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Совет карары проекты турында Александровка авыл җирлеге «Уставка 

үзгәрешләр кертү турында» муниципаль берәмлек «Александровка авыл 

җирлеге» Баулы муниципаль районы расланган Татарстан Республикасы 

Александровский Советы карары белән Баулы авыл җирлеге 2019 елның 

18 октябрендәге 115 номерлы муниципаль районның 

 

 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

принциплары турында» Федераль закон нигезендә, шулай ук «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 

Федераль законның 44 статьясы, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, Александровка авыл җирлеге Советы КАРАР: 

1. Александровка авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы «Александровка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында " гы 115 номерлы карары 

проектын (1 нче кушымта) хупларга һәм халык алдында тыңлауларга чыгарырга. 

2. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка 

авыл җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

«Александровка авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр 

кертү турында» гы 115 номерлы Карары проектын беренче укылышта кабул 

итәргә. 
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3. Махсус җиһазланган мәгълүмати стендларда халыкка игълан итәргә: - 

Баулы муниципаль районының 2019 елның 18 октябрендәге 115 номерлы 

Александровка авыл җирлеге советы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районының «Александровское сельское 

поселение» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

Александровка авыл җирлеге Советы карары проекты; 

- Баулы муниципаль районының 18.10.2019 № 115 номерлы Александровка 

авыл җирлеге советы карары белән расланган Татарстан Республикасы Баулы 

муниципаль районының «Александровское сельское поселение» муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» Александровка авыл җирлеге 

советы карары проектына һәм гражданнарның аның буенча фикер алышуда 

катнашу тәкъдимнәрен исәпкә алу тәртибе (2 нче кушымта); 

- «Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка авыл 

җирлеге Советының 18.10.2019 ел, №115 карары (3 нче кушымта) белән 

расланган» Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка 

авыл җирлеге "муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында" 

Александровка авыл җирлеге Советы карары проекты буенча гавами тыңлаулар 

үткәрү тәртибе (№3 нче кушымта). 

4. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Александровка 

авыл җирлеге «муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» 

Александровка авыл җирлеге Советы карары проекты буенча кергән 

тәкъдимнәрне исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркем төзергә 

(алга таба-түбәндәге составта):  

1. Әхмәдиев Фәнур Шәйхнур улы-Александровка авыл җирлеге Советы 

депутаты;  

2. Арсланов Альберт Рәзин улы-Александровка авыл җирлеге Советы 

депутаты;  

3. Данилина Валентина Григорьевна-Александровка авыл мәдәният йорты 

директоры 
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5. Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка 

авыл җирлеге Советының 2019 елның 18 октябрендәге 115 номерлы «Татарстан 

Республикасы Баулы муниципаль районы Александровка авыл җирлеге 

«муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» гы карары 

проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрергә. 

6. Эшче төркем Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Александровка авыл җирлеге Советы депутатлары һәм Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы «Александровка авыл җирлеге «муниципаль 

берәмлеге Уставына үзгәрешләр кертү турында» Александровка авыл җирлеге 

Советы карары проекты буенча гражданнарның тәкъдимнәрен өйрәнергә һәм 

гомумиләштерергә тиеш, Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы 

Александровка авыл җирлеге Советының 2019 елның 18 октябрендәге 115 

номерлы карары белән расланган» Татарстан Республикасы Баулы муниципаль 

районы Александровка авыл җирлеге Советы каравына кертү турында" 

7. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Баулы муниципаль районы «Александровка авыл җирлеге» муниципаль 

берәмлеге Уставының яңа редакциясе проекты буенча кергән тәкъдимнәрне 

исәпкә алу, гомумиләштерү һәм карау буенча эшче төркемгә йөкләргә 

       

 

             Совет башлыгы, 

 рәисе Александровка авыл җирлеге                                        В.И. Уварова 
 


