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Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы " Югары Субаш авыл жирлеге»
муниципаль берэмлегенец законнарына Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына
узгэрешлэр керту Ьэм аларныц утэлешен мониторинглау турындагы нигезлэмэнс раслау
хакында
Татарстан Республикасы Баттач муниципаль районы жирле узидарэ органнары
тарафыниан кабул ителгэн законнарга Ьэм Татарстан Республикасы Балтач муниципаль
районы жирле узидарэ органнары тарафыниан чыгарылган (чыгарылган) муниципаль
норматив хокукый актларга мониторинг ясау эшен камиллэштеру максатларында,
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц « Югары Субаш авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге Уставына таянып. Югары Субаш авыл жирлеге башлыгы КАРАР
БИР8:
1. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц « Югары Субаш авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегенец законнарына Ьэм муниципаль норматив хокукый
актларына узгэрешлэр мониторинги уздыру турында кушымтада бирелгэн Нигезлэмэнс
расларга.
2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыиын « Югары Субаш авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегенец закон Ьэм муниципаль норматив хокукый актлары
узгэрешлэрен мониторинглауны уздыру ечен жаваплы дип Югары Субаш авыл жирлеге
башкарма комитеты житэкчесе урынбасарын билгелэргэ.
3. Югары Субаш авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе урынбасары
вазыйфасындагы инструкциягэ тиешле узгэрешлэр кертергэ.
4. “Олеге карарны авыл жирлеге территориясендэ урнашкан мэгълумати стендларда
игьлан итэргэ Ьэм “Интернет” мэгълумат-тслекоммуникация челтэрендэ Татарстан
Республикасыньщ хокукый мэгьлуматнын рэсми порталында тубэндэге адрес буенча
бастырырга: hitp://pravo.tatarstan.ru
5. Эл ere карарнын утэл<
Авыл жирлеге башлыгы:

торун^х уземдэ калдырам.
Р.Б.Вафин

Байтам муниципаль районы
Югары Субаш авыл жирлеге
башлыгы карары белэн расланган
2019 елныд « 13» сентябре. № 27
НИГЕЗЛ0М0
Татарстан Республикасы Балтач муниципать районы " Югары Субаш авыл жирлеге»
муниципаль берэмлегенец законнарына Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына
узгэрсшлэр керту Ьэм аларныц узгэрешлэренэ мониторинг уткэру турында
I. Гомуми нигсзлэмэлэр
1. Татарстан Республикасы Баллам муниципаль районы жирле узидарэ
органнарыныц закопнар Ьэм муниципаль норматив хокукый актларына узгэрсшлэр керту
мониторинги (алга таба - мониторинг, муниципаль актлар, жирле узидарэ органнары)
муниципаль актларны кабул игуне (басманы) тээмин иту очен мэгълумат жыю,
гомумилэштеру, анализлау Ьэм бэялэу буенча жирле узидарэ органнары тарафыннан уз
вэкалэтлэре чиклэрендэ гамэлгэ ашырыла торган системалы, комгьлекслы Ьэм планлы
эшчэнлекне, муниципаль актларны узгэртуне яки гамэлдэн чыгаруны (гамэлдэн
чыгаруны) тануны куздэ тота.
2. Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районыныц «Салавыч авыл
жирлеге» муниципаль берэмлегенец муниципаль хокукый актларына Мониторинг ясау
Салавыч авыл жирлеге башкарма комитеты житэкчесе урынбасары тарафыннан
уткэрелэ.
3. Ж^ирле узидарэ органнары мониторинг уткэргэндэ Татарстан Республикасы
Балтач районы Башкарма комитетыныц юридик булеге белэн хезмэттэшлек итэлэр.
4. Мониторинг 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. каршылыкларны, житешсезлеклэрне 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 (норматарны) ачыклау);
хокук куллану нэтижэлслеген арттыру; муниципаль актларны гамэлгэ ашыруныц
нэтижэлелеген киметуче факторларны ачыклау;
муниципаль актларпыц утэлешеи жирле узидарэ органнарыныц тиешле булекчэлэре
тарафыннан тикшсреп торуны гамэлгэ ашыруга булышлык курсэту:
нормалар ижат иту процессын камиллэштеру буенча тэкъдимнэр эшлэу.
