Утверждено
решением Совета Староматвеевского сельского поселения
Мензелинского муниципального
района Республики Татарстан от
13.06.2019г № __1____

Положение
о проведении мониторинга изменений законодательства
и муниципальных нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Староматвеевского сельского поселения
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан
I. Общие положения
1. Мониторинг изменений законодательства и муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Староматвеевского сельского поселения Мензелинского муниципального
района Республики Татарстан (далее – мониторинг, муниципальные акты,
органы местного самоуправления) предусматривает систематическую,
комплексную и плановую деятельность, осуществляемую органами местного
самоуправления в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению,
анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания),
изменения или признания утратившими силу (отмены) муниципальных
актов.
2. Мониторинг проводится органами местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления при проведении мониторинга
взаимодействуют с юридическим отделом Совета Мензелинского
муниципального района Республики Татарстан и иными органами местного
самоуправления муниципального образования.
4. Для проведения мониторинга в органах местного самоуправления
назначаются ответственные лица.
5. Целями проведения мониторинга являются:
выявление потребности в принятии, изменении или признании
утратившими силу муниципальных актов в целях приведения в соответствие
с федеральным и республиканским законодательством;
устранение коллизий, противоречий, пробелов в муниципальных актах,
дублирования в правовом регулировании;
обеспечение систематизации нормативной правовой базы органов
местного самоуправления;
выявление коррупциогенных факторов в муниципальных актах;
выявление невостребованных (утративших актуальность) или
неприменимых на практике муниципальных актов или их отдельных
положений (норм);
повышение эффективности правоприменения; выявление факторов,
снижающих эффективность реализации муниципальных актов;
содействие
осуществлению
контроля
соответствующими
подразделениями органов местного самоуправления за исполнением

муниципальных актов;
разработка предложений по совершенствованию нормотворческого
процесса.
6. Мониторинг включает в себя сбор, обобщение, анализ и оценку
изменений:
федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных
законодательных актов Российской Федерации;
указов
Президента
Российской
Федерации,
постановлений
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, иных подзаконных
нормативных правовых актов федерального уровня;
законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан;
Устава Мензелинского муниципального района Республики Татарстан,
муниципальных актов.
7. Основаниями проведения мониторинга являются:
внесение изменений в акты федерального и республиканского
законодательства;
анализ применения муниципальных актов в определенной сфере
правового регулирования;
информация органов прокуратуры;
информация средств массовой информации о недостатках или
необходимости совершенствования муниципальных актов;
обращения граждан, юридических лиц, в том числе, общественных,
научных, правозащитных и иных организаций, индивидуальных
предпринимателей,
органов
государственной
власти,
депутатов
представительных органов муниципальных образований о несовершенстве
муниципальных актов, в том числе содержащие:
заключения правовой экспертизы, проведенной Министерством
юстиции Республики Татарстан в отношении муниципальных актов,
включенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов
Республики Татарстан;
заключения антикоррупционной экспертизы муниципальных актов,
подготовленные в установленном порядке уполномоченными на ее
проведение лицами;
итоговые документы конференций, семинаров, публичных слушаний,
общественных обсуждений и иных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления.
II. Порядок проведения мониторинга
8. Органы местного самоуправления проводят мониторинг по вопросам
их компетенции во взаимодействии с ответственными лицами, указанными в
пункте 4 настоящего Положения.
В целях проведения мониторинга могут образовываться рабочие
группы, проводиться совещания, консультации, запрашиваться необходимая
информация, изучаться опыт других муниципальных образований
Республики Татарстан, субъектов Российской Федерации, использоваться
другие формы работы.
9. Мониторинг осуществляется посредством анализа:

