль актларныц законнарга туры килмэве турында мэгьлlмат булунытээмин итуче мэгьлlмати системаларыныц автоматлаштырылган
сервислары(контРактлар, ЕшIарныц операторлары белэн килешYлэр тозYгэ
бэйле кYрсэтелгэн момкинлекJIэр булганда) Фuйд-аныла.

мониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптималълаштерy
максатларында башка МэьJц/мат системалары сервислары файдаланыла ЕLла.

12. Муницип€шь хокукый актларны кабулr итYне (баЪтырып чыгаруны)
yзгэртелешен яки кочен югalлткан (гамэлдэн чыгаруны) дип сан€}лышын
тээмин Иц, элеге Нигезлэмэнец 9 пунктында кlрсэтелгэн анапиз белэн
беррэтгэН муницип€lJIЪ актларнЫц куллаНу практИкасЫ турында МэгъJцrмат
тубэндэге критерийлар буенча гомумилоштерелэ hэм баялэнэ:

кеше hэм Iражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, ирекJIэрен hэм
законлы мэнфэгатьлэренец угэлеше ;

муницип€Lль актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы
билгелоНгэн зуррак юридик кочкэ иrI норматив хокукый актлар Oyopri 

- ^

муницип€Lлъ акт чыгарганда }кирле Yзидарэ органы Yз компетенциrIсе
чикJIарен Yтэве;

мунициПaль актта коррупцИячеЛ факторлар булрr ;
их{тимагый менэ с э бэтлэрне хокукый щайга салуныц тулылыгы ;
хокук нормаларында коллизия;
юридик-техник характердагы хаталар булрr;
муницип€tль актны кулланганда муниципtlль акт нигезлэмэлэренец

мэгънэсе бозылрI;
муниципЕLлъ хокукый актны кулланганда хокуксыз яисэ нигезсез

карарлар, гамэJшэр (гамэл кылмау);
норматиВ хокукыЙ актларны куллану тэ>црибэсе булу;
норматив хокукый актларны куллануда бертерле тэщрибэ булмавы;
мунициП€rль актнЫ ацлатУ масьалэлэре буен"u.uр"зЙар булу (саны) hэм

аларныц эчтэлеге;
муниципаJIь акт белэн жайга саJIынган менэсэбатлэргэ бэйле рэвештэморэ)цэгать итyчелэрнец т€tлэпларен канэгатьлондерy (канэгатьлэндерyдон

баш тарту) турында закон коченэ кергэн суд актларr-бу"у (саны) hrM аларнь,



кабул итY нигезлэре.
13. Мониторинг йомгаклары буенча федералъ hэм республикаdаконнарында yзгарешлар муниципаль актларга yзгорешлэр кертyне тЕ}лэп

иткэн очракта )цирле yзидарэ органнары:
муflициПаль актКа YзгэреШлэр керТу т)lрынДа, муницип€Lль актныц Yз кочен
югaчIтуын тану турында, яца пq/ниципаль акт кабул итy турында тиешле
муниципi}ль актлар проектлары эшлэнэ;
муницип€lль актларны зуррак юридик кочкэ ия булган актлар белэн
тэцгаллаштеругэ юнэлдерелгэн башка чарirпар кyрелэ.

14. Муницип€lль актларны Yзгэртy ихтыях(ы тудырlцы федераль hэм
республика законнары актларына yзгэрешлэр кертелгэн очракта, мониторинг
федералъ яки республика актын чыгарганнан соцЗ0 *е" r"."д, Yткэрелэ.мониторинг yткору_" ý*э нигез булып |ражданнарныц, юридик затларныц,
шэхси эшкуарларныц, дэyлэт хакимияте органнарыныц, }tуниципilль
беромлеклэрнец вэкиллекле органнары депугатларыныц морэх(эгатьлэре,
шулай ук Россия Федерациясе прокуратурасы турында) Федераль закон белэн
билгелэнгэн срокJIарда каралырга тиешле прок}aрор кузэтчелеге актларыннан
гайре башка црокуратура магьщ/маты, торганда мониторинг €tлар керганнэн
соц 30 кон эчеНдэ гамэЛгэ ашырыла. Курсэтелгэн очракJIарда мониторинг
угкэрy нэтих{элэре турында морэх{эгатъ итуче затка хэбэр ителэ.

