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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләр министрлыгының
ведомство бүләкләре турында

Россия

Федерациясе

Хезмәт

кодексының

22нче

статьясы,

«Россия

Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27нче июлендәге 79-ФЗ
номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
турында»

2003

елның

16нчы

гыйнварындагы

3-ТРЗ

номерлы

Татарстан

Республикасы Законы, Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы
турында нигезләмә (алга таба-Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте
турында " 2004 елның 27нче июлендәге 79-ФЗ номерлы Федераль закон) нигезендә –
Министрлык) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 елның
11нче июлендәге 563нче номерлы «Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре
министрлыгы мәсьәләләре» карары белән расланган яшьләр сәясәте өлкәсендә
хезмәткәрләрне, шулай ук яшьләр сәясәтен үстерүдә актив катнашучы башка
затларны (шул исәптән юридик) кызыксындыру һәм кызыксындыру системасын
камилләштерү максатларында боерам:
1.

Министрлыкның ведомтсво бүләкләрен булдырырга:

“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен тормышка ашыруда күрсәткән
хезмәтләре өчен” Алтын билгесе;
“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен тормышка ашыруда күрсәткән
хезмәтләре өчен” Көмеш билгесе;
“Татарстан
грамотасы”;

Республикасы

Яшьләр

эшләре

министрлыгының

Мактау

2

“Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Рәхмәт хаты”.
2.

Кушымталарны расларга:

“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен тормышка ашыруда күрсәткән
хезмәтләре өчен” Алтын билгесе нигезләмәсе;
“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен тормышка ашыруда күрсәткән
хезмәтләре өчен” Көмеш билгесе нигезләмәсе;
“Татарстан

Республикасы

Яшьләр

эшләре

министрлыгының

Яшьләр

эшләре

министры

Мактау

грамотасы” нигезләмәсе;
“Татарстан

Республикасы

Рәхмәт

хаты”

нигезләмәсе;
“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен тормышка ашыруда күрсәткән
хезмәтләре өчен” Алтын билге һәм Көмеш билгеләрнең тасвирламасы;
Татарстан

Республикасы

Яшьләр

эшләре

министрлыгының

ведомство

бүләкләре белән бүләкләү тәртибе.
3.

Министрлыкның оештыру эшләре секторына бүләкләү документларын

кабул итү, бүләкләү өчен материаллар әзерләү, ведомство бүләкләрен рәсмиләштерү
һәм бирү, аларның исәбен алып бару буенча эш оештырырга.
4.
сметасында

Бухгалтерлык исәбе һәм дәүләт заказы бүлегенә ел саен Министрлык
Министрлыкның

ведомство

бүләкләрен

әзерләүне

финанслау

чыгымнарын күз алдында тотарга.
5. Әлеге боерык рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.
6. Министрлыкның 24.12.2018 елдагы 237нче санлы «Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләр министрлыгының ведомство бүләкләре турында» боерыгын гамәлдән
чыгарылган дип табарга;
7.

Әлеге Боерыкның үтәлешен контрольдә тотуны министрлыкның эшләр

идарәчесе Э. М. Әхмәтгәрәевкә йөкләргә.

Министр

Д.И.Фәттахов
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 6нчы июнендәге
181нче санлы
боерыгы белән расланган

“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен
тормышка ашыруда күрсәткән хезмәтләре өчен”
Алтын билгесе
нигезләмәсе
1.

«Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда күрсәткән

хезмәтләре өчен» алтын билгесе (алга таба-алтын билге) яшьләр сәясәте өлкәсендә
иң югары ведомство бүләге булып тора.
2.

Яшьләр сәясәте өлкәсендә 10 елдан да ким булмаган эш стажы булган

дәүләт, муниципаль, иҗтимагый һәм шәхси учреждениеләр җитәкчеләре һәм
белгечләре
Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү буенча күпьеллык һәм
нәтиҗәле эше өчен,
яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт, муниципаль, иҗтимагый һәм шәхси
учреждениеләр җитәкчеләрен һәм белгечләрен гамәли әзерлектә ирешкән
уңышлары өчен,
яшьләр сәясәтен үстерү өчен кирәкле булган уку-укыту методик әсбаблары
әзерләү һәм гамәлгә ашыру өчен алтын билге белән бүләкләнәләр;
3.

Әлеге

Нигезләмәнең

2

пунктында

күрсәтелгән,

элек

Татарстан

Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт идарәсен гамәлгә
ашыручы

(ашырган)

Татарстан

Республикасы

дәүләт

хакимияте

башкарма

органының Мактау грамотасы белән билгеләп үтелгән затлар Алтын билгесе белән
бүләкләнәләр.
4.

