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СТАТУТ
відзнаки Земляцтва кримських татар – нагрудного знаку
"За заслуги перед кримськотатарським народом"
I. Загальні положення
1. Відзнакою ГО «Земляцтво кримських татар" – нагрудного знаку "За заслуги перед
кримськотатарським народом"(далі - знак "За заслуги") нагороджуються громадяни України
та іноземних держав, а також особи без громадянства за видатні особисті досягнення в
захисту та відновлення прав, свобод та державності кримськотатарського народу.
2. Нагороджений знаком "За заслуги" іменується кавалером знака "За заслуги".
3. Нагородження знаком "За заслуги" може бути проведено посмертно.
4. Знак "За заслуги" має знак ордена.
5. Позбавлення знаком "За заслуги" може бути проведено рішенням Голови правління
"Земляцтва кримських татар" у разі засудження нагородженого за злочин або за зраду
інтересів кримськотатарського народу.
II. Порядок представлення до нагородження знаком "За заслуги"
6. Подання про нагородження знаком "За заслуги" вносять Голові Земляцтва
кримських татар Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського
народу, Голова та заступники Голови Меджлісу кримськотатарського народу, керівництво
муфтіятів, що представляють інтереси мусульман України, Президент Всесвітнього конгресу
кримських татар, регіональні меджліси, керівники представництв Земляцтва кримських татар
в регіонах України та за кордоном, а також за погодженням з регіональними меджлісами
центральні керівні органи творчих спілок,товариств, об'єднань громадян, юридичні та
фізичні особи.
Погодження має бути документально оформлено.
7. Нагородження знаком "За заслуги" може здійснюватися за поданням правління
Земляцтва кримських татар.
8. Висунення кандидатур здійснюється гласно.
9. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому визначаються
конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження
знаком "За заслуги".
III. Порядок вручення знаку "За заслуги"
10. Вручення знаку "За заслуги" провадиться в обстановці урочистості і гласності.
11. Знак "За заслуги", як правило, вручає Голова "Земляцтва кримських татар".

12. За дорученням Голови "Земляцтва кримських татар" знак "За заслуги" можуть
вручати Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, Голова
та заступники Голови Меджлісу кримськотатарського народу, Муфтій Верховного Муфтіяту
України члени правління "Земляцтва кримських татар", керівники представництв "Земляцтва
кримських татар" в регіонах України та за кордоном керівники органів Всесвітнього
конгресу кримських татар, голови регіональних меджлісів, інші особи.
13. Нагородженому знаком "За заслуги" вручаються знак та посвідчення.
IV. Порядок носіння знаку "За заслуги"
14. Знак "За заслуги" носять на грудях зліва.
15. За наявності у особи державних відзнак України і нагород іноземних держав знак
"За заслуги" розміщують після них.
V. Видача дублікатів знака "За заслуги"
16. У разі втрати (псування) знаку "За заслуги" та посвідчення дублікати, як правило,
не видаються. Їх може бути видано, як виняток, за умови, що нагороджений не міг запобігти
втраті (псуванню) нагрудного знаку та документу до нього.
17. Дублікати нагородного знаку "За заслуги", посвідчення видаються відповідно до
рішення правління "Земляцтва кримських татар" за кошти нагородженого або безоплатно.
VI. Порядок зберігання знаку "За заслуги"
18. У разі нагородження особи знаком "За заслуги" посмертно нагородний знак та
посвідчення передаються сім'ї нагородженого.
19. Після смерті нагородженого нагрудний знак "За заслуги" та посвідчення
залишаються у сім'ї померлого як пам'ять.
20. Нагородний знак "За заслуги" та посвідчення після смерті нагородженого можуть
бути передані спадкоємцями померлого до "Земляцтва кримських татар" на постійне
зберігання без права повернення.
21. Нагородний знак "За заслуги" та посвідчення, що належали особі, позбавленій
знака, підлягають поверненню до "Земляцтва кримських татар".
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ОПИС
відзнаки Земляцтва кримських татар – нагрудного знака
"За заслуги перед кримськотатарським народом"
Знак ордена "За заслуги" виготовляється з нейзильберу і має форму десятикутної
зірки з розбіжними променями.
Промені знака мають рослинний орнамент синього та жовтого кольорів.
Посередині знака круглий медальйон синього кольору на якому зображені зірка з
полумісяцем, під якими - вінок з дубових гілок, надпису арабською мовою "Ім’ям Аллаха
Милостивого, Милосердного" та надпису "QIRIM".
Усі зображення рельєфні.
Розмір знаку між протилежними кінцями променів - 39 мм.
Зворотний бік знаку плоский, з викарбуваними літерами "QRM" та номером знака.
До верхнього кінця знака кріпиться кільце з вушком, яке сполучається з фігурною
колодкою, обтягнутою стрічкою блакитного кольору.
Посередині верхньої третини колодки розташована прямокутна металева пластинка
жовтого кольору в центрі якої зображена тамга кримських ханів в круглому медальйоні.
Розмір колодки: довжина - 45 мм, ширина - 28мм.
На колодці розміщена шпилька для кріплення до одягу.
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