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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы "Ненэгэр авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегенец законнарына Ьэм муниципаль норматив хокукый 

актларына узгэреш лэр керту Ьэм аларныц утэлешен мониторинглау турындагы
нигезлэмэне раслау хакында

Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы жирле узидарз органнары 
тарафыннан кабул ителгэн законнарга Ьэм Татарстан Республикасы Балтач 
муниципаль районы жцрле узидарз органнары тарафыннан чыгарылган 
(чыгарылган) муниципаль норматив хокукый актларга мониторинг ясау эшен 
камиллэш теру максатларында, Татарстан Республикасы Балтач муниципаль 
районыныц « Н енэгэр авыл жирлеге» муниципаль берэмлеге Уставына таянып, 
Н енэгэр авыл жирлеге башлыгы КАРАР БИРО:
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Н енэгэр авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенец законнарына Ьэм муниципаль норматив 
хокукый актларына узгэреш лэр м ониторинга уздыру турында куш ымтада бирелгэн 
Нигезлэмэне расларга.
2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Н енэгэр авыл жирлеге» 
муниципаль берэмлегенец закон Ьэм муниципаль норматив хокукый актлары 
узгэреш лэрен мониторинглауны уздыру очен жаваплы дип Н енэгэр авыл жирлеге 
башкарма комитеты житэкчесе урынбасарын билгелэргэ.
3. Н енэгэр авыл жирлеге баш карма комитеты житэкчесе урынбасарын 
вазыйфасындагы инструкциягэ тиеш ле узгэреш лэр кертергэ.
4. “Олеге карарны авыл жирлеге территориясендэ урнашкан мэгълумати стендларда 
игълан итэргэ Ьэм “И нтернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгълуматныц рэсми порталында тубэндэге адрес 
буенча бастырырга: http://pravo.tatarstan.ru.
5.Олеге карарныц утэлешен тикш ереп торуны уземдэ калдырам.

А.З.Ахметханов

http://pravo.tatarstan.ru
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Балтач муниципаль районы 
Ненэгэр авыл жирлеге 
башлыгы карары белэн расланган 

2019 елныц « 12» сентябре, № 7

Н И ГЕЗЛ ЭМ Э
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы " Н енэгэр авыл жирлеге» 

муниципаль берэмлегенен законнарына Ьэм муниципаль норматив хокукый 
актларына узгэреш лэр керту Ьэм аларныц узгэреш лэренэ мониторинг уткэру

турында

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы жирле узидарэ 
органнарыныц законнар Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына узгэреш лэр 
керту м ониторинга (алга таба -  мониторинг, муниципаль актлар, жирле узидарэ 
органнары) муниципаль актларны кабул итуне (басманы) тээмин иту очен 
мэгълумат жыю, гомумилэш теру, анализлау Ьэм бэялэу буенча жирле узидарэ 
органнары тарафыннан уз вэкалэтлэре чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла торган 
системалы, комплекслы Ьэм планлы эш чэнлекне, муниципаль актларны узгэртуне 
яки гамэлдэн чыгаруны (гамэлдэн чыгаруны) тануны куздэ тота.

2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Н енэгэр авыл 
жирлеге» муниципаль берэмлегенен муниципаль хокукый актларына М ониторинг 
ясау Н енэгэр авыл жирлеге башкарма комитеты секретаре тарафыннан уткэрелэ.

3. Ждфле узидарэ органнары мониторинг уткэргэндэ Татарстан Республикасы 
Балтач районы Башкарма комитетыныц ю ридик булеге белэн хезмэттэш лек итэлэр.

4. М ониторинг уткэрунец максатлары булып торалар:
федераль Ьэм республика законнарына туры китеру максатларында муниципаль 
актларны кабул иту, узгэрту яки уз кечлэрен югалткан дип тану ихтыяжларын 
ачыклау;
муниципаль актлардагы коллизиялэрне, карш ылыкларны, житеш сезлеклэрне бетеру, 
хокукый жайга салуда кабатлану;
Жирле узидарэ органнарыныц норматив хокукый базасын системалаштыруны 
тээмин иту;
муниципаль актларда коррупциоген факторларны ачыклау;
муниципаль актлар яисэ аларныц аерым нигезлэмэлэрен (нормаларны) ачыклау); 
хокук куллану нэтижэлелеген арттыру; муниципаль актларны гамэлгэ ашыруныц 
нэтижэлелеген киметуче факторларны ачыклау;
муниципаль актларныц утэлеш ен жирле узидарэ органнарыныц тиеш ле булекчэлэре 
тарафыннан тикшереп торуны гамэлгэ ашыруга булыш лык курсэту; 
нормалар ижат иту процессын камиллэш теру буенча тэкъдимнэр эшлэу.