Алтын билге белән бүләкләү Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре

министрлыгының (алга таба-министрлык). ведомство бүләкләре белән бүләкләү
тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла
5.

Алтын билге белән икенче кабат бүләкләү оештырылмый, югалган

бүләк урынына яңасын бирү каралмаган.

4
6.

Алтын

билге

тарафыннан алып барыла.

белән

бүләкләнгә

затлар

исемлеге

Министрлык
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 6нчы июнендәге
181нче санлы
боерыгы белән расланган

“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен
тормышка ашыруда күрсәткән хезмәтләре өчен”
Көмеш билгесе
нигезләмәсе
1.

Яшьләр сәясәте өлкәсендә 10 елдан да ким булмаган эш стажы булган

дәүләт, муниципаль, иҗтимагый һәм шәхси учреждениеләр җитәкчеләре һәм
белгечләре
Татарстан Республикасында яшьләр сәясәтен үстерү буенча күпьеллык һәм
нәтиҗәле эше өчен,
яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт, муниципаль, иҗтимагый һәм шәхси
учреждениеләр җитәкчеләрен һәм белгечләрен гамәли әзерлектә ирешкән
уңышлары өчен,
яшьләр сәясәтен үстерү өчен кирәкле булган уку-укыту методик әсбаблары
әзерләү һәм гамәлгә ашыру өчен алтын билге белән бүләкләнәләр;
2.

Көмеш билге әлеге Нигезләмәнең 1нче пунктында күрсәтелгән элек

Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте өлкәсендә дәүләт идарәсен
гамәлгә ашыручы (ашырган) Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма
органының Мактау грамотасы белән билгеләп үтелгән затлар бүләкләнә.
3.

Көмеш билге белән бүләкләү Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре

министрлыгының ведомство бүләкләре (алга таба – министрлык) нигезендә гамәлгә
ашырыла).
4.

Алтын билге белән икенче кабат бүләкләү оештырылмый, югалган бүләк

урынына яңасын бирү каралмаган.
5.

Алтын

билге

тарафыннан алып барыла.

белән

бүләкләнгә

затлар

исемлеге

Министрлык
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 6нчы июнендәге
181нче санлы
боерыгы белән расланган

“Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының
Мактау грамотасы”
нигезләмәсе
1.

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының Мактау

грамотасы (алга таба – Мактау грамотасы, министрлык) Министрлыкның ведомство
бүләге булып тора.
2.

Мактау грамотасы белән Министрлыкта Татарстан Республикасы дәүләт

граждан хезмәте Вазыйфаларын биләүче Татарстан Республикасы дәүләт граждан
хезмәткәрләре,

министрлык

хезмәткәрләре,

Татарстан

Республикасы

дәүләт

хакимиятенең башка башкарма органнары хезмәткәрләре, шулай ук оешма,
предприятие,
хезмәткәрләре,

учреждение,
шәхси

иҗтимагый

эшмәкәрләр

берләшмәләр

бүләкләнә

–

коллективлары

Татарстан

һәм

Республикасы

территориясендә дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру һәм үстерүдәге
казанышлары өчен, тармак үсешенә зур өлеш керткән өчен.
3.
Татарстан

Мактау грамотасы белән тармакта 3 елдан да ким булмаган һәм элегрәк
Республикасында

дәүләт

яшьләр

сәясәте

өлкәсендә

Татарстан

Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органының Рәхмәт хаты белән билгеләп
үтелгән хезмәткәрләр бүләкләнә.
5.

Бүләкләү Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының

ведомство бүләкләре (алга таба – министрлык) нигезендә гамәлгә ашырыла).
6.

Мактау

грамотасының

дубликаты

бирелми.

Мактау

грамотасын

оештыру эшләре секторы югалткан очракта, боерыктан Министрлык тарафыннан
Министрлык гербы белән расланган выписка бирелә.
7.

Мактау грамотасы белән бүләкләнгә затлар исемелеге Министрлык

тарафыннан алып барыла.
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 6нчы июнендәге
181нче санлы
боерыгы белән расланган

Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
Рәхмәт хаты
нигезләмәсе
1.

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министры Рәхмәте (алга

таба – Рәхмәт хаты) Министрлыкның ведомство бүләге булып тора.
2.

Рәхмәт хатлары белән Министрлыкта Татарстан Республикасы дәүләт

граждан хезмәте Вазыйфаларын биләүче Татарстан Республикасы дәүләт граждан
хезмәткәрләре, министрлык хезмәткәрләре, Татарстан Республикасы дәүләт граждан
хезмәткәрләре һәм Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башка башкарма
органнары хезмәткәрләре, милек формасына бәйсез рәвештә гражданнар һәм
оешмалар коллективлары бүләкләнә - Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр
сәясәте тармагын үстерүгә, тармак проектларына, программаларга хәйрия һәм
спонсорлык ярдәме күрсәтүгә, нәтиҗәле һәм мактауга лаеклы дәүләт граждан
хезмәте өчен зур өлеш керткән
3.

