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«Ворлдскиллс» стандартлары нигезендә 

һөнәри осталык буенча милли һәм ха-

лыкара чемпионатлар җиңүчеләрен, 

призерларын һәм экспертларын 

бүләкләү тәртибен раслау турында 

 

 

 

 

 

«Яшь профессионаллар» (WorldSkills Russia) хәрәкәте җиңүчеләренә, призер-

ларына һәм экспертларына «Ворлдскиллс» стандартлары буенча халыкара һәм рос-

сия чемпионатларында югары казанышлары өчен дәүләт ярдәмен гамәлгә ашыру 

максатларында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

1. Карарга теркәлгән «Ворлдскиллс» стандартлары нигезендә һөнәри осталык 

буенча милли һәм халыкара чемпионатлар җиңүчеләрен, призерларын һәм эксперт-

ларын бүләкләү тәртибен расларга. 

2. Бу карарның үтәлешен тикшерүдә тотуны Татарстан Республикасы 

Мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләргә.  

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры  

вазыйфаларын башкаручы         Р.К.Нигъмәтуллин                                                             

 

 

 

 



Татарстан Республикасы  

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 22 февраль, 123 нче 

карары белән расланды  

 
 

 

Ворлдскиллс» стандартлары нигезендә һөнәри осталык буенча милли һәм ха-

лыкара чемпионатлар җиңүчеләрен, призерларын һәм экспертларын бүләкләү  

ТӘРТИБЕ 

 

1. Әлеге документ нигезендә һөнәри осталык буенча Татарстан Республи-

касы җыелма командасы составына керүче «Яшь профессионаллар» илкүләм чем-

пионаты (WorldSkills Russia), һөнәри осталык буенча EuroSkills халыкара чемпиона-

ты (алга таба – EuroSkills чемпионаты) һәм WorldSkills Competition (алга таба – 

WorldSkills Competition чемпионаты) җиңүчеләре, призерларына һәм экспертларына 

«Ворлдскиллс» стандартлары буенча һөнәри осталык буенча Татарстан Республика-

сы җыелма командасы составына керә торган «WorldSkills Competition» (WorldSkills 

Competition чемпионаты) премиясен түләү тәртибе билгеләнә. 

2. Әлеге Тәртип максатлары өчен түбәндәге төшенчәләр кулланыла: 

һөнәри осталыклары өчен медальон – илкүләм чемпионатта, EuroSkills чемпио-

натында яки WorldSkills Competition чемпионатында ярыш компетенцияләре буенча 

уртачадан югарырак нәтиҗәләргә ирешүне раслаучы бүләк; 

халыкара чемпионат җиңүчесе – ярыш компетенцияләре буенча EuroSkills 

чемпионатында яки WorldSkills Competition чемпионатында катнашу нәтиҗәләре 

буенча алтын медаль алган чемпионатта катнашучы; 

халыкара чемпионат призеры – ярыш компетенцияләре буенча EuroSkills чем-

пионатында яки WorldSkills Competition чемпионатында катнашу нәтиҗәләре буен-

ча көмеш медаль, бронза медаль яисә медальон алган спортчы; 

илкүләм чемпионат призеры – илкүләм чемпионатта ярыш компетенцияләре 

буенча катнашу нәтиҗәләре буенча көмеш медаль, бронза медаль яки медальон ал-

ган чемпионатта катнашучы; 

эксперт – Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы 

нигезендә һөнәри осталык буенча «Ворлдскиллс» стандартлары буенча Татарстан 

Республикасы җыелма командасы составына кертелгән илкүләм чемпионат, 

EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition чемпионаты җиңүчесен яки при-

зерын  әзерләү процессында турыдан-туры катнашучы яки әзерләү процессын коор-

динацияләүче зат. 

3. Выплата премий победителям, призерам и экспертам национального чемпи-

оната, чемпионата EuroSkills или чемпионата WorldSkills Competition осуществляет-

ся Министерством образования и науки Республики Татарстан за счет средств бюд-

жета Республики Татарстан. 

4. Илкүләм чемпионат, EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition 

чемпионаты җиңүчеләрен, призерларын һәм экспертларын премиаль бүләкләүләр 

күләмнәре Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Яшь профессио-

наллар (WorldSkills Russia)» хәрәкәте җиңүчеләрен, призерларын һәм экспертла-
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рын» «Ворлдскиллс» стандартлары буенча халыкара һәм Россия чемпионатларында 

югары казанышлар өчен дәүләт ярдәме турында» 2018 ел, 10 декабрь,  1092 нче ка-

рары белән расланды. 

5. Илкүләм чемпионат, EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition 

чемпионаты җиңүчеләре, призерлары һәм экспертлары илкүләм чемпионат, 

EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition чемпионаты рәсми төстә 

төгәлләнгәннән соң биш көннән дә соңга калмыйча Татарстан Республикасы Мәга-

риф һәм фән министрлыгы адресына премия алу өчен түбәндәге документларны 

тапшыралар: 

премия түләү турында гариза; 

шәхесне раслаучы документ күчермәсе; 

салым органында исәпкә кую турында таныклык күчермәсе яки салымнар һәм 

җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә бирелгән исәпкә кую 

турында хәбәрнамә күчермәсе; 

мәҗбүри пенсия иминиятенең иминият таныклыгы күчермәсе; 

персональ мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык турында шәхси гариза; 

акча күчерү өчен банк реквизитлары. 

6. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы илкүләм чемпио-

нат, EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition чемпионаты рәсми төстә 

төгәлләнгәннән соң 20 көннән дә соңга калмыйча премияләр түләү өчен илкүләм 

чемпионат, EuroSkills чемпионаты һәм WorldSkills Competition чемпионаты 

җиңүчеләре, призерлары һәм экспертлары исемлеген боерыгы белән раслый. 

7. Илкүләм чемпионат, EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition 

чемпионаты җиңүчеләре, призерларына һәм экспертларына премияләр акчалата 

бирү яисә илкүләм чемпионат, EuroSkills чемпионаты яки WorldSkills Competition 

чемпионаты җиңүчеләре, призерларына һәм экспертларының кредит оешмаларында 

ачылган шәхси счетларына акча күчерү юлы белән илкүләм чемпионат, EuroSkills 

чемпионаты яки WorldSkills Competition чемпионаты рәсми төстә төгәлләнгәннән 

соң 30 көннән дә соңга калмыйча бирелә. 
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