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Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыньщ 
«2015-2017 нче елларда Татарстан 
Республикасында уз эшен башлаучы 
фермерларга ярдэм курсэту» ведомство 
программасын раслау турында» 
2015 елньщ 17 мартындагы 50/2-пр 
номерлы боерыгына узгэрешлэр керту 
турында

Россия Федерациясенец Авыл хужалыгы министырлыгыныц «Россия 
Федерациясе хекумэтенец 2012 елньщ 28 февральдэге 166 номерлы карарын гамэлгэ 
ашыру турында» 2012 елнын, 22 мартындагы 197 номерлы боерыгын утэу йезеннэн 
Ьэм Россия Федерациясенец Авыл хужалыгы министрлыгы белэн Россия 
Федерациясе дэулэт хакимиятенец югары башкарма органы субъекты арасындагы 
«Федераль бюджеттан Россия Федерациясе субъектлары бюджетына субсидия 
тэкъдим иту турында» 2015 елныц 5 мартындагы 48/17-с номерлы Килешу 
нигезендэ,

б о е р а м:
1. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыньщ «2015-2017 нче елларда Татарстан Республикасында уз эшен 
башлаучы фермерларга ярдэм курсэту» ведомство программасын раслау турында» 
2015 елныц 17 мартындагы 50/2-пр номерлы боерыгына тубэндэге узгэрешлэр 
кертергэ:

1.1. 2 нче номерлы кушымтаны яца редакциядэ бирергэ (кушымта бирелэ);
1.2. 3 нче номерлы кушымтаны яца редакциядэ бирергэ (кушымта бирелэ);
1.3. 5 нче номерлы кушымтаны яца редакциядэ бирергэ (кушымта бирелэ).
2. Элеге карарныц утэлешен тикшеруне Татарстан республикасы Авыл 

хужалыгы Ьэм азык-телек министры урынбасары P.P. Хэбиповка йеклэргэ.

Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары -  министр



ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
Министрлыгыньщ 2015 елнын 17 мартындагы 
50/2-пр номерлы боерыгына 2нче кушымта 
(ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
Министрлыгыньщ 2016 елньщ 26нчы 
гыйнварындагы 5/2-пр номерлы 
боерыгы редакциясендэ)

Крестьян (фермер) хуясалыкларны булдыру Ьэм аларныц усешенэ грантлар 
Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларньщ кенкуреш якларын тезеклэндеругэ 

бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм биру турында
НИГЕЗЛЭМЭ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. «Крестьян (фермер) хужалыкларны булдыру Ьэм аларньщ усешенэ 
грантлар биру Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларньщ кенкуреш якларын 
тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм биру турында 
Нигезлэмэ» (алда -  Нигезлэмэ) Россия Федерациясе авыл хуж;алыгы 
Министырлыгыньщ «Россия Федерациясе хекумэтенец 2012 елньщ 28 февралендэге 
166 номерлы карарын гамэлгэ ашыру турында» 2012 елнын, 22 мартындагы 197 
номерлы боерык Ьэм элеге боерык белэн расланган «2015-2017 нче елларда 
Татарстан Республикасында уз эшен башлаучы фермерларга ярдэм курсэту» 
ведомство программа (алда -  Программа) нигезендэ эзерлэнде.

Нигезлэмэ грантныц Ьэм (яки) акчалата ярдэм курсэтунец тэртибен, 
проектларньщ сайлап алыну критерийларын, сайлап алу бэйгесенец максатлырын, 
шартларын, оештыру процедурасын, Ьэм шулай ук, крестьян (фермер) 
хуж;алыкларны булдыру Ьэм аларньщ усешенэ каралган Ьэм (яки) уз эшен башлаучы 
фермерларньщ кенкуреш якларын тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган 
акчалата ярдэмне биру шартларын грант иялэре бозу очрагында акчалата ярдэмне 
кире кайтаруньщ тэртибен билгели.

Элеге Нигезлэмэдэ кулланылган теп тешенчэлэр:
уз эшен башлаучы фермер -  элеге Нигезлэмэ буенча сайлауны узган 

Программада катнашучы;
гариза бируче - Россия Федерациясе законнарына туры китерелеп 

оештырылган крестьян (фермер) хужалык (алда -  КФХ) бышлыгы булган, 
Программада катнашучы итеп танылу ечен конкурс комиссиясенэ заявка тапшырган 
Ьэм Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык-телек Министрлыгы (алда -  
Министр лык) билгелэгэн талэплэргэ туры килуче Россия Федерациясе гражданины;

