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“ Тукай муниципаль районының Мактаулы 

гражданины”исемен бирү турындагы 

нигезләмәне раслау хакында  
 

 

Районның социаль-икътисади үсешендә, дәүләт төзелешендә, икътисад, 

мәдәнияттә, тәрбия бирүдә, белем бирүдә, сәламәтлекне саклауда, гражданнарның 

гомерен һәм хокукларын саклауда, хәйрия эшчәнлеге һәм район алдындагы башка мөһим 

казанышлары өчен гражданнарны бүләкләү максатларында, Тукай муниципаль районы 

Советының 2010 елның 26 маендагы 41/6 номерлы «Тукай муниципаль районы бүләкләре 

турындагы нигезләмә турында " гы карары нигезендә»  
 

КАРАР БИРӘМ: 

  

1. Кабинетының «Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины» исемен бирү 

турындагы нигезләмәне №1 нче кушымта нигезендә расларга.  

2.   №2 нче кушымта нигезендә”Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины " 

күкрәк билгесе  тасвирламасын расларга.  

3.  №3 нче кушымта нигезендә”Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины " 

билгесенә таныклык тасвирын расларга. 

 4. №4 нче кушымта нигезендә”Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины " 

исемен бирү турында таныклык тасвирламасын расларга. 

5.Район башкарма комитетына «Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины " 

исеменә лаек булган затларга бер тапкыр бирелә торган түләү тәртибен эшләргә 

 6. Әлеге карарны «Якты юл» («Якты юл») газетасында, районның рәсми сайтында һәм 

Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында бастырып чыгарырга. 

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам. 

  

 

Район Башлыгы                                                                Ф.М. Камаев   

 

 

  



 

  Тукай муниципаль район   Башлыгының 

 05.10.2018елда,№76 сан белән кабул 

 ителгән карарының     

№1 нче кушымтасы  

  

 

 

 "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины “ 

исеме бирү турындагы Нигезләмә 

                       

 1.” Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины»исеме  гражданнарга 

район алдындагы аерым казанышлары, ,районның социаль - икътисади үсеш бурычларын 

тормышка ашыру актив иҗтимагый эшчәнлек һәм  зур өлеш керткәннәре өчен бирелә 

                  "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины» исемен бирү өчен 

түбәндәге курсәткечләр  нигез булып тора:  

1) район алдында зур казанышлар;  

2) хуҗалык, фәнни, мәдәни, мәгариф, шулай ук уңышлары белән башка эшчәнлек 

алып барганөчен  район халкыны алдындагы  абруе;  

3) районда яшәүчеләр арасында озак вакытта   һәм тотрыклы танылу, нәтиҗәле 

мәдәни-агарту, иҗтимагый һәм Хәйрия эшчәнлеге; 

 4) район һәм республика иминлегенә кыю гамәлләр кылу.   

2. " Тукай муниципаль районы Мактаулы гражданы " исеменә кандидатлар тәкъдим 

итү инициативасы белән дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, хезмәт 

коллективлар, иҗтимагый оешмалар   чыгыш ясый ала. 

 3. « Тукай муниципаль районы Мактаулы гражданины " исемен бирү турындагы 

мәсьәләне карау өчен » район башлыгы исеменә түбәндәге документлар тапшырыла: 

 - оешма җитәкчесе кул куйган үтенеч; 

 - Бүләкләү кәгазе (2 экз.); 

 - бүләкләнүче шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык;  

- тәгъдим итүче  коллективның  җыелыш  беркетмәсе;  

- 2 Фоторәсемнәр 3x4, төсле, матовый;  

Оешма җитәкчеләренә, аларның урынбасарларына, баш инженерларына, баш 

бухгалтерларга һәм оешмаларның баш икътисадчыларына өстәмә рәвештә түбәндәге 

документлар тапшырыла:  

- салым түләүченең салымнар, җыемнар, иминият взнослары, пенялар һәм салым 

санкцияләрен түләү буенча бурычлар үтәлеше турында салым инспекциясе белешмәсе 

(оешма);  

- оешманың техник-икътисадый күрсәткечләренең җыелма таблицасы 

(ФТЭП 7.5.3-01);  

- оешма хезмәткәрләренә хезмәт хакы буенча бурычларның булмавы турында 

белешмә. 

  

 4."Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины» исеме Россия 

Федерациясе яки Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре булганда, районда 25 елдан 



 

да ким булмаган эш стажы булганда, Тукай районы учреждениеләре, оешмалары, 

предприятиеләреннән пенсиягә чыгуны исәпкә алып, шулай ук Тукай районы үсешенә зур 

өлеш керткән, Татарстан Республикасында һәм Россия Федерациясендә туып-үскән Тукай 

районы халкына бирелә;  

5. "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины»     исемен бирү турындагы 

тәкъдимнәрне карау комиссиясе карары нигезендә Тукай муниципаль районы башлыгы 

карар    бирә.  

6. "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины”исемен бирү турындагы 

тәкъдимнәрне карау комиссиясе рәисе һәм аның составы Тукай муниципаль районы 

башлыгы тарафыннан раслана.  

7. "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины» исеме бирелгән гражданнарга 

тантаналы чараларда таныклык, таныклык һәм күкрәк билгесе тапшырыла. 

 8. "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины» исеменә лаек булган затларга 

10,0 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү район Башкарма 

комитетының бухгалтерлык исәбе һәм хисап бүлеге аша пенсия яшендәге мактаулы 

гражданга ирешкәннән соң һәм аларга шәхси гариза бирелгән көннән банк 

учреждениеләренә акча күчерү юлы белән башкарыла. Әлеге ташламалар гаилә 

әгъзаларына кагылмый. Тукай муниципаль районының мактаулы гражданына ташламалар 

бирү өчен акча ел саен чираттагы финанс елына район бюджетында карала.  

9. "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины» исеменә лаек булган 

гражданнар әлеге бүләк белән кабат бүләкләнә алмый. 

 10. “Тукай районының Мактаулы гражданины”исемен бирү муниципаль район 

җитештерелергә мөмкин батырлык, кыюлык һәм батырлык күрсәткәне өчен үлеменнән 

соң да бирелергә мөмкин. 

 11. "Тукай муниципаль районының Мактаулы гражданины" (исем бирү турында карар, 

таныклыклар, таныклыклар һәм күкрәк билгесе) югалткан очракта бүләкләр турында 

карар дубликаты Башкарма комитет  карары белән   расланган  административ регламент 

нигезендә архив белешмәләре, архив өземтәләре бирү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү, 

архив документлары күчермәләре архив фондларына кертелгән дәүләт милке һәм 

хранящимся муниципаль архивы һәм граждан гаризасы нигезендә бирелә   

Таныклыклар, таныклыклар һәм күкрәк билгесе дубликатлары бирелми. 

 12.   Тукай муниципаль районы башлыгы"Тукай муниципаль районының Мактаулы 

гражданины» үз көченә кергән суд карары нигезендә бирелгән  исемне алырга  хокуклы   

13. “Тукай муниципаль районы Мактаулы граждан " исеменә лаек булган гражданнарны 

исәпкә алу   Тукай муниципаль районы Советының  2010 елның 26 майенда  41/6 сан 

белән кабул ителгән  карар     Нигезләмәсе  нигезендә алып барыла. 


