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“2012-2014 елларга Татарстан 
Республикасында эшли башлаучы 
фермерларга булышу” ведомство 
программасында катнашу очен 
крестьян (фермер) хужалыкларын 
сайлап алу буенча конкурс турында

“Россия Федерациясе Хекумэтенец 2012 елныц 28 февралендэге 166 номерлы 
карарын тормышка ашыру турында” 2012 елныц 22 мартындагы 197 номерлы 
Россия Федерациясе Авыл хуждлыгы министрлыгы боерыгын утэу Ьэм “Крестьян 
(фермер) хужалыгын тозу Ьэм устеругэ грантлар Ьэм эшли башлаучы фермерга 
конкурент кирэк-яраклары алу очен бер тапкыр ярдэм биру буенча чараларны 
башкарганда килеп туган Россия Федерациясе субъектыныц чыгым йеклэмэлэрен 
финанслау максатларында федераль бюджеттан Татарстан Республикасы 
бюджетына субсидиялэр биру турында” 2012 елныц 16 маендагы 997/10 номерлы 
килешу нигезендэ

б о е р а  м:
1. “2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы 

фермерларга булышу” ведомство программасын 1 нче кушымта нигезендэ 
расларга.

2. Крестьян (фермер) хужалыкларын устеругэ грантлар Ьэм эшли башлаучы 
фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм 
биру турында нигезлэмэне 2 нче кушымта нигезендэ расларга.

3. КФХ тозугэ грантлар Ьэм кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ 
бер тапкыр ярдэм биру буенча эшли башлаучы фермерларныц гаризаларын карап 
тикшеру буенча конкурс комиссиясе составын 3 нче кушымта нигезендэ расларга.

4. 2012 елныц 17 июленнэн 2012 елда “2012-2014 елларга Татарстан 
Республикасында эшли башлаучы фермерларга булышу” ведомство 
программасында катнашу очен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу 
буенча конкурс уткэру хакында 4 нче кушымта нигезендэ белдеру бастырырга

5. Крестьян (фермер) хужалыгын устеругэ грантлар Ьэм кенкуреш 
кирэк-яраклары алу ечен бер тапкыр ярдэм биру буенча гаризалар сайлап алу 
буенча конкурс комиссиясе каршындагы Эксперт советын 5 нче кушымта 
нигезендэ тезергэ Ьэм расларга.

6. Муниципаль районнарда авыл хужалыгы Ьэм азык-телек Идарэлэре

номерлы



житэкчелэренэ “2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы 
фермерларга булышу” программасы буенча халыкны мэгълумат белэн тээмин 
итэргэ ярдэм итэргэ.

7. Предприятиелэрнен, структурасын узгэрту Ьэм агробизнесны устеру булеге 
житэкчесе А.Н. Молокинга оештырырга:

7.1. Конкурс уткэру, кирэкле документлар Ьэм конкурс белэн бэйле бутэн 
мэгълумат турында белдеруне Министрлыкныц http://agro.tatarstan.ru/ рэсми 
сайтында “Мэгьлумат-консультаци хезмэте” Ьэм “Планнар, программалар Ьэм 
конкурслар” булеклэрендэ, шулай ук “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ баш биттэ баннер урнаштырырга.

7.2. Конкурс комиссиясе сэркатибе тарафыннан гаризалар Ьэм 
документлар кабул иту, конкурс комиссиясе каршындагы эксперт советы 
тарафыннан аларга беренчел экспертиза ясау Ьэм 2 нче кушымта нигезендэ 
Крестьян (фермер) хуж;алыкларын тозугэ Ьэм устеругэ грантлар Ьэм эшли 
башлаучы фермерларны конкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр 
ярдэм биру турында нигезлэмэдэ каралган тэртиптэ Ьэм срокларда конкурс 
комиссиясенэ тапшыру.

7.3. Мэгълумат жыю, эшкэрту Ьэм “2012-2014 елларга Татарстан 
Республикасында эшли башлаучы фермерларга булышу” ведомство программасын 
тормышка ашыруны контрольдэ тоту.

8. Финанслау булеге ж;итэкчесе А.Х. Гельманга 2 нче кушымта нигезендэ 
Крестьян (фермер) хуж;алыкларын тозугэ Ьэм устеругэ грантлар Ьэм эшли 
башлаучы фермерларны конкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр 
ярдэм биру турында нигезлэмэдэ каралган билгелэнгэн лимитлар кысаларында 
акча чараларын у вакытында илтеп житкеруне тэшкил иту.

9. Боерыкныц утэлешен контрольдэ тотуны уземдэ калдырам.

Татарстан Республикасы Премьер-министр] 
урынбасары -  министр

http://agro.tatarstan.ru/


ТР АХЬАТМ боерыгына
1 нче кушымта

“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы 
фермерларга булышу” ведомство программасы



Эчтэлек

1 булек Программа хэл итугэ юнэлдерелгэн мэсьэлэлэрнец 
сыйфатламасы 4

2 булек Программаньщ максаты Ьэм бурычлары 6

3 булек Тормышка ашыруныц нэти^элэреЬэм максат индикаторлары 6

4 булек Программа чаралары исемлеге Ьэм тасвирламасы 8

5 булек Программаны тормышка ашыру сроклары 12
6 булек Программаны тормышка ашыруныц социань Ьэм икътисадый

нэтиж;элэре тасвирламасы 12

7 булек Программаньщ нэтижэлелеген бэялэу Иэм мониторингы 13

8 булек Кирэкле ресурсларньщ зарурлыгын исэплэу 14

9 булек Программаны тормышка ашыру белэн идарэ иту системасы 14

1 нче кушымта 15

2 нче кушымта 16



ПАСПОРТ

Программаньщ
исеме

“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында 
эшли башлаучы фермерларга булышу” ведомство 
программасы (алга таба -  Программа)

Норматив акт исеме 
Ьэм номеры

“Эшли башлаучы фермерларга булышуга федераль 
бюджеттан Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына субсидиялэр биру Ьэм булеп биру 
кагыйдэлэрен раслау турында” 28.02. 2012 елдагы 
166 номерлы Россия Федерациясе Хокумэте карары; 
23.04. 2012 елдагы 613 номерлы Россия 
Федерациясе Хокумэте карары

Дэулэт заказчысы -
Программаньщ
координаторы

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-толек министрлыгы

Программаньщ теп 
эзерлэучелэре

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы

Программаньщ максаты 
Ьэм бурычы

Максат:
Татарстан Республикасында крестьян (фермер) 

хуж;алыкларын устеруне стимуллаштыру.
Бурыч:

эшли башлаучы КФХ Ьэм шэхси ярдэмче 
хуж;алык алып бару белэн шогыльлэнуче 
гражданнарныц житештеру базасын кицэйту Ьэм 
яцарту очен шартлар тудыру

Программа чараларыныц 
сыйфатламасы

Бурычларны тормышка ашыруга юнэлдерелгэн 
чаралар комплексы тубэндэге юнэлешлэрне уз эченэ 
ала:
1. крестьян (фермер) хуж;алыкларын устеругэ 

грантлар биру;
2. эшли башлаучы фермерларны конкуреш 

кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр 
ярдэм курсэту;

Прогорамманы 
тормышка ашыру 
сроклары

2012-2014 еллар



Финанслау кулэмнэре 
Ьэм чыганаклары

2012-2014 елларга Программаны финанслауныц 
гомуми кулэме 607.546 млн. сум тэшкил итэ:
Шлу исэптэн еллар буенча: 2012 ел- 155,171 млн. 
сум;
2013 ел - 221,375 млн. сум ;
2014 ел - 231,000млн. сум ;
Федераль бюджеттан финанслау, барлыгы -231,923 
млн. сум, ал ар дан:
2012 ел - 59,193 млн. сум ;
2013 ел - 84,530 млн. сум;
2014 ел - 88,200 млн. сум;
Татарстан Республйкасы бюджетыннан финанслау 
-320,392 млн. сум, алардан:
2012 ел - 81,872 млн. сум;
2013 ел - 116,72 млн. сум;
2014 ел - 121,80 млн. сум
Жрлеп ителгэн чаралар, барлыгы - 55,231 млн. сум, 
алардан:
2012 ел - 14,106 млн. сум;
2013 ел -20,125 млн. сум;
2014 ел - 21,000 млн. сум;

Программа чараларын 
тормышка ашыруныц 
кетелгэн соцгы 
нэтижэлэре Ьэм 
социаль-икътисадый 
нэтижэлелек 
курсэткечлэре

Максат индикаторы:
2011 ел дэрэжэсенэ карата хужалык итуче 

крестьян (фермер) хужалыкларыныц саны арту 
-1,17
Дэулэт ярдэме белэн узлэренец крестьян (фермер) 
хужалыкларын устеру проектларын тормышка 
ашырган крестьян (фермер) хужалыклары саны - 
329,
шул исэптэн:
2012 елда - 94 берэмлек;

2013 елда- 115 берэмлек;
2014 елда- 120 берэмлек;
булдырылган эш урыннары саны -  990 дэн дэ ким

Программаньщ теп тешенчэлэре 
Гариза бируче — узэен эшли башлаучы фермер итеп тану очен конкурс 

комиссиясенэ гариза биргзн, элегрэк эшкуарлык эшчэнлеген гамэлгэ 
ашырмаган Ьэм гариза биру вакытына фермер хужалыгы эшчэнлеген 12 
айдан да артык гамэлгэ ашырмаучы Россия Федерациясе гражданы.

Эшли башлаучы фермер -  крестьян (фермер) хужалыкларын сайлау 
буенча конкурс комиссиясе тарафыннан конкурс сайлаулары нэтижэлэре 
буенча крестьян (фермер) хужалыгын (алга таба -КФХ) устеругэ грант 
биругэ билгелэнгэн эшли башлаучы фермерларга булышу ирограммасы 
катнашучысы.



Соцгы елларда турыдан-туры агросэнэгать комплексы оешмаларында 
эшлэуче авыл халкы саны туктаусыз кими Ьэм 100 мецнэн кимрэк кешене тэшкил 
итэ. Шул рэвешчэ аларны эш белэн тээмин иту, мэшгульлеген булдыру, керемнэр 
белэн тээмин иту мэсьэлэсе килеп туа, аны хэл итугэ республикада бер-берсенэ 
бэйле чараларныц тулы ер комплексы юнэлдерелгэн. Программа авыл жирлегендэ 
яшэучелэрнец тормыш дэрэжэсен кутэрергэ,авылда яшьлэрнец эшлекле 
активлыгын устерергэ, авылча яшэу рэвешен саклап калуга юнэлдерелгэн.

Авылда кадрлар составын ныгыту, кече бизнесны устеру Ьэм яца эш 
урыннары булдыру, авыл яшьлэренец кызыксынуын Ьэм эш белэн тээмин 
ителешен арттыру максатларында программа белэн КФХ устеру буенчачаралар 
комплексы тэкъдим ителэ. Эшли башлаучы КФХ житди мэсьэлэлэрнец тулы бер 
рэте белэн очрашалар: беренчел капитал житмэве сизелдерэ, закладка салырга 
молкэт житмэу сэбэпле алар кредитлар ала алмыйлар. Соцгы елларда кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин ителеш кискен тора, бу уз чиратында естэмэ акча 
чаралары талэп итэ. Крестьян (фермер) хужалыклары, финанс тотрыклылыгына 
житмичэ, таркалалар.

Моныц белэн бергэ халыкныц шэхси ярдэмче хужалыклар секторында 
милкендэ яки куллануда икегэ кадэр Ьэм аннан да куп гектар жире булган Ьэм 
товар продукциясе житештеругэ юнэлдерелгэн хужалыклар барлыкка килде. Инде 
хэзер ук алар продукциялэре кулэме белэн кайбер фермер хужалыкларын узып 
китэлэр. Гамэлдэ билгесез статуслы, житештеру элемтэлэре бозылган табигый 
крестьян хужалыклары барлыкка килэ. Мондый хужалыкларныц формалашуы эре 
коллективлы предприятиелэр таралганда аларныц хужаларыныц килэчэктэ 
гамэлдэ булуларын сайлау альтернативасы булмау белэн нигезлэнэ.

Соцгы елларда авыл хужалыгы предприятиелэрен устеру тэжрибэсе 
курсэтуенчэ, хужалык эшчэнлегендэ ирешелгэн нэтижэлэр уз кечлэре Ьэм 
чаралары белэн генэ крестьяннарныц социаль проблемаларын нэтижэле хэл итеп 
Ьэм житештеруне модернизациялэп булмый.

Яца КФХ тезу шулай ук хужалык корылмаларын проектлауга, аларны 
инженер челтэрлэренэ тоташтыруга, лизинг тулэулэре буенча беренче кертемне 
тулэу ечен сизелерлек чыгымнар талэп итэ.

Авылда хужалык итунец кече рэвешлэренэ булышуныц алып барыла торган 
дэулэт сэясэте кече авыл хужалыгы эшкуарлыгы субъектларына банкаларыныц 
субсидиялэнэ торган кредитларын Ьэм авыл хужалыгы кулланучылары 
кооперативларыныц заемнарын алу мемкинлеген кицэйтэ алды.

Хужалык итунец кече рэвешлэренэ булышу ечен Татарстан Республикасы 
бюджетыннан дэулэт ярдэме кулэме 2006 елдан жэлеп ителгэн инвестициялэнгэн 
Ьэм кыска вакытлы кредитлар Ьэм заемнар буенча процент ставкаларын 
субсидиялэу рэвешендэ 1 437 400 мец сум тэшкил итэ.

Статистика мэгълуматлары буенча 2012 елныц 1 гыйнварына КФХ гомуми 
саны 1866 берэмлектэшкил итэ.

Усешнец сценариясе сулпэн булган очракта фермер секторы уз усешен алга

1 булек. Программа хэл итугэ юнэлдерелгэн мэсьэлэлэр сыйфатламасы



жибэру ечен естэмэ чыганак таба алмый, э ярлыланган эчке чыганаклар авыл 
хужалыгыныц житештеру вазыйфасын тээмин итэ алмаячак.

2 булек. Программаньщ максаты Ьэм бурычы

Программаныц максаты — Татарстан Республикасында КФХ усешен 
стимуллаштыру.

Элеге максатны тормышка ашыру Ьэм житештеру балансыныц вэ авыл 
хужалыгы продукциясен куллануныц тотрыклылыгы кысаларында дэулэт ярдэме 
тубэндэге юнэлешлэрдэ гамэлгэ ашырылачак: 

ит Ьэм сот терлекчелеге; 
атчылык, сарыкчылык Ьэм кэжэ урчету; 
дунгызчылык;
авыл хужалыгы кошчылыгы; 
балчылык;
бертекле Ьэм бортекле-кузаклы культуралар житештеру; 
бэрэнгечелек;
яшелчэчелек (ачык Ьэм ябык грунтта); 
жимеш Ьэм жилэк культуралары устеру.
Программаньщ бурычы -  эшли башлаучы КФХ Ьэм шэхси ярдэмчек 

хужалыкалып бару белэн шогыльлэнуче гражданнарныц житештеру базасын 
кицэйту Ьэм яцарту очен шартлар тудыру.

3 булек. Тормышка ашыру нэтижэлэре Ьэм максат индикаторлары

Программа чараларын тормышка ашырудан кетелэ торган соцгы 
нэтижэлэр Иэм социаль-икътисадый нэтижэлелек курсэткечлэре:

Эшли башлаучы фермерлар дэулэт ярдэме катнашы белэн узлэренец КФХ 
устеру проектларын гамэлгэ ашыра алачаклар.

