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Муниципаль берәмлек уставын раслау турында 

Баулы муниципаль районы " Александровка авыл җирлеге» 

Татарстан Республикасы муниципаль районнары» 

  

«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында» 2004 елның 28 

июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы («Татарстан 

Республикасында җирле үзидарә турында «2017 елның 7 октябрендәге 75-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында» Татарстан 

Республикасы Законы), Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының 

«Александровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы, Александровка авыл 

җирлеге Советы тарафыннан кертелгән үзгәрешләр белән) 

Карар: 

1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Александровка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын яңа редакциядә кабул итәргә 

(кушымта). 

2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка авыл 

җирлеге Советының түбәндәге карарларын үз көчен югалткан дип тану: 

- Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының Александровка авыл 

җирлеге Советы 2008 елның 18 сентябрендә кабул иткән 18 номерлы карары (Россия 

Федерациясе Юстиция министрлыгының Идел буе федераль округы буенча Баш 

идарәсе тарафыннан 2008 елның 13 ноябрендә теркәлгән, RU 165113022008001 

номерлы Дәүләт теркәү бүлеге теркәлгән), кертелгән барлык үзгәрешләр белән 

«Александровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы. 

- Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка авыл җирлеге 

Советының 2015 елның 3 апрелендә кабул ителгән 104 номерлы «Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы «Александровка авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставын раслау турында» карары;; 

- Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка авыл җирлеге 

Советының 2017 елның 18 декабрендә кабул ителгән 50 номерлы «Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы «Александровка авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлеге Уставын раслау турында» карары, кертелгән барлык 

үзгәрешләр белән; 



3. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Александровка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын Федераль законда билгеләнгән 

тәртиптә дәүләт теркәвенә алу өчен Юстиция органына җибәрергә. 

4. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Александровка 

авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын, дәүләт теркәвенә алынганнан соң, 

мәгълүмат стендларына урнаштыру юлы белән игълан итәргә, Татарстан 

Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып чыгарырга. 

5. Әлеге карар рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә.Глава,  

 

 

 

              Совет Рәисе 

Александровка авыл җирлеге                                                В.И. Уварова   

 

 

 

 

 

 


