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КАРАР

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль норматив хокукый
актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль

норматив хокукый актларга экспертиза ясау турындагы нигезләмәне раслау
хакында

«Россия  Федерациясендә  җирле  үзидарә  оештыруның  гомуми  принциплары
турында» 6.10.2013 №131-ФЗ Федераль законның 46 статьясы, «җирле үзидарә турында
«2014 елның 10 маендагы 30-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына» Татарстан
Республикасы  норматив  хокукый  актлары  проектларының  җайга  салу  йогынтысын
бәяләүне уздыру һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына экспертиза
ясау  тәртибе  турында  «2014  елның  7  мартындагы  14-ТРЗ  номерлы  Татарстан
Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында»,  шулай ук җайга  салу карарларын
әзерләү  һәм  кабул  итү  өлешендә  муниципаль  идарә  процессларының  нәтиҗәлелеген
арттыру һәм камилләштерү максатларында карар бирәм:

1.Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль норматив хокукый
актлары  проектларының  җайга  салу  йогынтысын  бәяләүне  уздыру  һәм  муниципаль
норматив хокукый актларга экспертиза ясау турында Нигезләмә (кушымта) расларга.

2.Икътисад  һәм  эшкуарлык  бүлеген  һәм  Лаеш  муниципаль  районы  Башкарма
комитетының  юридик  бүлеген  җайга  салу  йогынтысын  бәяләү  өлкәсендә  вәкаләтле
бүлекчәләр итеп билгеләргә.

3. «Муниципаль норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын
бәяләүне уздыру һәм муниципаль норматив хокукый актларга экспертиза ясау турындагы
нигезләмәне раслау хакында» 2015 елның 1 декабрендәге 2745 номерлы карар үз көчен
югалткан дип танырга.

4. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес
буенча  бастырып  чыгарырга:  http://pravo.tatarstan.ru  һәм  Лаеш  муниципаль  районының
рәсми  сайтында  Интернет  мәгълүмати-телекоммуникацион  челтәрендә  түбәндәге  адрес
буенча: http://laishevo.tatarstan.ru. 

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Лаеш муниципаль районы Башкарма
комитеты җитәкчесе урынбасары В.Э. Тябинга йөкләргә.

Руководитель                       И.Ф.Зарипов
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Карарга кушымта 
Башкарма
Лаеш муниципаль районы
муниципаль район башлыгы
елның 12.11. 2019 елның 29 ноябре
№ 3212

ЭШ
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы муниципаль норматив хокукый

актлары проектларының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру һәм муниципаль
норматив хокукый актларга экспертиза үткәрү турында

1. Гомуми нигезләмәләр

1. Әлеге  нигезләмә  муниципаль  норматив  хокукый актлар  проектларының (алга
таба-муниципаль  норматив  хокукый  актлар  проектларының)  җайга  салу  йогынтысын
бәяләүне уздыру тәртибен билгели – актлар проектлары), муниципаль норматив хокукый
актларга  экспертиза  ясау,  акт  проектында,  эшкуарлык  һәм  инвестиция  эшчәнлеге
субъектлары өчен артык вазыйфалар, тыюлар һәм чикләүләр кертә торган яисә аларны
кертүгә  этәрә  торган  нигезләмәләрне,  эшкуарлык  һәм  инвестиция  эшчәнлеге
субъектларының,  муниципаль  берәмлек  бюджетының,  эшкуарлык  һәм  инвестиция
эшчәнлеген гамәлгә ашыруны нигезсез кыенлаштыра торган нигезләмәләрне,  гамәлдәге
норматив  хокукый  актларда  эшкуарлык  һәм  инвестиция  эшчәнлеге  субъектларының
нигезсез чыгымнары барлыкка килүгә ярдәм итә торган нигезләмәләрне, нигезләмәләрне,
эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеген гамәлгә ашыруны нигезсез кыенлаштыра торган
нигезләмәләрне ачыклау максатларында, шулай ук көндәшлекне чикләүгә нигезсез ярдәм
итә торган нигезләмәләрне дә кертергә кирәк.

Җайга салу йогынтысын бәяләү Лаеш муниципаль районы Башкарма комитетының
тармак (функциональ) структур бүлекчәләре тарафыннан эшләнә торган акт проекты (алга
таба – профильле бүлек) эшчәнлеге өлкәсенә карый.