Программа чараларын тормышка ашыру тубэндэге нэтижэлэргэ килергэ 
момкинлек бирэ:

1. Авыл жирлеклэре территориялэрен ныклы устерергэ Ьэм эшкэртергэ, 
шулай ук авыл жирлегендэ гамэлдэ булган урнашу системасын саклауны биргэн 
990 нан да ким булмаган естэмэ эш урыны булдыру;

2. КФХ устеругэ, аны конкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ Ьэм 
авыл жирлегендэ гадэти тормыш рэвешен саклауга ярдэм алу.

Программа чараларын тормышка ашыруныц максат индикаторлары 
булып торалар:

дэулэт булышлыгы ярдэмендэ уз хужалыкларын устеру проектларын 
тормышка ашырган КФХ саны;

булдырылган естэмэ эш урыннары саны.



1 таблица. Максат индекаторлары

Курсэткечлэр 2012 г. 2013 г. 2014 г. Барлыгы
2012-2014

елларда

Дэулэт булышлыгы ярдэмендэ уз 
хужалыкларын устеру 
проектларын тормышка ашырган 
КФХ саны

94 115 120 329

Булдырылган остэмэ эш 
урыннары саны

285 345 360 990

Программа чараларын тормышка ашыруныц нэтижэсе объективлык, 
дореслелек, утэ куренмэлелек, чагыштыру критериелэренэ жавап бирэ торган 
кулэмле курсэткечлэр белэн билгелэнэлэр.

2 таблица. Программаныц нэтижэсе

Максат индикаторы Котелэ 01.01.2012 Индикатор мэгънэсе, Макса
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Фермерлар саны, 2215 1886 1980 2095 2215 2014
шул исэптэн уз КФХ 
устеру проектларын 
дэулэт булышлыгы 
ярдэмендэ тормышка

329 X 94 115 120 2014

Индикатор мэгънэсе -  2011 ел дэрэжэсенэ карата хужалык алып баручы КФХ 
саны арту.

Максат индикаторын исэплэу тубэндэге формула буенча башкарыла:

8

82
монда:
К -  максат индикаторы;
8 -  01.01.2015 ел торышына хужалык итуче КФХ саны;
8г- 01.01.2012 ел торышына хужалык итуче КФХ саны.
Программа чараларын тормышка ашыру ахырына максат индикаторы 

мэгънэсе тубэндэге формула буенча билгелэнэ:
2215

К = ------------------  =1,17
1886



4.1. Эшли башлаучы КФХ башлыкларына КФХ устеру ечен грантлар биру 
Ьэм кенкуреш кирэк-яраклары ечен бер тапкыр ярдэм курсэту Программанын, теп 
чаралары булып торалар.

Эшли башлаучы фермерларны устеругэ ярдэм курсэту ечен КФХ 
башлыклары, зарур булганда, торак шартларын яхшырту буенча программаларга 
кертелэлэр.

Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы республика гаризасы Ьэм 
тезелгэн Килешулэр нигезендэ Дэулэт программасы кысаларында Ьэм 
шартларында Программа чараларын бергэлэп финаслауда катнаша. Бергэлэп 
финанслау “Эшли башлаучы фермерларга булышу ечен Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэрне булеп биру Ьэм 
тарату кагыйдэлэрен раслау турында” Россия Федерациясе Хекумэтенец 2012 
елныц 28 февралендэге 166 номерлы карары белэн расланган Эшли башлаучы 
фермерларга булышу ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
федераль бюджеттан субсидиялэрне булеп биру Ьэм тарату кагыйдэлэрендэ 
билгелэнгэн шартлар нигезендэ Ьэм лимитлар кысаларында гамэлгэ ашырыла.

4.2. Эшли башлаучы фермерларны сайлап алу буенча конкурс уткэру 
тэртибен Ьэм гариза биручелэрне эшли башлаучы фермерларга булышу буенча 
ведомство программасы составына керту турында карар кабул иту тэртибен уз 
эченэ алган крестьян (фермер) хужалыкларын тезугэ Ьэм устеругэ грантлар биру 
Ьэм эшли башлаучы фермерларга кенкуреш кирэк-яраклары ечен бер тапкыр 
ярдэм курсэту турында нигезлэмэ, Крестьян (фермер) хужалыкларын устеругэ 
грантлар биру Ьэм эшли башлаучы фермерларга кенкуреш кирэк-яраклары ечен 
бер тапкыр ярдэм курсэту ечен крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу 
буенча ведомствоара конкурс комиссиясе турында нигезлэмэ Ьэм аныц составы 
Министрлык тарафыннан раслана. Министрлык Программа катнашучыларын 
сайлап алуга конкурс игълан итэ, аны уткэру тэртибен Ьэм вакытын билгели.

Конкурс комиссиясе составына республиканыц дэулэт Ьэм муниципаль 
хезмэткэрлэре (комиссия составыныц яртысыннан артык тугел), агросэнэгать 
комплексы тармагында эшчэнлек алып баручы юридик Ьэм физик затлар кертелэ. 
Конкурс комиссиясе составына кредит, фэнни, белем биру, юридик, консультация, 
консалтинг, аудит, ревизия Ьэм жэмэгатьчелек оешмалары, фермерлар 
ассоциациялэре вэкиллэре кертелергэ мемкин.

Конкур комиссиясе гариза биручелэрнец гаризаларын (алга таба - гариза) Ьэм 
аларга документларны Министрлык боерыгы белэн билгелэнгэн срокларда карап 
тикшерэ, гариза бируче белэн кара-каршы эцгэмэ уткэрэ, Программада 
катнашучылар составына кертэ, КФХ устеругэ грант Ьэм (яки) эшли башлаучы 
фермерларга кенкуреш кирэк-яраклары ечен бер тапкыр ярдэм суммасын билгели.

Конкурска документларын тапшырганда гариза бируче Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карары белэн расланган форма буенча 
Гариза Ьэм теркэлэ торган документларныц исемлеген ике несхэдэ тези, Ьэр як 
ечен бер несхэ.

Конкурс комиссиясе гариза биручелэрне Программа катнашучылары
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составына керту турында карар кабул иткэндэ гариза бируче документларында 
курсэтелгэн мэгълумат белэн бергэ тубэндэгелэрне исэпкэ ала:

гариза бирученец яшэу шартларын Ьэм КФХ урнашу урыны буенча аныц 
кенкуреше унайлыкларыньщ югары дэрэжэсен;

КФХньщ эре торак пунктлардан ераклыгын;
житештерелэ торган авыл хужалыгы продукциясен сатуныц уз каналлары 

булуын;
авыл хужалыгы кулланучылары кооперативларында эгъзалыкны; 
крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ сорала торган грантныц кечкенэрэк

кулэме;
жирле халык очен эш урыннары бирелуен;
социаль Ьэм бюджет жаваплылыгын;
житештеру фондлары булуны;
нэселле авыл хужалыгы терлеге булуны;
авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэр булуын;
эшчэнлек репутациясен Ьэм кредит тарихын;
Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэренен жирле узидарэ 

органнарыннан, физик затлардан, жэмэгатьчелек оешмаларыннан, йеклэучелэрдэн 
тэкъдимнэрне Ьэм мерэжэгатьлэрне, 

кара-каршы эцгэмэ нэтижэлэрен.
Конкурс комиссиясе эшли башлаучы фермерга бер ук вакытта крестьян 

(фермер) хужалын тезу очен грант Ьэм конкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин 
иту очен бер тапкыр ярдэмне биру, шул ук вакытта аларныц берсен генэ биру 
турында карар кабул итэ ала.

Эшли башлаучы фермерга ведомство Программасында катнашуы турында 1 
нче кушымтага яраклы рэвештэ, яклау дизайны Ьэм билгесе булган сертификат 
бирелэ.

4.3. КФХ устеругэ грант - эшли башлаучы фермерныц Татарстан 
Республикасы авыл жирлеклэре территориясендэ КФХ тезу Ьэм устеру 
максатларында Дэулэт программасы нигезендэ дэулэт булышуыныц бутэн 
юнэлешлэре кысаларында кайтарылмаган чыгьщнарын бергэлэп финанслау очен 
кредит оешмасында ачылган счетына Министрлык тарафыннан кучерелэ торган 
бюджет чаралары.

Крестьян (фермер) хужалын устеругэ грантныц иц зур кулэме Министрлык 
боерыгы белэн раслана.

Эшли башлаучы фермерга бирелэ торган КФХ устеругэ грантныц суммасы 
эшли башлаучы фермерныц уз акчалары барлыгын исэпкэ алып, конкурс 
комиссиясе тарафыннан билгелэнэ. Грант суммасы эшли башлаучы фермерныц 
чыгымнары планына тегэл туры килергэ тиеш. Эшли башлаучы фермер 
тарафыннан чыгымнар планын узгэрту, шул исэптэн бирелгэн грант кысаларында, 
конкурс комиссиясе белэн килештерелергэ тиеш.

КФХ устеругэ грант эшли башлаучы фермер счета килгэннэн соц 12 ай эчендэ 
чыгымнар планында курсэтелгэн максатларга тотылырга тиеш.

Чыгымнар планына Татарстан Республикасы территориясендэ КФХ 
устерергэ юнэлдерелгэн Ьэм тубэндэге максатларга туры килэ торган исемнэр



(статьялар) кисемендэге чыгымнар керэ:
авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн жир кишэрлеклэре сатып алу 

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын тезу (реконструкциялэу) ©чей проект документларын эшлэу;

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, остэмэ корылмаларны, инженер челтэрлэрен, киртэлэрне Ьэм 
тозелмэлэрне сатып алу, тезу, ремонтлау Ьэм яцадан тезу, шулай ук аларны теркэу 

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау объектларына алып 
килэ торган юлларны Ьэм керу юлларын тезу;

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, естэмэ корылмаларны Ьэм тезелмэлэрне инженер челтэрлэренэ - 
электр, су, газ Ьэм жылылык челтэрлэренэ, юл инфраструктурасына тоташтыру; 

авыл хужалыгы хайваннарын сатып алу;
авыл хужалыгы техникасын Ьэм инвентарен, йек автомобиле транспортын, 

авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм эшкэрту ечен жиЬазлар сатып алу;
купьеллык усемлеклэр утырту ечен орлыклар Ьэм утырту материалларны 

сатып алу;
ашлама Ьэм агулы химикатлар сатып алу.
Чыгымнар планы буенча чыгым эшли башлаучы фермер чараларыныц Ьэр 

исеме (статьясы) буенча тубэндэгечэ гамэлгэ ашырыла: 90 проценттан да артык 
булмаганы грант чаралары хисабына Ьэм 10 проценттан да ким булмаганы эшли 
башлаучы фермерныц жэлеп ителгэн чаралары хисабына.

Г рант хисабына алынган барлык активлар эшли башлаучы фермерга 
теркэлергэ Ьэм аныц Татарстан Республикасы территориясендэге КФХ белэн Ьэм 
бры тик эшли башлаучы фермерныц КФХ эшчэнлегендэ генэ кулланылырга тиеш.

КФХ устеругэ грант максатчан файдаланылмаган очракта грантныц 
максатчан файдаланылмаган суммасы Россия Федерациясе Ьэм Татрстан 
Республикасы законнары нигезендэ тиешле бюджетларга кайтарылырга тиеш.

Эшли башлаучы фермер тарафыннан грант хисабына алынган мелкэт грант 
алган кеннэн соц 10 ел эчендэ Россия Федерациясе законнары нигезендэ сатылырга, 
булэк ителергэ, арендага, башка затларга куллануга бирелергэ, алыштырылырга 
яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яки бутэн рэвештэ тартып алынырга тиеш 
тугел. Элеге шарт эшли башлаучы фермерларга грантлар биру буенча чараларда 
катнашучылар ечен меЬим булып тора Ьэм ул Министрлык белэн эшли башлаучы 
фермер арасында тезелгэн килешулэрдэ чагылыш табырга тиеш.

КФХ устеругэ грант КФХ башлыгына бер генэ тапкыр бирелэ. КФХ 
башлыгы кече Ьэм урта эшкуарлыкка булышуга, КФХ устерушэ Ьэм башка 
шундый юнэлештэге Дэулэт программаларыныц программа чаралары исемлегенэ 
кертелергэ мемкин.

4.4. Кенкуреш кирэк-яраклары белэн жиЬазландыруга бер тапкыр ярдэм -  
эшли башлаучы фермерныц Татарстан Республикасы авыл жирлеклэре



территориясендэ КФХ тезу Ьэм устеру максатларында эшли башлаучы фермерньщ 
чыгымнар планы буенча исемнэре (статьялары) буенча чыгымнарын бергэлэп 
финанслау ечен кредит оешмасында ачылган счетына Министрлык тарафыннан 
тубэндэге максатларга кучерелэ торган бюджет чаралары:

уз торагыцны сатып алу, тезу Ьэм ремонтлау, шул исэптэн аны сатып алу 
ечен жэлеп ителгэн банк кредитлары (ипотека) буенча теп сумманы Ьэм 
процентларын каплау;

бер йек-пассажир автомобиле сатып алу;
йорт жиЬазлары, кенкуреш техникасы предметларын, компьютерлар, элемтэ 

чаралары, электр Ьэм газ плитэлэре, инженер жиЬазлары, су чистарту ечен 
жайланмалар, кенкурештэге су, жылылык Ьэм газ жайланмалары, септиклар, су 
китеру Ьэм су чыгару жайланмаларын сатып алу Ьэм алып кайту;

торакны газ Ьэм электр челтэрлэренэ, элемтэ челтэрлэренэ, интернетка, су 
уткэргеченэ Ьэм канализациягэ тоташтыру.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты эшли башлаучы 
фермерларга кенкуреш кирэк-яраклары белэн жиЬазландыруга бер тапкыр 
ярдэмнен, иц зур кулэмен билгели.

Эшли башлаучы фермерга бирелэ торган кенкуреш кирэк-яраклары белэн 
жиЬазландыруга бер тапкыр ярдэм суммасы жирле социаль-кенкуреш шартларны, 
эшли башлаучы фермерньщ уз акчаларын Ьэм бизнес-планны исэпкэ алып, 
конкурс комиссиясе тарафыннан билгелэнэ.

Эшли башлаучы фермер кенкуреш кирэк-яраклары белэн жиЬазландыруга 
бер тапкыр ярдэмне бер генэ тапкыр алырга мемкин.

4.5. Министрлык эшли башлаучы фермерлар тарафынан акчаларньщ 
хэрэкэтенэ Ьэм максатчан тотылышына контрольне тээмин итэ.

Акчаларны максатчан тоту ечен жаваплылык эшли башлаучы фермерларга 
йеклэнэ.

4.6. Эшли башлаучы фермер квартал саен Министрлыкка 3-фермер 
статистик хисаплылыгын Ьэм КФХ устеру ечен грант Ьэм кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин иту ечен бер тапкыр ярдэм суммаларын максатчан 
тоту турында Министрлык билгелэгэн форма буенча хисап бирэ. КФХ устеру ечен 
грант Ьэм кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин иту ечен бер тапкыр ярдэм 
суммаларын объектларны тезугэ (реконструкциялэугэ) файдаланганда тезелеш 
тэмамлану факты хакында эшли башлаучы фермер шулай ук 2-КС Ьэм 3-КС 
формалары буенча хисап тота.

Бирелэ торган хисапларныц дереслеге ечен жаваплылык эшли башлаучы 
фермерларга йеклэнэ.