актов, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
судебных актов (судебной практики) по делам об оспаривании
нормативных правовых актов федерального, республиканского и
муниципального уровней;
актов прокурорского реагирования.
10. В целях осуществления мониторинга, анализа нормативной базы
органов местного самоуправления, а также фиксации результатов
нормотворческой работы, проведенной по итогам мониторинга,
используются реестры муниципальных нормативных правовых актов,
которые ведутся в соответствии с решением представительного органа
муниципального образования об организации и порядке ведения реестров
муниципальных нормативных правовых актов в органах местного
самоуправления.
11. Для
оптимизации
процесса
осуществления
мониторинга
используются автоматизированные сервисы информационных систем (при
наличии указанной возможности, связанной с заключением контрактов,
соглашений с их операторами), обеспечивающие:
поступление информации об изменениях в поставленные на контроль
законодательные и иные нормативные правовые акты в информационной
системе «Гарант»;
поступление информации новостных лент по соответствующим сферам
правового регулирования информационной системы «Гарант»;
поступление информации автоматизированной информационной
системы «Аналитик регионального законодательства» информационной
компании «Кодекс» о выявленных несоответствиях законодательству
муниципальных актов.
В целях оптимизации процесса осуществления мониторинга могут
использоваться сервисы иных информационных систем.
12. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены)
муниципальных правовых актов наряду с анализом, указанным в пункте 9
настоящего Положения, обобщается и оценивается информация о практике
применения муниципальных актов по следующим критериям:
соблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина;
наличие нормативных правовых актов большей юридической силы,
которыми определена необходимость принятия (издания) муниципальных
актов;
соблюдение пределов компетенции органа местного самоуправления
при издании муниципального акта;
наличие в муниципальном акте коррупциогенных факторов;
полнота в правовом регулировании общественных отношений;
коллизия норм права;
наличие ошибок юридико-технического характера;
искажение смысла положений муниципального акта при его
применении;
неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие)
при применении муниципального правового акта;
наличие практики применения нормативных правовых актов;

отсутствие единообразной практики применения нормативных
правовых актов;
наличие (количество) и содержание заявлений по вопросам
разъяснения муниципального акта;
наличие (количество) вступивших в законную силу судебных актов об
удовлетворении (отказе в удовлетворении) требований заявителей в связи с
отношениями, урегулированными муниципальным актом, и основания их
принятия.
13. В случае выявления по результатам мониторинга изменений
федерального и республиканского законодательства, влекущих изменения
муниципальных актов, органами местного самоуправления:
разрабатываются соответствующие проекты муниципальных актов о
внесении изменений в муниципальный акт, о признании утратившим силу
муниципального акта, о принятии нового муниципального акта;
принимаются
иные
меры,
направленные
на
приведение
муниципальных актов в соответствие с актами большей юридической силы.
14. В случае внесения изменений в акты федерального и
республиканского законодательства, влекущих необходимость изменения
муниципальных актов, мониторинг проводится в течение 30 дней с момента
издания федерального или республиканского акта.
В случае если основаниями к проведению мониторинга являлись
обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
органов государственной власти, депутатов представительных органов
муниципальных образований, а также информация прокуратуры, за
исключением актов прокурорского реагирования, которые рассматриваются
в сроки, установленные Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», мониторинг осуществляется в течение 30 дней со дня их
поступления. О результатах проведения мониторинга в указанных случаях
сообщается обратившемуся лицу.
В
случае
выявления
изменений
актов
федерального
и
республиканского законодательства, вступающих в силу в отдаленной
перспективе, вносятся предложения о соответствующей корректировке
планов нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.
III. Реализация результатов мониторинга
15. Разработка
проекта
муниципального
акта
и
принятие
муниципального акта по результатам мониторинга проводится в срок не
позднее двух месяцев с момента изменения соответствующего акта
федерального и (или) республиканского законодательства за исключением
случая, указанного в абзаце третьем пункта 14 настоящего Положения.
16. Ответственные за проведение мониторинга лица отчитываются о
результатах мониторинга перед руководителями органов местного
самоуправления ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным.
16.1. Отчет (сведения) о результатах мониторинга должен содержать:
информацию об объекте проведения мониторинга;
информацию об исполнителях проведения мониторинга;
информацию о периоде проведения мониторинга;

