
   

РЕШЕНИЕ       КАРАР   

 

        «14» октября 2019 г.     № 19 

 

Гражданнар, оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар истҽлеген 

мҽңгелҽштерҥ максатларында урамнарга, паркларга, скверларга, мҽйданнарга 

исемнҽр бирҥ, һҽйкҽллҽр, истҽлек тамгалары урнаштыру, аларның исемнҽрен 

ҥзгҽртҥнең тҽртибе турында Нигезлҽмҽне раслау хакында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендҽге 131-ФЗ номерлы 

Федераль закон, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы 

Рангазар авыл җирлеге Уставы нигезендҽ, дҽҥлҽт, республика, муниципаль 

район һҽм (яки) иҗтимагый мөнҽсҽбҽтлҽр ҥсешенҽ зур өлеш керткҽн һҽм 

уңай йогынты ясаган кҥренекле гражданнар, оешмалар һҽм тарихи 

вакыйгалар турындагы истҽлеклҽрне саклап калу максатларында, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге Советы 

карар итте: 

1. Гражданнар, оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар истҽлеген мҽңгелҽштерҥ 

максатларында урамнарга, паркларга, скверларга, мҽйданнарга исемнҽр бирҥ, 

һҽйкҽллҽр, истҽлек тамгалары урнаштыру, аларның исемнҽрен ҥзгҽртҥнең 

тҽртибе турында Нигезлҽмҽне расларга ( Кушымта)). 

2. Сарман муниципаль районы Рангазар авыл җирлеге башкарма комитеты 

каршындагы кҥренекле гражданнар, оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар 

истҽлеген мҽңгелҽштерҥ турындагы материалларны карау комиссиясе 

составын расларга (кушымта). 

3. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Рангазар авыл 

җирлегенең башкарма комитеты каршындагы кҥренекле гражданнар, 

оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар истҽлеген мҽңгелҽштерҥ турындагы 

материалларны карау комиссиясе турында нигезлҽмҽне расларга. 

4. Гражданнар, оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар истҽлеген мҽңгелҽштерҥ 

максатларында, урамнарга, паркларга, скверларга, мҽйданнарга исемнҽр 

бирҥ, һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр кую, аларның исемнҽрен ҥзгҽртҥ 

турында гариза (ҥтенечнамҽлҽр) формаларын расларга. 

5. Оештыру-хокукый формаларына бҽйсез рҽвештҽ, предприятиелҽргҽ, 

оешмаларга һҽм тарихи вакыйгаларга исем бирҥ мҽсьҽлҽлҽрен хҽл иткҽндҽ 

юридик затларга ҽлеге карарның 1 пункты белҽн расланган актларга, 

истҽлеклҽрен мҽңгелҽштерҥ кҥздҽ тотылган объектларны, шулай ук аларга 
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Рангазар авыл җирлеге советының 

2019 елның 14 октябрендҽ кабул 

ителгҽн 19нчы карарына  

                                                                    кушымта 

 

Рангазар авыл җирлегендә урамнарга, паркларга, скверларга, 

мәйданнарга исемнәр бирү, һәйкәлләр, истәлекле билгеләр кую тәртибе 

турында нигезләмә 

 

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

 

1.1. Һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар - шҽһҽр, бистҽ, 

авыл һҽм ил тарихындагы кҥренекле шҽхес истҽлеген мҽңгелҽштерҥ өчен 

билгелҽнгҽн монументаль сҽнгать формалары. 

1.2. Мемориаль такталар бина һҽм корылмалар фасадларына, шулай ук 

тарихи вакыйгалар булган, кҥренекле шҽхеслҽр яшҽгҽн, укыган яки эшлҽгҽн 

биналар интерьерларына урнаштырыла; һҽйкҽллҽр һҽм истҽлекле билгелҽр 

Сарман муниципаль районы Башкарма комитетының инфраструктура ҥсеше 

бҥлеге тарафыннан билгелҽнгҽн урыннарда билгелҽнҽ. 

1.3. Һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар ҽзерлҽҥ һҽм 

урнаштыру җирлекнең вҽкиллекле органы карары кабул ителгҽннҽн соң 

гамҽлгҽ ашырыла. 

1.4. Советлар Союзы, Совет Социалистик Республикалары, Россия 

Федерациясе, кҥренекле фҽн, спорт, мҽдҽният һҽм сҽнгать эшлеклелҽренең 

исемнҽре район һҽм Ватан тарихындагы кҥренекле шҽхес истҽлеген 

мҽңгелҽштерҥ максатыннан урамнарга, скверларга, мҽйданнарга бирелҽ. 

