
Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы 
 
 
  РЕШЕНИЕ                                                                                    КАРАР 
  1 октябрь  2019 ел                                                                        №146 
 

Гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
максатларында урамнарга, паркларга, скверларга, мəйданнарга исемнəр бирү, 

һəйкəллəр урнаштыру, аларның исемнəрен үзгəртүнең истəлекле билгелəрен кую  
тəртибе турында Нигезлəмəне раслау хакында карар 

 
«Россия Федерациясендə җирле үзидарə оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендəге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан 
Республикасы Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил поселогы 
муниципаль берəмлеге Уставы нигезендə дəүлəт, республика, муниципаль район 
һəм (яки) иҗтимагый мөнəсəбəтлəр үсешенə зур өлеш керткəн һəм уңай йогынты 
ясаган күренекле гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар турындагы 
истəлеклəрне саклап калу максатларында, Татарстан Республикасы Сарман 
муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы  

 
КАРАР ЧЫГАРДЫ: 

 
1. Гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 

максатларында урамннарга, паркларга, скверларга, мəйданнарга исемнəр 
бирүгражданнар истəлеген мəңгелəштерү максатларында һəйкəллəр урнаштыру, 
аларның исемнəрен үзгəртүнең истəлекле билгелəрен кую тəртибе турында 
Нигезлəмəне раслау (1 кушымта). 

2. Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы Җəлил поселогы башкарма 
комитеты каршындагы күренекле гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар 
истəлеген мəңгелəштерү турындагы материалларны карау комиссиясе составын 
(2кушымта) расларга. 

3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы башкарма комитеты каршындагы күренекле гражданнар, 
оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү турындагы 
материалларны карау комиссиясе турында нигезлəмəне расларга (3кушымта). 

4. Урамнарга, паркларга, скверларга, мəйданнарга исемнəр бирү, һəйкəллəр, 
истəлекле билгелəр кую, гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген 
мəңгелəштерү максатларында аларның исемнəрен үзгəртү турында гариза 
(үтенечнамəлəр) формаларын раслау хакында. 

5. Оештыру-хокукый формаларына бəйсез рəвештə, предприятиелəргə, 
оешмаларга һəм тарихи вакыйгаларга исем бирү мəсьəлəлəрен хəл иткəндə 
юридик затларга əлеге карарның 1 пункты белəн расланган актларга, 
истəлеклəрен мəңгелəштерү күздə тотылган объектларны, шулай ук аларга 
күрсəтелгəн исемнəрне бирү кагыйдəлəрен сайлау өлешендə муниципаль 
предприятиелəр, учреждениелəр (оешмалар) өчен билгелəнгəн критерийларга 
таянып эш итəргə тəкъдим итəлəр. 



 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2019 елның 1 октябрь аендагы 

                                                                                                                    146 номерлы карарына 
                                                                                                                                 1 нче кушымта  
 
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы муниципаль берəмлегендə 

урамнарга, паркларга, скверларга, мəйданнарга исемнəр бирү, һəйкəллəр, 
истəлекле билгелəр кую тəртибе турында Нигезлəмə 

 
1. Гомуми нигезлəмəлəр 

 
1.1. Һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар - шəһəр, бистə, 

авыл һəм ил тарихындагы күренекле шəхес истəлеген мəңгелəштерү өчен 
билгелəнгəн монументаль сəнгать формалары. 

1.2. Мемориаль такталар бина һəм корылмалар фасадларына, шулай ук 
тарихи вакыйгалар булган, күренекле шəхеслəр яшəгəн, укыган яки эшлəгəн 
биналар интерьерларына урнаштырыла; һəйкəллəр һəм истəлекле билгелəр 
Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура үсеше 
бүлеге тарафыннан билгелəнгəн урыннарда билгелəнə. 

1.3. Һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар əзерлəү һəм 
урнаштыру җирлекнең вəкиллекле органы карары кабул ителгəннəн соң гамəлгə 
ашырыла. 