Бирелэ торган хисапларныц дереслеген. контрольдэ тотуны Министрлык 
тормышка ашыра.

5 булек. Программаны гамэлгэ ашыру сроклары

Программа 2012-2014 еллар вакыт аралыгында гамэлгэ ашырыла.



6 булек. Программаны гамэлгэ ашыруныц социаль, икътисадый 
нэтижэлэре тасвирламасы 

6.1. Максатка ирешудэ Программа кертемен гомуми бэялэу
Программа чараларын тормышка ашыру авыл хужалыгы елкэсендэ тубэндэге 

стратегик максатларга ирепгугэ ярдэм итэчэк: авыл хужалыгы продукциясен 
житештеру Ьэм сату кулэмнэрен устеру Ьэм аныц конкурентлылык сэлэтен арттыру, 
авыл халкыныц эш белэн тээмин ителешен Ьэм яшэу дэрэжэсен устеру, авыл 
жирлеге территориялэренен тотрыклы усеше.

Авыл хужалыгы елкэсендэ бурычларны хэл иту дэрэжэсен чагылдыручы 
курсэткечлэр булып КФХ хужалык итуче субъектлары саны арту, аларда 
Житештеру кулэме усу Ьэм эш урыннары саны арту тора.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру авылда хужалык итунец кече 
формалары тотрыклы усу Ьэм аларга дэулэт ярдэм иту механизмнарын 
оптимальлэштеру очен алшартлар тудырачак.

6.2. Программа чараларын гамэлгэ ашыруныц социаль Ьэм икътисадый
нэтижэлэре

Программаньщ максат курсэткечлэре нигезендэ уз хужалыкларын тозу Ьэм 
устеру проектларын гамэлгэ ашыручы крестьян (фермер) хужалыклары саны 329 
берэмлек тэшкил итэ. Программа чараларын гамэлгэ ашыру 990 нан да ким 
булмаган естэмэ эш урыны булдыруны тээмин итэчэк.

Нэтижэдэ дэулэт федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан эшсезлек буенча пособиегэ тулэулэр кулэме кимудэн Ьэм салым 
жыемнары артудан естэмэ икътисадый файда алачак.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру тискэре экологик нэтижэлэр алып 
килми, эмма авыл хужалыгы жирлэре сыйфатын яхшырту буенча культура-техник 
чаралар юлы белэн табигый ресурсларныц саклануына ярдэм итэчэк.

Программаньщ гамэлдэ ирешелгэн нэтижэлэре беренчел 
планлаштырылганнарыннан аерылып торуына тээсир итэ ала торган тышкы 
шартларга Ьэм куркынычларга тубэндэгелэр карый:

финанслауныц тубэн дэрэжэсе, ул крестьян (фермер) хужалыкларыныц Ьэм 
терлекчелек продукциясен беренчел эшкэрту цехларыныц физик Ьэм эхлакый 
искергэн техник базасын яцартырга, шулай ук авыл хужалыгы билгелэнешендэге 
жирлэр мэйданын кицэйтегэ мемкинлек бирмэячэк;

ягулык-майлау материалларына, авыл хужалыгы техникасына Ьэм 
ЖиЬазларына, минераль ашламаларга Ьэм пестицидларга, терлекчелек 
фермаларын тезу ечен материалларга бэянец инфляция темплары беэн ацлатылган 
кетелэ торган усешеннэн артык усуе.

7 булек. Программаньщ нэтижэлелеген бэялэу Ьэм мониторинглау.
Программа чараларын тормышка ашыруныц нэтижэлелеген бэялэу ел саен 

Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы тарафыннан Татарстан 
Республикасы Президенты Ьэм Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы 
арасында ел саен тезелэ торган килешудэ билгелэнгэн нэтижэлелек



курсэткечлэренэ ирешу дэрэжэсеннэн чыгып, Татарстан Республикасында 
хужалык итуче КФХ саны усешенец килешудэ билгелэнгэн зурлыкларга туры 
килуе нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

Республикада элеге Программа кысаларында тезелгэн КФХ санын 3219 
фермерга арттыру планлаштырыла, алар сайлап алу нигезендэ дэулэт ярдэме 
катнашында узлэренец КФХ устеру проектларын гамэлгэ ашыра алачаклар.

Эшли башлаучы фермерларга грантлар биру аларны файдалануны 
мониторинглауны талэп итэ. Бу максаттан Министрлык тарафыннан хисаплылык 
формасы Ьэм аны тэкъдим иту тэртибе эшлэнэчэк Ьэм расланачак.

Министрлык тэкъдим итэ:
Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгына Татарстан 

Республикасы Президенты Ьэм Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы 
арасындагы эшли башлаучы фермерларга булышу буенча килешудэ беркетелгэн 
курсэткеч утэлуе турында мэгълуматны Россия Федерациясе Авыл хужалыгы 
министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн хисаплылык формасы нигезендэ;

квартал саен, хисап периодыннан соц килуче айныц 25 числосына кадэр 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына -  “Озак вакытлы максатчан 
программаларны эшлэу Ьэм тормышка ашыру тэртибен раслау турында” 20.06.2008 
елдагы 412 номерлы карар белэн расланган Озак вакытлы максатчан 
программаларны эшлэу Ьэм тормышка ашыру тэртибенец 5 нче кушымтасында 
бирелгэн форманы тутыру юлы белэн максатчан программаларны эзерлэу Ьэм 
тормышка ашыру турында статистик, белешмэ Ьэм аналитик мэгълуматны;

ел саен Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына, Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгына -  программаларны тормышка ашыру буенча 
эшлэрнец барышы Ьэм финанс чараларын куллануныц нэтижэлелеге турында 
мэгълуматны билгелэнгэн тэртип нигезендэ докладлар составында.

8 булек. Зарур булган ресурсларга ихтыяжны исэплэу

Программаны финанслау агымдагы елга Ьэм планлаштырылган периодка 
федераль бюджет Ьэм Татарстан Республикасы бюджеты турында ел саен кабул 
ителэ торган законнар нигезендэ гамэлгэ ашырыла.

Программа белэн каралган барлык чараларны финанслау еллар буенча 
беркадэр дифференциациялэу белэн, аларныц кирэклеген Ьэм нэтижэлэр вэ килэ 
торган елда чараларны тормышка ашыруныц нэтижэлелеген бэялэуне исэпкэ алып, 
Программаны тормышка ашыруныц барлык срогы дэвамында гамэлгэ ашырыла.

Эшли башлаучы фермерларга КФХ устеру ечен грантларныц, кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэмнец гомуми суммасы 
2012-2014 елларга 607,546 млн. сум тэшкил итэ, шул исэптэн Татарстан 
Республикасы бюджетыннан 320,392 млн. сум.



Программа чараларын финанслау кулэмнэре

4 нче таблица 
(млн. сум)

Финанслау чыганаклары 2012 ел 2013 ел. 2014 ел 2012-2014
еллар.

Финанслауныц гомуми 
кулэме-барлыгы, шул исэптэн:

155,171 221,375 231,000 607,546

федераль бюджет 59,193 84,53 88,20 231,923

Татарстан Республикасы бюджеты 81,872 116,72 121,80 320,392

Дэлеп ителгэн акчалар 14,106 20,125 21,000 55,231

9 булек. Программаны тормышка ашыру белэн идарэ иту
системасы

Программа чараларын тормышка ашыру белэн оештыру-методик идарэне 
Министрлык йозендэ дэулэт заказчысы Ьэм координатор гамэлгэ ашыра.

Министрлык программа чараларын эзерлэу Ьэм тормышка ашыру буенча 
килештерелгэн гамэллэрне тээмин итэ.

Программа чараларын тормышка ашыру мониторингын Ьэм Программаны 
тормышка ашыруда катнашучы учреждениелэр вэ оешмалар эшчэнлеген Ьэм 
аларныц Программа чараларын тормышка ашыру буенча килешенгэн гамэллэрен 
координациялэуне Министрлык башкара.



• .',К О Й  Ф 1 ЛИРА 1.|йШ:

Серия НФ-16 № 00 0000

Настоящим сертификатом удостоверяется, что

(фамилия, имя, отчества}
предьявитель паспорта гражданина Российской Федерации

и свидетельства о государственной регист рации крест ьянских (ф ермерских)
хозяйст в, --------------------- -— --- ------- -— ------------ - ' ....................»"»"‘»ч....*.......'<».1.»:(серия, номер и дата, 0 1 РНШ1)

являет ся участ ником  программы  « Поддержка начинаю щ их фермеров 
в Республике Тат арст ан на 2012-2014 годы » , 

утверж денной приказом  М инист ерст ва сельского хозяйст ва и продовольст вия
Республики Тат арст ан от  201__г. № ______ и предост авляет ся
грант  на развит ие крест ьянских (ф ермерских) хозяйст в в р а з м е р е ________ ___

(________________________________ _______________________________ )  рублей.
(сумма прописью) . - \ : ,

единовременная помощ ь на бытовое обустройство начинаю щ его фермера
в размере ( ________ _________________ ____________________ ) рублей.

(сумма прописью)

Н аст оящ ий сертификат выдан на основании приказа М инист ерст ва сельского 
хозяйст ва и продовольствия Республики Тат арст ан  

о т ________ _ 201 __  г. №

Д ата  выдачи

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан - 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан

1 нче кушымта

М?ШИН



“2012-2014 елларда Татарстан Республикасында 
эшли башлаучы фермерларга булышлык иту” 
программасына 2 нче кушымта

Программаныц максаты, бурычы, нэтижэлэрен бэялэу индикаторлары Ьэм Программа чараларын финанслау
Максатныц

исеме
Бурычньщ

исеме
Теп чаралар исеме Башкару

чылар
Чарала

рны
башкар

У
вакыты

Соцгы 
нэтижэлэрне 

бэялэу 
индикаторлар 

ы, улчэу 
берэмлеклэре

Индикаторларн
ьщ

билгелэмэлэре

Финанслау, мен сумнарда

201
2
ел

2013
ел

2014
ел

2012 ел 2013 ел 2014 ел

ТР КФХ КФХ жщеипфу КФХ устеругэ Татарстан 2012-2 ТезелгэнКФХ 94 115 120 1.Грант 1.Грант 1.Грант
стимулла базасьм кинэйту грант биру; Республика 014 саны, барлыгы-133,4 барлыгы-1903; барлыгы-198,6;
штыру Иэм эшли башлаучы сы Авыл еллар берэмлеклэр шулисэптэн: шулисэптэн: шул исэпгэн:

модернизациялэу фермерларны хужалыгы 0 С Т Э М Э 345 360 ТР бюджеты - ТР бюджеты ТР бюд жеты-
1км шэхси кенкуреш 1тэм булдырыла 28 70,4; -98,9; федераль 103 Д;
ярдэмче хужалык кирэк-яраклары азык-талек горган эш 5 федераль бюджет бюджет-723; федераль бюджет
алып бару белэн белэн тээмин итугэ минислрлы урыннары -5 0 Д жэлепителгэн -75,5;
нюгыльлэнуе бер тапкыр ярдэм гы саны жэлепителгэн чаралар-19,1; жэлепителгэн
гражданнар ечен курсэту; чаралар-12,1; 2. Ярдэм чаралар-19,9;
шартлартудыру Татарстан Республикасы 2. Ярдэм барлыгы-31,0; 2. Ярдэм

Минислрлар барлыгы-21,7; шулисэптэн: барлыгы-32,4
кабинетыныц 08.042013 шул исэгтгэн: ТР бюджеты- шулисэптэн:
еццагы 235 номерлы ТРбюджеть^П, 16Д; ТРбюджегы-11
карары белэн расланган 5; федфаль федераль
“2013-2014 елларда бюджет 8,3; бюджет-11,7; федераль бюджет
Татарстан жэлепителгэн жалеп ишлгэн -12,3;
Республикасында авыл чаралар-1,9; чаралар-3,1; жэлепителгэн
хуждлыгьш усгеруЬэм Барлыгы-155,1; Барлыгы-2213; чаралар-3 3
авылхужалыгы шулисэптэн: шул исэпгэн: Барлыгы-231,0;
продукциясе, чималы ТР бюджеты-81, ТР бюджеты- шулисэгпэн:
Ьэм азык-талеге базарын 9; федераль 116,7; федфаль ТРбюджегы-
жайгасалу” дэужт бюджет-59,2; бюджет-84,5; 121,!; федераль
программасында жэлепителгэн жэлепителгэн бюджет-88,1;
каралганчараларда чаралар-14,1. чаралар-20,1 жэлепителгэн
катнашу чаралар -21 ,0



ТР АХЬАТМ боерыгына 2 нче кушымта

Крестьян (фермер) хужалыкларын устеругэ грантлар Ьэм эшли башлаучы 
фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм

бнру турында нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Крестьян (фермер) хужалыкларын устеругэ грантлар Ьэм эшли башлаучы 

фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биру 
турында элеге нигезлэмэ (алга таба -  Нигезлэмэ) “Эшли башлаучы фермерларга 
булышу ечен федераль бюджеттан Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына 
субсидиялэр биру Ьэм булеп биру кагыйдэлэрен раслау турында” Россия 
Федерациясе Хекумэтенец 28 февральдэге 166 номерлы карарын тормышка ашыру 
хакында” Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгыныц 2012 елныц 22 
мартындагы 197 номерлы боерыгы нигезендэ Ьэм “2012-2014 елларга Татарстан 
Республикасында эшли башлаучы фермерларга булышу” ведомство программасы 
(алга таба -программа) нигезендэ эзерлэнгэн.

Элеге Нигезлэмэдэ кулланылучы теп тешенчэлэр
эшли башлаучы фермер -  элеге Нигезлэмэ нигезендэ сайлап алу уткэн 

Программа катнашучысы;
гариза бнруче -  узен Программа катнашучысы Ьэм элеге Нигезлэмэ белэн 

билгелэнгэн талэплэргэ туры килуче итеп тану ечен конкурс комиссичсенэ гариза 
бируче крестьян (фермер) хужалыгы (алга таба -  КФХ) башлыгы булган Россия 
Федерациясе гражданы.

крестьян (фермер) хужалыкларын устеругэ грант -  эшли башлаучы 
фермерныц чыгымнарын бергэлэп финанслау ечен (расланган чыгымнар планы 
нигезендэ) кредит оешмасында ачылган счетына Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы тарафыннан кучерелэ торган Ьэм 
Программа нигезендэ дэулэт булышуыныц бутэн юнэлешлэре кысаларында 
кайтарылмаган дэулэт ярдэме рэвешендэге акча чаралары (алга таба - грант);

кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм -торак 
Ьэм кенкуреш шартларын яхшырту максатларында чыгымнар планы нигезендэ эшли 
башлаучы фермерныц чыгымнарын бергэлэп финанслау ечен расланган кредит 
оешмасында ачылган счетына Министрлык тарафыннан кучерелэ торган дэулэт 
ярдэме рэвешендэге акча чаралары (алга таба -  ярдэм);

эксперт советы -  КФХ устеругэ грант Ьэм кенкуреш кирэк-яраклары белэн 
тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биругэ гаризаларны карап тикшеру ечен Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы (алга таба -  
Министрлык) тарафыннан тезелгэн совет;

чыгымнар планы -грант Ьэм (яки) ярдэмне файдалану юнэлешлэре 
чыгымнарыныц гариза бируче тарафыннан тезелгэн статьялы сметасы (алга таба - 
Чыгымнар планы).