Җайга  салу  йогынтысын  бәяләү  өлкәсендәге  вәкаләтле  бүлекчәләр  (алга  таба  –
вәкаләтле  бүлекчәләр)  актлар  проектларының  җайга  салу  йогынтысын  бәяләүне  һәм
норматив  хокукый  актларга  экспертиза  үткәрүне  норматив  һәм  методик  тәэмин  итүне
гамәлгә ашыралар.

Эшкуарлык  һәм  инвестицион  эшчәнлекне  гамәлгә  ашыру  мәсьәләләренә
кагылышлы  актлар  проектларының  җайга  салу  йогынтысын  бәяләү  «Россия
Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның
6 октябрендәге  131-ФЗ номерлы Федераль  закон  (алга  таба-федераль  закон)  нигезендә
җирле  үзидарә  органнары  тарафыннан  үткәрелә.  –  131-ФЗ  номерлы  Федераль  закон),
«Татарстан  Республикасы  норматив  хокукый  актлары  проектларының  җайга  салу
йогынтысын бәяләүне уздыру һәм Татарстан Республикасы норматив хокукый актларына
экспертиза ясау тәртибе турында» 2014 елның 7 мартындагы 14-ТРЗ номерлы Татарстан
Республикасы  Законы,  «җирле  үзидарә  турында  «Татарстан  Республикасы  Законына
үзгәрешләр  кертү  хакында  "  2014  елның  10  маендагы  30-ТРЗ  номерлы  Татарстан
Республикасы Законы», «Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары
тарафыннан кабул ителә (чыгарыла) торган гамәлдәге норматив хокукый актларның һәм
норматив  хокукый  актлар  проектларының  Татарстан  Республикасында  җайга  салу
йогынтысын гавами бәяләү тәртибен раслау турында "2012 елның 31 декабрендәге 1182
номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән расланган әлеге
нигезләмә  һәм  башка  норматив  хокукый  актлар  нигезендә  гамәлгә  ашырыла  торган
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норматив хокукый актларның һәм норматив хокукый актлар проектларының җайга салу
йогынтысын ачык бәяләү тәртибен раслау хакында" 2012 елның 31 декабрендәге

2. Җайлау йогынтысын бәяләүгә эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеген гамәлгә
ашыруга кагылышлы җирле әһәмияттәге түбәндәге мәсьәләләр буенча актлар проектлары
тиеш:

1)  Лаеш муниципаль  районы җирлекләренең  җирле салымнарын һәм җыемнарын
билгеләү, үзгәртү һәм гамәлдән чыгару;

2)  халыкка  транспорт  хезмәтләре  күрсәтү  өчен  шартлар  тудыру  һәм  Лаеш
муниципаль  районы  җирлекләре  чикләрендә  халыкка  транспорт  хезмәте  күрсәтүне
оештыру;

3) Лаеш муниципаль районы җирлекләре халкын элемтә, җәмәгать туклануы, сәүдә
һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру;

4)  Лаеш  муниципаль  районы  җирлекләрендә  яшәүчеләрнең  ялын  оештыру  һәм
мәдәният оешмалары хезмәтләре белән тәэмин итү өчен шартлар тудыру;

5)  Лаеш  муниципаль  районы  җирлекләрендә  җирле  традицион  халык  сәнгать
иҗатын үстерү өчен шартлар тудыру, халык сәнгать кәсепләрен саклауда, торгызуда һәм
үстерүдә катнашу;

6)  Лаеш  муниципаль  районы  авыл  җирлекләренең  генераль  планнарын,  җирдән
файдалану һәм төзелеш кагыйдәләрен раслау, җирлекнең генераль планнары нигезендә
әзерләнгән территорияне планлаштыру документларын раслау, җирлек территориясендә
урнашкан  капиталь  төзелеш  объектларын  төзегәндә,  үзгәртеп  корганда  файдалануга
тапшыруга  рөхсәтләр  бирү,  җирлекләрнең  шәһәр  төзелешен  проектлауның  җирле
нормативларын раслау, җирләрне резервлау һәм тартып алу, шул исәптән сатып алу юлы
белән,  җир  кишәрлекләрен  арендалаган  өчен  кергән  табыш  нәтиҗәләре;содействие  в
развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;

7)  Лаеш  муниципаль  районы  җирлекләре  чикләрендә  коррупциягә  каршы  тору
чараларын гамәлгә ашыру.