1.4. Советлар Союзы, Совет Социалистик Республикалары, Россия 
Федерациясе, күренекле фəн, спорт, мəдəният һəм сəнгать эшлеклелəренең 
исемнəре район һəм Ватан тарихындагы күренекле шəхес истəлеген 
мəңгелəштерү максатыннан урамнарга, скверларга, мəйданнарга бирелə. 

1.5. Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советы карары кабул ителгəннəн соң урамнарга, паркларга, скверларга, 
мəйданнарга исемнəр бирелə 

 
2 .Хəтерле затларга яки вакыйгаларга карар кабул итү өчен нигезлəр 

 
Урамнар, парклар, скверлар, мəйданнар бирү, һəйкəллəр, истəлекле билгелəр 

һəм мемориаль такталар урнаштыру турында карар кабул итү өчен түбəндəгелəр 
нигез булып тора: җирлек һəм Россия дəүлəте тарихындагы вакыйганың əһəмияте; 
дəүлəт, иҗтимагый, сəяси, хəрби, җитештерү эшчəнлегендə, фəн, техника, 
əдəбият,сəнгать, мəдəният, спорт өлкəсендə шəхес казанышларын рəсми тану, 
шулай ук шəһəр, бистə, авыл, район һəм Ватаныбызга озак вакытлы файда 
китергəн эшчəнлек өлкəсенə аерым өлеш кертү. 

 
3.Урамнарга, паркларга, скверларга, мəйданнарга исемнəр бирү, һəйкəллəр, 

истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар урнаштыру турында карар кабул итү 
тəртибе 

 



3.1. Урамнар, парклар, скверлар, мəйданнар, һəйкəллəр, истəлекле билгелəр 
һəм мемориаль такталар кую инициаторлары булып дəүлəт хакимияте һəм җирле 
үзидарə органнары, предприятиелəр, учреждениелəр, иҗтимагый оешмалар һəм 
хəрəкəтлəр, шулай ук 10 кешедəн ким булмаган инициативалы гражданнар 
төркемнəре тора ала. 

3.2. Урамнар, парклар, скверлар, мəйданнар, һəйкəллəр, истəлекле билгелəр 
һəм мемориаль такталар бирү инициативасы белəн чыгыш ясаучы затлар авыл 
җирлегенə түбəндəге документларны тапшыра: 

3.2.1. Һəйкəл, истəлек билгесе, мемориаль такта кую өчен: 
- гариза; 
- исеме мəңгелəштерелə торган вакыйганың яки аның казанышлары 

хаклыгын раслаучы архив һəм башка документларның күчермəсе; 
- тиешле торак-эксплуатация предприятиелəре яки əлеге бинада яшəү чоры 

күрсəтелгəн архив документлары, аның тормышы һəм эшчəнлеге мəңгелəштерелə; 
- һəйкəл, истəлек билгесе яки мемориаль такта эскизы; 
- һəйкəл, истəлекле билге яки мемориаль такта тексты проекты; 
- һəйкəллəрне, истəлекле билгелəрне һəм мемориаль такталарны проектлау, 

əзерлəү һəм урнаштыру эшлəрен финанслау чыганаклары турында мəгълүматлар; 
- һəйкəл, истəлек билгесе, мемориаль такта урнаштыру муниципаль милектə 

булмаган объектларда милекче белəн килешү гамəлгə ашырыла. 
3.2.2. Урамнарга, паркларга, скверларга, мəйданнарга исем бирү өчен: 
- гариза; 
- əлеге объектка исем бирү зарурлыгына мотивацияле нигез; 
- исеме мəңгелəштерелə торган вакыйганың яки аның казанышлары 

хаклыгын раслаучы архив һəм башка документларның күчермəлəре; 
- шəһəрнең, бистəнең, җирлекнең исеме бирелə торган объект булган башка 

территориаль өлешенең ситуацион планы. 
3.3. Сарман муниципаль районы Җəлил поселогы башкарма комитеты кергəн 

гаризаларны, материалларны теркəүне һəм исəпкə алуны гамəлгə 
ашыра,һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталарны урнаштырганда 
һəм муниципаль учреждениелəргə исемнəр бирү һəм нигезлəмəлəр ,урам 
исемнəрен тəртипкə салубуенча Комиссиягə кирəкле документларны əзерли һəм 
җибəрə. 