крестьян (фермер) хужалыкларны булдыру Ьэм аларньщ усешенэ 
бирелгэн грант -  дэулэт ярдэме формасында Министрлык тарафыннан уз эшен 
башлаучы фермерныц кредит оешмасында ачылган счетына кучерелэчэк, аныц 
булачак чыгымнарын (расланган чыгымнар планы нигезендэ) уртак финанслауга 
юнэлгэн Ьэм Программа нигезендэ башка дэулэт ярдэме юнэлешлэре кысаларында 
кире кайтарылмый торган акчалар (алда -  грант);
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конкурешне тезеклэндеругэ каралган бер гена тапкыр курсэтелэ торган 
акчалата ярдэм -  дэулэт ярдэме формасында Министрлык тарафыннан уз эшен 
башлаучы фермернын; булачак чыгымнарын уртак финанслауга юнэлгэн кредит 
оешмасында ачылган счетына кучерелэчэк Ьэм аныц расланган чыгымнар планы 
нигезендэ торак Ьэм квнкуреш шартларын яхшыртуга каралачак акчалар;

ведомствоара конкурс комиссиясе -  КФХ булдыру Ьэм устеру ечен грантлар 
Ьэм (яки) уз эшлэрен башлаучы фермерларга квнкуреш якларын тезеклэндеругэ бер 
тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм биругэ КФХ пректларын сайлап алу ечен 
тезелгэн комиссия (алда -  конкурс комиссиясе);

ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы эксперт совет -  
Министрлык тарафыннан заявкаларга Ьэм КФХ булдыру Ьэм устеруочен грантлар 
Ьэм (яки) уз эшлэрен башлаучы фермерларга квнкуреш якларын тезеклэндеругэ бер 
тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм алу документларына экспертиза ясау советы 
(алда -  эксперт совет);

чыгымнар планы -  заявка бируче тарафыннан твзелеп, грантныц Ьэм (яки) 
акчалата ярдэмнец куллану юнэлешен ачыклаган статьялар буенча чыгымнар 
сметасы (алда -  чыгымнар планы).

1.2. Квнкурс комиссиясе тарафыннан раслаган заявкасы булган уз эшен 
башлаучы фермерга грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм бирелэ.

1.3. Конкурс комиссиясе эшен оештыруны Министрлык башкара.
1.4. Чыгымнар планында курсэтелгэн эшлэнэчэк эшлэрнец, сатып алына торган 

ЖиЬазларнын, бэясеннэн 10 проценттан да ким тугел елешен шэхси акчаларыннан 
тулэргэ ризалык биргэн уз эшлэрен башлаучы фермерларга грант Ьэм (яки) акчалата 
ярдэм тэкъдим ителэ.

Россия Федерациясе законнары нигезендэ грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм 
хисабына алынган милекне сату, булэклэу, башка затларга арендага яки фадаланырга 
биру, алыштыру яки пай рэвешендэ биру, елеш итеп керту грант Ьэм (яки) акчалата 
ярдэм алу кененэн башлап 10 ел дэвамында рехсэт ителми.

Грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм биру турында мэгълумат Министрлыкныц 
http://argo.tatarstan.ru/ официаль сайтында, «Интернет» телекоммуникацион- 
мэгълумати челтэренец «Фермерларга, сельхозкооперативларга грантлар Ьэм ЛПХ 
субсидиялэр» булегендэ «2015-2017 нче елларда Татарстан Республикасында уз эшен 
башлаучы фермерларга ярдэм курсэту» булекчэсендэ урнаштырылган (алда - 
Министрлыкныц официаль сайты http://argo.tatarstan.ru/).

2. Программада катнашучыларга (заявка тапшыручыларга) 
карата талэплэр

2.1. Россия Федерациясе законнарына туры китерелеп оештырылган КФХ 
башлыгы булган Россия Федерациясе гражданины (алда — заявка тапшыручы) 
конкурс комиссиясенэ заявка белэн тубэндэге шартларны утэуне раслаучы 
документлар тапшырырга мемкин.

2.1.1. КФХ башлыгы булудан тыш, заявка тапшыручы соцгы еч ел дэвамында 
шэхси эшмэкэр буларак эшмэкэрлек эшен башкармаска Ьэм (яки) коммерция 
оешмасыныц оештыручысы (катнашчысы) булмаска тиеш.

http://argo.tatarstan.ru/
http://argo.tatarstan.ru/
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Крестьян (фермер) хужалыкларны булдыру Ьэм аларньщ усешенэ грантлар 
биру Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларньщ кенкуреш якларын тезеклэндеругэ 
бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм курсэту конкурсында катнашу ечен 
завка тапшыручы соцгы еч ел дэвамында эшмэкэрлек эшчэнлеге 6 ай кулэменнэн 
артмаса гына конкурс комиссиясенэ катнашу заявкасын тапшырырга мемкин;

2.1.2. Заявка тапшыручы уткэндэ:
а) КФХны булдыру Ьэм устеругэ грант иясе;
б) гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант иясе;
в) КФХ буларак регистрация утеп, аныц башлыгы булганчы эшсез 

гражданнарга уз-узлэренэ шегел табуда ярдэм очен тулэулэр иясе,
г) хужалык буларак регистрация утеп, аныц башлыгы булганчы эшмэкэрлек 

эшчэнлегенец башлангыч этабын оештыруга финанс ярдэм буларак субсидия яки 
гарнт иясе;

д) уз эшлэрен башлаучы фермерларга кенкуреш якларын тезеклэндеругэ бер 
тапкыр бирелэ торган акчалата ярдэм иясе булмаска тиеш.