краткую характеристику предмета правового регулирования, основания
проведения мониторинга.
16.2. Отчет (сведения) о результатах мониторинга может содержать:
информацию о выявленных проблемах правового регулирования;
рекомендации по внесению изменений в муниципальные акты и (или) о
необходимости принятия новых, отмене муниципальных актов;
иные выводы и предложения, основанные на результатах мониторинга,
направленные на совершенствование правового регулирования в
соответствующей сфере правовых отношений.
17. Вновь принятые по результатам мониторинга муниципальные акты
направляются для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Республики Татарстан в порядке и сроки, определенные
законодательством.
Для включения в указанный регистр направляются выявленные по
результатам мониторинга муниципальные акты, в нем не содержащиеся.
18. По результатам мониторинга могут быть подготовлены
предложения по совершенствованию нормотворческого процесса.
IV. Ответственность
19. Лица,
ответственные
за
проведение
мониторинга
и
правотворческую деятельность, несут персональную (в том числе
дисциплинарную) ответственность за организацию мониторинга, а также за
своевременность приведения муниципальных актов в соответствие с
федеральным и республиканским законодательством в соответствующей
сфере правового регулирования, относящейся к ведению органов местного
самоуправления.
20. Ответственность за действия (бездействие) по результатам
мониторинга, повлекшие негативные последствия, в том числе вред
гражданам, юридическим лицам, обществу и государству, несут
руководители органов местного самоуправления в соответствии с
законодательством.
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КАРАР
13.06.2019г.

с. Старая Матвеевка

РЕШЕНИЕ
№1

Татарстан Республикасының Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка җирле
үзидарә органнарының муниципаль норматив хокукый актларының һәм законнардагы
үзгәрешләр мониторингын уздыру турында Нигезләмәне раслау турында
Об утверждении Положения о проведении мониторинга изменений законодательства
и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Староматвеевского сельского поселения Мензелинского
муниципального района
Республики Татарстан

Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка
җирле үзидарә органнары кабул иткән (басылган) муниципаль норматив
хокукый актларның һәм законнардагы үзгәрешләр мониторингын уздыру
буенча Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы Иске
Матвеевка җирле үзидарә органнарының эшен камилләштерү максатларында,
Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка
Уставын кулланып, Татарстан Республикасының Минзәлә муниципаль
районы Иске Матвеевка Советы
КАРАР ЧЫГАРДЫ:
1. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының Иске
Матвеевка җирле үзидарә органнарының муниципаль норматив хокукый
актларына һәм законнарга үзгәрешләр кертү мониторингын уздыру
турындагы беркетелгән Нигезләмәне расларга.
2. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районының Иске
Матвеевка җирле үзидарә органнарына:
үз норма чыгару эшчәнлегендә гамәлдәге карарның 1 нче пунктында
расланган Нигезләмәне кулланырга;
күрсәтелгән Нигезләмәне башкару өчен җаваплы затларны билгеләргә;
җаваплы зат итеп билгеләнгән муниципаль хезмәткәрләрнең вазифаи
инструкцияләренә тиешле үзгәрешләрне кертергә.
3. Гамәлдәге
карарны
Татарстан
Республикасының
Минзәлә
муниципаль районы Иске Матвеевка Уставы белән билгеләнгән тәртиптә
бастырырга, шулай ук Интернет телекоммуникация челтәрендә, Татарстан

Республикасы Минзәлә муниципаль районының рәсми сайтында
урнаштырырга.
4. Гамәлдәге карарны контрольдә тотуны Татарстан Республикасы
Минзәлә муниципаль районының Советы юридик отделына йөкләргә.
5. Гамәлдәге карар рәсми төстә басылганнан соң ун көн эчендә көченә
керә.
Совет рәисе

А.Х.Нуриев.

Татарстан Республикасы
Минзәлә муниципаль районы
Иске Матвеевка Советы карары
белән расланган
дата_13.06.2019 ел. № __1__