Нигезлэмэ грант Ьэм ярдэм биру тэртибен, проектларны сайлап алу 
критерйялэрен, максатларны, шартларны, проектларны конкурс сайлап алуын 
оештыру, уткэру процедурасын, шулай ук грант Ьэм ярдэм алучы тарафыннан биру 
шартлары бозылган очракта кире кайтару тэртибен билгели.



1.2. Грант Ьэм ярдэм гаризасын эшли башлаучы фермерларга КФХ устеругэ 
грант Ьэм кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биругэ 
крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу буенча конкурс комиссиясе раслаган 
фермерга бирелэ, аныц составы 1 нче кушымта нигезендэ раслана.

1.3. Конкурс комиссиясе эшен оештыруны Министрлык башкара.
1.4. Грант Ьэм ярдэм исемнэре чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына 

торган мелкэт, башкарыла торган эшлэрнец 10 проценттан да ким булмаган бэясен уз 
акчалары хисабына тулэргэ йеклэмэ алган эшли башлаучы фермерларга бирелэ.

Эшли башлаучы фермер тарафыннан грант хисабына алынган мелкэт грант 
алган кеннэн соц 10 ел эчендэ Россия Федерациясе законнары нигезендэ сатылырга, 
булэк ителергэ, арендага, башка затларга куллануга бирелергэ, алыштырылырга яки 
пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яки бутэн рэвештэ тартып алынырга тиеш тугел. 
Элеге шарт эшли башлаучы фермерларга

1.5. Конкурс комиссиясе карары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ Ьэм эшли 
башлаучы фермерларга грантлар Ьэм ярдэм рэвешендэ максатчан бюджет чараларын 
биру турында шартнамэ тезу ечен нигез булып тора.

2. Программа катнашучыларына (гариза биручелэргэ) талэплэр
2.1. Грантлар рэвешендэ максатчан бюджет чараларын алуга хокук эшли 

башлаучы фермерга -  тубэндэ курсэтелгэн шартларга туры килуче гариза биручегэ 
бирелэ:

2.1.1. Гариза бируче соцгы еч ел эчендэ индивидуаль эшкуар эшчэнлеген 
гамэлгэ ашырмаган.

2.1.2. Гариза бируче элегрэк тубэндэгелэрне алучы булмаган: “Россия 
Федерацияседэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында” 2007 елныц 24 
июлнедэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ крестьян (фермер) хужалыгын 
тезугэ Ьэм устеругэ грантны, гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грантны, 
гариза бируче башлыгы булып торган крестьян (фермер) хужалыгын (алга таба -  
хужалык) теркэгэнгэ кадэр алынган эшсез гражданнарныц узмэшгульлегенэ булышу 
ечен тулэулэрне, гариза бируче башлыгы булып торган хужалыкны теркэгэнгэ кадэр 
эшкуарлык эшчэнлегенец башлангыч этабын оештыру ечен субсидиялэр яки 
грантлар финанс ярдэме чараларын шулай ук эшли башлаучы фермерларга кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэмне.

2.1.3. Гариза бируче гариза биру датасына эшчэнлеге авыл жирлеклэре 
территориясендэ теркэлу кененнэн соц 24 айдан артмаган Ьэм Татарстан 
Республикасы территориясендэ теркэлгэн хужалыкныц башлыгы булып тора.

2.1.4. Гариза бируче узе башлык булып торган хужалык урнашкан Ьэм 
теркэлгэн урын буенча муниципаль берэмлектэ даими яши яки даими яшэу урынына 
кучергэ йеклэмэ ала Ьэм элеге хужалык гариза бирученец бердэнбер эш урыны 
булып тора.

2.1.5. Гариза бирученец урта махсус яки югары авыл хужалыгы белеме бар, яки 
авыл хужалыгы белгечлеклэре буенча естэмэм профессиональ белем алган, яки авыл 
хужалыгында еч елдан да ким булмаган эш стажы бар, яки еч елдан да ким булмаган 
вакыт эчендэ шэхси ярдэмче хужалык алып баруны яки уртак алып баруны гамэлгэ 
ашыра.

2.1.6. Гариза бируче башлыгы булып торган КФХ “Россия Федерациясендэ 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында” 2007 елынц 24 июлендэге 209-ФЗ



номерлы Федераль законда билгелэнгэн микропредприятие критериелэренэ туры
килэ.

2.1.7. Гариза бирученец Программада билгелэнгэн эшчэнлек (тармак) 
юнэлешлэре буенча хуждлыкны тезу Ьэм устеру, житештерелэ торган авыл 
хужалыгы продукциясе кулэмен арттыру планы була (алга таба -  бизне-план).

2.1.8. КФХ хужалыгы башлыгы Чыгымнар планында курсэтелгэн сатып 
алуларныц Иэрберсенец бэясенец 10 проценттан да ким булмаган елешен уз 
акчалары хисабына тулэргэ йоклэмэ ала.

2.1.9. КФХ хужалыгы башлыгы грант Иэм (яки) ярдэмне акчалар аныц счетына 
килгэн коннэн соц 12 ай эчендэ фапйдаланырга Иэм грант хисабына сатып алынган 
милекне бары тик хужалыкны устеругэ генэ тотарга йеклэмэ ала.

2.1.10.КФХ хужалыгы башлыгы ечтэн дэ ким булмаган естэмэ эш урыны 
(вакытлыча хезмэткэрлэрне, КФХ башлыгыЬэм эгъзаларын санамаганда) булдырыга 
йеклэмэ ала.

2.1.11. 30 мец сумнан куберэк суммага авыл хужалыгы продукциясе сату 
турында килешулэр тезегэн;

2.1.12.3аявитель обязуется осуществлять деятельность КФХ в течение не менее 
пяти лет после получения гранта.

2.1.13. Гариза бируче Россия Федерациясе законнары нигезендэ узенец шэхси 
мэгълуматларын тапшырырга Ьэм эшкэртергэ ризалык бирэ Гариза белэн бергэ 
гариза бируче элеге пунктта курсэтелгэн шартларга туры килуен раслый торган 
документлар бирэ.

3. Программада катнашу ечен конкурс комиссиясенэ тапшырыла торган
документлар исемлеге

3.1. Программада катнашу ечен гариза бируче тубэндэге документарны 
тапшыра:

3.1.1. Элеге Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта нигезендэ форма буенча гариза;
3.1.2. Элеге Нигезлэмэгэ 3 нче кушымта нигезендэ форма буенча анкета;
3.1.3. Тубэндэ санап кителгэн документларныц бердэн дэ ким булмаганын:
а) гариза бирученец урта-махсус яки югары авыл хужалыгы белеме булуын 

раслый торган белем турында документ кучермэсен;
б) гариза бируче авыл хужалыгы белгечлеге буенча естэмэ профессиональ 

белем биру курсларын тэмамлаганлыкны раслый торган документ кучермэсен;
в) гариза бирученец авыл хужалыгында 3 елдан да ким булмаган эш стажы 

барлыгын раслаучы хезмэт кенэгэсе кучермэсе;
г) еч елдан да ким булмаган вакыт гариза бируче шэхси ярдэмче хужалык алып 

бару Ьэм елына 30 мец сумнан да ким булмаган суммага авыл хужалыгы продукциясе 
сату турында жирле узидарэ органы тарафыннан таныкланган хужалык кенэгэсеннэн 
еземтэ;

3.1.4. 4 нче кушымта нигезендэ форма буенча уз эшецне оештыру буенча 
бизнес-план;

3.1.5. Индивидуаль эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрыннан гариза биргэн 
кенгэ кадэр еч айдан иртэрэк булмаган вакытта алынган еземтэ;

3.1.6. КФХ дэулэт теркэвенэ алу турында таныклык кучермэсе;
3.1.7. Предприятие Иэм оешмаларныц бердэм дэулэт теркэвендэ исэптэ тору



турында мэгълумат хаты кучермэсе (Федераль дэулэт статистика хезмэтенец 
Татарстан Республикасы буенча территориаль булеге хаты ОКВЭД кодлары белэн);

3.1.8. Россия Федерациясе гражданы паспорты кучермэсе;
3.1.9. 5 нче кушымта нигезендэ форма буенча КФХ устеругэ грант Ьэм 

кенкуреш кирэк-яраклары ечен бер тапкыр ярдэм хисабына бергэлэп финаслауга 
тэкъдим ителэ торган чыгымнар планы;

3.1.10.КФХ башлыгыныц акчалары Ьэр сатып алу бэясенец 10 процентыннан 
да ким булмаган кулэмдэ булуы турында КФХ хисап счетыннан банк еземтэсе;

3.1.11. “Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында” 
2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законньщ 4 статьясы талэплэре 
нигезендэ эшли башлаучы фермерныц микропредприятие улчэмнэренэ туры килуен 
раслый торган эшчелэрнец уртача саны турында белешмэ;

3.1.12.30 мец сумнан артык суммага авыл хуж;алыгы продукциясен сату 
турында беренчел килешу;

3.1.12. Гариза бирученен, Ьэм аныц гаилэсе эгъзаларыньщ милкендэ 
(куллануында) КФХ урнашу Ьэм теркэлу урыны буенча бердэнбер торагы булуны 
(булмауны) раслаучы Техник инвентаризация бюросыннан яки Дэулэт теркэве, 
кадастр Ьэм картография федераль хезмэтенец Территориаль Идарэсеннэн 
документлар;

3.1.13. Проект эшлэренэ лицензиясе булган оешма тарафыннан тезелгэн 
локаль-смета хисабы Ьэм объект схемасы теркэлгэн (грантны тезелешкэ яки 
реконструциялэугэ кулланганда) жыелма-смета хисабы;

3.1.14. Салым органыннан салымнар Ьэм барлык дэрэжэдэге бюджетларга Ьэм 
бюджеттан тыш фондларга бутэн мэжбури тулэулэр буенча тулэу вакыты чыккан 
бурычлары юклыгын раслый торган белешмэ;

3.1.15. Эш белэн тээмин иту территориаль узэгеннэн эшсез гражданнарныц 
эшкуарлык эшчэнлеге рэвешендэ узмэшгульлеген оештыру ечен дэулэт ярдэме 
курсэту факты булмау турында белешмэ, курсэтелгэн дэулэт ярдэменец чыгым 
статьясы исемен курсэтеп;

3.1.16. 6 нчы кушымта нигезендэ форма буенча шэхси мэгълуматларны 
эшкэртугэ ризалык;

3.2. Белешмэлэрнец дереслеге Ьэм бирелгэн документларныц чын булуы ечен 
жаваплылык гариза биручегэ йеклэнэ.

3.3. Нигезлэмэнец 3 булегендэге 3.1. пунктында курсэтелгэн документлар 
(документларныц кучермэлэре) КФХ башлыгы тарафыннан имзаланырга, КФХ 
башлыгы меЬере белэн расланылырга тиеш.

3.4. Нигезлэмэнец 3 булегендэге 3.1. пунктында курсэтелгэн гариза составына 
кертелуче документлар тегелергэ, номер сугылырга Ьэм КФХ меЬере сугылырга 
тиеш.

3.5. Нигезлэмэнец 3 булегендэге 3.1 пунктында курсэтелгэн документлар 
Конкурс сайлавын уткэру турында хэбэр иту кэгазендэ (белдерудэ) курсэтелгэн 
срокларда Ьэм адрес буенча тапшырыла. Документлар тапшыру ечен билгелэнгэн 
срокны бозу аларны кабул итудэн баш тарту ечен нигез булып тора.

3.6. Гаризаларны эзерлэу Ьэм тапшыру белэн бэйле барлык чыгымнарны гариза 
биручелэр каплый.

3.7. Нигезлэмэнец 3 булегенец 3.1. пунктында курсэтелгэн документлар 7 нче 
кушымта нигезендэ документлар исемлеге белэн бергэ бирелэлэр. Исемлек



конвертка салынмый. Документларны кабул иткэндэ исемлеккэ, кабул иту датасын 
курсэтеп, документлар кабул ителуне раслаучы тамга куела. Исемлекнец кабул иту 
турында тамга белэн булган бер несхэсе гариза биручедэ, икенчесе конкурс 
комиссиясендэ кала.

Эгэр гариза бируче конкурс комиссиясе карарына тээсир итэ дип саный икэн, 
ул естэмэ рэвештэ фермер хужалыгын программаньщ потенциаль катнашучысы 
буларак сыйфатлаучы телэсэ нинди документлар тапшыра ала, мондыйларны:

а) тэкъдим итэ торган хатлар;
б) жир кишэрлегенэ милек хокукын дэулэт теркэвенэ алу турында белешмэ 

кусчермэсен Ьэм (яки) билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн жир кишэрлеген арендалау 
(озак вакытлы) шартнамэсе;

в) элеге Нигезлэмэнец 8 нче кушымтасы нигезендэ эшли башлаучы фермерныц 
техникасы, терлеге Ьэм кошлары булуы турында жирле узидарэ органыннан алынган 
белешмэ;

г) авыл хужалыгы билгелэнешендэге объектларга милек хокукын дэулэт 
теркэвенэ алу турында таныклык кучермэсе;

д) техник чара паспорты кучермэсен (КФХ башлыгы милкендэ техник 
чарабулганда);

е) торак пунктыннан КФХ житештеру объектларына кадэр ераклыкны 
курсэтеп, жирле узидарэ органыннан белешмэ;

ж) объектлар фотосурэтлэре Ьэм башка документлар.
3.2.6. Грант Ьэм ярдэм эшли башлаучы фермерларга Конкурс комиссиясе 

карары буенча, эшли башлаучы фермерларга максатчан бюджет чараларын биру 
турында килешу буенча комиссия беркетмэсе нигезендэ Министрлык боерыгы 
белэн 9 нчы кушымта нигезендэ форма буенча бирелэ.

3.2.7. Грант Ьэм ярдэм биру федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан финанслау лимитларын исэптэ тотып гамэлгэ ашырыла.

3.2.8. Эшли башлаучы фермер счетына кучерелгэн КФХ устреугэ Ьэм 
кенкуреш кирэ-яраклары белэн тээмин итугэ грант Ьэм ярдэм ел дэвамында акча 
тулэнми торган хисаплар юлы белэн тотыла.

4. Гаризаларны кабул иту Ьэм карап тикшеру

4.1. Извещение Грантлар Ьэм ярдэм биру буенча конкурс сайлап алуында 
катнашуга гаризалар кабул иту башлану турында хэбэр Министрлыкныц 
http://agro.tatarstan.ru/ рэсми сайтында “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ урнаштырыла. Сайлап алуда катнашу ечен гаризалар конкурс сайлап 
алуы турында хэбэрдэ курсэтелгэн адрес буенча бирелэлэр. Хэбэрдэ конкурсны 
уткэру урыны Ьэм вакыты, элемтэ телефоны, документлар биру тэртибе Ьэм конкурс 
шартлары турында мэгълумат алырга, норматив документлар белэн танышырга 
мемкин булган Министрлык сайты булеге курсэтелэ.

4.2. Гаризаларны кабул иту башлану вакыты -  хэбэр басылып чыккан кеннэн 
соц килэ торган кен. Гариза биручелэрдэн гаризаларны кабул иту тэмамлану срогы -  
гаризалар кабул иту башланганнан кеннэн соц 20 (егерме) календарь кене.

4.3.Гариза биручелэр конкурс комиссиясенэ элеге Нигезлэмэнец 3 булеге 
талэплэре нигезендэ рэсмилэштерелгэн гаризаларны бирэлэр. Гариза кэгазьдэ
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конвертка салынган документлар белэн бирелэ. Конверт конкурс комиссиясе 
сэркатибе тэкъдим ителэ торган документларны теркэлгэн исемлек белэн 
чагыштырып чыкканнан соц ябыштырыла Ьэм КФХ меЬере белэн раслана. Конвертта 
программаныц исеме, проектныц исеме, КФХ исеме, гариза бирученец фамилиясе, 
исеме, этисе исеме Ьэм адресы курсэтелэ.