Заявка тапшыручы, элеге булекнец 2.1.2. елешендэге «в» Ьэм «г» пунктларында 
ачыкланган, хужалыкны оештыру Ьэм устеругэ каралган бер тапкыр бирелэ торган 
тулэулэргэ ия булып Ьэм бер ук чыгымнарны курсэтелгэн тулэулэр хисабына 
финанслауны карамаган очракта конкурста катнашу мемкинлеге бар.

2.1.3. Заявка тапшыручы авыл яки Татарстан Республикасында республика 
эЬэмиятенэ ия булмаган шэЬэр жирлеклэрендэ теркэлу кененнэн заявка тапшыру 
моментына кадэр 24 ай вакыт узмаган очракта КФХ башлыгы була ала;

2.1.4. Заявка тапшыручы авыл хужалыгы елкэсендэге махсус урта яки югары 
белемле, яки авыл хужалыгы белгечлеге буенча естэмэ профессиональ белем агсган, 
яки авыл хужалыгында еч елдан ким булмаган стажлы, яки шэхси хужалык эшен еч 
ел дэвамында уртак эшлэуче я узе алып баручы була ала;

2.1.5. 2007 нче елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендэ 
кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру хакында» Федераль закон нигезендэ, заявка 
тапшыручы башлыгы булган КФХ микропредприятие критерийлары талэплэрернэ 
туры килэ;

2.1.6. Авыл хужалыгы продукциясен гамэлгэ ашыруныц кулэмен арттыру 
Программасы нигезендэ заявка тапшыручыда хужылыкны булдыру Ьэм устеру 
эшчэнлеге (тармаклары) юнэлешлэрен яктырткан план була (алда -  бизнес-план);

2.1.7. Заявка тапшыручы сатып алыначак милекне (алда - сатып алынулар), 
башкарылачак эшлэрне, аларныц санын, бэясен, финанслау чыганакларны (грант, 
заем яки шэхси чыганакларны) яктырткан чыгымнар планын тэкъдим итэ;

2.1.8. КФХ башлыгы чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алыначак Ьэр 
ЖиЬазныц бэясеннэн 10 проценттан да ким тугел елешен шэхси акчаларыннан 
тулэргэ ризалыгын бирэ;

2.1.9. КФХ башлыгы узенец счетына акчалар кучу кененнэн башлап грант Ьэм 
(яки) акчалата ярдэмне 18 ай эчендэ кулланачагын Ьэм грант Ьэм (яки) ярдэм 
акчаларына сатып алынган милекне бары тик хужалыкны устеругэ тотачагын 
раслый;
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2.1.10. КФХ башлыгы булган заявка тапшыручы грантньщ Ьэм (яки) акчалата 
ярдэмнец Ьэр 500 мец сумына кимендэ бер даими (вакытлыча эшчелэрне, КФХ 
башлыгы Ьэм КФХ эгъзаларын исэпкэ алмыйча) эш урыны булдыруны планлаштыра;

2.1.11. Заявка тапшыручы 30 мец сумнан артык суммага авыл хужалыгы 
продукциясен гамэлгэ ашырачагы турындагы гражданлык-хокукый актлары 
(башлангыч килeшYЛ9pe) тезегэн;

2.1.12. Заявка тапшыручы грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм алганнан соц кимендэ 
биш ел дэвамында хужылыкныц эшен гамэлгэ ашырачагын раслый;

2.1.13. Россия Федерациясе законнары нигезендэ заявка тапшыручы узенец 
шэхси мэгълуматларын файдаланырга Ьэм эшкэртергэ ризалыгын бирэ;

2.1.14. Хужалык башлыгы булган заявка тапшыручы хужалыгы урнашкан яки 
регистрация уткэн муниципаль берэмлектэ яши яки элеге берэмлеккэ яшэргэ кучуен 
раслый Ьэм элеге хужалык аныц бердэн-бер эш урыны булып тора;

2.1.15. КФХныц иминият взносларын тулэу буенча сроктан чыккан бурычлары, 
пенялары, штрафлары булмаска тиеш.

Грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм КФХ башлыгына бары тик бер генэ тапкыр 
бирелэ.