1.5. Исемнҽр Рангазар авыл җирлеге Советы карары кабул ителгҽннҽн соң 

урамнарга, паркларга, скверларга, мҽйданнарга бирелҽ. 

 

2. Нигез өчен карар кабул итҥ турында бирҥ хҽтер затлар яки вакыйгалар 

 

Урамнар, парклар, скверлар, мҽйданнар бирҥ, һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр 

һҽм мемориаль такталар урнаштыру турында карар кабул итҥ өчен 

тҥбҽндҽгелҽр нигез булып тора: җирлек һҽм Россия дҽҥлҽте тарихындагы 

вакыйганың ҽһҽмияте; дҽҥлҽт, иҗтимагый, сҽяси, хҽрби, җитештерҥ 

эшчҽнлегендҽ, фҽн, техника, ҽдҽбият, мҽдҽният, спорт өлкҽсендҽ шҽхес 

казанышларын рҽсми тану, шулай ук шҽһҽр, бистҽ, авыл, район һҽм 

Ватаныбызга озак вакытлы файда китергҽн эшчҽнлек өлкҽсенҽ аерым өлеш 

кертҥ. 

 

3. Урамнарга, паркларга, скверларга, мҽйданнарга исемнҽр бирҥ, һҽйкҽллҽр, 

истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар урнаштыру турында Карар 

кабул итҥ тҽртибе 

 

3.1. Урамнар, парклар, скверлар, мҽйданнар, һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр 

һҽм мемориаль такталар кую инициаторлары булып дҽҥлҽт хакимияте һҽм 

җирле ҥзидарҽ органнары, предприятиелҽр, учреждениелҽр, иҗтимагый 



оешмалар һҽм хҽрҽкҽтлҽр, шулай ук 10 кешедҽн ким булмаган инициативалы 

гражданнар төркемнҽре тора ала. 

3.2. Урамнар, парклар, скверлар, мҽйданнар, һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр 

һҽм мемориаль такталар бирҥ инициативасы белҽн чыгыш ясаучы затлар 

авыл җирлегенҽ тҥбҽндҽге документларны тапшыра:: 

3.2.1. Һҽйкҽл, истҽлек билгесе, мемориаль такта кую өчен: 

- гариза; 

- исеме мҽңгелҽштерелҽ торган вакыйганың яки аның казанышлары 

хаклыгын раслаучы архив һҽм башка документларның кҥчермҽсе; 

- тиешле торак-эксплуатация предприятиелҽре яки ҽлеге бинада яшҽҥ чоры 

кҥрсҽтелгҽн архив документлары, аның тормышы һҽм эшчҽнлеге 

мҽңгелҽштерелҽ; 

- һҽйкҽл, истҽлек билгесе яки мемориаль такта эскизы; 

- һҽйкҽл, Истҽлекле билге яки мемориаль такта тексты проекты; 

- һҽйкҽллҽрне, истҽлекле билгелҽрне һҽм мемориаль такталарны проектлау, 

ҽзерлҽҥ һҽм урнаштыру эшлҽрен финанслау чыганаклары турында 

мҽгълҥматлар; 

- һҽйкҽл, истҽлек билгесе, мемориаль такта урнаштыру муниципаль милектҽ 

булмаган объектларда милекче белҽн килешҥ гамҽлгҽ ашырыла икҽн. 

3.2.2. Урамнарга, паркларга, скверларга, мҽйданнарга исем бирҥ өчен: 

- гариза; 

- ҽлеге объектка исем бирҥ зарурлыгын нигезле нигезлҽҥ; 

- исеме мҽңгелҽштерелҽ торган вакыйганың яки аның казанышлары 

хаклыгын раслаучы архив һҽм башка документларның кҥчермҽлҽре; 

- шҽһҽрнең, бистҽнең, җирлекнең исеме бирелҽ торган объект булган башка 

территориаль өлешенең ситуацион планы. 

3.3. Рангазар авыл җирлеге кергҽн гаризаларны һҽм материалларны теркҽҥне 

һҽм исҽпкҽ алуны гамҽлгҽ ашыра, урам исемнҽрен тҽртипкҽ салу, 

муниципаль учреждениелҽргҽ исемнҽр һҽм нигезлҽмҽлҽр бирҥ буенча 

комиссиягҽ кирҽкле документларны ҽзерли һҽм җибҽрҽ. 