Татарстан Республикасының
Минзәлә муниципаль районы Иске Матвеевка
җирле үзидарә органнарының муниципаль норматив хокукый актларының
һәм законнардагы үзгәрешләр мониторингын уздыру турында
Нигезләмә
I. Гомуми нигезләмәләр
1. Татарстан Республикасының Минзәлә муниципаль районы Иске
Матвеевка җирле үзидарә органнарының муниципаль норматив хокукый
актларының һәм законнардагы үзгәрешләр мониторингы (алга таба –
мониторинг, муниципаль актлар, җирле үзидарә органнары) муниципаль
актларның көчен югалтуын тану (кире кагу), кабул итүне тәэмин итү өчен
(бастыру) мәгълүматка бәя бирү һәм анализлау, гомумиләштерү, җыю, үз
вәкаләтләре чикләрендә җирле үзидарә органнары башкара торган
системалы, комплекслы һәм планлы эшчәнлекне күздә тота.
2. Мониторинг җирле үзидарә органнары тарафыннан уздырыла.
3. Мониторинг уздырганда җирле үзидарә органнары Татарстан
Республикасының Минзәлә муниципаль район Советының юридик бүлеге
һәм муниципаль берәмлекнең башка җирле үзидарә органнары белән
бәйләнештә торалар.
4. Мониторинг уздыру өчен җирле үзидарә органнарында җаваплы
затлар билгеләнә.
5. Мониторинг уздыруның максатлары түбәндәгеләр:
федераль һәм республика законнары белән тәңгәл китерү
максатларында, муниципаль актларның көчен югалтуга яисә үзгәртүгә, кабул
итүгә ихтыяҗын ачыклау;
хокукый
җайга
салуда
кабатлауда,
муниципаль
актларда
коллизияләрне, каршылыкларны, буш урыннарны бетерү;
җирле үзидарә органнарының норматив хокукый базасын системага
салуны тәэмин итү;
муниципаль актларда коррупцияле фактларны ачыклау;
таләп ителмәгән (актуальлеген җуйган) яисә практикада кулланылмый
торган муниципаль актларны яисә аларның аерым нигезләмәләрен
(нормалар) ачыклау;
хокук куллануның нәтиҗәлелеген күтәрү; муниципаль актларны
башкаруның нәтиҗәлелеген киметүче факторларны ачыклау;
җирле үзидарә органнарының муниципаль актлары үтәлешен
контрольдә тотуны башкарырга тиешле подразделениеләренә ярдәм күрсәтү;
нормалар булдыру процессын камилләштерү буенча тәкъдимнәрне эшләү.
6. Мониторинг федераль конституцион законнар, федераль законнар,

Россия Федерациясенең башка законлы актларын җыюны, гомумиләштерүне,
анализлауны һәм үзгәрешләргә бәя бирүне;
Россия Федерациясе Президенты әмерләрен, Россия Федерациясе
Хөкүмәте карарларын, башкарма хакимиятнең федераль органнарының
норматив хокукый актларын, федераль дәрәҗәдәге башка законлы норматив
хокукый актларны;
Татарстан Республикасы законнарын һәм башка норматив хокукый
актларны; Татарстан Республикасының Минзәлә муниципаль районы
Уставын үз эченә ала.
7. Мониторинг уздыру өчен түбәндәгеләр нигез булып тора:
федераль һәм республика законнарының актларына үзгәрешләр кертү;
хокукый җайга салуның билгеле бер өлкәсендә муниципаль актларны
куллануга анализ;
прокуратура органнары мәгълүмате;
кимчелекләр һәм муниципаль актларны камилләштерү зарурлыгы
турында массакүләм мәгълүмат чаралары мәгълүмате;
муниципаль актларның камил булмавы турында гражданнарның,
юридик затларның, шул исәптән, иҗтимагый, фәнни, хокук яклау һәм башка
еошмаларның, шәхси эшмәкәрләрнең, дәүләт хакимияте органнарының,
муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларының, шул
исәптән үз эченә түбәндәгеләрне алган:
Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары
регистрына
кертелгән
муниципаль
актларга
карата
Татарстан
Республикасының Юстиция министрлыгыуздырган хокукый экспертиза
йомгаклары;
аны уздыруга вәкаләтле булган, билгеләнгән тәртиптә әзерләнгән
муниципаль актларның коррупциягә каршы экспертиза йомгаклары;
конференцияләр, семинарлар, ачык тыңлаулар, җәмәгать тикшерүләре
һәм җирле үзидарә органнары уздыра торган башка чаралардан йомгаклау
документлары.
II. Мониторинг уздыру тәртибе
8. Җирле үзидарә органнары гамәлдәге Нигезләмәнең 4 нче
пунктында күрсәтелгән җаваплы затлар белән үзара бәйләнештә, алар
компетенциясендәге мәсьәләләр буенча мониторинг уздыралар.
Мониторинг уздыру максатларында эшче төркемнәр булдырылырга,
утырышлар, консультацияләр уздырылырга, тиешле мәгълүмат соратып
алынырга, Россия Федерациясе субъектлары, Татарстан Республикасының
башка муниципаль берәмлекләре тәҗрибәсе өйрәнелергә, башка эш
формалары кулланылырга мөмкин.
9. Мониторинг анализ юлы белән башкарыла:
гамәлдәге Нигезләмәнең 6 нчы пунктында күрсәтелгән актлар буенча;
федераль, республика һәм муниципаль дәрәҗәдәге норматив хокукый
актларга каршы килү буенча эшләр буенча суд актлары (суд практикасы)
буенча;
прокурор катнашындагы актлар.
9. Мониторинг уздыру, җирле үзидарә органнарының норматив
базасын анализлау, шулай ук норма иҗат итү эше нәтиҗәләрен билгеләп кую
максатларында, шулай ук җирле үзидарә органнарында муниципаль
норматив хокукый актлар реестрын алып бару тәртибе һәм оештыру турында