4.4. Комиссяи сэркатие:
4.4.1. гаризалар кабул иту тэмамланган моменттан сон, еч эш кене эчендэ 

документлар белэн гаризалар исемлеген рэсмилэштерэ Ьэм аларны Эксперт советы 
каравына карап тикшеру Ьэм грантлар вэ ярдэм биру мемкинлеге турында конкурс 
комиссиясенэ тэкъдимнэр эзерлэу ечен тапшыра;

Карар кабул иткэндэ Эксперт советы тубэндэге критериялэр белэн ж;итэкчелек
итэ:

элеге Нигезлэмэ белэн каралган документлар барлыгын тикшерэ;
гариза бирученен, Ьэм ул тэкъдим иткэн документларныц Нигезлэмэдэ 

билгелэнгэн талэплэргэ туры килуен тикшерэ;
конкурс комиссиясе карап тикшеруе ечен проект чыгару ечен баллар санын 

исэпли.
4.5. Эксперт советы тарафынан гаризалар кабул ителгэн моменттан соц 5 эш 

кененнэн дэ соцга калмыйча конкурс Комиссиясенэ грант Ьэм ярдэм биру 
мемкинлеге турында тэкъдимнэр белэн яисэ аларны биругэ баш тарту турында 
бэялэмэ кертелэ Ьэм юллана.

4.6. Гаризаларны карап тикшеру йомгаклары Эксперт советы бэялэмэсе белэн 
рэсмилэштерелэ. Эксперт советы бэялэмэсе мэжбури рэвештэ грант Ьэм ярдэм биру 
мемкинлеге яисэ аларны бирудэн баш тарту, баш тартуныц сэбэбен курсэтеп, турында 
кицэшлэрне уз эченэ ала. Эксперт советы бэялэмэсе “Интернет” 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ, Министрлыкныц http://agro.tatarstan.ru/ 
рэсми сайтында Планнар Ьэм программалар, конкурслар булегендэ урнаштырыла.

4.7. Эксперт советы бэялэмэсен алган моменттан соц 5 эш кеннэн дэ соцга 
калмыйча Конкурс комиссиясе утырышы уткэрелэ, аныц нэтюкэлэре буенча эшли 
башлаучы фермерларга грант Ьэм ярдэм биру яисэ бирудэн баш тарту турында карар 
кабул ителэ, ул Конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе белэн рэсмилэштерелэ..

4.8. Элеге Нигезлэмэ нигезендэ карап тикшерелгэн гариза гариза биручегэ кире 
кайтарылмый Ьэм Программаны тормышка ашыру барышында Министрлыкта 
саклана.

4.9. Грантны Ьэм ярдэмне биру тэртибе Ьэм документлар формалары турында 
мэгълумат “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ, Министрлыкныц 
http://agro.tatarstan.ru/ рэсми сайтында урнаштырыла.

5. Конкурс сайлап алуын уткэру

5.1. Конкурс комиссиясе утырышы Эксперт Советы беркетмэсе алынган 
моменттан соц Зэш кененнэн дэ соцга калмыйча, гариза биручелэрне кара-каршы 
сейлэшу ечен чакырып уткэрелэ.

5.2. Программада катнашуга гариза бируче тубэндэге очракта конкурс 
комиссиясе белэн кире кагыла:
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5.2.1. Нигезлэмэнец 2 булегендэ курсэтелгэн грант Ьэм ярдэм биру шартларына 
гариза бирученец туры килмэве;

5.2.2. гариза бируче тарафыннан дерес булмаган яки тулы булмаган 
белешмэлэр Ьэм документлар биру;

5.2.3. гариза бирученец салым Ьэм бутэн мэж;бури тулэулэр буенча, шулай ук 
естэп исэплэнгэн, эмма барлык дэрэжэдэге бюджетларга Ьэм бюджеттан тыш 
фондларга тулэнмэгэн штрафлар Ьэм пенялар буенча вакыты чыккан бурычлары 
булу;

5.2.4. гариза бирученец грант Ьэм ярдэмнец чыгымнар планы буенча Ьэр 
статьясын каплар очен сумманыц 10 проценттан да ким булмаган влешен каплау вчен 
ж;элеп ителгэн чаралары булмау.

5.3. Гариза биручелзр тэкъдим иткэн документларны бэялэу вчен Конкурс 
комиссиясе килеп туган сорауларга кирэкле ацлатмалар биру вчен экспертларны Ьэм 
башка белгечлэрне чакырырга хокуклы.

5.4. Конкурс комиссиясе конкурс сайлап алуы ж;ицучелэрен кара-каршы 
сейлэшу Ьэм гариза биручелэрнец тэкъдим иткэн документларын бердэм анализлау 
нигезендэ, тубэндэге критерия л эрне кулланып билгели:

Бизнес-планда куздэ тоту:
L Татарстан Республикасында авыл хужалыгыныц остенлекле юнэлешлэрен:
а) ит, сет терлекчелеге, атчылык -10 балл;
б) яшелчэчелек (ачык Ьэм ябык грунтта) - 9 балл;
в) бертекле Ьэм бертекле-кузаклы культуралар устеру - 9 балл;
г) ж;имеш Ьэм ж;илэк культуралары устеру - 8 балл;
д) авыл хуж;алыгы кошчылыгы - 7 балл;
е) бэрэцгечелек - 5 балл;
ж) дуцгызчылык - 5 балл;
з) сарыкчылык Ьэм кэжэ урчету - 5 балл;
к) балчылык - 2 балл;
П. Ж^ирле халык очен эш урыннары булдыру, проектныц бизнес-планыбелэн

карал ган:
а) 3 эш урыны: - 3 балл;
б) 4 - 8 эш урыны: - 7 балл;
в) 8 - 15 эш урыны: - 10 балл;
III. Хезмэт хакы дэрэж;эсе:
а) 1,0 дэн 1,5 кадэр МРОТ - 5 балл;
б) 1,5 тэн кубрэк МРОТ - 10 балл;
IV. Авыл хужалыгында эш стажы булу:
а) 3 - ел - 5 балл;
б) 3-елдан артык - 10 балл;
V. Милкендэ Ьэм (яки) куллану хокукында авыл хужалыгы 

билгелэнешендэге ж;ир кишэрлеге булу:
а) 5,0 га кадэр -5 балл;
б) 5,1 га.дан 50 га кадэр - 7 балл;
в) 50 га.дан артык - 10 балл;
VI. КФХ житештеру объектларыныц торак пункттан ераклыгы:
а) 1 км - 5 балл;
б) 1 км артык - 10 балл;



VII. Милкендэ авыл хужалыгы техникасы булу:
а) 1 берэмлек - 5 балл;
б) 2 Ьэм кубрэк - 10 балл;
VIII. Профессиональ белеме булу:
а) урта-махсус авыл хужалыгы - 5 балл;
б) югары авыл хужалыгы - 10 балл;
IX. Сорала торган дэулэт ярдэме суммасы:
а) иц зур кулэмнэн 10 % ка эзерэк- 5 балл;
б) иц зур кулэмнэн 10% тан азрэк - 10 балл;
X. Жирле узидарэ органнарыннан, физик затлардан, жэмэгатьчелек 

оешмаларыннан тэкъдим иту хатлары булу:
а) бер - 5 балл;
б) ике Ьэм куберэк -10 балл.
Иц куп момкин булган балл саны - 100. Проектны Конкурс комиссиясе 

каравына чыгару ечен 43 балл жыярга кирэк.
5.5. Конкурс комиссиясе карары конкурс комиссиясе составыныц 2/3 елеше 

булганда гади купчелек тавыш белэн кабул ителэ, конкурс комиссиясе утырышы 
беркетмэсе (алга таба -  беркетмэ) белэн рэсмилэштерелэ, анда тубэндэгелэр 
курсэтелэ:

конкурс комиссиясенец составы;
тавыш биру нэтижэлэре;
Конкурс сайлап алуы жицучелэре исеме;
Ьэр эшли башлаучы фермерга эшчэнлек юнэлешлэрендэ дэулэт ярдэме 

суммасы.
5.6. Беркетмэ конкурс комиссиясе рэисе Ьэм сэркатибе тарафыннан имзалана. 

Беркетмэгэ конкурс комиссиясе эгъзаларыныц тавыш биру кэгазе теркэлэ.
5.6.1. Беркетмэ имзаланган кеннэн соц биш кен эчендэ Министрлык Конкурс 

сайлап алуы нэтижэлэрен раслау турында боерык чыгара;
5 кен эчендэ Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыныц районнардагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэлэренэ 
мэгълуматны конкурста катнашучыларга житкеру ечен конкурс комиссиясе кабул 
иткэн карар турында язма хэбэр юнэлдерэ.

5 кен эчендэ конкурс сайлап алуы катнашучылары Ьэм жинучелэре турында 
мэгълуматны Министрлыкныц http://agro.tatarstan.ru/ рэсми сайтында “Интернет” 
мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ урнаштыра.

6. Грантны Ьэм ярдэмне кучеру Ьэм кире кайтару тэртибе
6.1. Гаризалары конкурс сайлап алуында жицгэн эшли башлаучы фермерлар 

(алга таба -  грант алучылар) конкурс сайлап алуы нэтижэлэре турында хэбэр алган 
кеннэн соц 5 эш кене эчендэ Министрлыкка тубэндэге документарны тапшыралар:

а) Министрлык боерыгы белэн расланган формада грант Ьэм (яки) ярдэм 
кулэме турында хисап;

б) конкурс комиссиясе тарафыннан расланган юнэлешлэр аралыгында 
чыгымнар планы;

в) Министрлык боерыгы белэн расланган формада грант алучы анкетасы;
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г) 8 нче кушымтага яраклы рэвештэ КФХ устеругэ грант Ьэм кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биру турында килешу.

6.2. Конкурс комиссиясе сэркатибе грант Ьэм ярдэм биругэ тэкъдим ителгэн 
документларны аларньщ килу тэртибендэ махсус журналга терки, аца номер 
сугылырга, тегелергэ, Министрлык меЬере белэн расланырга тиеш. Теркэу язмасы уз 
эченэ теркэу номерын Ьэм документларны кабул иту датасын алырга тиеш.

6.3. Документларны теркэу датасыннан соц 5 эш коне эчендэ Министрлык 
кергэн документларны тикшерэ Ьэм грант Ьэм ярдэм кулэме турында хисапларны 
Ьэм грант алучылар тарафыннан Нигезлэмэнец 6.1. пункты нигезендэ тэкъдим 
ителгэн килешулэрне имзалый.

6.4. Грант алучыга грант бирудэн баш тарталар:
эгэр Нигезлэмэнец 6.1. пунктында каралган документлар пакеты тулы булмаса;
Нигезлэмэнец 6.1. пункты нигезендэ бирелгэн документларда курсэтелгэн 

белешмэлэр, хисапларныц гамэлдэге белешмэлэр, хисапларга туры килмэве билгеле
булса.

6.5. Грантны Ьэм (яки) ярдэмне эшли башлаучы фермерлар тарафыннан 
кредит учреждениелэрендэ ачылган хисап счетларына кучеру ечен Министрлык 
Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгыныц Казначылык департаментына 
тубэндэгелэрне юллый:

6.5.1. Конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсен раслау турында Министрлык 
боерыгын;

6.5.2. Ьэр эшли башлаучы фермер буенча:
грант Ьэм (яки) ярдэм кулэменец Нигезлэмэнец 6.1. пунктындагы “а” Ьэ “г” 

пунктчаларында курсэтелгэн хисабын Ьэм Нигезлэмэнец 6.3. пункты нигезендэ 
имзаланган грант биру турында килешу кучермэсен.

6.6. Грант Ьэм ярдэм акчаларын максатчан файдалануны контрольдэ тоту 
Министрлык тарафыннан гамэлгэ ашырыла.

6.7. Грант Ьэм ярдэмне максатчан файдаланмау Ьэм (яки) аларны алу ечен 
дерес булмаган белешмэлэр Ьэм документлар биру фактлары билгеле булганда, грант 
Ьэм (яки) ярдэмнец бирелгэн суммасы законнар нигезендэ тиешле ТР Ьэм РФ 
бюджетларына кире кайтарылырга тиеш.

6.8. Кире кайтару Министрлык тикшеруе акты нигезендэ гамэлгэ ашырыла.
Г рант Ьэм (яки) ярдэмне кире кайтару турында талэплэр билгелэнгэн вакытта 

утэлмэгэн очракта кире кайтарту Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы 
законнары нигезендэ мэж;бури рэвештэ башкарыла.



i l Ж  it  № и ф - i f .
TP AXhATM боерыгы беУэн расланган
Ниезлэмэгэ 1 нче кушымта

КФХ устеругэ грантлар Ьэм эшли башлаучы фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары 
белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм курсэту вчен крестьян (фермер) хужалыкларын 

сайлап алу буенча Ведомствоара конкурс комиссиясе составы

Эхмэтов Марат Готыф улы Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары - авыл хужалыгы Ьэм азык-толек 
министры, Конкурс комиссиясе рэисе

Якушкин Николай Михайлович

Ж^игЬаншина Энисэ Азат кызы

Байтимеров Камияр МижаЬит улы

Гарифуллина Фэридэ 
Галимжан кызы

Молокин Александр Николаевич

Баскаков Николай Викторович

Гобэйдуллина Фэйрузэ Газиз кызы

Угаров Алексей Владимирович

Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-толек министры урынбасары, Конкурс 
комиссиясе рэисе урынбасары
Татарстан Республикасы авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-толек министрыныц
Предприятиелэрнен структурасын узгэрту 
Ьэм агробизнесны устеру булеге 1 разрядлы 
белгече

Татарстан фермерлары Ьэм 
хужалыклары ассоциациясе рэисе

крестьян

Агросэнэгать комплексы хезмэткэрлэре 
Ьонэри берлеге Татарстан республика 
оешмасы рэисе

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-толек министрлыгыныц
Предприятиелэрнен структурасын узгэрту 
Ьэм агробизнесны устеру булеге житэкчесе,

“Россельхозбанк” ААЖ̂  Татарстан тебэк 
филиалыньщ директор урынбасары (килешу 
буенча)

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-толек министрлыгыньщ 
Предприятиелэрнен структурасын узгэрту 
Ьэм агробизнесны устеру булеге эйдэуче 
кинэшчесе
Инвестициялэр усеше агентлыгыныц 
эшкуарлыкны устеру идарэсе житэкчесе



(килешу буенча)

Зиннэтуллин Ришат Рифкат улы

Мохэмэтгалиев Фэрит 
Нургали улы

Хафизова Элеонора Борисовна

Галлиев Рэшит Якуп улы

Мвбэрэкжанов Илнур Фэрит улы

Котдусов Г эбделэхмэт 
Г эбтелэхэт улы

Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгыныц Инфраструктура усеше 
идарэсе инфраструктура усеше булеге 
житэкчесе (килешу буенча)

Казан дэулэт аграр университетыньщ 
икътисад Ьэм менеджмент институты 
директоры (килешу буенча)

Агробизнес кадрларын яцадан эзерлэу 
Татарстан институтыныц укыту-методик эш 
буенча проректоры (килешу буенча)

Лаеш муниципаль районыньщ “Тац” 
крестьян (фермер) хужалыгы башлыгы 
(килешу буенча)

Саба муниципаль районыньщ “Умырзая” 
житештеруче-сатучы авыл хужалыгы 
житештеруе кооперативы рэисе (килешу 
буенча)

Биектау муниципаль районы крестьян 
(фермер) хужалыгы башлыгы (килешу 
буенча)”



КФХ устеругэ грант Ьэм эшли башлаучы фермерны 
кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер 
тапкыр ярдэм биру ечен крестьян (фермер) 
хужалыкларын сайлап алу буенча ведомствоара 
конкурс комиссиясенэ
комиссия рэисенэ - ТР Премьер-министры 
урынбасары -  ТР авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры 
М.Г.Эхмэтовка

/ у  а  № ш Ы - у . .
ТР AXhATM боерыгы белэн расланган
Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта

адресы буенча яшэуче_____________________

“2012-2014 елларда Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышлык иту” программасы буенча сайлап алуы конкурсында катнашуга

ГАРИЗА

(гариза бирученен Ф.И.Э.)