5. Мониторинг уз эченэ жыю, гомумилэштеру, анализ Ьэм узгэрсшлэр бэялэунс
ала:
федераль конституциячел закопнар. федераль законнар, Россия Федерациясенец башка
закон актлары;
Россия Федерациясе Президенты указларын, Россия Федерациясе Хекумэте карарларын,
федераль башкарма хакимият органнарыныц норматив хокукый актларын, федераль
дэрэжэдэге башка закон норматив хокукый актларын бастырып чыгару Ьэм аларныц уз
кочлэренэ керу тэргибе турында;
Татарстан Республикасы законнары Ьэм башка норматив хокукый актлары проектлары;
Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы " Салавыч авыл жирлеге»
муниципаль берэмлеге Уставы, муниципаль актлар,
6. Мониторинг уткэрунец нигезлэре булып тора:
федераль Ьэм республика законнары актларына узгэрешлэр керту;

хокукый жайга салу олкэсендэ муииципаль актларны куллануны анализлау;
прокуратура органнары мэгълуматы;
муииципаль актларны камиллэштеру зарурлыгы яки житешсезлеклэре турында
массакулэм мэгьлумат чаралары мэгълуматы;
гражданнарнын. юридик затларныц, шул исэптэн жэмэгать, фэнни, хокук саклау Ьэм
башка оешмаларньщ, индивидуаль эшкуарларныц, дэулэт хакимияте органнарыньщ.
муииципаль берэмлеклзрнен вэкиллекле органнары депутатларынын, шул исэптэн уз
эченэ алган. муииципаль актларныц камил булмавы турында мерэжэгатьлэре:
Татарстан Республикасы муииципаль норматив хокукый актлары Регистрына кертелгэп
муииципаль актларга карата Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы тарафыннан
уткэрелгэн Хокукый экспертиза бэялэмэлэре;
муииципаль актларга билгелэнгэн тэртиптэ эзерлэнгэн. аны уткэругэ вэкалэтлс затлар
тарафыннан эзерлэнгэн Коррупциягэ карты экспертиза бэялэмэлэре;
жирле узидарэ органнары тарафыннан уздырыла горган конференциялэрнец,
семинарларныц, гавами тыцлауларныц, жэмэгать фикер алышуларынын Ьэм башка
чараларньщ йомгаклау докуменглары.
И. Мониторинг уткэру тэртибе
7. Жирлеклэрнец жирле узидарэ органнары элеге Нигезлэмэнец 2 пунктында
курсэтелгэн жаваплы затлар белэн узара бэйлэнештэ аларнын компетснциялэре
мэсьэлэлэре буенча мониторинг уткэрэлэр.
Мониторинг уткэру максатларында эшче теркемнэр оештырыла, кицэшмэлэр,
консул ьтациялэр уткэрелэ,
кирэкле
мэгьлумат
соратып алына,
Татарстан
Республикасыныц башка муииципаль берэмлеклэре, Россия Федерациясе субъсктлары
тэжрибэсе ейрэнелэ. эшнец башка формалары кулланыла ала.
8. Мониторинг анализ ярдэмендэ башкарыла:
элеге Нигезлэмэнец 6 пунктында курсэтелгэн актлар исемлеге;
федералы республика Ьэм муииципаль дэрэжэдэге норматив хокукый актларга дэгьва
белдеру турындагы эшлэр буенча суд актлары (суд практикасы);
прокурор реакциясе актлары.
9. Мониторингиы гамэлгэ ашыру. жирле узидарэ органнарыньщ норматив базасын
анализлау, шулай ук мониторинг йомгаклары буенча башкарылган норматив хокукый эш
нэтижэлэрен теркэу максатларында жирле узидарэ органнарында муииципаль норматив
хокукый актлар реестрларын оештыру Ьэм альт бару тэртибе турында муииципаль
берэмлекнец вэкиллекле органы карары нигсзендэ алып барыла торгам муииципаль
норматив хокукый актлар реестрлары кулланыла.