муниципаль берәмлекнең вәкиллекле органы карары белән тәңгәллектә алып
барылучы муниципаль норматив хокукый актлар реестры кулланыла.
10. Мониторинг
башкару
процессын
оптимальләштерү
өчен
түбәндәгеләрне тәэмин итүче мәгълүмати системаларның атвоматлашкан
сервислары (аларның операторлары белән килешүләр, контрактлар төзү
белән бәйле күрсәтелгән мөмкинлек булганда) кулланыла:
“Гарант”
мәгълүмати
системасында
контрольгә
куелган
законлаштыручы һәм башка норматив хокукый актлардагы үзгәрешләр
турында мәгълүмат керү;
“Гарант” мәгълүмати системасының хокукый җайга салуның тиешле
өлкәләре буенча яңалыклар тасмасына мәгълүмат керү;
муниципаль актларның законга туры килмәве ачыклану турында
“Кодекс” мәгълүмати компаниясенең “Төбәк законнары аналитигы”
автоматлашкан мәгълүмати системасы мәгълүмате керү.
Мониторинг башкару процессын оптимальләштерү максатларында
башка мәгълүмати системалар сервислары кулланылырга мөмкин.
11. Мониторинг башкарганда гамәлдәге Нигезләмәнең 9 нчы
пунктында күрсәтелгән анализ белән беррәттән, муниципаль хокукый
актларның көчен югалтуын тану (кире кагу) яисә үзгәрешләрне, кабул итүне
(бастыруны) тәэмин итү өчен түбәндәге критерийлар буенча муниципаль
актларның кулланылу практикасы турында мәгълүмат гомумиләштерелә һәм
бәяләнә:
гражданинның һәм кешенең гарантияләнгән хокукларын, иреген һәм
законлы мәнфәгатьләрен яклау;
муниципаль актларны кабул итү (бастыру) зарурлыгы билгеләнгән
зуррак юридик көче булган норматив хокукый актларның булуы;
муниципаль акт бастырганда җирле үзидарә компетенциясе чикләрен
саклау;
муниципаль актта коррупцияле факторларның булуы;
иҗтимагый мөнәсәбәтләрне хокукый җайга салуда тулылык;
хокук нормалары коллизиясе;
юридик-техник характердагы хаталар булу;
муниципаль актның нигезләмәләрен кулланганда мәгънәсен бозу;
муниципаль хокукый актны кулланганда законсыз һәм нигезләнмәгән
карарлар, гамәлләр кылу (берни эшләмәү);
норматив хокукый актлар куллану практикасы булу;
норматив хокукый актлар кулланганда бертөрле практика булмау;
муниципаль актны аңлату мәсьәләләре буенча гаризалар булу (саны)
һәм аларның эчтәлеге;
муниципаль актлар белән җайга салынган, аларны кабул итүгә нигез
булган мөнәсәбәтләргә бәйле рәвештә гариза бирүчеләрнең таләпләрен
канәгатьләндерү (канәгатьләндермәү) турында законлы көченә кергән суд
актларының булуы.
12. Мониторинг нәтиҗәләре буенча муниципаль актларга үзгәрешләр
кертүне җәлеп итүче федераль һәм республика законнарында үзгәрешләр
ачыкланган очракта, җирле үзидарә органнары тарафыннан түбәндәгеләр
башкарыла:
муниципаль акта үзгәрешләр кертү, муниципаль актның көчен югалту,
яңа муниципаль акт кабул ителү турындагы муниципаль актларның тиешле