3.  Акт  проектларының  җайга  салу  йогынтысын  бәяләү  эшләүче  тарафыннан
әзерләнә  торган  акт  проектындагы  нигезләмәләрнең  җайга  салу  йогынтысы дәрәҗәсен
исәпкә алып үткәрелә:

1) җайга салу йогынтысының югары дәрәҗәсе -  акт проектында эшкуарлык һәм
инвестиция  эшчәнлеге  өлкәсендә  физик  һәм  юридик  затлар  өчен  элек  законнарда
каралмаган  бурычларны,  тыюларны  һәм  чикләүләрне  билгели  торган  яисә  аларны
билгеләүгә этәрә торган нигезләмәләр, шулай ук эшкуарлык һәм инвестиция эшчәнлеге
өлкәсендә физик һәм юридик затлар чыгымнарының законнарда каралмаган чыгымнары
барлыкка килүгә китерә торган нигезләмәләр бар;

2)  җайга  салу  йогынтысының  уртача  дәрәҗәсе-акт  проектында  эшкуарлык  һәм
инвестиция  эшчәнлеге  өлкәсендә  физик  һәм  юридик  затлар  өчен  законнарда  элегрәк
каралган бурычларны, тыюларны һәм чикләүләрне үзгәртә торган яисә аларны билгеләүгә
этәрә  торган,  шулай  ук  эшкуарлык  һәм  инвестиция  эшчәнлеге  өлкәсендә  физик  һәм
юридик  затларның  законнарда  элегрәк  каралган  чыгымнарын арттыруга  китерә  торган
нигезләмәләр бар;

3) җайга салу йогынтысының түбән дәрәҗәсе - акт проекты әлеге пунктның 1 һәм 2
пунктчаларында  каралган  нигезләмәләрне  үз  эченә  алмый,  әмма  әлеге  Нигезләмә
нигезендә җайга салу йогынтысын бәяләргә тиеш.

4.  Дәүләт  серен  тәшкил  итүче  белешмәләр,  конфиденциаль  характердагы
белешмәләр  булган  яисә  бары тик  мондый норматив  хокукый актларны  федераль  һәм
региональ законнарга туры китерү максатларында гына муниципаль норматив хокукый
актларга үзгәрешләр кертүгә юнәлдерелгән, шулай ук табигый һәм техноген характердагы
гадәттән  тыш  хәлләр,  кризислы  хәлләр  барлыкка  килүне  (яисә)  бетерү  һәм  террор
актларын  кисәтү,  һәм  (яисә)  аларның  нәтиҗәләрен  бетерү  өчен  эшләнгән  муниципаль
актлар проектларының җайга салу йогынтысын бәяләү, түгел үткәрелә.
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5. Норматив хокукый актка экспертиза үткәрү өчен Лаеш муниципаль районы
Башкарма  комитеты  җитәкчесенең  йөкләмәсе,  эшкуарлар  Иҗтимагый  советы,
Инвестицион совет, Җирле үзидарә органнары тәкъдимнәре, эшкуарлык һәм инвестиция
эшчәнлеге  өлкәсендәге  проблемалар,  шул  исәптән,  нәтиҗәдә  дә,  профильле  бүлекчә
тарафыннан мөстәкыйль рәвештә ачыклану нигез булып тора:

1)  норматив  хокукый  актлар  мониторингы,  шул  исәптән  муниципаль  максатчан
программаларны гамәлгә ашыру мониторингы;

2) муниципаль берәмлекнең социаль-икътисадый торышы мониторингы;
3)  җирле  үзидарә  органнарына  эшмәкәрлек,  инвестиция  эшчәнлеге  өлкәсендә

проблемалар  булуын  таныклаучы  гражданнар  һәм  оешмаларның  берничә  тапкыр
мөрәҗәгатьләре керү.