3. Программада катнашу вчен конкурс комиссиясенэ тапшырылырга 
тиешле документлар исемлеге

3.1. Заявка тапшыручы конкурста катнашу очен тубэндэге документлар 
тапшыра:

3.1.1. Элеге Нигезлэмэнец 1нче номерлы кушымтасында бирелгэн форма 
буенча заявка;

3.1.2. Элеге Нигезлэмэнец 2нче номерлы кушымтасында бирелгэн форма 
буенча анкета;

3.1.3. Тубэндэ аталган документларныц булуына карап:
а) авыл хужалыгы олкэсендэге махсус урта яки югары белемне раслаучы 

документ кучерелмэсе;
б) заявка тапшыручыныц оч ел дэвамында шэхси хужалык эшен узе я уртак 

башкаручы булу турында жирле узидарэ раслаган белешмэ;
в) заявка тапшыручыныц авыл хужалыгы белгечлеге буенча 3 елдан ким 

булмаган стажны раслаучы хезмэт кенэгэсе кучерелмэсе, шул ук вакытта элеге 
Нигезлэмэнец 2.1.14нче пунктына туры килуне ачыклау очен мэжбури рэвештэ 
хезмэт кенэгэсенец оригинлы;

3.1.4. Элеге Нигезлэмэнец Знче номерлы кушымтасында бирелгэн форма 
буенча уз эшен оештыруныц бизнес-планы;

3.1.5. Заявка биру кененэ кадэр оч айдан иртэрэк алынган шэхси 
эшмэкэрлэрнец Бердэм дэулэт реестрыннан кучерелмэ;

3.1.6. КФХныц дэулэт регистрациясе турында Таныклыгыныц кучерелмэсе;
3.1.7. Татарстан Республикасы буенча Федераль дэулэт статистика хезмэте 

территориаль булекчэсендэге дэулэт регистрациясе турында мерэжэгать хатыныц 
кучерелмэсе;
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3.1.8. Россия Федерациясе гражданины паспорты копиясе;
3.1.9. Элеге Нигезлэмэнец 4нче номерлы кушымтасында бирелгэн форма 

буенча КФХны устеругэ грант Ьэм конкуреш якларны тезеклэндеругэ бер тапкыр 
бирелэ торган акчалата ярдэм нигезендэ уртак финанслауга тэкъдим ителгэн 
чыгымнар планы;

3.1.10. КФХ сатып алачак Ьэр милек, Ьэр эшлэнэчэк эш бэясенец 10 проценттан 
да ким булмаган акчаньщ барлыгын раслаучы КФХ исэп-хисап счетыннан банк 
кучерелмэсе;

3.1.11. 2007 елнын, 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы «Росссия Федерациясендэ 
кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру хакында» Федераль законниц 4 нче пункты Ьэм 
злеге Нигезлэмэнец 5 нче номерлы кушымтасында бирелгэн форма буенча уз эшен 
башлаучы фермерныц микропредприятие параметрларына туры килуен раслаучы 
эшчелэрнец якынча саны турында белешмэ;

3.1.12. 30 мец сумнан артык суммага авыл хужалыгы продукциясен гамэлгэ 
ашырачагы турындагы башлангыч килешу;

3.1.13. Заявка тапшыру кененнэн 30 кон эчендэ бердэм дэулэт реестры 
тарафынана кучемсез милек Ьэм аныц белэн эш итугэ хокукы барлыгын раслаучы 
Ьэм КФХ башлыгында авыл хужалыгы житештеру объектларыныц булуын раслаучы 
кучерелмэлэре;

3.1.14. Локаль-смета исэплэве кергэн щяелма-смета исэплэу белешмэсе Ьэм 
проект эшлэрен башкарырга лицензиясе булган оешма тарафыннан тозелгэн объект 
схемалары (грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм тезу яки реконструкциягэ каралган 
очракта);

3.1.15. Махсус жир мэйданнарында тезу эшлэрен (реконструкция эшлэрен) 
башкарырга рехсэт кэгазе (грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм тезу яки реконструкциягэ 
каралган очракта);

3.1.16. Россия Федерациясенец салымнар Ьэм ж;ыемнар турындагы законы 
нигезендэ тулэнергэ тиешле срогыннан чыккан салым тулэу буенча бурычлары, 
пенялары, штрафлары, процентлары юклыгын раслаучы салым органынан заявка 
тапшыру моментына 30 кон эчендэ бирелгэн белешмэ;

3.1.17. Элеге Нигезлэмэнец бнчы номерлы кушымтасында бирелгэн форма 
буенча тутырылган шэхси мэгълуматларын эшкэртергэ ризалык кэгазе;

3.1.18. КФХ башлыгыныц (башка муниципаль берэмлектэ яшэгэн очракта) 
даими яшэу урыны буларак КФХ эшен алып барган муниципаль берэмлеккэ кучу 
йеклэмэсе.

3.2. Тэкъдим ителгэн документлардагы мэгълуматларныц дореслеге Ьэм чынга 
ашуы очен жаваплылык заявка тапшыручыларга йоклэнэ.