3.4. Комиссия үз эшен Сарман муниципаль районының шəһəр тибындагы 
Җəлил поселогы Советы карары белəн расланган комиссия турындагы 
Нигезлəмəлəргə туры китереп башкара. 

Комиссия үз эшен авыл җирлеге Советы карары белəн расланган комиссия 
турындагы Нигезлəмəлəргə туры китереп башкара. 

3.5. Кергəн гаризаларны карау нəтиҗəсендə, комиссия, якын туганнарының 
фикерен исəпкə алып, муниципаль учреждениелəргə, урамнарга, паркларга, 
скверларга, мəйданнарга исемнəр, һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль 
такталар урнаштыру яки аларны урнаштыру өчен нигез булмау турында,əлеге 
Нигезлəмəдə каралганча,  карар кабул итə. 

3.6. Сарман муниципаль районы Җəлил поселогы башкарма комитеты 
исемнəр бирү мөмкинлеге турында комиссия карары кабул иткəн очракта, Сарман 



муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма комитеты 
тиешле карар проектын əзерли һəм тəкъдим итə. 

Карар проектына  теркəлə:  
- аңлатма язуы; 
- комиссия утырышы беркетмəсеннəн өземтə; 
- əлеге Нигезлəмəнең 3.2.1 пунктында күрсəтелгəн барлык документлар, 

истəлек билгесе һəм мемориаль такта урнаштыру өчен;; 
- əлеге Нигезлəмəнең 3.2.2 пунктында күрсəтелгəн муниципаль 

учреждениелəргə исем бирү өчен барлык документлар, шулай ук комиссиягə 
кергəн барлык башка тəкъдимнəр. 

3.7. Үтенечнамəлəр инициаторлары белəн килешмəгəн очракта, комиссия 
рəисе барлык материалларны Җəлил шəһəр тибындагы поселогы башкарма 
комитетына җибəрə. 

Үтенечнамəлəр инициаторлары белəн килешмəгəн очракта, комиссия рəисе 
барлык материалларны авыл җирлегенə җибəрə. 

 
4. Һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар урнаштыру һəм 

аларны карап тоту тəртибе 
 
4.1. Һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар мəңгелек  

материаллардан гына башкарыла. Аларны урнаштыру урыннарының эскиз 
проекты район хакимиятенең архитектура һəм шəһəр төзелеше идарəсе белəн 
килештерелə. 

4.2. Һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар аларны баланска 
урнаштырганнан соң, гамəлдəге законнар нигезендə тапшырыла. 

4.3. Баланста тотучы аларны саклау, агымдагы тоту һəм бу максатларга 
каралган акчалардан яңарту буенча чаралар күрə. Һəйкəллəрне, истəлекле 
билгелəрне һəм мемориаль такталарны карап тотубердəм комплекста, проект 
билгелəнгəн территория белəн бергə алып барыла. 

4.4. Һəйкəллəр, истəлекле билгелəр һəм мемориаль такталар эшчəнлеге яки 
төшерү турында карар, аны реставрациялəү яисə такталар урнаштырылган бинада 
ремонт-реставрация эшлəре алып барылган очраклардан тыш, Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы Советы тарафыннан кабул ителə. 

4.5. Аеруча тарихи һəм сəнгать кыйммəткə ия булган һəйкəл, истəлекле билге 
һəм мемориаль такта республика карамагына билгелəнгəн тəртиптə 
тапшырылырга мөмкин. 

 
5. Бəхəслəрне хəл итү тəртибе 

 
5.1. Əлеге нигезлəмə үтəлгəндə барлыкка килергə мөмкин булган бəхəслəр 

һəм каршылыклар сөйлəшүлəр белəн яисə законда билгелəнгəн тəртиптə хəл 
ителə. 