6. Экспертиза мөнәсәбәтендә үткәрелә:
1)  проектларның  җайга  салу  йогынтысын  бәяләүне  уздырганда  һәм  үз  көченә

кергәннән соң кимендә 3 ел узган норматив хокукый актлар;
2) акт проектын эшләү стадиясендә җайга салу йогынтысын бәяләүне узмаган һәм үз

көченә кергәннән соң 1 елдан да ким булмаган норматив хокукый актларга экспертиза
үткәрү  турында  эшчәнлекләре  максаты  булып  эшкуарлык  эшчәнлеге  субъектлары,
оешмаларның,  шулай  ук  җайга  салу  йогынтысын  бәяләүне  уздырганда  хезмәттәшлек
турында  килешүләр  төзегән  башка  затларның  мәнфәгатьләрен  яклау  һәм  тәкъдим  итү
торган  дәүләт  хакимияте  органнарыннан,  җирле  үзидарә  органнарыннан,  эксперт
оешмаларыннан, оешмалардан нигезләнгән тәкъдимнәр кергән.

7. Табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр, кризислы хәлләр
барлыкка  килүне  (яки)  бетерү,  террор  актларын  кисәтү  максатларында  эшләнгән,  һәм
(яки) аларның нәтиҗәләрен бетерү өчен дәүләт серен тәшкил иткән норматив хокукый
актларга Экспертиза үткәрелми.

8. Лаеш  муниципаль  районы  порталы  актлар  проектларының  җайга  салу
йогынтысын бәяләү  һәм  норматив  хокукый  актларга  экспертиза  ясау  өчен  рәсми  сайт
булып тора http://laishevo.tatarstan.ru (алга таба-рәсми сайт).

2. Муниципаль норматив хокукый актлар проектларының җайга салу йогынтысын
бәяләүне уздыру

1. Акт проектының җайлау йогынтысын бәяләүне үткәрү этаплары булып тора: 
1) җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру өчен акт проектын һәм аңа җыелма

Хисапны профильле бүлекчәләргә әзерләү һәм җибәрү;;
2) акт проекты һәм җыелма хисап буенча гавами консультацияләр үткәрү;
3)  акт  проектының җайга  салу йогынтысын бәяләү турында эксперт бәяләмәсен

әзерләү;
4) эшләүчегә җайга салу йогынтысын бәяләү турында бәяләмә җибәрү.
Проектны  эшләүче  һәм профильле  бүлекчә  бер  үк  бүлек  булып торса,  1  һәм  4

этаплары гамәлгә ашырылмый.
2. Җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру методологиясе вәкаләтле бүлекчәләр

тарафыннан раслана.
3. Җыелма хисап үз эченә алырга тиеш түбәндәге мәгълүмат:
1) акт проектының җайга салу йогынтысы дәрәҗәсе;
2) муниципаль җайга салу, аның сәбәпләре, динамикасы һәм вакытта проблеманың

үсеш фаразлары җибәрелгән проблеманы тасвирлау.;
3) норматив хокукый актлар яисә аларның аерым нигезләмәләре,  алар нигезендә

хәзерге вакытта муниципаль җайга салу гамәлгә ашырыла;
4) проблеманы юкка чыгару (тискәре йогынтыны минимальләштерү) вариантлары,

шул  исәптән  хокук  куллану  практикасын  камилләштерү,  шулай  ук  норматив  хокукый
актларны эшләү, үзгәртү яки юкка чыгару юлы белән;

5) муниципаль җайга салу максатлары;
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6)  муниципаль  җайга  салуга  юнәлтелгән  эшкуарлык,  инвестиция  эшчәнлеге
субъектлары төркеменең характеристикасы;

7)  җирле  үзидарә  органнарының яңа  функцияләре,  вәкаләтләре,  бурычлары һәм
хокуклары яисә аларның үзгәрүе турында белешмәләр, шулай ук аларны гамәлгә ашыру
тәртибе;

8)  муниципаль  бюджетның,  эшкуарлык  һәм  инвестиция  эшчәнлеге
субъектларының  билгеләнгән  бурычларны  яки  чикләүләрне  үтәү  зарурлыгына  яки
мондый  йөкләмәләрнең  яки  чикләүләрнең  эчтәлеген  үзгәртүгә  бәйле  чыгымнарын
(ихтимал керемнәрне) бәяләү;

9) муниципаль җайга салу максатларына ирешүне мониторинглау индикаторлары
(күрсәткечләре),  ачыкланган  проблеманың  торышын,  җайга  салу  өлкәсендәге
проблемаларны  анализлау  һәм  индикаторлар  мәгънәләре  турында  мәгълүматлар
чыганаклары күрсәткечләрен чагылдыра торган күрсәткечләр (күрсәткечләр);