(гар иза (,ир у ченец тулы рэсми атсшасы)

“2012-2014 елларда Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышлык иту” программасы буенча сайлап алуы конкурсында катнашучылар 
составна мине кертуегезне сорыйм. Катнашу Изм программады катнашучыларны 
сайлап алу шартлары белэн таныш булуымны Ьэм килешуемне раслыйм.

Шуныц белэн тубэндэгелэрне раслыйм: 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеругэ грант, шул исэптэн КФХ устеругэ грант, 

гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант, эшсез гражданнарны узмэшгульлегенэ 
булышуга тулэулэр, кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм
алмадым;

сонгы еч ел эчендэ индивидуаль эшкуар сыйфатында эшкуарлык 
эшчэнлеге алып бармадым.

2. Бирелэ торган документларда яки аларныц кучермэлэрендэ китерелгэн 
барлык мэгълумат чын булып тора Ьэм грант биругэ документарны карап тикшерудэ 
катнашучы затларньщ алары белэн танышуына каршы килмим.

Грантны Ьэм (яки) эшли башлаучы фермерны кенкуреш кирэк-яраклары белэн 
тээмин итугэ бер тапкыр ярдэмне алган моменттан соц грант Ьэм (яки) эшли башлаучы 
фермерны кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм хисабына 
минем тарафтан алынган мелкэтне 10 ел дэвамында сатмаска, булэк итмэскэ, арендага, 
башка затларга куллануга бирмэскэ, алыштырмаска, пай, кертем рэвешендэ кертмэскэ, 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башка рэвештэ бирмэскэ гарантия бирэм.

_______________________________  «___ » ________ ______ 201_ ел.
(фамилиясе, исеме.этисе исеме) (гаризаны биру датасмы)

(гариза бируче имзасы, меЬере)



Катнашучы анкетасы (Мэгълумат кэгазе)

, О? / у № т / Х  - и
ТР АХЬАТМ боерыгы белэн расланган

Нигезлэмэгэ 3 нче кушымта

№ Курсэткеч исеме Г ариза бируче мэгьлуматлары

1. КФХ тулы исеме, Ф.И.О.и.

2. ИНН

3. ОГРИП (ОГРН)

4. ОКВЭД буенча эшчэнлек тере

5. Туу датасы
6. Гамэлдэге адресы (эшчэнлекне чынбарлыкта 

гамэлгэ ашыру урыны)
7. Юридик адресы (тору урыны)

8. Хэрби хезмэткэ менэсэбэте:
а) хэрби йеклэмэле (хэрби билет № )
б) хэрби йеклэмэле тугел

9. КФХ дэулэт теркэвенэ алу коне Ьэм урыны

10. Авыл хужалыгында эшлэу стажы

11. Грант алганга кадэр КФХ эгъзалары Ьэм 
хезмэткэрлэре, язарга: барлыгы, шул исэптэн
а) кфх башлыгы,
б) кфх эгъзалары,
в) жэлеп ителуче хезмэткэрлэр

12. Грант алганга кадэр КФХ активлары 
суммасы (милек белэн идарэ иту)
жир кишэрлеге (га), (хокукын курсэтергэ)

- кучемсез милек (торак булмаган бина)

кучемсез милек (торак урыны, КФХ урнашу 
урыны буенча торак булу-булмау)

- транспорт чаралары,
- авыл хужалыгы хайваннары,
- жиЬазлар

13. Уртача айлык
-керем (хезмэт хакы;кертемнэр буенча %; 
дивидендлар, аренда тулэвеннэн Ьэм башкалар

-чыгым (кредит, заем, салымнар, арендалау 
тулэулэре)

14. Тэрбиясендэ булган затлар саны

Ждгэкче
имза МУ (имзаны андату)



Бнзнес-планныц тэкъдим ителэ торган формасы

Титул бите

1. 1.Резюме (проект турында кыскачы мэгълумат)

Крестьян (фермер) хужалыгы турында топ мэгълумат:

КФХньщ тулы исеме:

Гмэлдэге адресы:

Элемтэ телефоны:

К(Ф)Х башлыгыньщ кыскача резюмесы:

Фамилиясе, исеме, этисе исеме:

Туу датасы:

Белеме:

Паспорт мэгълуматлары:

К(Ф)Х эшкуарлык эшчэнлегенец топ торе: •

2. Проект тасвирламасы:

Проектный максаты;

Эшчэнлек алып бару территориясе ;

Проектный социаль -  икътисадый эЬэмияте;

Бина, жир кишэрлеге мэйданы;

Арендалау, аена 1 кв. метр очен аренда бэясе.

Дитештерелэ торган продукция, эшлэр, хезмэт курсэтулэр ассортименты (1 

таб.) 1 таблица

/у № Ш / Х -к к
ТР АХЬАТМ боерыгы белэн расланган
Нигезлэмэгэ 4 нче кушымта

т/б № Исеме

Топ кулланучылар;

Салым тулэу системасы торе.



2 нче таблица
Чыгымнар планы (бер тапкыр чыгымнар)

мец сум.

3. Проектныц финанс структурасы

т/б
№

Товар, 
курсэтелэ 
торган хезмэт, 
башкарыла 
торган эшлэр 
исеме

Саны Берэмл 
ек очен 
бэясе

Г омуми 
бэясе

Хисабына бэясен тулэу 
(финанслау чыганаклары)
Грант 

(яки бер 
тапкыр 
бирелэ

Уз
чаралар
ы

Заем
чаралар

ы

1 2 3 . 4 5 6
I. Крестьян (фермер) хуж;алыгын тезу Ьэм устеру бел эн бэйле чыгымнар

1.
• ••

1булек 
буенча

II. Крестьян (фермер) хуж;алыгын кенкуреш кирэк-яраклары бел эн тээмин 
итугэ бэйле чыгымнар

1.
• ••

II булек 
буенча
Чыгымнар 
планы буенча 
барысы

3 таблица

Тотылганнар (проектны гамэлгэ ашыру вакытында еллар буенча)

т/б
№ Исеме

Суммасы,
сумнарда

2012 2013 2014 2015 2016
Чимал (запас олешлэр, азыклар 
Ь.б.)
Коммуналь тулэулэр: 
-электр энергиясе 
-су белэн тээмин иту 
-жылылык энергиясе 
-газлаштыру 

-канализация

Хезмэт хакы
Даими эш урыннары саны, данэ



Аренд алау
Салым кучерулэр
Пенсия Фондына кучерулэр
Бутэн чыгымнар
Барысы:

4 нче таблица
Ж^итештеру Ьэм гамэлгэ ашыру планы (проектныц Ьэр елына)

Усемлекчелек

т/б “ 11родукция 
исеме

Мэйд
ан,

гекта
Г

Уцышл
ылык,
центне

р/га

Тулаем
ж;ыем,
тонна

Товар
продукци

ясе
кулэме

Ьэясе,
мец
сум/

тонна

Мец сумны 
гамэлгэ 

ашырудан
1.
2.
3.
4.
5.

Барысы:

5 нче таблица
Терлекчелек (проектныц Ьэр елына)

т/б № Продукция
исеме

Терле
к

башы 
, баш

Савым/а
ртым,
кило

Тулаем
продук
ция

Товар
продукци

ясе
кулэме

Ьэясе,
мец
сум/

тонна

Мец сумны 
гамэлгэ 

ашырудан 
керем

1.
2.
3.

Барысы:

Эгэр эшли башлаучы фермер хезмэтлэр курсэтергэ яки нинди булса да эшлэр 
башкарырга планлаштыра икэн, аларны гамэлгэ ашырудан керемне исэплэуне 4,5 
таблицаларга туры клэ торган рэвештэ башкарырга кирэк.

6 нчы таблица

Эшчэнлек юнэлешлэре буенча гамэлгэ ашырудан керем (проектны 
гамэлгэ ашыру вакытында еллар буенча)

Исеме Суммасы
201 201 201 201 201

Барысы:



7 нче таблица

Проектны гамэлгэ ашыру вакытында эшкуарлык эшчэнлегенец теп 
финанс-икътисадый курсэткечлэре динамикасы

т/б
№ Исеме Суммасы, сум

1. Г рант суммасы
О . Уз чаралары
3. Заем чаралары
4. Проект кеченэ чыкканга кадэр гамэлгэ ашырудан 

булган керем
5. Проект кеченэ чыкканнан соц гамэлгэ ашырудан 

булган керем
6. Теп кирэк-яракларны сатып алуга чыгымнар
7. Ждтештеругэ Ьэм гамэлгэ ашыруга тотылганнар
8. Чыгымнар барысы
9. Керем
10. Рентабельлелек

ИЭ - Крестьян (фермер) 
хуждлыгы башлыгы Имза, меЬер 

Ф.И.Э.и.



/ у № а  ф  - / у ,
ТР АХЬАТМ боерыгы белэн расланган
Нигезлэмэгэ 5 нче кушымта

РАСЛЫЙМ:
__________________ /__________ /

Конкурс комиссиясе рэисе
201 ел

Грант Ьзм ярдэмннэн файдалану юнэлешлэренец чыгымнары планы:

г/б
Го

Грант Ьэм ярдэмннэн файдалану юнэлешлэрене

Саны
(берэмле

к,
гектар,
данэ)

Бэясе
(сум)

Гомуми сумма (сум)

Барлы
гы

шул исэптэн

грант Ярдэм Уз
чаралары

I КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант X
1 Авыл хужалгы билгелэнешендэге жир л эр д эн жир кишэрлеге сатып 

алу
2 Авыл хужалыгы продукциясен житештеру, саклау Ьэм эшкэрту 

ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын тезу ечен 
проект документларын эшлэу (шифрны ачырга)

3 Авыл хужалыгы продукциясен житештеру, саклау Ьэм эшкэрту 
ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, урыннарын, 
естэмэ корылмаларны, инженер челтэрлэрен, киртэлэрне Ьэм 
тезелмэлэрне сатып алу, тезу, ремонтлау Ьэм яцадан тезу, шулай 
ук аларны теркэу (шифрны ачырга)

4 Авыл хужалыгы продукциясен житештеру, саклау Ьэм эшкэрту 
ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау объектларына алып килэ 
торган юлларны Ьэм керу юлларын тезу (шифрны ачырга)

5 Авыл хужалыгы продукциясен житештеру, саклау Ьэм эшкэрту 
ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, урыннарын, 
естэмэ корылмаларны Ьэм тезелмэлэрне инженер челтэрлэренэ - 
электр, су, газ Ьэм жылылык челтэрлэренэ, юл



инфраструктурасына тоташтыру (шифрны ачырга)
6 Авыл хужалыгы хайваннарын сатып алу (шифрны ачырга)
7 Авыл хужалыгы техникасын Ьэм инвентарен, йек автомобиле 

транспортын, авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм 
эшкэрту очен жиИазлар сатып алу (язып чыгарга)

8 Купьеллык усемлеклэр утырту ечен орлыклар Ьэм утырту 
материалларны сатып алу (шифрны ачырга)

9 Ашлама Ьэм агулы химикатлар сатып алу (шифрны ачырга)
II Кенкуреш кирэк-яраклары белэн жнИазландыруга бер тапкыр 

ярдэм
X

1 Уз торагыцны сатып алу, тезу Ьэм ремонтлау, шул исэптэн аны 
сатып алу ечен жэлеп ителгэн банк кредитлары (ипотека) буенча 
теп сумманы Иэм процентларын каплау (шифрны ачырга)

2 Бер йек-пассажир автомобиле сатып алу (шифрны ачырга)
3 Иорт жиЬазлары, кенкуреш техникасы предметларын, 

компьютерлар, элемтэ чаралары, электр Ьэм газ плитэлэре, 
инженер жиЬазлары, су чистарту ечен жайланмалар, кенкурештэге 
су, жылылык Ьэм газ жайланмалары, септиклар, су китеру Ьэм су 
чыгару жайланмаларын сатып алу Ьэм алып кайту (шифрны 
ачырга)

4 Торакны газ Ьэм электр челтэрлэренэ, элемтэ челтэрлэренэ, 
интернетка, су уткэргеченэ Ьэм канализациягэ тоташтыру 
(шифрны ачырга)

* Чыгымнар планына грант Ьэм ярдэм суммасы соралган юнэлешлэрне генэ кертергэ 
Чыгымнар планын конкурс комиссиясе белэн килешусез узгэрту рехсэт ителми.

Крестьян (фермер) хуж;алыгы башлыгы________________________________  ____________
(фамилиясе, исеме, этисе исеме) (имза, меЬер)



/А ¿У, /У № д  у /г  - тр
АХЬАТМ боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ 6 нчы 
кушымта

Шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин__________________________________________________________
(фамилиясе, исеме, этисе исеме)

№
(шэхесне таныклаучы документ, кайда, кем тарафынан Ьэм кайчан бирелгэн)

адресы буенча
теркэлгэн,

_________________________________________________  гамэлдэ адресы
буенча яшэуче
420014, Казан шэЬ., Федосеевская ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына (алга 
таба - оператор) уземнец шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ тубэндэге 
шартларда рехсэт бирэм:

1. Оператор минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртуне бары тик 
“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышу” программасында катнашу максатларында гына гамэлгэ ашыра ала.

2. Оператор га эшкэртергэ бирелэ торган шэхси мэгълуматлар исемлеге:
фамилия, исем, этисе исеме, туу датасы, паспорт мэгълуматлары, элемтэ

телефоны (ой, кэрэзле, эш телефоннары), гамэлдэге тору адресы, теркэлу 
адресы, тору урыны.

3. Оператор тарафыннан минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ, 
ягъни шул исэптэн тубэндэге гамэллэрне кылырга рохсэт бирэм: эшкэртергэ 
(шэхси мэгълуматларны жыю, системалаштыру, туплау, саклау, тэгаенлэу 
(яцарту, узгэрту), куллану, шэхси узенчэлеклэрен бетеру, блок кую, шэхси 
мэгълуматларны юк иту), шул вакытта югарыда курсэтелгэн мэгълуматны 
эшкэрту ысулларыньщ гомуми тасвирламасы “Шэхси мэгълуматлар турында” 
2006 елньщ 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы Федераль законда китерелгэн, 
шулай ук законда билгелэнгэн очракларда мондый мэгълуматны оченче 
затларга бирергэ.

4. Олеге ризалык срогы билгелэнмэгэн кадэр гамэлдэ була.
“Шэхси мэгълуматлар турында” 2006 елньщ 27 июлендэге 152-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезлэмэлэре белэн таныш булуымны, шэхси 
мэгълуматларны яклау елкэсендэ хокуклар Ьэм бурычлар мица анлатылуын 
раслыйм.

