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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                      03.04.2019                        пгт. Рыбная Слобода                 № 120пи 

 

Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә урнашкан кешеләр 

күпләп була торган урыннар 

исемлеген раслау турында 

 

«Терроризмга каршы тору турында» 2006 елның 6 мартындагы 35-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның 

гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы 

Федераль законның 15 статьясындагы 1 өлешенең 6.1 пункты, Россия 

Федерациясе Хөкүмәтенең 2015 елның 25 мартындагы карары нигезендә №272  

«Россия Федерациясе Милли гвардиясе гаскәрләре тарафыннан мәҗбүри 

сакланырга тиешле кешеләрнең һәм объектларның (территорияләрнең) 

массакүләм булу урыннарын һәм объектларының (территорияләрнең) 

террорчылыктан яклануына карата таләпләрне һәм мондый урыннарның һәм 

объектларның (территорияләрнең) куркынычсызлык паспортларының 

рәвешләрен раслау турында», Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Уставы нигезендә КАРАР БИРӘМ:  

 

1. Татарстан Республикасының Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә урнашкан кешеләр күпләп җыела торган урыннар исемлеген 

расларга.  

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә урнашкан кешеләр күпләп була торган урыннар исемлеген 

раслау турында»2018 елның 9 ноябрендәге 258пи номерлы карарын үз көчен 

югалткан дип танырга. 

3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион 

челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча урнаштырырга: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru һәм» Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталы " Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес 

буенча: http://pravo.tatarstan.ru.  

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.  

 

 

Җитәкче вазифаларын башкаручы                                                   В.И. Токранов                                                                 
 



Балык Бистәсе муниципаль районы 

Башкарма комитетының 2019 елның 

3 апрелендәге 120пи номерлы 

карары белән расланган 

 

  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

территориясендә кешеләр күпләп җыела торган урыннар 
ИСЕМЛЕГЕ 

 

№ 

п/п 

Кешеләр күпләп була торган 

урыннар исеме  

Кешеләр күп җыела торган 

урыннар адресы  

Кешеләр 

күпләп 

була 

торган 

урыннар 

категори

ясе  

1 Иҗтимагый әһәмиятле 

мәсьәләләр буенча күмәк 

фикер алышу һәм 

җәмәгатьчелек фикерләрен 

белдерү өчен, шулай ук 

җәмәгатьчелек фикерен 

гавами белдерү өчен махсус 

бүлеп бирелгән яисә 

җайлаштырылган урын, 

күбесенчә иҗтимагый-сәяси 

характердагы актуаль 

проблемалар уңаеннан 

җәмәгатьчелек фикерен 

гавами белдерү өчен, Балык 

Бистәсе шәһәр тибындагы 

поселогындагы Набережная 

урамындагы сквер 

территориясендә урнашкан. 

 

 

422650, Татарстан 

Республикасы, Балык Бистәсе 

муниципаль районы, штп. 

Балык Бистәсе, Набережная ур.  
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