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4-41 нче номерлы

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
«Мактаулы җәмәгать» исеме турында
Нигезләмә хакында
Буа район Советының 2006 елның 27 июнендәге 53-9 номерлы карары (23.10.2008
ел, № 14-31, 16.08.2010 ел, № 11-45, 09.12.2010 ел, № 8-4, 06.12.2011 ел, № 6-15,
04.04.2011 ел, № 7-8 карарлары редакциясендә) белән расланган «Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины исеме» турындагы
нигезләмәне карап һәм карап тикшергәннән соң, Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районы Советы
КАРАР:
1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы «Мактаулы җәмәгать» исеме
турында Нигезләмәне расларга. (кушымта).
2. Буа район Советының түбәндәге карарлары үз көчен югалткан дип танырга:
- «Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины «исеме турындагы нигезләмә
турында» 2006 елның 27 июнендәге 53-9 номерлы карары;
- «Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины «исеме турындагы
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2008 елның 23 октябрендэге 14-31 нче номерлы
карары;
- «Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины «исеме турындагы
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 16 авустындагы 11-45 нче номерлы
карары;
- «Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины «исеме турындагы
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2010 елның 09 декабрендэге 8-4 нче номерлы
карары;
- «Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины «исеме турындагы
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2011 елның 06 декабрендэге 6-15 нче номерлы
карары;
- «Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины «исеме турындагы
нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында» 2011 елның 04 апрельдэге 7-8 нче номерлы
карары.
3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көненнән ун көн узгач үз көченә керә
http://pravo.tatarstan.ru/ шулай ук Интернет мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә
Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында түбәндәге адрес буенча
урнаштырылырга тиеш http://buinsk.tatarstan.ru.
4. Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Буа муниципаль районы Башлыгы
Буа муниципаль районы Советы рәисе

М.А. Җаббаров

Буа муниципаль районы Советы
2019 елның 25 июне 4-41 нчы
номерлы карарына кушымта
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы
«Мактаулы җәмәгать» исеме турында
Нигезләмә
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. «Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины»
исеме (алга таба - мактаулы граждан исеме) район халкына, район үсешенә зур өлеш
керткән гражданнарга, Татарстан Республикасында аның ролен һәм абруен күтәрүгә
бирелә.
1.2. Мактаулы граждан исеме Буа муниципаль районы Советы тарафыннан бирелә.
1.3. Мактаулы граждан исеме Россия Федерациясенең гомерлек гражданнарына
бирелә.
1.4. Мактаулы граждан исеме ел саен бирелә. Әлеге исемгә лаек булмаган
дәгъвачылар алдагы елларда карап тикшерү өчен документлар тапшыру хокукына ия.
Мактаулы граждан исеме бер үк затка кабат бирелә алмый.
1.5. Җирле үзидарә органнары, иҗтимагый берләшмәләр һәм оешмалар
җитәкчеләре, оешма, предприятие, учреждениеләр җитәкчеләре, барлык район халкы
районның Мактаулы гражданнарына ихтирам һәм хөрмәт күрсәтергә тиеш.
1.6. Мактаулы граждан исеменә лаек булган затка мактаулы граждан грамотасы,
мактаулы граждан таныклыгы тапшырыла. Буа районында яшәгәндә пенсия яшенә
җиткәндә ай саен 500 сум күләмендә акчалата бүләк түләнә.
1.7. Мактаулы гражданнарның исемнәре Буа муниципаль районының Мактаулы
гражданнары китабына хронологик тәртиптә кертелә. Мактаулы гражданнарның китабы
район туган якны өйрәнү музеенда саклана.
1.8. Буа муниципаль районы советының мактаулы граждан исемен бирү турындагы
карары район газетасында басылып чыга.
1.9. Туган якны өйрәнү музее мактаулы граждан грамотасын һәм аның вафатыннан
соң мактаулы граждан таныклыгын саклый, әгәр варислар тарафыннан башка карар
кабул ителмәсә.
1.10. Район Советы карары буенча, мактаулы граждан, гамәлдәге законнар
нигезендә, шундый югары исемгә ия булган гамәлләр һәм гамәлләр кылган очракта,
исемсез калырга мөмкин.
2. МАКТАУЛЫ ГРАЖДАН ИСЕМЕН БИРҮ НИГЕЗЛӘРЕ ҺӘМ ТӘРТИБЕ
2.1. Мактаулы гражданин исемен бирү өчен нигез булып тора:
-районның икътисади, социаль, рухи үсешенә, аның тарихи-архитектура йөзен
торгызуга һәм саклауга, биналар һәм корылмалар төзүгә зур өлеш керткән;
- район һәм аның халкы өчен кылынган гамәлләр һәм эшләр (хәйрия эшчәнлеге,
аеруча зур күләмдә иганәләр, социаль әһәмиятле проектларны бушлай финанслау);
- районның иҗтимагый, сәяси, фәнни, спорт, мәдәни, хуҗалык, шулай ук район өчен
дә, Татарстан Республикасы өчен дә зур нәтиҗәләргә ирешкән башка эшчәнлек белән
яшәүчеләренең абруе.
2.2. Мактаулы граждан исемен бирү өчен кандидатуралар район оешмалары,
учреждениеләре, предприятиеләре хезмәт коллективлары утырышларында карала һәм
Шәһәр көнен бәйрәм итүгә кадәр 6 айдан да соңга калмыйча тәкъдимнәр район
Башкарма комитеты җитәкчесенә җибәрелә.