3.4. Комиссия ҥз эшен авыл җирлеге Советы карары белҽн расланган 

Комиссия турындагы нигезлҽмҽлҽргҽ туры китереп башкара. 

3.5. Кергҽн гаризаларны карау нҽтиҗҽсендҽ, комиссия, якын туганнарының 

фикерен исҽпкҽ алып, муниципаль учреждениелҽргҽ, урамнарга, паркларга, 

скверларга, мҽйданнарга исемнҽр, һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм 

мемориаль такталар урнаштыру яки аларны урнаштыру өчен нигез булмау 

турында Карар кабул итҽ. 

3.6. Комиссия тарафыннан исемнҽр бирҥ мөмкинлеге турында Карар кабул 

ителгҽн очракта, авыл җирлеге урамнар, парклар, скверлар, мҽйданнар, 

һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар урнаштыру турында 

карар проекты ҽзерли һҽм җирлекнең вҽкиллекле органына тҽкъдим итҽ. 

Карар проектына кушымта итеп бирелҽ: 

- аңлатма язуы; 

- комиссия утырышы беркетмҽсеннҽн өземтҽ; 

- ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.2.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн барлык документлар, 

Истҽлек билгесе һҽм мемориаль такта урнаштыру өчен;; 



- ҽлеге Нигезлҽмҽнең 3.2.2 пунктында кҥрсҽтелгҽн муниципаль 

учреждениелҽргҽ исем бирҥ өчен барлык документлар, шулай ук комиссиягҽ 

кергҽн барлык башка тҽкъдимнҽр. 

3.7. Ҥтенечнамҽлҽр инициаторлары белҽн килешмҽгҽн очракта, комиссия 

рҽисе барлык материалларны авыл җирлегенҽ җибҽрҽ. 

 

4. Һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар урнаштыру һҽм 

аларны карап тоту тҽртибе 

 

4.1. Һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар озын гомерле 

материаллардан гына башкарыла. Аларны урнаштыру урыннарының эскиз 

проекты район хакимиятенең архитектура һҽм шҽһҽр төзелеше Идарҽсе белҽн 

килештерелҽ. 

4.2. Һҽйкҽллҽр, истҽлекле билгелҽр һҽм мемориаль такталар аларны 

урнаштырганнан соң, гамҽлдҽге законнар нигезендҽ баланска тапшырыла. 

4.3. Баланста тотучы аларны саклау, агымдагы тоту һҽм бу максатларга 

каралган акчалардан яңарту буенча чаралар кҥрҽ. Һҽйкҽллҽрне, истҽлекле 

билгелҽрне һҽм мемориаль такталарны карап тоту проект белҽн билгелҽнгҽн 

территория белҽн бергҽ алып барыла. 

4.4. Һҽйкҽллҽр, истҽлек билгелҽре һҽм мемориаль такталар эшчҽнлеге 

турында карар авыл җирлеге Советы тарафыннан кабул ителҽ торган бинада 

төзеклҽндерҥ-реставрациялҽҥ эшлҽре талҽп ителгҽн очраклардан тыш. 

4.5. Аеруча тарихи һҽм сҽнгать кыйммҽткҽ ия булган һҽйкҽл, Истҽлекле 

билге һҽм мемориаль такта республика карамагына билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

тапшырылырга мөмкин. 

 

 

5. Бҽхҽслҽрне хҽл итҥ тҽртибе 

 

5.1. Ҽлеге нигезлҽмҽ ҥтҽлгҽндҽ барлыкка килергҽ мөмкин булган бҽхҽслҽр 

һҽм каршылыклар сөйлҽшҥлҽр юлы белҽн яисҽ законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

хҽл ителҽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рангазар авыл җирлеге советының 

2019 елның 14 октябрендҽ кабул 

ителгҽн 19нчы карарына  

кушымта 

                                                                                             

 

Күренекле гражданнар, оешмалар һәм тарихи вакыйгалар истәлеген 

мәңгеләштерү турындагы материалларны карау комиссиясе турында 

нигезләмә. 

 

1. Гражданнар, оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар истҽлеген мҽңгелҽштерҥ 

максатларында исемнҽр бирҥ тҽртибе турындагы материалларны карау 

буенча мҽсьҽлҽлҽр (алга таба - Комиссия). 

Комиссия составына Сарман муниципаль районының вҽкиллекле һҽм 

башкарма органнары, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр вҽкиллҽре керҽ.  