3.3. Элеге Нигезлэмэнец 3.1.нче булегендэ курсэтелгэн документлар (яки 
документлар кучерелмэлэре) номер сугылганнан соц тегеп беркетелергэ Ьэм КФХ 
башлыгы имзасы белэн моЬер сугылган (моЬер булган очракта) булырга тиеш.

Берничэ биттэн торган расланырга тиешле документлар тэкъдим ителгэн 
очракта Ьэр бит расланырга тиеш. Документларныц оригиналлары конкурс 
комиссиясенэ проектны яклаган вакытта кучерелмэлэрне чагыштыру очен тэкъдим 
ителэ.
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Тезэтулэр Ьэм узгэртулэр керту рехсэт ителми, бары тик КФХ имзасы белэн 
расланган Ьэм моЬер сугылган (моЬер булган очракта) тезэтулэрдэн тыш. Элеге 
Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар тиешле срокларда Ьэм 
хэбэрнамэдэ (белешмэдэ) курсэтелгэн тиешле адрес буенча бирелергэ тиеш.

3.4. Программада потенциаль катнашучы кузлегеннэн фермер хужалыкны уцай 
яктан бэялэгэн башка терле документларны заявка тапшыручылар, аларныц конкурс 
комиссиясе карарына йогынты ясаячакларына ышанган очракта, естэмэ рэвештэ 
тэкъдим итэргэ мемкин, мэсэлэн:

а) тэкъдим иту хатларын;
б) техника паспортларыньщ кучерелмэлэрен (КФХ башлыгы милкендэ техника 

булган очракта);
в) массакулэм информация чараларындагы публикациялэрне, объектларньщ 

фоторэсемнэрен Ьэм башка документларны.
0стэмэ бирелгэн документлар заявка тапшырылганда шулай ук исемлеккэ 

кертелергэ тиеш.
Документлар тапшыру очен тиешле срокларны бозып тапшырылган заявкалар 

кабул ителми.
3.5. Заявканы эзерлэу Ьэм тэкъдим итугэ бэйле чыгымнар заявка 

тапшыручыларга йоклэнэ.
3.6. Элеге булекнец З.1., 3.4. булекчэлэрендэ курсэтелгэн документлар 

Нигезлэмэнец 7нче кушымтасындагы исемлек буенча тэкъдим ителэ. Исемлек 
конвертка салынмый. Документлар кабул ителгэндэ исемлеккэ кабул ителу кенен 
курсэтелэ. Кабул ителу датасы булган исемлекнец бер экземпляры заявка 
тапшыручыда кала, икенчесе -  конкурс комиссиясендэ.

Заявка Ьэм документлар кабул ителгэндэ аларньщ тулылыгы Ьэм куелган 
тапэплэргэ туры килуе тикшерелми.

3.7. Министрлык боерыгы нигезендэ уз эшен башлаучы фермерларга махсус 
бюджет акчаларын Нигезлэмэнец 8нче кушмытасында бирелгэн формада тэкъдим 
иту турындагы килешу беркетмэсе буенча грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм уз эшен 
башлаучы фермерларга конкурс комиссиясе нэтиж;эсе буенча бирелэ. Акчалата ярдэм 
уз эшен башлаучы фермерга:

йорт сатып алу, тезу Ьэм уз йортына ремонт ясау, шулай ук йорт сатып алырга 
банк тарафыннан бирелгэн кредитларныц (ипотеканыц) топ суммасын Ьэм 
процентларын каплау;

йек Ьэм пассажирлар йортергэ бер автомобиль сатып алу;
йорт жиЬазлары, конкуреш техникасы, компьютерлар, элемтэ чаралары, электр 

Ьэм газ плитэлэре, инженер ж;иЬазлар, су чистарту ечен жайланмалар, конкуреш су, 
жылылык Ьэм газ ждйланмалар, сууткэргеч Ьэм су биру жайланмаларын сатып алу;

торакларны газ, электр, элемтэ, интернет, сууткэргеч Ьэм канализация 
челтэрлэренэ тоташтыру шарты белэн бирелэ.

3.8. Грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм биру федераль Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетларыннан финанслау лимитларын исэпкэ алып башкарыла.
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4. Завкаларны кабул иту Ьэм тикшеру

4.1. Грантлар Ьэм (яки) акчалата ярдэм алунын, сайлап алу бэйгесендэ 
катнашуга заявкаларны кабул итэ башлау турында белдермэ Министрлыкньщ 
http://argo.tatarstan.ru/ официаль сайтында урнаштырыла.

Катнашуга заявкалар сайлап алу бэйгесе турындагы белдермэдэ курсэтелгэн 
адрес буенча бирелэ. Белдермэдэ бэйгене уздыру урыны Ьэм вакыты, контакт очен 
телефоннар, документларны тапшыру тэртибе Ьэм бэйгенец шартлары, норматив 
документлар белэн таныша алу мемкинлеге турында мэгълумат бирелгэн 
Министрлык сайтындагы булеккэ сылтама курсэтелэ.