10) акт проектының табыш һәм чыгымнарының җентекле тасвирламасы: социаль
төркемнәр, икътисадый секторлар, йогынты ясаячак территорияләр; көтелгән тискәре һәм
уңай йогынты, тиешле йогынтының сыйфатлы тасвирламасы һәм, мөмкин булган очракта,
аның бәясе, шулай ук тиешле йогынты чоры (кыскача, урта яисә озак сроклы));

11) норматив хокукый акт кабул итүгә бәйле хәвеф-хәтәрләрне һәм чыгымнарны
бәяләү;

12) норматив хокукый акт кабул итүгә бәйле көтелгән нәтиҗәләр, хәвеф-хәтәрләр
һәм чикләүләр;

13) акт проектының үз көченә керүенең күз алдында тотылган датасы;
14) җайга салу максатларына ирешүнең сайлап алынган ысулының нәтиҗәлелеген

тикшерү методларын тасвирлау;
15)  җайга  салуның  билгеләнгән  максатларына  ирешү  өчен  кирәкле  булган

оештыру-техник, методологик, мәгълүмати һәм башка чаралар;
16)  мондый урнашу белән бәйле рәвештә  хәбәрнамәләр  урнаштыру,  тәкъдимнәр

бирү сроклары турында белешмәләр;
17)  тәкъдим  ителгән  җайга  салуның  нигезле  булуын  бәяләргә  мөмкинлек  бирә

торган башка мәгълүматлар.
Җыелма хисапның типлаштырылган  формасы вәкаләтле  бүлекчәләр  тарафыннан

раслана.

3. Муниципаль норматив хокукый актлар проектлары буенча гавами
консультацияләр үткәрү

1. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы тарафыннан вәкаләтле банклар
белән  берлектә  Проектлы  финанслау  программасында  катнашу  өчен  инвестицияле
проектларны сайлап алу бара

2. Гавами консультацияләр үткәрү өчен профильле бүлекчә рәсми сайтта гавами
консультацияләр  үткәрү  турында  хәбәрнамә  урнаштыра,  аңа  карата  бәяләү  үткәрелә
торган акт проекты, җыелма хисап бирелә, шулай ук гавами консультацияләр барышында
тикшерелә торган акт проекты буенча сораулар исемлеге теркәлә.

3.  Мөрәҗәгать профильле бүлек җитәкчесе (яисә аның урынбасары) тарафыннан
имзалана һәм үз эченә алган:

1)  актның  төре,  исеме  һәм  аның  үз  көченә  керүенең  планлаштырыла  торган
вакыты;

2) хәбәрнамәне урнаштыру белән бәйле рәвештә эшләүче тарафыннан тәкъдимнәр
кабул ителгән срок һәм аларны тапшыруның иң уңайлы ысулы.

4.  Профильле  бүлекчә  хәбәрнамәне  урнаштыруга  бәйле  рәвештә  билгеләнгән
вакытка кергән барлык тәкъдимнәрне дә карарга һәм аларның исәпкә алынуы яки кире
кагуның сәбәпләре  турындагы белешмәләрне  күрсәтеп  тәкъдимнәр  җыелмасын төзергә
тиеш.
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5.  Җайга  салу  йогынтысы  түбән  булган  актлар  проектлары  буенча  гавами
консультацияләр үткәрү сроклары-10 календарь көн,  җайга салу йогынтысының уртача
дәрәҗәсе-20 календарь көн, җайга салу йогынтысының югары дәрәҗәсе-30 календарь көн
тәшкил итә.

6. Максаты-ачык консультацияләр булып тора:
1) акт проектының максатларының, максатларга ирешү срокларының, аларга ирешү

күрсәткечләренең тәңгәллеген раслау;
2) эшкуарлык, инвестиция эшчәнлеге субъектлары өчен артык административ һәм

башка  чикләүләр  һәм  бурычлар  кертә  торган  яисә  аларны  кертүгә  ярдәм  итә  торган
нигезләмәләрне акт проектында ачыклау;

3)  муниципаль  берәмлек  бюджетының,  эшкуарлык,  инвестиция  эшчәнлеге
субъектларының  нигезсез  чыгымнары  барлыкка  килүгә  китерә  торган  нигезләмәләрне
ачыклау;

