
Совет карары проекты турында 
Покров Урустамак авыл җирлеге башлыгы 
«Раслау турында  
Муниципаль берәмлек уставы 
"Покров-Урустамак авыл җирлеге» 
Баулы муниципаль районы  
Татарстан Республикасы 
 

        2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 44 
статьясы нигезендә "Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 
гомуми принциплары турында"», 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы 
Федераль закон "Муниципаль берәмлекләр уставларын дәүләт теркәве 
турында"», 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан 
Республикасы Законы белән "Татарстан Республикасында җирле үзидарә 
турында"»(«Татарстан Республикасында җирле үзидарә турында «Татарстан 
Республикасы Законына үзгәрешләр кертү хакында " 2017 елның 7 
октябрендәге 75-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән 
кертелгән үзгәрешләр белән»), Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 
районы Покров-Урустамак авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы 
белән Покров-Урустамак авыл җирлеге Советы 

        Карар: 

       1. 1 нче кушымта нигезендә «Татарстан Республикасы Баулы 
муниципаль районы Покров-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль 
берәмлеге Уставын раслау турында» Покров-Урустамак авыл җирлеге 
Советы Карары проектын беренче укылышта хупларга. 

       2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-
Урустамак авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы 
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муниципаль районы Покров-Урустамак авыл җирлеге «муниципаль 
берәмлеге Уставын раслау турында» карары проекты буенча гавами 
тыңлаулар үткәрергә» 

       3. Раслау: 

- ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе (2 нче кушымта); 

- керә торган тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча 
эшче төркем составы (3 нче кушымта). 

      4. Билгеләү: 

  4.1. Гавами тыңлауларны үткәрү датасы-2019 елның 26 сентябре 

  4.2. Халык тыңлауларын үткәрү вакыты-14.00 сәгать. 

  4.3. Үткәрү урыны: ТР, Баулы муниципаль районы, Покров-Урустамак авыл 
җирлеге, Покровский Урустамак авылы, Совет урамы, 65А йорт, Башкарма 
комитет. 

       5. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 
районының Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә мәгълүмат 
стендларында һәм рәсми сайтында бастырып чыгарырга. 

       6. Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак авыл җирлеге Башкарма 
Комитетына халык алдында тыңлаулар үткәрүне, күрсәтелгән карар проекты 
буенча гражданнарның тәкъдимнәрен кабул итүне һәм исәпкә алуны тәэмин 
итәргә. 

     7. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак 
авыл җирлеге Советы карар проектын, тәкъдимнәрне исәпкә алып, эшләп 
бетерергә, халык алдында әйтелгәннәрне һәм фикер алышу барышында 
кергән тәкъдимнәрне Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 
Покров-Урустамак авыл җирлеге Советына карап тикшерүгә кертергә. 

     8. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 
Баулы муниципаль районы Покров–Урустамак авыл җирлеге Советы Рәисенә 
йөкләргә. 

 

Башлык, Совет Рәисе 
Покров-Урустамак  
авыл җирлеге башлыгы:                                               Б.А Безенов 