4.2. Заявкаларны кабул итэ башлау срогы -  белдермэне игълан иткэннэн соц 
килэсе кон. Заявкаларны кабул итунец соцгы срогы -  белдермэдэ курсэтелгэн заявка 
тапшыруныц срогы чыгуга.

4.3. Заявка тапшыручылар конкурс комиссиясенэ элеге Нигезлэмэнец Знче 
булеге талэплэренэ туры китерелеп формалаштырырган заявкаларны тапшыра.

Заявка кэгазь вариантта конвертка салынып тапшырыла. Конверт конкурс 
комиссиясе сэркатибе тэкъдим ителгэн документларны бирелгэн тасвирлама белэн 
чагыштыргач кына ябыштырыла Ьэм КФХ меЬере (меЬер булганда) куела. Конверт 
тышында программаньщ исеме, проект атамасы, КФХ атамасы, заявка 
тапшыручыньщ исем-фамилиясе Ьэм адресы курсэтелэ. Заявкалар теркэу 
журналында теркэлергэ тиеш.

4.4. КФХны булдыру Ьэм аларнын, усешенэ грантлар биру Ьэм (яки) уз эшен 
башлаучы фермерларнын, конкуреш якларын тозеклэндеругэ бер генэ тапкыр 
курсэтелэ торган акчалата ярдэм курсэту очен крестьян (фермер) хуждлыклырны 
сайлап алу ведомствоара конкурс комиссиясе нигезлэмэсе нигезендэ конкурс 
комиссиясе сэркатибе:

номер сугылган, тегелгэн Ьэм конкурс комиссиясе сэркатибе имзасы белэн 
Министрлык меЬере куелган заявкаларны теркэу журналында заявкалар тапшырылу 
тэртибендэ кабул итуне Ьэм теркэуне оештыра;

завкаларны кабул иту туктау моментыннан вч эш коне дэвамында документлар 
белэн заявкалар исемлеген този Ьэм аларны конкурс комиссиясенэ тэкъдимнэр 
эзерлэу очен эксперт советына тикшерергэ тапшыра;

эксперт совет беркетмэсен алганнан ике эш коне дэвамында конкурс 
комиссиясе утырышларыньщ кон тэртибе буенча материаллар эзерлэуне оештыра, 
документлар эйлэнеше эшен Ьэм конкурс комиссиясе эгъзаларыньщ утырышларда 
катнышуын булдыра;

конкурс комиссиясе утырышлары тэмамалануга ике эш коне дэвамында 
конкурс комиссиясе беркетмэлэрен (алда -  беркетмэ) рэсмилэштерэ;

конкурс тэмамлану белэн 30 конэчендэ конкурсны узмаган заявкаларны, 
конкурс тарафыннан кабул ителгэн барлык документларны Министрлык архивына 
биш ел дэвамында саклау очен тапшыра;

4.5. КФХны булдыру Ьэм аларньщ усешенэ грантлар биру Ьэм (яки) уз эшен 
башлаучы фермерларньщ конкуреш якларын тозеклэндеругэ бер генэ тапкыр 
курсэтелэ торган акчалата ярдэм курсэту очен крестьян (фермер) хужалыклырны 
сайлап алу Ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы Эксперт совет турындагы

http://argo.tatarstan.ru/
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Нигезлэмэгэ буенча каралган тэртиптэ эксперт совет:
конвертлар ачуны баш кара Ьэм документларньщ элеге Нигезлэмэ билгелэгэн 

тэртиптэ булуын тикшерэ,
КФХ бышлыгыньщ Ьэм ул тэкъдим иткэн документларньщ элеге Нигезлэмэ 

билгелэгэн талэплэргэ туры килуен тикшерэ,
завкаларны кабул иту моментыннан 15 эш коне кененнэн дэ соцга калмыйча 

рекомендация характерындагы бэялэмэ белэн эксперт совет беркетмэсен конкурс 
комиссиясенэ жибэрэ.

4.6. Элеге Нигезлэмэ буенча каралган заявкалар тапшыручыларга кире 
кайтарылмый Ьэм Программа гамэлгэ ашу вакыты эчендэ Министрлыкта саклана.

5. Сайлап алу этабын уздыру

5.1. Конкурс комиссиясе утырышлары эксперт совет белешмэлэрен алуга биш 
эш кененнэн дэ соцга калмыйча, кергэн заявкаларныц санына карап мерэжэгать 
итучелэрне график буенча эцгэмэгэ чакырып, уткэрелэ.

5.2. Мерэжэгать итуче 2.1-2.15. пунктларда билгелэнгэн талэплэр нигезендэ 
заявка тапшырганнан соц тезэтелгэн документларны эцгэмэгэ тэкъдим итэргэ 
мемкин.