4)  эшкуарлык,  инвестиция  эшчәнлеге  субъектлары  өчен  дә,  шулай  ук  тулаем
җәмгыять  өчен  дә,  шулай  ук  акт  проектының  максатларына  ирешмәү  куркынычларын
ачыклау.;

5) норматив хокукый актны кертү вакытында ерактагы нәтиҗәләргә бәя бирү.
7.  Акт  проекты  буенча  гавами  консультацияләр  үткәрү  нәтиҗәләре  буенча

профильле бүлекчә тарафыннан акт проектының җайга салу йогынтысын бәяләү турында
бәяләмә әзерләү гамәлгә ашырыла, ул үз эченә кертергә тиеш:

1) гавами консультацияләр нәтиҗәләре буенча эшләнеп беткән акт проекты;
2) акт проекты буенча тәкъдимнәр җыентыгы;
3) акт проектының конкуренция торышына йогынтысын анализлау.
8. Бәяләмәгә профильле бүлек җитәкчесе яисә аның урынбасары кул куя һәм аңа кул

куйганнан соң 5 эш көне эчендә рәсми сайтта урнаштырыла.

4. Бәяләү нәтиҗәләрен куллану тәртибе
 җайга салу йогынтысын

1. Муниципаль норматив хокукый акт проектының җайга салу йогынтысын бәяләү
турында бәяләмә һәм аның буенча гавами консультацияләрдә катнашучылардан кергән
тәкъдимнәр җыентыгы вәкаләтле бүлекчәләргә гавами консультацияләр тәмамланганнан
соң 10 календарь көннән дә соңга калмыйча җибәрелә.

2.  Җайга салу йогынтысын бәяләү турында Бәяләмәдә профильле бүлекчә әлеге
нигезләмәнең 1 пунктында күрсәтелгән нигезләмәләрнең проектта булуы турында нәтиҗә
ясаган очракта,  акт проектын кабул итүнең максатка ярашсызлыгы турында аны эшләп
бетерү буенча тәкъдимнәр бирелгән булса, әзерләүче кисәтүләрне бетерергә тиеш.

Әгәр дә Бәяләмәдә китерелгән профильле бүлек нәтиҗәләре нигезсез дип санаса,
эшләүче,  килештерелгән  позициягә  ирешү  максатларында,  профильле  бүлекчә  белән
килештерү  процедуралары  үткәрә.  Килештерелгән  позициягә  ирешмәгән  очракта,
проектчы  беркетмә  рәсмиләштерә,  аңа  профильле  бүлекчәнең  җитәкчесе  (яисә  аның
урынбасары) һәм җитәкчесе (яисә аның урынбасары) кул куя.

Алга  таба  акт  проектын  кабул  итү  процедурасын  гамәлгә  ашырганда  проект
материалларына карата мәҗбүри тәртиптә килештерү процедуралары нәтиҗәләре буенча
рәсмиләштерелгән беркетмә теркәлә.

Акт проектын әзерләүдән баш тарту яисә аны эшләп бетерүдән баш тарту турында
Карар кабул ителгән очракта, әзерләүче, җайга салу йогынтысын бәяләү турында бәяләмә
алынганнан  соң,  15  календарь  көненнән  дә  соңга  калмыйча,  акт  проекты  буенча
тәкъдимнәр җыелмасы рәсми сайтта тиешле мәгълүмат урнаштыра.

Акт  проектында  әлеге  нигезләмәнең  1  пунктында  күрсәтелгән  нигезләмәләрне
ачыкламау очрагында, әзерләүче акт проектының йомгаклау редакциясен, шулай ук акт
проекты  буенча  гавами  консультацияләрдә  катнашучылардан  кергән  тәкъдимнәр
җыентыгында  булган  тәкъдимнәрне  исәпкә  алу  яисә  кире  кагу  сәбәпләре  турында
мәгълүматны, җайга салу йогынтысын бәяләү турында бәяләмә алынган көннән алып 15
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календарь көннән һәм акт проекты буенча тәкъдимнәр җыелмасыннан да соңга калмыйча,
әзерли.