10. Мониторингиы гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэштеру ечен мэгьлумати
системаларныц авгоматлаштырылган сервислары (конграктлар тозугэ, аларньщ
операторлары белэн килешулэр тезугэ бэйле курсэтелгэн мемкинлек бул ганда)
кулланыла. тээмин итэ;
"Гарант «мэгьлумат системасында контрольгэ куелган закон Ьэм башка норматив
хокукый актларга узгэрешлэр турында мэгьлумат керу»;
"Гарант «мэгьлумат сисгемасынын хокукый жайга салуныц тиешле елкэлэре буенча
яцалыклар тасмалары мэгълуматлары керу»;
«Кодекс»
мэгьлумат
компаниясенец
«региональ
законнар
Аналитикы»
авгоматлаштырылган мэгьлумат системасыньщ муииципаль актлар законнарына туры
килмэве ачыкланган мэгьлуматларыыьщ килуе.
Мониторингиы гамэлгэ ашыру процессын оптимальлэштеру максатларында башка
мэгьлумат системалары сервислары кулланылырга момкин.
11. Муииципаль хокукый актларны кабул итуне (чыгаруны) тээмин иту, узгэрту
яки уз кечлэрен югалткан дип тану ечен мониторингиы гамэлгэ ашырганда. элеге
Нигезлэмэнец 9 пунктында курсэтелгэн анализ белэн бергэ, тубэндэге критерийлар

буенча муниципаль актларны куллану практикасы турында мэгълумат гомумилэштерелэ
Ьэм бэялэнэ:
кеше Ьэм гражданыыц гарантиялэнгэн хокукларын. иреклэрен Ьэм законлы
мэнфэгатьлэрен утэу;
муниципаль актларны кабул иту (бастырып чыгару) зарурлыгы билгелэнгэн зур юридик
кечкэ ия норматив хокукый актларнын булуы;
муниципаль акт бастырганда жирле узидарэ органы компетенциясе чикл эре н утэу;
муниципаль актта коррупциоген факторлар булу;
жэмэгать менэсэбэтлэрен хокукый жайга салуда тулылык;
хокук нормалары коллизиясе;
юридик-тсхник характердагы хаталар булу;
муниципаль акт нигезлэмэлэренец аны кулланганда мэгънэсен бозу;
муниципаль хокукый актны кулланганда хокукка карты яисэ нигезсез карарлар, гамэллэр
(гамэл кылмау);
норматив хокукый актларны куллану практикасы булу;
норматив хокукый актларны кулланунын бердэм практикасы булмау;
муниципаль акгны ацлату мэсьэлэлэре буенча гаризаларныц булуы (саны) Ьэм эчтэлеге;
муниципаль акт белэн жайга салынган менэсэбэтлэргэ бэйле мерэжэгать итучелэрнен
талэплэрен капэгатьлэндеру (канэгатьлэндерудэн баш гарту) турында законлы кеченэ
ксргэн суд актларынын булуы (саны) Ьэм аларны кабул иту нигезлэре.
12. Мониторинг нэтижэлэре буенча муниципаль актларга, жирле узидарэ
оргапнарына узгэрешлэр ксртэ торган федераль Ьэм республика законнарына узгэрешлэр
ачыкланган очракта:
муниципаль актка узгэрешлэр керту турында, муниципаль актнын уз кочен югалтуын тану
турында, Яца муниципаль Актны кабул иту турында тиешле муниципаль актлар
проектлары эшлэнэ;
муниципаль актларны зур юридик кечкэ ия актлар белэн туры китеругэ юнэлдерелгэп
башка чаралар курелэ.
13. Федераль Ьэм республика законнары актларына узгэрешлэр кертелгэн очракта.
мониторинг федераль яки республика актларын бастырганнан соц 30 кен эчендэ уткэрелэ.