5.3. Конкурс комиссиясе мерэжэгать итучелэр тэкъдим иткэн документларны 
бэялэгэндэ барлыкка килгэн сорауларны ачыклау очен экспертлар Ьэм башка 
белгечлэр чакырырга хокуклы.

5.4.Конкурс комиссиясе сайлап алуныц зкицучелэрен мерэж;эгать итучелэр 
проектларын яклау нигезендэ, тэкъдим ителгэн документларньщ тулы анализын ясап 
Ьэм эксперт совет белешмэсендэге тэкъдимнэрне исэпкэ алып, билгели.

Мерэжэгать итученец эш сыйфатына, оештыру сэлэтенэ, осталыгына, кредит 
тарихына, социаль Ьэм бюджет ж;аваплылыгына билге КФХ башлыгы белэн туры 
эцгэмэдэн соц куела, максималь билге -  20 балл.

Ьэр бэялэнэчэк проектка элеге пунктта саналган критерийлар буенча 
йомгаклау баллар суммасы чыгарыла. Максималь мемкин баллар саны 20.

Конкурс комиссиясе морэжэгать итучелэрнец заявкалары 11дэнартыграк бал 
жыючыларга карата уцай нэтижэ кабул итэ.

Шул ук вакытта конкурс комиссиясе тарафыннан уцай карала торган заявкалар 
саны Татарстан Республикасы бюджеты Иэм (яки) федераль бюджеты акчалары 
исэбеннэн программаны тормышка ашыруга бюджет ассигнованиелэрнец булеп 
бирелгэн лимитларыннан чыгып билгелэнэ.

5.5. Сайлап алуны узмаган дип тубэндэге критерийларны узмаган мерэжэгать 
итучелэр таныла:

проект 11дэн ким балл ж;ыйган очракта;
мерэжэгать итуче тарафыннан ялган йэ махсус дерес тугел мэглумат тэкъдим 

ителгэн очракта;
документлар Министрлык раслаган формаларга туры килмэгэн очракта.
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5.6. Конкурс нэтижэлэре комиссия тарафынан соцгы эцгэмэдэн соц ике эш коне уту 
белэн ясала. Конкурс комиссиясе карары комиссия составы яртысыннан кубрэк 
булган очракта гади купчелек тавыш белэн кабул ителэ, тавышлар тигез булганда 
комиссия рэисе тавышы яки (ул булмаганда) конкурс комиссиясе рэисе урынбасары 
тавышы хэлиткеч булып тора.

Берничэ морэжэгать итученец баллар саны тигез булган очракта комиссия 
грантны завка тапшыру тэртибе буенча тэкъдим итэ.

5.7. Конкурс комиссиясе нэтижэсе:
Конкурс комиссиясендэкатнашучы эгъзаларны;
тавыш биу нэтижэлэрен;
сайлап алуда жицучелэрнец исемлеген;
грантньщ Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерга курсэтелэчэк акчалата 

ярдэмнец суммасын курсэтеп беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ.
5.8. Беркетмэ конкурс комиссиясе рэисе, конкурс комиссиясе рэисе 

урынбасары, конкурс комиссиясе сэркатибе (тавыш бирергэ хокуксыз) h9M конкурс 
комиссиясе эгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмэгэ конкурс комиссиясе 
эгъзаларыныц тавыш биру турындагы ж;ыелма исемлеге беркетелэ.

5.8.1. Беркетмэ имзалану белэн биш кон эчендэ Министрлык:
сайлап алу нэтижэлэррен раслау турында боерык чыгара;
конкурста катнашучыларга мэгълумат житкеру очен Татарстан Республикасы 

авыл хужалыгы Ьэм азык-толек Министрлыгы район авыл хужалыгы Ьэм азык-толек 
идарэлэренэ (алда -  Идарэ) конкурс комиссиясе кабул иткэн нэтиж;элэр турында 
белдеру хаты жибэрэ;

Министрлыкньщ http://argo.tatarstan.ru/ официаль сайтында катнашучылар Ьэм 
ж;ицучелэр турында мэгълумат урнаштыра.

5.9. Идарэлэр конкурста катнашучыларга ике кон эчендэ комиссия кабул иткэн 
нэтижэлэр турында мэгълуматны белдеру хаты аша житкерэ.

5.10. Конкурс комиссиясе Ьэм эксперт совет эгъзалары Россия Федерциясе 
законнары нигезендэ мерэя^гать итученец коммерция мэгълуматы 
конфиденциальлеген саклануы очен ж;аваплы.

5.11. Конкурска тапшырылган завякаларныц саны яки грант жицгэн Ьэм (яки) 
акчалата ярдэм алган фермерларныц саны финансланырга тиешле фермерларныц 
саныннан азрак булган очракта, Министрлык кулланылмаган акчаларга остэмэ 
конкурс игълан итэ.

