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«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 44 статьясы, «муниципаль берәмлекләр уставларын 

дәүләт теркәвенә алу турында» 2005 елның 21 июлендәге 97-ФЗ номерлы 

Федераль закон, «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 Законы белән 

кертелгән үзгәрешләр белән) нигезендә»), Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районы Покров-Урустамак авыл җирлеге муниципаль берәмлеге 

Уставы белән Покров-Урустамак авыл җирлеге Советы КАРАР ИТТЕ: 

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районының» Покров-Урустамак авыл 

җирлеге " муниципаль берәмлеге Уставын (кушымта) кабул итәргә. 

2. Үз көчен югалткан дип тану: 

2.1. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак 

авыл җирлеге советы 2008 елның 18 сентябрендәге 18 номерлы карары белән 



расланган Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-

Урустамак авыл җирлеге муниципаль берәмлеге Уставы; 

2.2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак 

авыл җирлеге Советы карарлары: 

           Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-

Урустамак авыл җирлеге Советының түбәндәге карарлары: 

         - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Покров-

Урустамак авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» 2009 ел, 21 май, 9 нчы карары»; 

        - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Покров-

Урустамак авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм 

өстәмәләр кертү турында» 2009 елның 18 декабрендәге 13 номерлы карар;»; 

      - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Покров-Урустамак 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» 08.09.2010 ел, № 21 карары;»; 

     - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Покров-Урустамак 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» 2011 елның 4 июлендәге 24 номерлы карар;»; 

     - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Покров-Урустамак 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» 2011 елның 8 ноябрендәге 27 номерлы карар;»; 

    - Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Покров-Урустамак 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында» 2012 елның 14 апрелендәге 40 номерлы карар;»; 

    -  "Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Покров-Урустамак 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр 

кертү турында «2013 елның 27 мартындагы 54 номерлы карар. 

3. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Покров-

Урустамак авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставын Федераль 



закондабилгеләнгәнтәртиптә дәүләт теркәвенә алуөчен Юстиция 

органынаҗибәрергә. 

4. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районының «Покров-

Урустамак 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. 

6. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 

 

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