Мониторинг уткэругэ нигез булып гражданнар, юридик затлар, шэхси эшмэкэрлэр, дэулэт
хакимияте органнары, муниципаль берэмлеклэрнец вэкиллекле органнары депутатлары
мерэжэгатьлэре, шулай ук прокуратура мэгълуматы булса, «Россия Федерациясе
прокуратурасы турында» Федераль законда билгелэнгэн срокларда карала торган
прокурор йогынтысы акгларыннан тьгш, мониторинг 30 кон эчендэ гамэлгэ ашырыла.
Курсэтелгэн очракларда мониторинг уткэру нэтижэлэре турында мерэжэгать иткэн затка
хэбэр ителэ.
Брак перспективада уз кеченэ кергэн федераль Ьэм республика законнары актларына
узгэрешлэр кертелгэн очракта, жирле узидарэ органнарыньщ норма чыгару эшчэнлеге
планнарыпа тиешле тезэтмэлэр керту турында тэкъдимнэр кергелэ.
III. Мониторинг нэтижэлэрсн тормышка ашыру
14. Муниципаль акт проектын эшлэу Ьэм мониторинг нэтижэлэре буенча
муниципаль акт кабул иту, элеге нигезлэмэнен 14 пунктындагы еченче абзацында
курсэтелгэн очрактан тыш, (федераль Ьэм республика законнарыныи тиешле акты
узгэргэннэн сон. ике айдан да соцга калмыйча уткэрелэ.
15. Мониторинг уткэру ечен жаваплы затлар жирле узидарэ органнары
Житэкчелэре алдында хисап тотудаи сон килуче айнын 5 числосыннан ай саен хисап
тоталар.
15.1. Мониторинг нэтижэлэре турында мэгълуматны уз эченэ алырга тиеш:
мониторинг уткэру объекты турында мэгълумат;
мониторингны уткэру башкаручылары турында мэгълумат;
мониторинг уздыру чоры турында мэгълумат;

хокукый жайга салу предметыиьщ кыскача харакгеристикасы. Мониторинг уткэрунец
нигезлэре.
] 5.2. Мониторинг нэтижэлэре турында мэгьлуматны уз эченэ алырга мемкин:
хокукый жайга салуньщ ачыкланган проблемалары турында мэгълумат;
муниципаль актларга узгэрешлэр керту Ьэм яна кабул игу, муниципаль актларны юкка
чыгару турында токъдимнэр;
хокукый монэсэбэтлэр олкэсендэ хокукый жайга салуны камиллэштеругэ юнэлдерелгэн
мониторинг нотижэлэренэ нигезлэнгэп башка нэтижэлэр Ьэм тэкъдимнэр.
16. Мониторинг нэтижэлэре буенча яца кабул ителгэн муниципаль актлар
Татарстан Республикасы муниципаль норматив хокукый актлары Регистрына керту ечен
законнар белой билгелэнгэн тэртиитэ Ьэм вакытларда жибэрелэ.
Курсэтелгэн регистрга керту ечен мониторинг нэтижэлэре буенча ачыкланган
муниципаль актлар жибэрелэ, анда тотылмыйлар.
17. Мониторинг нэтижэлэре буенча норма чыгару процессын камиллэштеру буенча
тэкъдимнэр эзерлэнергэ мемкин.
IV. Ждваплылык
18. Мониторинг уткэру Ьэм хокук чыгару эшчэнлеге ечен жаваплы затлар Салавыч
авыл жирлеге башлыгыныц 2009 елныц 12 сентябрендэге 7 номерлы карарыныц 2 пункты
нигезендэ шэхси, шул исэпгэн мониторингны оештыру ечен дисциплинар жаваплылык
тоталар. шулай ук муниципаль актларны федераль Ьэм республика законнарына туры
китеру ечен жирле узидарэ органпары карамагына караган хокукый жайга салу елкэсепдэ
уз вакьггында жаваплы затлар жаваплы.
19. Мониторинг нэтижэлэре буенча тискэре нэтижэлэргэ, шул исэптэн гражданнарга,
юридик затларга. жэмгыятькэ Ьэм дэулэгкэ зыян китергэн гамэллэр (гамэл кылмау) ечен
Югары Субаш авыл жирлеге башлыгы закон нигезендэ жавап гота.