Бүләкләү әлеге боерык белән расланган Министрлыкның ведомство

бүләкләре белән бүләкләү тәртибе нигезендә гамәлгә ашырыла.
4.
эшләре

Рәхмәт хатының дубликаты бирелми. Мактау грамотасын оештыру
секторы

югалткан

очракта,

боерыктан

Министрлык

тарафыннан

исемелеге

Министрлык

Министрлык гербы белән расланган выписка бирелә.
5.

Рәхмәт

хаты

тарафыннан алып барыла.

белән

бүләкләнгә

затлар

8
Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 6нчы июнендәге
181нче санлы
боерыгы белән расланган

“Татарстан Республикасы
Яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда күрсәткән хезмәтләре өчен”
бирелә торган Алтын һәм Көмеш билгеләр тасвирламасы
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының (алга таба –
министрлык) «Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда
күрсәткән хезмәтләре өчен» алтын билгесе сары металл сплавыннан әзерләнә.
Министрлыкның «Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен тормышка
ашыруда күрсәткән хезмәтләре өчен» Көмеш билгесе көмеш металл эретмәсеннән
әзерләнә.
Алтын һәм Көмеш билгесе (алга таба – билгеләр) 15 мм диаметрлы,
почмаклары түгәрәкләнгән квадрат формага ия.
Билгеләрнең алгы ягында үзәктә «М» хәрефе төшерелгән, ул график
элементлардан динамик схема булып тора. Билгеләрне төрле язулар әйләндереп
алган. Сул якта – «ЗА ЗАСЛУГИ В», өстә – «РЕАЛИЗАЦИИ», уң якта –
«МОЛОДЕЖНОЙ», аста «ПОЛИТИКИ РТ» дип язылган.
Билгеләрнең арткы ягында киемгә беркетү өчен фиксаторлы беркетмә бар.
Билгеләр күкрәкнең сул ягында Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы
дәүләт бүләкләреннән түбәнрәк тагалар
Алтын билге макеты

Көмеш билге макеты
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“Татарстан Республикасы
Яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда күрсәткән хезмәтләре өчен»
тамгаларына таныклык бланкы үрнәге
Таныклыкның алгы өлеше

“Татарстан Республикасы
Яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда
күрсәткән хезмәтләре өчен»
сурәте

Таныклының эчке ягы
Татарстан Республикасы яшьләр эшләре
министрлыгы

Министерство по делам молодежи
Республики Татарстан

“Татарстан Республикасы яшьләр сәясәтен
гамәлгә ашыруда казанышлары өчен» билгесе
белән бүләкләнә

Награжден (а) ____________ знаком «За заслуги в
реализации молодежной политики Республики
Татарстан»

______________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________________________
(Ф.И.О.)

Татарстан Республикасы яшьләр эшләре
министрлыгы боерыгы ____________№______.

Приказ Министерства по делам молодежи Республики
Татарстан от____________№____
_.

Министр _________
(имза)
М.П.

Министр _________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

__________________
(Ф.И.О.)
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
2019 елның 6нчы июнендәге
181нче санлы
боерыгы белән расланган

Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
Ведомство бүләкләрен тапшыру
Тәртибе
1.
Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының ведомство
бүләкләре (алга таба - министрлык) бүләкләү формасы булып тора һәм Министрлык
боерыгы белән рәсмиләштерелә.
2. Бүләкләү түбәндәге шартларда уздырыла:
еллык эшкә нәтиҗә ясаганда;
һөнәри бәйрәмнәрен, оешма һәм предприятиеләрнең истәлекле һәм юбилей
даталарын бәйрәм иткәндә.
Бүләкләү гражданнарның юбилей даталарына (30 ел, 40 ел, 50 ел һәм һәр
алдагы 10 ел), оешмаларның (учреждениеләрнең, берләшмәләрнең) юбилей
даталарына (10 ел, 20 ел һәм һәр алдагы 10 ел) туры китерелергә мөмкин.наль
бәйрәмнәр, истәлекле һәм юбилей даталары оешмалар һәм предприятиеләр
3.
Яшьләр көнен бәйрәм итүгә багышланган ведомство бүләкләре белән
бүләкләү материаллары (27 июнь) министрлыкка бәйрәмгә кадәр өч айдан да соңга
калмыйча, юбилей, истәлекле даталарга - тиешле датага кадәр ике айдан да соңга
калмыйча тапшырылырга тиеш.
Министрлыкның ведомство бүләкләре белән бүләкләүгә тәкъдим бер тапкыр
алдагы бүләкләүдән соң 2 елдан да иртәрәк чыгарылмый.Последующее
представление к награждению ведомственными наградами Министерства
производится не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения.
4.
Ведомство бүләкләре белән бүләкләү турындагы карар Татарстан
Республикасы Яшьләр эшләре министры тарафыннан (алга таба - министр) дәүләт
һәм ведомство бүләкләре белән бүләкләүгә тәкъдимнамәләрне карау буенча
министрлык комиссиясе бәяләмәсе буенча кабул ителә. Бүләк төре бүләкләү
турындагы нигезләмәне, дәрәҗә һәм бүләкләүгә тапшырыла торган казанышлары
характерын исәпкә алып билгеләнә.
5.
. Ведомство бүләкләре белән бүләкләү турында үтенеч бирергә мөмкин:
министр
урынбасарлары,
министрлык
ведомствосындагы
учреждениеләр
җитәкчеләре, муниципаль берәмлекләр башлыклары, Региональ яшьләр оешмалары,
берләшмәләр һәм җәмгыять җитәкчеләре, оешмаларның гражданнарның төп эш
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урыныннан килешү буенча җитәкчеләре, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте
башкарма органнары җитәкчеләре, мәгариф оешмалары җитәкчеләре катнашты.
6.
Әлеге
Тәртипнең
5
пунктында
күрсәтелгән
үтенечнамәне
инициаторларны ведомство бүләге белән бүләкләү турындагы мәсьәләне карау
өчен министр исеменә түбәндәге документларны тәкъдим итә:
үтенеч;
бүләкләнүче затның конкрет казанышлары һәм казанышлары тасвирланган
Тәртипкә беркетелгән 1нче санлы Кушымтага беркетмә.
8.
Федераль законда билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән яки теркәлмәгән
хөкем ителгән затның ведомство бүләкләре белән бүләкләнми.
9.
Ведомство бүләкләре белән бүләкләү турында Министрлык
боерыкларының күчермәсе, шулай ук ведомство бүләкләре хезмәткәрне бүләкләүгә
тәкъдим иткән оешмадан ышаныч кәгазе буенча бирелә.
10. Министрлык хезмәткәренең ведомство бүләге белән бүләкләнгән хезмәт
кенәгәсенә бүләкләү турында язу кертелә.
11. Ведомство бүләкләрен тапшыру министр тарафыннан яки Аның кушуы
буенча министр урынбасары яки оешманың (учреждение, берләшмә) башка
вазыйфаи затлары тарафыннан тантаналы шартларда башкарыла.
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Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
ведомство бүләкләрен тапшыру
Тәртибенә

Татарстан Республикасы
Яшьләр эшләре министрлыгының
ведомство бүләкләрен тапшыру
представление

1. Фамилия, исем, әтисенең исеме (соңгысы булган очракта)________________
2. Туган көн, ай, ел ______________________________________________
3. Туган урын ________________________________________________________
4. Белем ___________________________________________________________
(кайсы белем бирү оешмасын тәмамлаган һәм кайсы елда)

5. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________
6. Тору урыны _________________________________________________
7. Булган дәүләт, ведомство бүләкләре
________________________________________________________________________
8. Эш урыны, вазыйфа _____________________________________
9. Гомуми эш стажы _____________________________________________________
10. Бу өлкәдәге эш стажы _________________________________________________
11. Бу коллективтагы эш стажы________________________________________
12. Хезмәт эшчәнлеге (уку йортын һәм хәрби хезмәтне исәпкә алып).
Ай һәм ел

Кергән дата

Оешма һәм вазыйфа

Оешманың
урнашу
урыны

Чыккан дата

1-12 пунктлардагы мәгълүмат хезмәт кенәгәсендәге мәгълүмат белән туры килергә тиеш.
___________________________________________________________________________
М.У. (кадрлар бүлеге җитәкчесенең вазыфасы, имзасы, ФИОсы)

13. Бүләкләүгә дәгъва ителүчнең конкрет казанышлары да язылган Характеристика:
___________________________________________________________
Кандидатура
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

хезмәткәрләр коллективы, советы яки коллегиясе тарафыннан тәкъдим ителә)
________________________________________________________________________
(оешма исеме)

________________________________________________________________________
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(хезмәткәрләр коллективы, советы яки коллегиясенең җыелу датасы, протокол номеры)

Оешма җитәкчесе
Хезмәткәрләр коллективы яки аның
.............................................................................советы Собраниесе Рәисе
___________
(имза)

________________________
(фамилия һәм инициаллар

М.У. «__» ____________ г.

________________
(имза)

___________________________
(фамилия һәм инициаллар)

М.У. «__»__________ел.