 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2019 елның 1 октябрь аендагы 

                                                                                                                    146 номерлы карарына 
                                                                                                                                 2 нче кушымта  

 
КҮРЕНЕКЛЕ ГРАЖДАННАР, ОЕШМАЛАР ҺƏМ ТАРИХИ 

ВАКЫЙГАЛАРНЫ МƏҢГЕЛƏШТЕРҮ ТУРЫНДАГЫ МАТЕРИАЛЛАРНЫ 
КАРАУ КОМИССИЯСЕ ТУРЫНДА  НИГЕЗЛƏМƏ 

 
1. Гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 

максатларында  урамнарга,паркларга,скверларга,мəйданнарга исемнəрбирү 
,һəйкəллəр кую ,истəлекле  билгелəрне яңадан атау тəртибе турындагы 
материалларны карау буенча мəсьəлəлəр (алга таба - Комиссия). 

Комиссия составына Сарман муниципаль районының Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогының вəкиллекле һəм башкарма органнары, иҗтимагый 
берлəшмəлəр вəкиллəре керə. 

2. Комиссия үз эшчəнлегендə Россия Федерациясе һəм Татарстан 
Республикасы закон актларына, Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр 
тибындагы поселогы» муниципаль берəмлеге Уставына, Татарстан Республикасы 
Сарман муниципаль районының муниципаль хокукый актларына, əлеге 
Нигезлəмəгə таяна. 

3. Комиссия карамагына керə: 
3.1. Сарман муниципаль районының «Җəлил шəһəр тибындагы поселогы» 

муниципаль берəмлегендə гражданнар, оешмалар һəм тарихи вакыйгалар 
истəлеген мəңгелəштерү максатларында исемнəр бирү тəртибе турындагы 
материалларны кабул итү, карау. 

3.2. Чагылдырылу тулылыгы буенча тапшырыла торган материалларга карата 
талəплəрне билгелəү: 

- күренеклегражданнарныңтормыш юлы һəмказанышлары; 
- тарихивакыйгаларныңдөреслеге; 
- предприятиелəр, учреждениелəрһəмоешмаларның роле. 
3.3. Кергəн материалларны һəм документларны, шул исəптəн аларның 

экспертизасын да кертеп, башка оешмалардан белгечлəр җəлеп итеп карау (кирəк 
булса). 

3.4. Гражданнар, оешмалар һəмтарихи вакыйгалар истəлеген мəңгелəштерү 
турында тəкъдимнəр əзерлəү. 

4.Тапшырылган документларны карау нəтиҗəсендə Комиссия түбəндəге 
карарларның берсен кабул итə: 

- үтенечнамəне хупларга, тиешле проект əзерлəргə, Сарман муниципаль 
районы Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советы Карары проектын əзерлəргə; 

- үтенечнамəне кире кагарга, хəтерне мəңгелəштерү инициаторларына 
мотивацияле рəвештə кире кагу җибəрергə; 

5. Комиссия утырышы комиссия əгъзаларының яртысыннан да ким булмаган 
өлеше булган очракта хокуклы дип санала. Комиссия карары ачык тавыш бирү 
юлы белəн катнашучылар саныннан күпчелек тавыш белəн кабул ителə. 



Утырышта катнашмаган  комиссия əгъзаларының фикере, утырыш 
башланганчы язма рəвештə тəкъдим ителгəн булса, тавышларны санаганда исəпкə 
алына. 

6. Комиссия карар чыгарганда нигез булып, хəтерне мəңгелəштерү турында 
кабул иткəн карар тора. Комиссия карарларындагы нəтиҗəлəр карарчыгарганда 
мəҗбүри түгел. 

7. Комиссия муниципаль предприятиегə яки учреждениегə исем бирү 
мөмкинлеге турында Карар кабул иткəн очракта, комиссия секретаре Сарман 
муниципаль районының Җəлил шəһəр тибындагы поселогы Советына тəкъдим 
ителə торган карар проектын əзерли. 