(имза) (фамилиясе, исеме, этисе исеме)

« » 201 ел.



/ / . £ ? .  /у № Л  у/1  - >у̂
ТР АХЬАТМ боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ 7 нче 
кушымта

“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышу” программасы буенча сайлап алу конкурсында катнашуга документлар

ИСЕМЛЕГЕ

1.  ________________________________________________  ___биттэ.
2 .   ___биттэ.
3 .   ___биттэ.
4 .  __________________ биттэ.
5 .  биттэ.
6 .  биттэ
7 .   ___биттэ.
8 .  биттэ.
9 .   ___биттэ.
10 .   ___биттэ.
11 .  биттэ.
12 .  биттэ.
13 .  ___биттэ.
14 . биттэ.
15 .  биттэ.
16 . биттэ.
17 .  ___ биттэ.
18. биттэ.

________________________________ «____» _________________201
ел.
________________________________ (гаризаны биру датасы)
Гариза бирученец фамилиясе, 
исеме, этисе исеме, имзасы, 
меЬере

элемтэ телефоны номеры:

______________________________ «____» ________________201_
ел.
гаризаны кабул иткэн (гаризаны кабул иту датасы)
министрлык вэкиленец фамилиясе, 
исеме, этисе исеме, вазыйфасы,

*2 данэдэ тозелэ



/7 -0  У /У № /¿-//г - у ,

ТР АХЬАТМ боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ 8 нче 
кушымта

КФХ башлыгы -  крестьян (фермерском) хужалыгы 
(ф.И.Э.и. тулысынча) (исеме)

_________муниципаль районы_________ авыл ждрлеге буенча

(исеме)
« » 20 ел торышына 

техника Ьэм жиЬазлар, терлек башы Ьэм кошлар булутурында белешмэ

т/б
№

Курсэткечлэр Улчэу
берэмле

Саны

1 Эре мегезле терлек башы -  барлыгы, шул 
исэптэн

гол.

2 Сыерлар баш
3 Атлар баш

Шул исэптэн алашалар баш
4 Дунгызлар саны -  барлыгы, шул исэптэн баш

Ана дуцгыз баш
5 Сарыклар саны - барлыгы, шул исэптэн баш

Ана сарык баш
7 Кэжэлэр саны - барлыгы, шул исэптэн баш

Ана кэжэ баш
8 Бал кортлары оялары оялар
9 Кошлар саны, шул исэптэн торлэре буенча 

язарга
баш

10 Техника булу (терлэре Ьэм маркалары 
буенча язарга)

Данэ.

11 Милкендэ (файдалану хокукында) авыл 
хужалыгы билгелэнешендэге жирлэр булу

га

Авыл жирлеге башлыгы Ф.И.Э.и. 

имза, меЬер

« ___» ________________ 20 ел.
(белешмэ биру датасы)



/•£.о ь  а  № ш /1  - а х
ТР АХЬАТМ боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ 9 нчы 
кушымта

“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышу” программасы буенча КФХ устеругэ грант Иэм (яки) кенкуреш 

кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биру турында
шартнамэ

№ _______ 201____елныц _____________

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
исеменнэн, алга таба “Грант бируче” дип йертелэчэк, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетынын “Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы мэсьэлэлэре” 2005 елныц 6 июлендэге 316 номерлы 
карары белэн расланган Нигезлэмэ нигезендэ эш йертуче Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары - Татарстан Республикасы авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-телек министры Эхмэтов Марат Гата улы, бер яктан, Ьэм крестьян (фермер) 
хужалыгы башлыгы

(КФХ исеме Ьэм Ф.И.Э.и.)

«___» ________________ 201_ елдагы №_________________ дэулэт теркэвенэ
алу турында таныклык нигезендэ эш итуче , алга таба “Грант алучы” дип 
йертелэчэк, икенче яктан, икесе бергэ “Яклар” дип йертелэлэр, конкурс уткэру
нэтижэлэре буенча (конкурс комиссиясе утырышыныц 2014 елныц “______”
____________ №___________ беркетмэсе, бюджет акчаларын булеп биру турында
Грант бирученец 2014 елныц “______” _____________№___________ боерыгы)
“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышу” программасы буенча КФХ устеругэ грант Ьэм (яки) кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биру турында шартнамэ (алга 
таба -  шартнамэ) тезеделэр:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Грант бируче Грант алучыга

(грант Ьэм ярдэмне чыгымнар планы буенча файдалану юнэлешлэре)

ечен КФХ устеругэ грант Ьэм (яки) кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ 
бер тапкыр ярдэм бирэ.

1.2. Грант алучы грант Ьэм (яки) ярдэмне конкурс комиссиясе тарафыннан 
расланган чыгымнар планы нигезендэ файдаланырга йеклэмэ ала.

1.3. Грант Ьэм (яки) бер тапкыр ярдэм суммасы Грант бируче тарафыннан 
Г рант алучыныц хисап счетына кучерелэ Ьэм



(сумма саннар белэн)

( )
(сумма язмача)

сум тэшкил итэ, шул исэптэн грантныц суммасы

(сумма саннар белэн)

_) сум
(сумма язмача)

2. Г рант бирученец хокуклары Ьэм бурычлары
Грант бируче:
2.1. Грант алучы тарафыннан аца элеге Шартнамэ нигезендэ йеклэнгэн 

бурычларныц утэлешен тикшереп тора;
2.2. Грант алучыдан проектны гамэлгэ ашыруга кагылышлы финанс Ьэм 

беренчел хисап документларын соратып ала;
2.3. Бары тик проектны гамэлгэ ашыру очен грант Ьэм (яки) ярдэм 

чыгымнарын раслау очен Грант алучы тарафыннан тапшырылган документларны, 
шулай ук проектный чынбарлыкта гамэлгэ ашырылуын тикшерэ;

2.4. Проектныцгамэлдэ тормышкаашырылуын Гран алучы янына барып 
тикшерэ.

2.5. Грант алучыга карата Россия Федерациясе законнары Ьэм Шартнамэ 
белэн каралган гамэллэр башкара, алар республика программасын бозуларны 
бетеру Ьэм утэлешен тээмин иту.

2.6. Грант Ьэм (яки) ярдэм суммасын тулэуне акча чараларын Грант алучыга 
кучеру юлы белэн финанслау лимитлары булган шартларда элеге Шартнамэне тезу 
моментыннан соц 5 эш кененнэн дэ соцга клмыйча гамэлгэ ашыра.

3. Грант алучыны хокуклары Ьэм бурычлары

3.1. Грант алучы квартал саен Грант биручегэ КФХ устеругэ грант Ьэм (яки) 
кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм акчаларын 
максатчан файдалану турында хисап бирэ, аерым алганда:

3.1.1. Шартнамэгэ кушымта нигезендэ грант Ьэм (яки) ярдэм акчаларын 
файдалану турында хисаплар Ьэм Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы боерыгы белэн расланган форма буенча хисаплар;

3.1.2. Хисаплар Грант алучы алучы имзасы Ьэм меЬере белэн 
таныкланырга тиеш.

Язмача хисапка теркэлгэн хисап документлары грант Ьэм ярдэм акчаларын уз 
вакытында Ьэм максатчан файдалануны раслыйлар Ьэм тиешле рэвештэ 
формалаштырылырга тиешлэр (ягъни зарур реквизитлары, белешмэлэре Ьэм 
тиешле формасы булырга тиеш). Россия Федерацияе законнары нигезендэ 
раслаучы документлар дип танылган документлар хисап документлары булып 
торалар (банк тамгасы белэн тулэу йеклэмэлэре, накладнойлар, хисап-белешмэлэр, 
килешулэр кучермэлэре Ь.б.).

Г рант Ьэм (яки) ярдэм суммасын биналар, урыннар тезу (реконструкциялэу)



ечен файдаланганда тезелеш тэмамланганнан соц Ьэм тезелеше тэмамланган 
объектны файдалануга кабул иткэндэ Грант алучы 2-КС формасы Ьэм 3-КС 
формасы буенча встэмэ хисаплар тапшыра.

3.1.3. Грант алучы йеклэмлэ ала:
грант Ьэм ярдэм суммасын акчалар аньщ счета килгэн кеннэн сон, 12 ай 

эчедэ файдаланырга Ьэм грант хисабына сатып алынган мелкэтне бары тик 
хужалыкны устеругэ файдаланырга;

ечтэн дэ ким булмаган эш урыны булдырырга;
биш елдан да ким булмаган вакыт эшчэнлек алып барырга;
чыгымнар планы нигезендэ Ьэр исеме (статьясы) буенча 10 проценттан ким 

булмаган олешен жэлеп ителгэн чаралар хисабына тулэргэ.
3.1.4. Дэулэт ярдэмен файдалану нэтижэлэре буенча Грант бируче Ьэм 

Г рант алучы расланган форма буенча куллану акты тезилэр.
3.1.5. Грант алучы (эшли башлаучы фермер) крестьян (фермер) хуждлыгы 

эшчэнлеген КФХ тезугэ фант алганнан соц биш елдан да ким булмаган вакытта гамэлгэ 
ашыра.

3.1.6. Грант алучы булеп бирелэ торган грантны расланган чыгымнар планы 
нигезендэ максатчан файдалануны тээмин итэ.

3.1.7. Грант алучы грант Ьэм (яки) ярдэмне, счетка килгэннэн соц 12 ай эчендэ
тота.

3.1.8. Грант хисабына сатып алыган активлар эшли башлаучыга фермерга 
теркэлергэ Ьэм муниципаль район территориясендэ кулланылырга тиеш.

3.1.9. Грант алучы (эшли башлаучы фермер) тарафыннан грант хисабына 
алынган мелкэт грант алган кеннэн башлап 10 ел дэвамында сатылырга, булэк 
ителергэ, арендага тапшырылырга, башка затлар файдалануына бирелергэ, 
алмаштырылырга яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яисэ Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ башка торле тартып алынырга тиеш тугел.

3.1.10. Грант алучы (КФХ урнашкан урында яшэмэгэн очракта) чиклэрендэ 
КФХ урнашкан муниципаль районныц авыл жирлегенэ даими яшэу урынына 
кучэргэ йоклэмэ ала.

4. Якларныц жаваплылыгы

Яклар узлэренец бурычлары буенча Россия Федерациясе законнары нигезендэ ждвап
тоталар.

4.1. Грантны Ьэм бер тапкыр ярдэмне Шартнамэдэ каралмаган максатларда 
файдалану гамэлдэге законнар нигезендэ жаваплылыкка китерэ. Бюджет чараларын 
максатчан файдаланмау очракларында алар тулысы белэн Россия Федерациясе 
бюджет системасыныц тиешпе бюджетларына кире кайтарылырга тиеш.

4.2. 4.3. Элеге Шартнамэне тормышка ашыру барышында килеп туган 
каршылыклар Яклар арасында сейлэшулэр юлы белэн хэл ителергэ тиеш.

Каршылыкларны сейлэшулэр юлы белэн хэл иту мемкин булмаган очракта 
алар законнарда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителергэ тиеш.

4.4. Форс-мажор шартлар килеп туган, Шартнамэ бурычларын утэугэ каршы 
тора торган тыю яисэ чиклэу чаралары кертелгэндэ Яклар Шартнамэне утэмэгэн 
ечен жаваплылыктан азат ителэлэр.



Санап кителгэн шартлар килеп туган очракта Яклар сейлэшулэр уткэрэ Иэм 
Шартнамэ шартларына узгэрешлэр кертэ.

5. Гамэлдэ булу вакыты

5.1. Шартнамэ аца имза куелган моменттан кеченэ керз Ьэм 5 ел гамэлдэ була.
5.2. Шартнамэгэ барлык узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр Якларньщ уртак килешуе 

буенча аца язма рэвештэ тезелгэн, Яклар имза куйган естэмэ Шартнамэне 
рэсмилэштеру юлы белэн кертелэ.

5.3. Шартнамэ берьяклы тэртиптэ тубэндэге очракларда таркатылырга 
мемкин:

Грант алучы тарафыннан грантны Ьэм (яки) бер тапкыр ярдэмне куллану Ьэм 
Шартнамэ йеклэмэлэре турында хисапныц бирелмэве яки тулы булмаган кулэмдэ 
бирелуе;

хисап документларын тикшергэндэ белешмэлэрнец Г рант алучы тарафыннан 
махсус дврес тугел итеп язылганлыгы билгеле булу;

бюджет чаралары максатчан файдаланылмавы билгеле булу;
Шартнамэ тезелгэн кеннэн соц 90 календарь кене эчендэ проект тормышка 

ашырылмаган очракта Ьэм моца сэбэплэр булмаганда.

б.Иомгаклау нигезлэмэлэре
6. Шартнамэ ике несхэдэ тозелде, алар тигез юридик кочкэ ия, Ьэр як очен 

берэр носхэ.
7. Якларньщ реквизитлары Ьэм имзалары

Грант бируче:
Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Иэм азык-телек министрлыгы 
420014, Россия, Татарстан 
Республикасы,
Казан ш., Федосеевская ур., 36 йорт 
р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ 
РТ банка России БИК 04205001 
УФК по РТ (Минсельхозпрод РТ-л/сч. 

ЛБ 007090001 Аппарата МСХиП РТ) 
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
ОГРН1021602854580 
Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл 
хуж;алыгы Ьэм азык-телек министры 
Эхмэтов М.Г.

(имза, меЬер)
201 ел

Грант алучы:

(КФХ исеме) 
яшэу адресы:______

теркэлу адресы:

Паспорт: серия №
бирелгэн 

20 ел
ИНН_
ОГРН
хисап счеты

банкта
корреспондент
счеты

/
(имзв, меЬер)

№

(фамилиясе, исеме, этисе исеме) 
201 ел



ТР АХЬАТМ
боерыгына 3 нче кушымта

КФХ устеругэ грантлар Ьэм эшли башлаучы фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары 
белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм куреэту ечен крестьян (фермер) 

хужалыкларын сайлап алу буенча Ведомствоара конкурс комиссиясе составы

Эхмэтов Марат Готыф улы Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары - авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры, Конкурс комиссиясе рэисе

Якушкин Николай Михайлович

Ж^игЬаншина Энисэ Азат кызы

Байтимеров Камияр МижаЬит улы

Гарифуллина Фэридэ 
Галимжан кызы

Молокин Александр Николаевич

Баскаков Николай Викторович

Гобэйдуллина Фэйрузэ Газиз кызы

Угаров Алексей Владимирович

Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министры урынбасары, Конкурс 
комиссиясе рэисе урынбасары
Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрыныц Предприятиелэрнец 
структурасын узгэрту Ьэм агробизнесны 
устеру булеге 1 разрядлы белгече

Татарстан фермерлары Ьэм 
хужалыклары ассоциациясе рэисе

крестьян

Агросэнэгать комплексы хезмэткэрлэре 
Ьенэри берлеге Татарстан республика 
оешмасы рэисе

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгыныц
Предприятиелэрнец структурасын узгэрту Ьэм 
агробизнесны устеру булеге житэкчесе,

“Россельхозбанк” ААД Татарстан тебэк 
филиалыныц директор урынбасары (килешу 
буенча)

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгыныц 
Предприятиелэрнец структурасын узгэрту Ьэм 
агробизнесны устеру булеге эйдэуче 
кицэшчесе
Инвестициялэр усеше агентлыгыныц 
эшкуарлыкны устеру идарэсе житэкчесе 
(килешу буенча)



Зиннэтуллин Ришат Рифкат улы Татарстан Республикасы Икътисад 
министрлыгыныц Инфраструктура усеше 
идарэсе инфраструктура усеше булеге 
житэкчесе (киленгу буенча)

Мехэмэтгалиев Фэрит 
Нургали улы

Казан дэулэт аграр университетыныц икътисад 
Ьэм менеджмент институты директоры 
(килешу буенча)

Хафизова Элеонора Борисовна Агробизнес кадрларын яцадан эзерлэу 
Татарстан институтыныц укыту-методик эш 
буенча проректоры (килепгу буенча)

Галлиев Рэшит Якуп улы Лаеш муниципаль районыныц “Тац” крестьян 
(фермер) хужалыгы башлыгы (килешу буенча)

Мебэрэкжанов Илнур Фэрит улы Саба муниципаль районыныц “Умырзая” 
житештеруче-сатучы авыл хужалыгы 
житештеруе кооперативы рэисе (килешу 
буенча)

Котдусов Г эбделэхмэт 
Г эбтелэхэт улы Биектау муниципаль районы крестьян 

(фермер) хужалыгы башлыгы (килешу 
буенча)”



t f . C l  f t  № /J <jx
TP AXhATM боерыгына 4 нче кушымта

2012 елда конкурс сайлап алуы уткэру турында белдеру

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышу” ведомство программасында катнашучылар - крестьян (фермер) 
хужалыкларын конкурс сайлап алуыньщ беренче этабын уткэру турында игълан итэ.