5. М ониторинг уз эченэ жыю, гомумилэш теру, анализ Ьэм узгэреш лэр 
бэялэуне ала:
федераль конституциячел законнар, федераль законнар, Россия Ф едерациясенец 
башка закон актлары;



алып бару тэртибе турында муниципаль берэмлекнец вэкиллекле органы карары 
нигезендэ алып барыла торган муниципаль норматив хокукый актлар реестрлары 
кулланыла.

10. М ониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэш теру очен 
мэгълумати системаларныц автоматлаш тырылган сервислары (контрактлар тозугэ, 
аларныц операторлары белэн килешулэр тозугэ бэйле курсэтелгэн мемкинлек 
булганда) кулланыла, тээмин итэ:
"Гарант «мэгълумат системасында контрольгэ куелган закон йэм баш ка норматив 
хокукый актларга узгэреш лэр турында мэгълумат керу»;
"Гарант «мэгълумат системасыныц хокукый жайга салуныц тиеш ле олкэлэре буенча 
яцалыклар тасмалары мэгълуматлары керу»;
«Кодекс» мэгълумат компаниясенец «региональ законнар Аналитикы»
автоматлаш тырылган мэгълумат системасыныц муниципаль актлар законнарына 
туры килмэве ачыкланган мэгълуматларыныц килуе.
М ониторингны гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэш теру максатларында башка 
мэгълумат системалары сервислары кулланылырга момкин.

11. М униципаль хокукый актларны кабул итуне (чыгаруны) тээмин иту, 
узгэрту яки уз кечлэрен югалткан дип тану очен мониторингны гамэлгэ ашырганда, 
элеге Н игезлэмэнец 9 пунктында курсэтелгэн анализ белэн бергэ, тубэндэге 
критерийлар буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында мэгълумат 
гомумилэш терелэ Ьэм бэялэнэ:
кеше йэм гражданныц гарантиялэнгэн хокукларын, иреклэрен Ьэм законлы 
мэнфэгатьлэрен утэу;
муниципаль актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелэнгэн зур 
юридик кечкэ ия норматив хокукый актларныц булуы;
муниципаль акт бастырганда жирле узидарэ органы компетенциясе чиклэрен утэу;
муниципаль актта коррупциоген факторлар булу;
жэмэгать менэсэбэтлэрен хокукый жайга салуда тулылык;
хокук нормалары коллизиясе;
ю ридик-техник характердагы хаталар булу;
муниципаль акт нигезлэмэлэренец аны кулланганда мэгънэсен бозу;
муниципаль хокукый актны кулланганда хокукка каршы яисэ нигезсез карарлар,
гамэллэр (гамэл к ы л м ау );
норматив хокукый актларны куллану практикасы булу;
норматив хокукый актларны куллануныц бердэм практикасы булмау;
муниципаль актны ацлату мэсьэлэлэре буенча гаризаларныц булуы (саны) йэм
эчтэлеге;
муниципаль акт белэн жайга салынган менэсэбэтлэргэ бэйле мерэжэгать 
итучелэрнец талэплэрен канэгатьлэндеру (канэгатьлэндерудэн баш тарту) турында 
законлы коченэ кергэн суд актларыныц булуы (саны) Ьэм аларны кабул иту 
нигезлэре.

12. М ониторинг нэтижэлэре буенча муниципаль актларга, жирле узидарэ 
органнарына узгэреш лэр кертэ торган федераль Ьэм республика законнарына 
узгэреш лэр ачыкланган очракта:

4



Курсэтелгэн регистрга керту ечен мониторинг нэтижэлэре буенча 
ачыкланган муниципаль актлар жибэрелэ, анда тотылмыйлар.

17. М ониторинг нэтижэлэре буенча норма чыгару процессын камиллэштеру 
буенча тэкъдимнэр эзерлэнергэ мемкин.

IV. Ж дваплылык

18. М ониторинг уткэру йэм хокук чыгару эш чэнлеге очен жаваплы затлар 
Ненэгэр авыл жирлеге башлыгыныц 2019 елныц 12 сентябрендэге 7 номерлы 
карарыныц 2 пункты нигезендэ шэхси, шул исэптэн мониторингны оештыру ечен 
дисциплинар жаваплылык тоталар, шулай ук муниципаль актларны федераль йэм 
республика законнарына туры китеру очен жирле узидарз органнары карамагына 
караган хокукый жайга салу елкэсендэ уз вакытында жаваплы затлар жаваплы.
19. М ониторинг нэтижэлэре буенча тискэре нэтижэлэргэ, шул исэптэн 
гражданнарга, юридик затларга, жэмгыятькэ йэм дэулэткэ зыян китергэн гамэллэр 
(гамэл кылмау) ечен Н енэгэр авыл жирлеге башлыгы закон нигезендэ жавап тота.
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