8. Комиссия тарафыннан үтенечнамəне кире кагу турында карар кабул 
ителгəн очракта, килəсен бишелдан сон гына кабатларгамөмкин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татарстан Республикасы  
Сарман муниципаль районы  

Җəлил шəһəр тибындагы поселогы 
Советының 2019 елның 1 октябрь аендагы 

                                                                                                                    146 номерлы карарына 
                                                                                                                                 3 нче кушымта  
 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САРМАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШƏҺƏР ТИБЫНДАГЫ ҖƏЛИЛ ПОСЕЛОГЫ БАШКАРМА 
КОМИТЕТЫ КАРШЫНДАГЫ КҮРЕНЕКЛЕ ГРАЖДАННАР, ОЕШМАЛАР 

ҺƏМ ТАРИХИ ВАКЫЙГАЛАР ИСТƏЛЕГЕН МƏҢГЕЛƏШТЕРҮ 
ТУРЫНДАГЫ МАТЕРИАЛЛАРНЫ КАРАУ КОМИССИЯСЕ СОСТАВЫ 

 
Галлəмов Илшат 
Феликс Улы 

 
Гайфетдинов Айрат 
Рифкать Улы 

Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы башкарма комитеты җитəкчесе, комиссия рəисе 
 
Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының 
инфраструктура үсеше бүлеге начальнигы 

Əхмəдишина Гөлнара 
Мəҗит Кызы 

Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы Башкарма комитетының əйдəп баручы белгече, 
комиссия секретаре 

Комиссия əгъзалары 
(килешү буенча) 

 

Сабиров Əлфəт 
Зыятдин Улы 

Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының мəгариф 
бүлеге начальнигы 

Гаделшин Илгизəр 
Равил Улы 

Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының яшьлəр 
эшлəре, спорт һəм туризм бүлеге начальнигы 

Латыйпова Гөлназ 
Илдус Кызы 

Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының 
мəдəният бүлеге җитəкчесе 

Солтангалиева Гөлшат 
Рафаэль Кызы 

Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының архив 
бүлеге җитəкчесе 

Минһаҗева Əнисə 
Галимҗан Кызы 

Сарман муниципаль районы Җəлил шəһəр тибындагы 
поселогы ветераннар Советы Рəисе 

  
Галиəхмəтов Айдар 
Илдар Улы 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының 
Җəлил ш. т. б. Советы депутаты 

 
 
 
 



Сарман муниципаль районы  
Җəлил шəһəр тибындагы поселогы  

Советының 2019 елның 1 октябрь аендагы 
                                                                                                             146 номерлы карары белəн 

 Расланган 
 
                                                                                         

Хəтерне мəңгелəштерү турында 
үтенечнамə 

____________________________________________________________  
(предприятие, учреждение, коллектив һ. б. исеме) 
хəтерне мəңгелəштерү турында: 
1. Фамилиясе, исеме, əтисенең исеме ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. Җенесе________________ 
3. Туган көне___________________ үлем датасы _____________________ 
4. Туган урыны ____________________________________________________ 
5. Белеме_______________________________________________________ 
(белгечлеге буенча белеме,  
уку йортыисеме, тəмамлауелы) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
6. Гыйльми дəрəҗəсе, гыйльми исеме _____________________________________ 
7. Нинди дəүлəт бүлəклəре белəн бүлəклəнгəн  һəм бүлəклəү датасы 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
8. Соңгы яшəү урыны ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
9. Гомуми хезмəт стажы _______________________________________________ 
Тармакта эш стажы ________________________________________________ 
10. Биографик мəгълүмат: _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
11.Хəтермəңгелəштерүгə конкрет хезмəтлəре күрсəтелгəн сыйфатламалар 
(нигезлəре) ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Мəңгелəштерүнеңформасы һəм урыны ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Чыгымнар  ___________________________________________________________ 
(əзерлəү, кору, урнаштыру һ. б. буенча) 
акча хисабына башкарылачак ________________________________________ 
(предприятие, учреждение, коллектив һ. б. исеме) 
Беркетмə _________________________________________________________________ 
(гомуми җыелыш һ. б.) 
"___" ________________ 20___ ел. 
Вазыйфаи зат, субъект 
закон чыгару инициативасы хокуклары _____________ ________________________ 
(имза) (расшифровка) 
________________________________________ 


