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"Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районының Мактаулы 

гражданинины" исемен бирү турындагы 

нигезләмәне раслау хакында 
 

 

 

Гражданнарның күренекле казанышлары, аларның Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы үсешенә һәм чәчәк атуына керткән өлеше, Татарстан 

Республикасында аның абруен күтәрү, районның иҗтимагый тормышында 

гражданнарның хезмәт активлыгын стимуллаштыру һәм кызыксындыру 

максатларында, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне оештыруның гомуми 

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

законы, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Уставы нигезендә,  

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Советы КАРАР БИРДЕ: 

 

1. "Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы 

гражданинины" исемен бирү турында теркәлгән нигезләмәне расларга. 

2. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы Финанс-бюджет 

палатасына ел саен Әгерҗе муниципаль районы бюджетында «Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы гражданинины» исемен 

бирү турындагы нигезләмәне гамәлгә ашыру өчен акча карарга. 

3. Әлеге карарны PRAVO.TATARSTAN.RU Татарстан Республикасының 

хокукый мәгълүмат рәсми порталында  һәм agryz.tatarstan.ru  Татарстан 

Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Әгерҗе 

муниципаль районы сайтында  урнаштырырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Советы законлылык, регламент һәм депутат этикасы буенча даими 

комитетына йөкләргә. 

 

 

 

Әгерҗе муниципаль районы Башлыгы, 

Совет Рәисе 

 

   В.В. МАКАРОВ 



                                2019 елныӊ 03апрелендәге 36-3 номерлы 

Татарстан Республикасы  

Әгерҗе муниципаль районы  

Советы карары белән расланган 
 

 

"ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘГЕРҖЕ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

МАКТАУЛЫ ГРАЖДАНИНИНЫ"  

ИСЕМЕН БИРҮ ТУРЫНДА НИГЕЗЛӘМӘ  

 

1. "Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы 

гражданинины" исеме (алга таба-Мактаулы гражданин) гражданнарга район 

алдындагы аерым казанышлары, районның социаль-икътисадый үсеше бурычларын 

тормышка ашыруга зур өлеш керткәннәре, җәмәгать эшчәнлегендәге аерым 

казанышлары һәм район халкы алдында башка казанышлары өчен бирелә.  

"Мактаулы гражданинин» исемен бирү өчен нигез булып тора: 

1) район данын арттыруга зур өлеш; 

2) Әгерҗе муниципаль районында яшәүчеләрнең абруе, озак хуҗалык, фәнни, 

мәдәни, мәгариф, шулай ук уңышлары белән башка эшчәнлек алып барылуы; 

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

мәдәни-агарту, иҗтимагый һәм Хәйрия эшчәнлеге; 

4) район һәм республика иминлегенә кыю гамәлләр кылу. 

2. "Мактаулы гражданин» исемен бирү турындагы мәсьәләне беренче карап 

тикшерү Әгерҗе муниципаль районы башлыгы карары белән расланган "Мактаулы 

гражданин” (алга таба - комиссия) исемен бирү буенча комиссия тарафыннан 

гамәлгә ашырыла. 

3."Мактаулы гражданин" исеменә кандидатлар тәкъдим итү инициативасы 

белән дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, хезмәт 

коллективлары, иҗтимагый оешмалар чыгыш ясый. 

4. “Мактаулы гражданин” исеме Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Советы карары белән елга бер тапкыр бирелә.   

5. "Мактаулы гражданин» исемен бирү турындагы үтенечнамәләр Әгерҗе 

муниципаль районы башлыгы исеменә рәсмиләштерелә һәм әлеге Нигезләмәнең 2 

пунктында күрсәтелгән комиссия сәркатибенә тапшырыла. 

6.Комиссия составына Әгерҗе муниципаль районының җирле үзидарә 

органнары, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының хезмәт 

коллективлары һәм җәмәгатьчелек вәкилләре керә. 

7. "Мактаулы гражданин" исемен бирү турындагы мәсьәләне карау комиссия 

тарафыннан Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы башлыгы исеменә 

бирелә торган документлар нигезендә гамәлгә ашырыла. 

8.Комиссия утырышлары үтенечнамәләр һәм карауга әзер документлар 

булганда уздырыла. Утырыш урыны һәм вакыты турында комиссия әгъзаларына 

утырыш көненә кадәр биш көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителергә тиеш. 



9. Тәкъдим ителгән материаллар нигезендә комиссия Татарстан Республикасы 

Әгерҗе муниципаль районы Советына "Мактаулы гражданин" исемен бирү яки 

кандидатны кире кагу турында дәлилләнгән карар чыгару турында Карар кабул итә. 