3.  Җайга  салу  йогынтысын  бәяләү  турында  бәяләмә  һәм  акт  проекты  буенча
тәкъдимнәр  җыелмасын  әзерләүче  тарафыннан  алынган  көннән  соң  20  календарь
көненнән  дә  соңга  калмыйча,  әзерләүче  вәкаләтле  бүлекчәләргә  акт  проектының
йомгаклау  редакциясенең  күчермәсен,  шулай  ук  акт  проекты  буенча  гавами
консультацияләрдә  катнашучылардан  кергән  тәкъдимнәр  җыентыгында  булган
тәкъдимнәрне исәпкә алу яисә кире кагу сәбәпләре турында мәгълүмат җибәрә.

4.  Вәкаләтле  бүлекчәләр  тарафыннан  акт  проектының  йомгаклау  редакциясе
күчермәләрен, шулай ук акт проекты буенча гавами консультацияләрдә катнашучылардан
кергән  тәкъдимнәр  җыентыгында  булган  тәкъдимнәрне  исәпкә  алу  яисә  кире  кагу
сәбәпләре  турында  мәгълүмат  алынганнан  соң  5  эш  көненнән  дә  соңга  калмыйча,
вәкаләтле  органнар  әлеге  документларны,  шулай  ук  җайга  салу  йогынтысын  бәяләү
турындагы  бәяләмә  күчермәсен  һәм  рәсми  сайтта  тәкъдимнәр  җыелмасы  күчермәсен
урнаштыра.

5. Муниципаль норматив хокукый актларга экспертиза үткәрү

1. Норматив хокукый актларга экспертиза үткәрү этаплары булып тора:
1)  норматив  хокукый  актларга  экспертиза  үткәрү  планын  формалаштыру  (алга

таба-План);
2)  норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәләр

проектларын әзерләү;
3)  норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәләр

проектлары буенча гавами консультацияләр үткәрү;
4)  муниципаль  норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында

бәяләмәләр әзерләү.
2.  Муниципаль  хокукый  актларга  экспертиза  үткәрү  методологиясе  вәкаләтле

бүлекчәләр тарафыннан раслана.
3.  Норматив  хокукый  актларга  Экспертиза  вәкаләтле  бүлекчәләр  тарафыннан

расланган план нигезендә үткәрелә.

6.  Экспертиза үткәрү планын әзерләү
норматив хокукый акт

1. Планда күрсәтелә:

1) норматив хокукый актның исеме һәм реквизитлары;
2) хокукый актны эшләүне гамәлгә ашыручы җайга салу органы, бүлекчә исеме;
3) норматив хокукый актка экспертиза турында бәяләмә проектын тапшыру срогы;
4)  норматив  хокукый  актка  экспертиза  үткәрү  вакыты,  шул  исәптән  гавами

консультацияләр.
2. Вәкаләтле бүлекчәләр агымдагы ел тәмамланырга 4 айдан да соңга калмыйча,

планны формалаштыру максатларында тәкъдимнәр җыю турында рәсми сайтта хәбәрнамә
урнаштыра.

3.  Тәкъдимнәр  җыю  вакыты  хәбәрнамәне  урнаштырганнан  соң  45  календарь
көннән дә артык түгел.

4.  Вәкаләтле  бүлекчәләр  тәкъдимнәр  җыю  срогы  тәмамланганнан  соң  5  эш
көненнән  дә  соңга  калмыйча,  киләсе  елга  планга  норматив  хокукый  актларны  кертү
буенча  кергән  тәкъдимнәр  сводкасын  формалаштыралар  һәм  гавами  консультацияләр
максатларында аны рәсми сайтта урнаштыралар.

5. Планга тәкъдимнәр җыентыгы буенча гавами консультацияләр срогы кимендә 30
календарь көн тәшкил итә.
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6. Гавами консультацияләр нәтиҗәләре буенча вәкаләтле бүлекчәләр киләсе елга
планны формалаштыралар һәм раслыйлар.

План рәсми сайтта аны раслаганнан соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча 
урнаштырылырга тиеш.