проектлары эшләнә;
муниципаль актларны зуррак юридик көчкә ия булган актлар белән
тәңгәл китерүгә юнәлтелгән башка чаралар кабул ителә.
13. Муниципаль актларга үзгәрешләр кертү зарурлыгын җәлеп итүче
федераль һәм республика законнары актларына үзгәрешләр керткән очракта,
мониторинг федераль һәм республика акты чыгарылган вакыттан 30 көн
эчендә уздырыла.
Әгәр гражданнарның, юридик затларның, шәхси эшмәкәрләрнең,
дәүләт хакимияте органнарының, муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле
органнары депутатларының мөрәҗәгате, шулай ук прокуратура мәгълүматы
(“Россия Федерациясе прокуратурасы турында”гы Федераль закон белән
билгеләнгән срокларда карала торган прокурор катнашыннан тыш),
мониторинг уздыруга нигез булып торса, мониторинг 30 көн эчендә
уздырыла. Күрсәтелгән очракларда мониторинг уздыру нәтиҗәләре
мөрәҗәгать иткән затка хәбәр ителә.
Ерак перспективада көченә керәчәк федераль һәм республика
законнары актларында үзгәрешләр ачыкланган очракта, җирле үзидарә
органнарының норма чыгару эшчәнлеге планнарына тиешле корректировка
турында тәкъдимнәр кертелә.
III. Мониторинг нәтиҗәләрен тормышка ашыру
14. Муниципаль акт проектын эшкәртү һәм мониторинг нәтиҗәләре
буенча
муниципаль актны кабул итү федераль һәм республика законнарының
тиешле актын үзгәртү вакытыннан ике айдан да соңармаган срокта уздырыла
(гамәлдәге Нигезләмәнең 14 пункты өченче абзаөында күрсәтелгән очрактан
тыш).
15. Мониторинг уздыру өчен җаваплы затлар мониторинг нәтиҗәләре
турында
отчет аеннан соң килүче айның 5 нче көненнән дә соңармыйча исәп
тоталар.
15.1. Мониторинг нәтиҗәләре (мәгълүматлар) турында отчет
түбәндәгеләрне үз эченә алырга тиеш:
мониторинг уздыру объекты турында мәгълүмат;
мониторинг уздыруны башкаручылар турында мәгълүмат;
мониторинг уздыру чоры турында мәгълүмат;
хокукый җайга салу предметына кыскача характеристика, мониторинг
уздыруга нигезләр.
15.2. Мониторинг
нәтиҗәләре
турында
отчет
(мәгълүмат)
түбәндәгеләрне үз эченә алырга мөмкин:
хокукый җайга салуның ачыкланган проблемалары турында
мәгълүмат;
муниципаль актларга үзгәрешләр кертү буенча һәм (яисә) яңаларын
кабул итү зарурлыгы, муниципаль актларны кире кагу турында
рекомендацияләр;
мониторинг нәтиҗәләренә нигезләнгән, хокукый мөнәсәбәтләрнең
тиешле өлкәсендә хокукый җайга салуны камилләштерүгә юнәлтелгән башка
нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр.
16. Мониторинг нәтиҗәләре буенча кабаттан кабул ителгән
муниципаль актлар законнар белән билгеләнгән срокта һәм тәртиптә

Татарстан Республикасының муниципаль норматив хокукый актлары
регистрына кертү өчен җибәрелә.
Күрсәтелгән регистрга кертү өчен аларда булмаган, мониторинг
нәтиҗәләре буенча ачыкланган муниципаль актлар җибәрелә.
18.Мониторинг нәтиҗәләре буенча нормалар чыгару процессын
камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләнергә мөмкин.
IV. Җаваплылык
17. Мониторинг уздыру һәм хокук чыгару эшчәнлеге өчен җаваплы
затлар мониторинг оештырган өчен, шулай ук җирле үзидарә органнарына
караган хокукый җайга салуның тиешле өлкәсендә федераль һәм республика
законнары белән муниципаль актларның үз вакытында тәңгәл килүе өчен
персональ (шул исәптән дисциплинар) җаваплылык тоталар.
18. Негатив нәтиҗәләргә китергән мониторинг нәтиҗәләре буенча
гамәлләр (берни эшләмәү) өчен, шулай ук гражданнарга, юридик затларга,
җәмгыятькә һәм дәүләткә зыян китергән өчен, законнар нигезендә җирле
үзидарә органнары җитәкчеләре җаваплылык тота.

