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Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының «Апас 

муниципаль районында мактаулы граждан исеме турында» 2015 елның 22 

августындагы 264 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

«Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 

Уставына таянып, Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советы карар 

итте : 

1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2015 елның 

22 августындагы 264 номерлы «Апас муниципаль районында мактаулы гражданин 

исеме турында» гы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итергә: 

«1.1."Апас муниципаль районында мактаулы гражданин" исеме-Апас 

муниципаль районы һәм аның халкы алдындагы казанышларын  тануның иң югары 

билгесе.»; 

1.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итергә: 

«1.2."Апас муниципаль районында мактаулы гражданин" исеме Апас 

муниципаль районы халкының, Апас муниципаль районының үсешенә һәм чәчәк 

атуына, Татарстан Республикасында һәм Россия Федерациясендә аның ролен һәм 

абруен күтәрүгә зур өлеш керткән гражданнарга бирелә.»; 

түбәндәге эчтәлекле 1.2.1 пунктын өстәргә: 

«1.2.1. Мактаулы граждан исемен бирү өчен нигез булып түбәндәгеләр тора: 

-Апас муниципаль районының икътисади, социаль, рухи үсешенә, аның тарихи-

архитектура йөзен торгызуга һәм саклауга, биналар һәм корылмалар төзүгә зур өлеш 

кертү; 

- Апас муниципаль районы һәм аның халкы файдасына кылынган гамәлләр һәм 

эшләр (хәйрия эшчәнлеге, аеруча зур күләмдә иганәләр, социаль әһәмиятле 

проектларны түләүсез финанслау); 

- Апас муниципаль районында яшәүчеләр алдында, озак иҗтимагый , сәяси, 

фәнни, спорт, мәдәни, хуҗалык, шулай ук башка эшчәнлеге белән казанган абруе 

өчен»; 

түбәндәге эчтәлекле 1.4 пунктын өстәргә: 

«1.4.Мактаулы гражданин исеме ел саен, дәгъвачылар арасыннан биштән дә 

артык булмаган затларга бирелә. Мактаулы гражданин исеменә лаек булмаган 

дәгъвачылар киләсе елларда карап тикшерү өчен документлар бирергә хокуклы. 

Мактаулы гражданин исеме бер үк затка кабат бирелә алмый.»; 

2.2 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«-дәгъвачының анкетасы, аның биографиясе һәм материаллары яки 

документлары (яки аларның күчермәләре), әлеге затның хезмәт күрсәтүләрен 

раслаучы, исемгә тәкъдим итү турында үтенечнамәне мотивлаучы документлар;»; 

3.1 пунктының дүртенче абзацын төшереп калдырырга; 
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2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны район башлыгы урынбасары 

Л.Т.Хантимировка йөкләргә.   

 

Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Башлыгы,  

Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районы Советы Рәисе      

Р.Ф. Хисамутдинов                                                                                           

                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 


