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№

Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Советынын 
2012 елныц 19 октябрендэге 
«Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Башлыгыныд 
Рэхмэте турында» № 228 карарына 
узгэрешлэр керту турында

Татарстан Республикасы Элмот муниципаль районы Уставы нигезендэ 

Элмэт муниципаль районы Советы КАРАР БИРЭ:

1. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Советыныц 
2012 елныц 19 октябрендэге «Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль 
районы Баш лыгыныц Рэхмэте турында» № 228 карарына тубэндэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. карарныц 2 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2. Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Башлыгыныц 

Рэхмэте турындагы Нигезлэмэне Ьэм Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Башлыгыныц Рэхмэте бланк формасын № 1 Ьэм № 2 
кушымталар нигезендэ расларга (теркэлэ).

2. Район башкарма комитетыныц хокук идарэсенэ (Ханнанова Э. Б.) элеге 
карарны «Альметьевский вестник» газетасында бастырырга, «Татарстан 
Республикасыныц хокукый мэгълуматлар рэсми порталында» 
(РКАУ0.ТАТАК8ТАЫ.Я11) Ьэм Элмэт муниципаль районы сайтында 
урнаштырырга.

3. Элеге карар рэсми басыльш чыкканнан соц уз коченэ керэ.
4. Элеге карарныц утэлешен тикшерудэ тотуны район Советыныц 

законлылык, хокук тэртибе, депутат этикасы Ьэм жирле узидарэ мэсьэлэлэре 
буенча даими комиссиясенэ й © ^ щ ;'э .(Б ^ ;ш ^ гф  И. Р.).
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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль районы Советыньщ 
2019 елныц 25 мартындагы №280 
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Башлыгыныц
Рэхмэте турында Нигезлэмэ
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Рэхмэте турында Нигезлэмэ 

1. Гомуми нигезлэмэлэр

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Башлыгыныц 
Рэхмэте (алга таба -  Рэхмэте) Элмэт муниципаль районы гражданнары 
тормышын яхш ыртуга юнэлдерелгэн >к;ирле узидарэ, икътисад, сэнэгать, авыл 
хужалыгы, фэн, мэдэният, сэнгать, мэгариф, сэламэтлек саклау, спорт усешенэ 
зур елеш керткэн очен, законлылыкны, хокук тэртибен тээмин итудэге хезмэте, 
гражданнарныц хокукларын Ьэм иреклэрен яклаудагы казанышлары, хужалык, 
фэнни, социаль-мэдэни, ижтимагый, хэйрия эшчэнлегендэге югары 
казанышлары ечен гражданнарга Ьэм предприятие, учреждение, оешма 
коллективларына, Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы 
каршындагы башка казанышлары ечен рэхмэт белдеру формасы бульш тора.

2. Булэклэу тэртибе

1. Рэхмэт белэн булэклэу муниципаль район Башлыгы боерыгы белэн 
башкарыла.

2. Булэклэу турындагы утенеч хаты белэн милек формасына бэйсез 
рэвештэ, муниципаль район территориясендэ эш чэнлек башкаручы 
предприятие Ьэм оешмаларныц хезмэт коллективлары, иж;тимагый оешмалар 
Ьэм берлэш мэлэр мерэжэгать итэргэ хокуклы. Рэхмэт белэн булэклэу 
турындагы мэсьэлэне муниципаль район башлыгы шэхсэн узе башлап 
жибэрергэ хокуклы.

3. Утенеч хатында тубэндэге мэгълуматлар курсэтелергэ тиеш:
- гражданнарны булэклэу ечен: кыскача биографик мэгълуматлар Ьэм 

тегэл хезмэтлэр курсэтелгэн характеристикалар;
коллективларны булэклэу ечен; оешманыц, предприятиенец, 

учреждениенец тулы исеме Ьэм кыскача белешмэ, аньщ коллективыныц тегэл 
хезмэтлэре.

4. Рэхмэтне эзерлэу утенеч хаты кергэн кеннэн а л ь т  30 календарь кен 
эчендэ гамэлгэ ашырыла.

5. Республика, шэЬэр масштабындагы уцышлы эзерлэнгэн Ьэм 
уздырылган чаралар Ьэм акциялэрдэн тыш, алдагы булэклэу тантанасыннан соц 
ике елдан да иртэрэк яца хезмэтлэр ечен кабат булэклэу мемкин тугел.

6. Рэхмэтне югалтканда дубликат бирелми.



Рэхмэт АЗ форматындагы тыгыз кэгазь битеннэн гыйбарэт, 60 мм 
кицлектэге фоторэсем ечен рамка белэн пыяла астына урнаштырылган, тулы 
тесле басма ысул белэн эшлэнгэн.

60 мм калдырып еске сул як почмагында кызыл тестэге орнамент, тубэн 
ун, як почмагында яшел тестэге орнамент урнашкан.

Рэхмэт тексты саклагыч тангиралы челтэр фонында урнашкан.
0стэге  кырыйдан 80 мм ераклыкта уртада Татарстан Республикасы 

0ЛМЭТ муниципаль районы гербы сурэтлэнгэн (алга таба - район гербы).
Гербтан 3 мм аста 4 мм биеклектэге хэрефлэр белэн бер юлга «ЭЛМ ЭТ 

М УНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  БАШ ЛЫ ГЫ » дигэн сузлэр урнашкан.
10 мм аста 10 мм биеклектэге хэрефлэр белэн, 30 мм биеклектэге баш 

хэреф белэн «Рэхмэт» сузе урнаштырылган.
Тубэнрэк бит уртасында булэклэнученец фамилиясе, исеме Ьэм атасыныц 

исеме, вазифасы, яисэ юридик затныц исеме, хезмэтлэренец кыскача 
тасвирламасы курсэтелэ.

15 ммда тубэнрэк, Элмэт муниципаль районы башлыгыныц имзасы 
инициаллары Ьэм фамилиясе языла.

Тубэндэ уртада - «Элмэт шэЬэре» реквизиты.

4. Башлык Рэхмэтен тапшыру

Башлык Рэхмэтен тапшыру тантаналы шартларда Элмэт муниципаль 
районы Башлыгы тарафьшнан гамэлгэ ашырыла. Элмэт муниципаль районы 
Башлыгы кушуы буенча Ьэм аныц исеменнэн аныц урынбасарлары, район 
Советы аппараты житэкчесе, район (шэЬэр) башкарма комитеты житэкчесе, 
аныц урынбасарлары тапш ыра ала.

5. Башлык Рэхмэтен рэсмилэштеру, исэпкэ алу Ьэм теркэу

Элмэт муниципаль районы Башлыгыныц Рэхмэтен рэсмилэштеру, исэпкэ 
алу Ьэм теркэу Элмэт муниципаль районы башкарма комитетыныц кадрлар Ьэм 
булэклэр булеге тарафьшнан гамалгэ^:т1Ь1
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Татарстан Республикасы Элмэт 
муниципаль район Советыныц 
2019 елньщ 25 мартындагы №280 
карарына 2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Элмэт муниципаль районы Башлыгыныц Рэхмэте
бланкы формасы
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