2. Комиссия ҥз эшчҽнлегендҽ Россия Федерациясе һҽм Татарстан 

Республикасы закон актларына, Рангазар авыл җирлеге Уставына, Татарстан 

Республикасы Сарман муниципаль районының муниципаль хокукый 

актларына, ҽлеге Нигезлҽмҽгҽ таяна. 

3. Комиссия карамагына керҽ: 

3.1. Сарман муниципаль районында гражданнар, оешмалар һҽм тарихи 

вакыйгалар истҽлеген мҽңгелҽштерҥ максатларында исемнҽр бирҥ тҽртибе 

турындагы материалларны кабул итҥ, карау, парклар, скверлар, мҽйданнар, 

һҽйкҽллҽр, истҽлекле исемнҽр бирҥ тҽртибе турындагы материалларны карау. 

3.2. Тулы чагылдырылу буенча тапшырыла торган материалларга карата 

талҽплҽрне билгелҽҥ: 

- кҥренекле гражданнарның тормыш юлы һҽм казанышлары; 

- тарихи вакыйгаларның дөреслеге; 

- предприятиелҽр, учреждениелҽр һҽм оешмаларның роле. 

3.3. Кергҽн материалларны һҽм документларны, шул исҽптҽн аларның 

экспертизасын да кертеп, башка оешмалардан белгечлҽр җҽлеп итеп карау 

(кирҽк буенча). 

3.4. Гражданнар, оешмалар һҽм тарихи вакыйгалар истҽлеген мҽңгелҽштерҥ 

турында тҽкъдимнҽр ҽзерлҽҥ. 

4. Тапшырылган документларны карау нҽтиҗҽсендҽ Комиссия тҥбҽндҽге 

карарларның берсен кабул итҽ: 

- ҥтенечнамҽне хупларга, Рангазар авыл җирлеге Советы Карары проектын 

ҽзерлҽргҽ.; 

- ҥтенечнамҽне кире кагарга, хҽтерне мҽңгелҽштерҥ инициаторларына 

мотивацияле рҽвештҽ кире кагу җибҽрергҽ. 

5. Комиссия утырышы комиссия ҽгъзаларының яртысыннан да ким булмаган 

өлеше булган очракта хокуклы дип санала. Комиссия карары ачык тавыш 

бирҥ юлы белҽн катнашучылар саныннан кҥпчелек тавыш белҽн кабул ителҽ. 

Утырыш башланганчы язма рҽвештҽ комиссия ҽгъзаларының фикере 

тавышларны санаганда исҽпкҽ алына. 



6. Комиссия кабул иткҽн хҽтерне мҽңгелҽштерҥ турындагы карар карар карар 

карар чыгарганда нигез булып тора. Комиссия карарларындагы нҽтиҗҽлҽр 

карар чыгарганда мҽҗбҥри тҥгел. 

7. Комиссия муниципаль предприятиегҽ яки учреждениегҽ исем бирҥ 

мөмкинлеге турында Карар кабул иткҽн очракта, комиссия секретаре 

Рангазар авыл җирлеге Советына тапшырыла торган карар проектын ҽзерли. 

8. Комиссия тарафыннан ҥтенечнамҽне кире кагу турында Карар кабул 

ителгҽн очракта, кабат каралганнан соң биш елдан да иртҽрҽк чыгарылырга 

мөмкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рангазар авыл җирлеге советының 

2019 елның 14 октябрендҽ кабул 

ителгҽн 19нчы карарына  

кушымта 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САРМАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

РАНГАЗАР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕНЕҢ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

КАРШЫНДАГЫ КҤРЕНЕКЛЕ ГРАЖДАННАР, ОЕШМАЛАР ҺҼМ 

ТАРИХИ ВАКЫЙГАЛАР ИСТҼЛЕГЕН МҼҢГЕЛҼШТЕРҤ ТУРЫНДАГЫ 

МАТЕРИАЛЛАРНЫ КАРАУ БУЕНЧА КОМИССИЯ СОСТАВЫ 

 

ФИО Вазифасының исеме 

 

Бариев Гөмҽр Бари улы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

җитҽкчесе-комиссия рәисе 

Шарипова Айназ Расих кызы Сарман  муниципаль районы 

Рангазар авыл җирлеге башкарма 

комитеты Секретаре-комиссия 

секретаре 

Гыйлфанова Нурия Зиннур кызы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге Советы депутаты  

 

Илина Венера Ахияр кызы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге Советы депутаты  

 

Габидуллин Илнур Мизхҽт улы Сарман муниципаль районы Рангазар 

авыл җирлеге Советы депутаты  

 