7. Экспертиза нәтиҗәләре турында бәяләмә проектларын әзерләү
норматив хокукый актлар һәм алар буенча гавами консультацияләр үткәрү

1.  Норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  Бәяләмәдә  һәм
аның проектында түбәндәге белешмәләр бар:

1) норматив хокукый актның төп реквизитлары;
2)  тикшерелә торган  иҗтимагый мөнәсәбәтләр  өлкәсе  булган норматив хокукый

актны һәм (яисә) компетенциясенә һәм вәкаләтләренә караган орган исеме;
3) акт проектының җайга салу йогынтысын бәяләүне уздыру нәтиҗәләре турында

белешмәләр (аны уздырган очракта);
4)  карала  торган  норматив  хокукый  актның  һәм  аның  аерым нигезләмәләренең

гамәлдә булу срогы;
5) норматив хокукый акт белән билгеләнгән җайга салу (алга таба-җайга салу);
6)  җайга  салу хисабына проблеманы хәл итү дәрәҗәсен бәяләү һәм аның белән

бәйле тискәре нәтиҗәләрне Җиңү;
7)  әлеге  норматив  хокукый  актны  гамәлгә  ашырудан  килгән  чыгымнарны  һәм

керемнәрне бәяләү;
8) җайга салуның факттагы уңай һәм тискәре нәтиҗәләрен бәяләү;
9)  җайга  салуның  билгеләнгән  максатларына  һәм  күрсәткечләренә  ирешүнең

нәтиҗәлелеген бәяләү;
10) норматив хокукый актта эшкуарлык, инвестиция һәм (яисә)  башка эшчәнлек

алып баруны нигезсез кыенлаштыра торган нигезләмәләрнең булуы турында белешмәләр;
11)  эшкуарлык  һәм  инвестиция  эшчәнлеген  гамәлгә  ашыруны  нигезсез

кыенлаштыра  торган  нигезләмәләрне  бетерү  ысуллары  һәм  гамәлдәге  җайга  салуның
нәтиҗәлелеген арттыру турында тәкъдимнәр;

12) җайга салуның факттагы йогынтысын бәяләргә мөмкинлек бирә торган башка
белешмәләр.

2.  Норматив  хокукый  актка  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмә  проекты
профильле бүлекчә тарафыннан әзерләнә һәм Вәкаләтле бүлекчәләргә җибәрелә.

3.  Норматив хокукый актларга экспертиза нәтиҗәләре турында бәяләмә проекты
вәкаләтле  бүлекчәләр  тарафыннан  планда  билгеләнгән  срокларда  гавами
консультацияләргә чыгарыла.

Норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәләр
проектлары  буенча  гавами  консультацияләр  үткәрү  өчен  вәкаләтле  бүлекчәләр  рәсми
сайтта аларны үткәрү турында хәбәрнамәне, норматив хокукый актны, норматив хокукый
актка экспертиза үткәрелә торган бәяләмә проектын урнаштыралар.

4. Хәбәрнамәдә булырга тиеш, шул исәптән гавами консультацияләр үткәрү вакыты
һәм катнашучылар тарафыннан үз фикерләрен җибәрү ысулы.

5.  Норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәләр
проектлары буенча гавами консультацияләр үткәрү сроклары 20 һәм 30 календарь көннән
дә ким булмаска тиеш.

6. Вәкаләтле бүлекчәләр гавами консультацияләр нәтиҗәләре буенча кергән барлык
тәкъдимнәрне  карарга  һәм  аларның  исәпкә  алынуы  яки  кире  кагу  сәбәпләре  турында
белешмәләр күрсәтелгән тәкъдимнәр җыелмасын төзергә тиеш.

Норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәләр
проектлары  буенча  гавами  консультацияләр  үткәрү  нәтиҗәләре  буенча  вәкаләтле
бүлекчәләр  тарафыннан  норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында
бәяләмәләр әзерләү гамәлгә ашырыла.
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7.  Норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәләргә
вәкаләтле  бүлекчәләр  башлыклары  имза  сала  һәм  имза  салынган  көннән  соң  5  эш
көненнән дә соңга калмыйча рәсми сайтта урнаштырылырга тиеш.

8. Экспертиза нәтиҗәләрен куллану тәртибе

1.  Норматив  хокукый  актларга  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмә
муниципаль норматив хокукый актларга үзгәрешләр кертү яисә аларны юкка чыгару өчен
нигез булып торырга мөмкин.

2.  Норматив  хокукый  актка  экспертиза  нәтиҗәләре  турында  бәяләмәгә  кул
куелганнан соң 10 эш көне эчендә профильле бүлекчәгә җибәрелә. Экспертиза нәтиҗәләре
буенча  вәкаләтле  бүлекчәләр  Башкарма  комитет  җитәкчесе  адресына  Муниципаль
норматив хокукый актларга үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәр җибәрә алалар.
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