Конкурс сайлап алуында катнашу очен гаризалар биру
урыны Ьэм сроклары

Гаризаларны Ьэм документларны кабул иту Министрлык тарафыннан 420014, 
Татарстан Республикасы, Казан ш., Федосеевская ур., 36 йорт, 3 кат, 307 к. адресы 
буенча кабул ителэ.

Документлар Ьэм гаризалар 20 кон дэвамында 2012 елньщ 18 июленнэн алып 6 
августына кадэр кабул ителэ.

Кабул иту эш кеннэрендэ 9.00 дан 11.00 сэгатькэ Ьэм 13.00 дан 15.00 сэгатькэ 
кадэр башкарыла.

Крестьян (фермер) хужалыкларын —
Программа катнашучыларын сайлап алу буенча 

конкурс комиссиясе утырышы

Крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу буенча конкурс комиссиясе 
утырышы, КФХ башлыкларын чакырып, гаризалар Ьэм документлар кабул иту 
тэмамланганнан соц 10 ынчы кеннэн башлап 15 енче кенгэ кадэр Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек Министрлыгыныц Казан ш., 
Федосеевскаяур., 36 йорт, 3 кат, 321 булмэ (утырышлар залы) адресы буенча 
урнашкан бинасында уткэрелэ.

Конкурс сайлап алуында катнашу рохсэт ителгэн программада 
катнашучыларны тыцлау графигы “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ, Министрлыкныц http://agro.tatarstan.ru/ рэсми сайтында урнаштырыла -  
булек - /мэгълумат-консультация узэге/, алга таба булекчэ - /“2012-2014 елларга 
эшли башлаучы фермерларга булышу”.

Конкурс предметы

“2012-2014 елларга Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга 
булышу” ведомство программасын тормышка ашыру кысаларында дэулэт ярдэме 
тубэндэге юнэлешлэр буенча башкарылачак:

ит Ьэм сет терлекчелеге;
атчылык, сарыкчылык Ьэм кэжэ урчету;
дуцгызчылык;

http://agro.tatarstan.ru/


авыл хужалыгы кошчылыгы; 
балчылык;
бертекле Ьэм бертекле-кузаклы культуралар житештеру; 
бэрэцгечелек;
яшелчэчелек (ачык Ьэм ябык грунтта); 
жимеш Ьэм жилэк культураларын устеру.
Грантны файдалану юнэлешлэре:
авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн жир кишэрлеклэре сатып алу; 
авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 

саклау Ьэм эшкэрту ©чен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, урыннарын 
тезу (реконструкциялэу) ечен проект документларын эшлэу;

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, урыннарын, 
естэмэ корылмаларны, инженер челтэрлэрен, киртэлэрне Ьэм тезелмэлэрне сатып 
алу, тезу, ремонтлау Ьэм яцадан тезу, шулай ук аларны теркэу;

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау объектларына алып 
килэ торган юлларны Ьэм керу юлларын тезу;

авыл хужалыгы терлеклэрен тоту, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, урыннарын, 
естэмэ корылмаларны Ьэм тезелмэлэрне инженер челтэрлэренэ - электр, су, газ Ьэм 
жылылык челтэрлэренэ, юл инфраструктурасына тоташтыру; 

авыл хужалыгы хайваннарын сатып алу;
авыл хужалыгы техникасын Ьэм инвентарен, йек автомобиле транспортын, 

авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм эшкэрту ечен жиЬазлар сатып алу;
купьеллык усемлеклэр утырту ечен орлыклар Ьэм утырту материалларны 

сатып алу;
ашлама Ьэм агулы химикатлар сатып алу.
Элемтэ телефоннары

Ж̂ иЬаншина Энисэ Азат кызы, тел: (843) 221 76 88 доб. 88 44; (843) 221 76 85.
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КФХ устеругэ грант Ьэм эшли башлаучы фермерны кенкуреш кирэк-яраклары белэн 
тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм биругэ крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап алу 

буенча Ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы Эксперт советы турында
нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Крестьян (фермер) хужалыкларын (алга таба -КФХ) устеругэ грант Ьэм 

эшли башлаучы фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер 
тапкыр ярдэм биру ечен КФХ сайлап алу буенча Ведомствоара конкурс комиссиясе 
каршындагы Эксперт советы (алга таба -  Эксперт советы) “2012-2014 елларга 
Татарстан Республикасында эшли башлаучы фермерларга булышу” ведомство 
программасы (алга таба -  Программа) буенча конкурс сайлап алуына тэкъдим ителэ 
торган гаризаларга экспер бэялэве уткэру ечен тезелэ.

1.2. Эксперт советы сайлап алу буенча ачык конкурс уткэру вакытында тезелэ 
Ьэм гамэлдэ була. Эксперт советы эшчэнлеге тэртибе элеге Нигезлэмэ белэн 
билгелэнэ.

II. Эксперт советы вэкалэтлэре
2.1. Эксперт советы билгелэнгэн эшчэнлек елкэсендэ тубэндэге вэкалэтлэрне 

гамэлгэ ашыра:
1) Нигезлэмэдэ билгелэнгэн критериялэрнец Ьэрберсе буенча гаризаларга 

эксперт бэялэве уткэрэ;
2) конкурс комиссиясе утырышына кадэр 2 эш кененнэн дэ соцга калмыйча 

конкурс комиссиясенэ эксперт бэялэве нэтижэлэрен юллый.
2.2. Эксперт советы карарлары кицэш иту характерында була.

III. Эксперт советы составы

3.1. Эксперт советы составы Эксперт советы рэисеннэн, сэркатибеннэн Ьэм 
эгъзаларыннан гыйбарэт. Эксперт советы Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Иэм азык-телек министрлыгы белгечлэреннэн (алга таба -  Министрлык), фермерлар 
ассоциациялэре вэкиллэреннэн формалаша.

Эксперт советынын, гомуми составы саны 7 кешедэн азрак Ьэм 23 кешедэн 
куберэк булмаска биеш, шул ук вакытта Эксперт советы эгъзалары саны так булырга 
тиеш.

3.2. Эксперт советы рэисе Эксперт советына йеклэнгэн бурычлар утэлеше ечен 
шэхси жаваплылык тота.

3.3. Эксперт советы эгъза Эксперт советы рэисе исеменэ уз карары турында 
язмача гариза юнэлдереп, Эксперт советы составыннан чыгарга хокуклы.

3.4. Эксперт советы составына узшэрешлэр Министрлык Ьэм Эксперт советы



рэисе башлангычы белэн кертелэлэр

IV. Эксперт советы эшен оештыру

4.1. Гаризаларны кабул иту Ьэм гаризаларга эксперт бэялэве уткэру тэртибе.

4.1.1. Эксперт советы рэисе конкурс комиссиясе ждваплы сэркатибеннэн 
конкурска килгэн гаризаларнын, гомуми кулэме турында мэгьлумат ала Ьэм аларны 
эшкэрту тэртибен килештерэ.

4.1.2. Эксперт советы эгъзалары конкурс документларынца билгелэнгэн 
критериялэр буенча Ьэр гаризага эксперт бэялэве уткэрэлэр Ьэм теркэлгэн форма
буенча эксперт бэялэмэсе эзерлилэр;

4.1.3. Эксперт советы эгъзалары эксперт бэялэве очен материаллар алган 
кеннэн соц еч эш кененнэн дэ соцга калмыйча Эксперт советы сэркатибенэ 
тутырылган эксперт кэгазьлэрен юллыйлар

4.1.4. Билгелэнгэн срокта сэркатип тарафыннан тутырылган эксперт 
кэгазьлэре алынмаган очракта Эксперт советы рэисе беркетмэдэ чагылыш таба 
торган йомгаклау эксперт бэялэвен эзерлэгэндэ элеге бэялэмэлэрне исэпкэ алмаска 
хокуклы.

4.1.5. Ж^юлма эксперт бэялэвен исэплэу Ьэр гариза буенча ждваплы сэркатип 
тарафыннан эксперт бэялэмэлэрен алган кеннэн соц ике эш кененнэн дэ соцга калмыйча 
башкарыла.

4.1.6. Эксперт советы рэисе жаваплы сэркатиптэн жыелма эксперт бэялэвен 
алганнан соц ике эш кененнэн дэ соцга калмыйча йомгаклау эксперт бэялэвен хисаплау 
Ьэм Ьэр конкурс гаризасы буенча уйланылган бэялэулэр берлеген уз эченэ алган 
эксперт бэялэмэсен эзерли, ул конкурс комиссиясенэ юллана.

4.2. Эксперт советы утырышларын уткэру тэртибе:
4.2.1. Эксперт советы утырышы кабул ителгэн гаризаларныц гомуми кулэмен 

исэпкэ алып зарур булган саен уткэрелэ.
4.2.1. Эксперт советы утырышларын рэис яки (ул булмаганда) рэис урынбасары 

уткэрэ.
4.2.3. Рэис яки (ул булмаганда) рэис урынбасары Эксперт советын уткэру 

вакытын Ьэм урынын билгели, шулай ук Эксперт советы утырышы кен тэртибен 
раслый, утырыш беркетмэсен имзалый.

Утырышка чакыруны Эксперт советы сэркатибе гамэлгэ ашыра. Эксперт 
советын уткэру вакыты Ьэм урыны турында мэгьлумат, шулай ук утырышныц кен 
тэртибе Эксперт советы эгъзаларына утырыш датасына кадэр ике кеннэн дэ соцга 
калмый бирелэлэр.

4.2.4. Эксперт советы утырышы анда Эксперт советы эгъзаларыныц 
яртысыннан артыгы килгэн очракта хокуклы дип санала. Эксперт советы эгъзалары 
утырышта карап тикшерелэ торган мэсьэлэлэр турында фикер алышканда тигез



хокукларга ия.
4.2.5. советы карарлары утырышта катнашучы Эксперт советы эгъзаларыныц 

гади купчелек тавышы белэн кабул ителэлэр. Тавышлар тигез булганда рэис яки (ул 
булмаганда) рэис урынбасары тавышы хэл итуче булып тора.

4.2.6. Эксперт советы карарлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэлэр, анда 
Эксперт советы рэисе Ьэм Эксперт советы сэркатибе имза куя.

Беркетмэдэ курсэтелэлэр:
1) утырышны уткэру датасы Ьэм урыны;
2) Эксперт советы эгъзалары (фамилия, инициаллары) Ьэм утырышта 

катнашучы башка затлар (фамилия, инициаллары, вазыйфасы Ьэм эш урыны);
3) утырышныц кон тэртибе;
4) кабул ителгэн кицэшлэр.

V. Эксперт советы белэн идарэ иту
5.1. Эксперт советы рэисе:
1) Эксперт советы эше белэн гомуми ж;итэкчелекне гамэлгэ ашыра;
2) Эксперт советы утырышын алып бара;
3) Эксперт советы утырышыныц кон тэртибен формалаштыра;
4) Эксперт советыннан чыга торган караларны Ьэм бутэн документларны 

имзалый.
5.2. . Эксперт советы сэркатибы:
1) исемлек буенча кергэн гаризаларны кабул итэ;
2) Эксперт советы рэисенэ эксперт бэялэве очен гаризалар керу турында хэбэр

итэ;
3) эксперт бэялэве уткэрелергэ тиеш гаризаларны Эксперт советы эгъзаларына 

тапшыра;
4) Эксперт советы утырышларын уткэруне оештыра;
5) Эксперт советы эгъзаларына кирэкле мэгълумати материалларны Ьэм 

документларны бирэ;
6) Ьэр гариза буенча якынча эксперт бэялэвенэ хисап башкара;
7) Эксперт советы утырышы беркетмэсен имзалауны тээмин итэ;
8) рэсмилэштерелгэн беркетмэлэрдэн еземтэлэрне имзалый;
9) конкурс комиссиясенэ Эксперт советы утырышыныц беркетмэсен юллый.
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ТР АХЬАТМ боерыгына 
кушымта

КФХ устеругэ грантлар Ьэм кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин 
итугэ бер тапкыр ярдэм биру буенча гаризаларны карап тикшеру

буенча Эксперт советы составы



Якушкин Николай Михайлович Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы
Ьэм азык-телек министры урынбасары,
эксперт советы рэисе

Гобэйдуллина Фэйрузэ Гэзиз кызы

Злобин Сергей Николаевич

Чурин Сергей Иванович

Низаметдинов Марат Мицгали улы

Предприятиелэрнец структурасын узгэрту 
Ьэм агробизнесны устеру булеге эйдэуче 
кицэшчесе, эксперт советы рэисе 
урынбасары

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
Финанслау булеге житэкчесе, совет эгъзасы

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
Терлекчелек тармакларын устеру булеге 
житэкчесе, совет эгъзасы

Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц 
Икътисадый анализ Ьэм планлаштыру 
булеге ж;итэкчесе, совет эгъзасы

Г ыйлэжев Расил Васил улы
Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц Бюджет 
чараларына ведомство аудиты булеге 
житэкчесе, совет эгъзасы

Хафыйзова Элеонора Борисовна

Хесэенов Айрат Шэукэт улы

Агробизнес кадрларын яцадан эзерлэу 
Татарстан институтыныц укыту-методик 
эш буенча проректоры, совет эгъзасы
Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгыныц Инвестициялэр 
сэясэте Ьэм максатчан программалар булеге 
урынбасары, совет эгъзасы



Ризаева Голфирэ Зыятдин кызы

Вэлиев Илдус Равил улы

Петрова Ольга Алексеевна

Гобэйдуллин Наил Фэрук улы

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-толек министрлыгыньщ жир 
эшкэрту тармакларын устеру булеге 
житэкчесе, совет эгъзасы

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-толек министрлыгыньщ 
Предприятиелэрнен, структурасын узгэрту 
Ьэм агробизнесны устеру булеге эйдэуче 
белгече, совет эгъзасы

Татарстан Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыньщ 
Инженер-техник тээмин иту булеге 
Житэкчесе, совет эгъзасы

Агробизнес кадрларын яцадан эзерлэу
Татарстан институтыньщ укыту-методик
эш буенча проректоры, совет эгъзасы