Федераль hэм республика законнары актларыныц ерак перспективада yз
коченэ керэ торган yзгэрешлэре ачыкJIанган очракта, жирле yзидарэ
органнарыныц норма билгелоу эшчэнлеге планнарына тиешле тозетмэлор
кертy турында тэкъдимнэр кертелэ.

III.Мониторинг ноти}цалорен гамалга ашыру
15. Мониторинг нотип(элэре буенча ,у"йцrrrurr" акт проектын эшлау hэм
муIrиципаль актын кабул иту федераль hэм республика законнарыныц тиешле
акты yзгэргэннэн соц, ике айдан да соцга калмыйча угкэрелэ, 14 нче пунктныц
3 нче абзацьтнда кyрсателгэн очрактан тыш.
1б. Мониторинг yткэрy очен жаваплы затлар мониторинг нэтюцэлоре турында
п(ирле yзидарэ органнары житэкчелэре алдында hэр айныц 5 нче числосыннан
да к€шмыйча хисап тот€шIар.
16, 1. Мониторинг нэти)цэларе турында хисап тубэндагелэрне Yз эчена аJIа:
- мониторинг Yткэру объекты турында мэгьJц4\4ат
- мониторинг yткOрr{елэр турында мэгълyмат
- мониторинг yткерy вакыты турында мэгълyмат
- ХОКУКЫЙ ЩаЙГа СаЛУ ПРеДМеТЫныц кыскача характеристикасы, мониторинг
rtкэрy нигезлэре
16. 2. Мониторинг нэтип(элэре турындагы хисап (мэгъ.гryмат) Yз эченэ
тyбэндэгелэрне €}JIа:

- хокукый щайга салуныц ачрIкJIангап проблем€}лары турындагы мэгьJц/матны;
_ муницип€Lлъ актларга Yзгэрешлэр кертy hэм яца муниципurлъ актларны кабул
итy, юкка чыгару турындагы токъдимнарне;



- тиешле хокукый монэсэбэтлэр олкэсендэ хокукый хqайга салуны
камиллэштеругэ юнолдерелгэн мониторинг нэтищэлэренэ нигезлэнген башка
fi отихlёлэрне hэм тэкъдимнэрне.
17. Мониторинг нэтюцэлэре буенча кабат кабул ителгэн муниципаль актлар
Татарстан Республикасы муниципЕtль Hopмu."" хокукый актлары РегистрынЪ
законнар белан билгелэнгэн тертипта hэм срокларда керту очен щибэрелэ.
олеге регистрга кертy очен мониторинг натшцэлэре буенча ачыкJIанган
муIrиципzrль актлар щибэрелэ, анда тотылмый.
t8. Мониторинг нотих(элэре буенча норма чыгару процессын камиJшэштерY
буенча тэкъдимнэр эзер булырга момкин.

IV. Щаваплылык
19. Мониторинг yткэрy hа"g хокукый иrцат иту эшчэнлеге очен щаваплы затлар
мониторИнгнЫ оештырУ очеН персонЕLЛь (шуЛ исэптэн дисциплинар) щаваплы,
шулай ук муниципЕlJIь актларны хокукый щайга салу олкэсендэ х(ирле Yзидарэ
органнары карамагына караган тиешле федераль hэм республика закоЕнарына
туры китерy очен вакытында я(авап бирэлэр.
20, Тискэре нэти}цэлэргэ, шуЛ исэптэн, гражданнарга, юридик затларга,
щэмгьштькЭ hэМ дэYлэткЭ зыяН китерген мониторинг нэтицэлэре буенча
гамэллэр кылган (гамэллэр кылмаган) ечен хfiрле yзидарэ органнары
я(итэкчелэре законнар белэн тэцгэллектэ щаваплы.