2.3. Шәһәр көненә кадәр 5 ай кала район Башкарма комитеты җитәкчесе аның
урынбасарлары, структур бүлекчәләр, аппарат бүлекләре җитәкчеләре, районның оешма
- предприятиеләре, учреждениеләре хезмәт коллективлары тәкъдимнәрен исәпкә алып,
Буа муниципаль районы Башлыгына-бүләкләр буенча район комиссиясе рәисенә
тәкъдимнәр кертә.
2.4. Район башлыгы шәхси инициатива буенча комиссия каравына мактаулы граждан
исемен бирү өчен кандидатураны кертергә хокуклы.
2.5. Мактаулы граждан исемен бирү турындагы тәкъдимнәр җәмәгатьчелек
вәкилләреннән, район Советы депутатларыннан бүләкләр буенча махсус төзелгән район
комиссиясе тарафыннан карала. Комиссия составы район Советы карары белән раслана.
2.6. Комиссия карары тәкъдим итү характерында.
2.7. Мактаулы граждан исемен бирү турындагы мәсьәлә район Советы каравына
чыгарыла. Мактаулы граждан исемен бирү турындагы карар, тәкъдим ителгән
кандидатлар өчен депутатлар саныннан 1/2 артык тавыш бирсә, район Советы
тарафыннан кабул ителә.
Исем бирү турындагы мәсьәләне карау һәм хәл итү исемгә тәкъдим ителә торган зат
юклыгында гамәлгә ашырылырга мөмкин.
2.8. Мактаулы граждан исемен бирү өчен түбәндәге документлар кирәк::
- тамаша (протоколдан Өземтә);
- район Башкарма комитеты җитәкчесенең үтенечнамәсе;
- анкета мәгълүматлары, биографиясе;
- әлеге затның казанышларын раслаучы материаллар яки документлар (яки аларның
күчермәләре), исемгә тәкъдим итү турындагы үтенечнамәне дәлилләүче.
2.9. Әлеге исемгә лаек булган мактаулы граждан яки аның варисларына Шәһәр
көнендә район башлыгы тантаналы шартларда депутатлар, Башкарма комитет,
җәмәгатьчелек вәкилләре катнашында Мактау грамотасы тапшырылды.
2.10. Грамота һәм мактаулы граждан таныклыгына район башлыгы кул куя.
2.11. Мактаулы гражданнар китабына язылу район башлыгы тарафыннан раслана.
3. МАКТАУЛЫ ГРАЖДАН ГРАМОТАСЫ
3.1. Мактаулы граждан грамотасы мактаулы граждан исеменә лаек булган затка
тапшырыла.
3.2. Мактаулы гражданинның тышкы кыяфәте һәм эшләү ысулы мактаулы
гражданинның Мактау грамоталары тасвирламасына туры килергә тиеш.
3.3. Мактаулы граждан грамотасы район Башлыгы Мактаулы граждан тасмасы һәм
таныклык белән бер үк вакытта тапшырыла.
3.4. Мактаулы граждан грамотасын әзерләү хокукы Татарстан Республикасы Буа
муниципаль районының район башкарма комитетына, ә саклау хокукы - Татарстан
Республикасы Буа муниципаль районы Советына гына бирелә.
3.5. Мактаулы гражданинның Мактау грамотасын югалтканда дубликат бирелми.
6. МАКТАУЛЫ ГРАЖДАН ТАНЫКЛЫГЫ
6.1. Мактаулы граждан таныклыгы (алга таба-таныклык) мактаулы граждан исеменә
лаек булган затка тапшырыла.
6.2. Таныклыкның тышкы кыяфәте һәм тексты таныклык тасвирламасына туры
килергә тиеш.
6.3. Таныклык Район Башлыгы Мактаулы граждан грамотасы, мактаулы граждан
тасмасы белән бер үк вакытта бирелә.
6.4. Таныклыкны үтәгәндә дубликат бирелә.
7. МАКТАУЛЫ ГРАЖДАННАР " КИТАБЫ

БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ"
7.1. Мактаулы гражданнарның исемнәре "Буа муниципаль районының Мактаулы
гражданнары" китабына хронологик тәртиптә кертелә.
7.2. "Буа муниципаль районының Мактаулы гражданнары" китабы район Башкарма
комитеты тарафыннан бер нөсхәдә эшләнә һәм район туган якны өйрәнү музеена даими
саклауга тапшырыла.
7.3. "Буа муниципаль районының Мактаулы гражданнары" китабы битләренең тышкы
кыяфәте һәм эчке бизәлеше "Буа муниципаль районының Мактаулы гражданнары"китабы
тасвирламасына туры килергә тиеш.
7.4. Мактаулы граждан исеменә лаек булган затларның "Буа муниципаль районының
Мактаулы гражданнары" китабында язма район Советы карары нигезендә башкарыла.
7.5. "Буа муниципаль районының Мактаулы гражданнары" китабына язмалар кертү
район Советы аппараты тарафыннан башкарыла.
8. МАКТАУЛЫ ГРАЖДАН ГРАМОТАСЫ ТАСВИРЛАМАСЫ
8.1. Мактаулы граждан грамотасы караңгы-кызыл төстәге күн тиреләре белән
тышланган ике урынлы папка булып тора.
Грамотада бүләкләнүченең фамилиясе, исеме һәм атасының исеме күрсәтелә, Буа
муниципаль районы Башлыгының имзасы куела.
Рамканың югары өлеше үзәгендә Буа муниципаль районының гербы сурәтләнгән.
9. МАКТАУЛЫ ГРАЖДАН ТАНЫКЛЫГЫН ТАСВИРЛАМАСЫ
Мактаулы граждан таныклыгының бланкы караңгы-кызыл төстәге күн тиреләре
тутырылган нигезгә ябыштырылган кәгазьдән ике тапкыр төзелгән китап булып тора.
Тышлыгында Буа муниципаль районы гербының сурәте, язу дәрәҗәсеннән ике
дәүләт
телендә
түбәнрәк:
"БУА
МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ
МАКТАУЛЫ
ГРАЖДАНИНЫ". Сурәте Ленты Мактаулы гражданин һәм текст обложки үтәлә тиснением
белән позолотой.
Эчке бүленешнең сул һәм уң битләрендә үзәк буйлап Буа муниципаль районы
гербының фон сурәте урнаштырылган.
Язу таныклыгының уң битендә: "Таныклык № _______ Буа муниципаль районы
үсешенә зур өлеш керткәне, Татарстан Республикасында аның ролен һәм абруен күтәрүе
өчен "Буа муниципаль районының Мактаулы гражданины" исеме, атасының исеме
(атасының исеме) бирелде.
Аста текст урнашкан: "Буа муниципаль районы Советы карары___________ №
______", текст астында сүзләр урнашкан: "Буа муниципаль районы башлыгы", имза һәм
матбугат урыны. Текст татар телендә кабатлана.
10. БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МАКТАУЛЫ ГРАЖДАННАРЫ " КИТАБЫ
ТАСВИРЛАМАСЫ»
"Буа муниципаль районының Мактаулы гражданнары" китабы куе борд төстәге
күннән эшләнгән. Шулай ук тышлыгында урнашкан: Буа муниципаль районы гербының
сурәте, ике дәүләт телендә (рус һәм татар) "Буа муниципаль районының Мактаулы
гражданнары" дигән язу. Торцевая як (переплет) үтәлгән шул ук технологияләр буенча
лицевая ягы. Китап битләре районның Мактаулы гражданнары исемнәрен һәм район
Советы карарларыннан исем бирү турында өземтәләрне кертү өчен тәкъдим ителә.
____________________