10. Комиссия карары комиссия әгъзаларының билгеләнгән саныннан кимендә 

өчтән икесе катнашкан очракта гади күпчелек тавыш белән кабул ителә. Комиссия 

карары беркетмә белән рәсмиләштерелә, аңа комиссия рәисе һәм секретаре имза 

сала. 

11. "Мактаулы гражданин" исемен бирү турындагы мәсьәләне карау өчен 

район башлыгы исеменә түбәндәге документлар тапшырыла: 

- оешма җитәкчесе кул куйган үтенеч; 

- коллектив җыелышы беркетмәсеннән өземтә; 

- «Мактаулы гражданин»исемен бирү өчен әһәмияте булган биография 

фактларын раслаучы документлар күчермәләре белән кандидатның казанышлары 

тасвирланган характеристикасы (тулы биографиясе). 

- паспорт күчермәсе, ИНН, СНИЛС; 

- бүләкләнүче шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык; 

- 2 Фоторәсемнәр 3 х 4, төсле, матовые. 

Бүләкләү турында үтенеч бирүче документлар Әгерҗе муниципаль районы 

Советына "Мактаулы гражданин"исемен бирү турында карар проекты каралганчы 

бер айдан да соңга калмыйча бирелә. 

12. "Мактаулы гражданин" исеме бирелгән гражданнарга медаль, тантаналы 

шартларда мактаулы исем бирү турында таныклык тапшырыла. 

13. Таныклык бланкы кызыл төстәге китап булып тора. Текст Татарстан 

Республикасының дәүләт телләрендә урнашкан: 

Республика Татарстан 

Татарстан Республикасы 

Агрызский муниципальный район 

Әгерҗе муниципаль районы  

 Таныклыкның уң битендә-язу: 

"Таныклык № _, фамилиясе, исеме һәм атасының исеме  

"Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы 

гражданинины "исеме бирелде. Аста түбәндәге текст урнашкан: "Әгерҗе 

муниципаль районы Советы карары"________ № ___ текст астында түбәндәге 

сүзләр урнашкан: "Әгерҗе муниципаль районы башлыгы", имзалар һәм печать өчен 

урын. 

Текст рус телендә кабатлана. 

14. "Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы 

гражданинины» медале түгәрәк металл алтын нигездән тора, аңа сублимация тибы 

буенча басма белән 50мм дизайнлы вкладыш ябыштырыла. Медаль 91х91м 

үлчәмендә замш бордо төсендәге  футлярга урнаштырыла. 

15. "Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы 

гражданинины" исеменә лаек булган затларга Татарстан Республикасы Әгерҗе 

муниципаль районы бюджеты акчалары исәбеннән ай саен 300 сум күләмендә 

акчалата түләүләр түләнә. Түләүләр Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районының Финанс-бюджет палатасы тарафыннан банклар учреждениеләренә 



аларның счетларына акча күчерү юлы белән гамәлгә ашырыла. Әлеге ташламалар 

гаилә әгъзаларына кагылмый.  

"Мактаулы гражданин» исеменә ия булган гражданнарга айлык түләүләр 

турында мәгълүмат социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт мәгълүмат системасында 

урнаштырыла. Күрсәтелгән мәгълүматны социаль тәэмин итүнең бердәм дәүләт 

мәгълүмат системасында урнаштыру (алу) "Дәүләт социаль ярдәме турында" 1999 

елның 17 июлендәге 178-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гамәлгә ашырыла. 

16. "Мактаулы гражданин" исеменә лаек булган гражданнар кабат әлеге бүләк 

белән бүләкләнә алмый. 

17. "Мактаулы гражданин" исемен бирү батырлык кылган, кыюлык һәм 

батырлык күрсәткән өчен үлгәннән соң җитештерелергә мөмкин. 

18. Бүләкләр югалткан очракта (исем, таныклык һәм истәлекле медаль) 

бүләкләү турында карар дубликаты Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль 

районы Башкарма комитеты карары белән расланган дәүләт милкенә кертелгән һәм 

муниципаль архивта сакланучы архив документлары күчермәләрен бирү буенча 

дәүләт хезмәте күрсәтүнең Административ регламенты нигезендә "Татарстан 

Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы гражданины" исеменә 

лаек булган гражданин гаризасы нигезендә бирелә. 

19.Таныклыклар, медальләр дубликатлары бирелми. 

20.  Югары исемгә тап төшерердәй гамәл кылган очракта Мактаулы 

гражданин район Советы карары белән гамәлдәге закон нигезендә әлеге исемнән 

мәхрүм ителергә мөмкин.  

"Мактаулы гражданин" исеменнән мәхрүм ителгән очракта таныклык һәм 

медаль район Советына кире кайтарыла.  

21. Мактаулы гражданиннарның фамилияләре район музеенда саклана торган 

«Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының Мактаулы 

гражданиннары» китабына кертелә. 
 