5.12. Грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм алу га тапшырылган заявкалары кире 
кагылган(шулай ук техник хата очракта да) морэж;эгать итучелэрнец шикаятьлэрен 
тикшеру чираттагы конкурс комиссиясе утырышында тавыш биру юлы белэн 
уткэрелуе Ьэм конкурс комиссиясе Беркетмэсендэ теркэлуе турында морэжэгать 
итучегэ хэбэр ителэ.

5.13. Грантка ия булучыныц:
а) элеге Нигезлэмэнец 4нче кушымтасы нигезендэ курсэтелгэн формада грант 

Ьэм (яки) акчалата ярдэм аша уртак финанслауга тэкъдим ителэ торган чыгымнар 
планын узгэрту турында;

http://argo.tatarstan.ru/
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б) элere Нигезлэмэнец Знче кушымтасы Ьэм уз эшен башлау турында 
узгэртелгэн Бизнес-план нигезендэ курсэтелгэн формада эшчэнлек юнэлешлэрен 
узгэрту турында;

в) гран Ьэм (яки) акчалата ярдэмне файдалану турында Идарэгэ хисап 
тапшыруга муниципаль районны узгэрту турында

гаризасын комиссия эгъзалары тавыш биру юлы белэн чираттагы конкурс 
комиссиясе утырышында карау башкарыла Ьэм Конкурс комиссиясе утырышы 
Беркетмэсендэ теркэлэ.

6. Грант Ьэм акчалата ярдэмне кучеру Ьэм кире кайтару тэртибе

6.1. Грант кулэмен 1500 мец сум, акчалата ярдэмнец -  250 мец сум кулэмен 
расларага.

Бер КФХка грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм берьюлы бирелгэндэ дэулэт 
тарафаннан бирелэ торган ярдэм олешенец гомуми суммасы 1500 мец сумнан 
артырга тиеш тугел.

6.2. Заявкалары сайлап алу турын узган уз эшен башлаучы фермарлар (алда -  
грант алучылар) сайлап алу нэтиж;элэре турында беледеру хатын алу белэн биш эш 
коне эчендэ Министр л ыкка тубэндэге документларны тэкъдим итэ:

а) Министрлык боерыгы белэн расланган тиешеле формада грант Ьэм (яки) 
акчалата ярдэм кулэмен курсэткэн исап-хисап белешмэ;

б) Конкурс комиссия раслаган юнэлешлэр киселешендэ чыгымнар планы;
в) элеге Нигезлэмэнец 8нче кушымтасы нигезендэ КФХ башлыгы тарафыннан 

расланган КФХ усешенэ грант Ьэм конкуреш ягын тезеклэндеругэ бер тапкыр бирелэ 
торган акчалата ярдэмне биру турында килешу.

6.3. Министрлык документларны алу белэн биш эш коне дэвамында аларны 
тикшерэ Ьэм грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм кулэмен курсэткэн исап-хисап 
белешмэлэрне, чыгымнар планын Ьэм элеге Нигезлэмэнец 6.2. пункты буенча грант 
алучылар тарафыннан тэкъдим ителгэн килешулэрне имзалый.

6.4. Грант Ьэм (яки) акчалата ярдэмне грант алучыларныц кредит оешмаларда 
ачылган расчет счетларына кучеру очен Министрлык Татарстан Республикасы 
финанслар Министрлыгыныц казначылык Депаратаментына:

6.4.1. конкурс комиссиясе беркетмэсен раслау турында Министрлык боерыгын;
6.4.2. Ьэр уз эшен башлаучы фермерныц грант Ьэм (яки) акчалата ярдэме 

кулэмен курсэткэн исап-хисап белешмэсен Ьэм элеге Нигезлэмэнец 6.2. пункты 
нигезендэ грант биру турындагы килепгунец кучермэсен тапшыра.

6.5. Грант Ьэм (яки) акчалата ярдэмне максатчан куллануны тикшеруне 
Министрлык башкара.

6.6. Максатка туры китереп кулланмау, грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм алу очен 
фактларга туры килмэгэн мэгълумат Ьэм документлар тапшыру очраклары 
ачыкланганда тэкъдим ителгэн грант Ьэм (яки) акчалата ярдэм суммасы Россия 
Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы бюджетларына Министрлыкныц тиешле 
курсэтмэсен алу белэн 60 кон эчендэ кайтарылырга тиеш.



11

6.7. Грант алучылар грант Ьэм (яки) акчалата ярдэмнэн баш тарткан очракта 
акчалар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы бюджетларына хисап 
тотыла торган елдан соц килгэн 1 февральгэ кадэр кайтарылырга тиеш.

6.8. Хисап тотыла торган финанс елда кулланылмаган Министрлык 
счетларныда калган акчалар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетларына хисап тотыла торган елдан сон килгэн 1 февральгэ кадэр 
кайтарылырга тиеш.



ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
Министрлыгьтньщ 2015 елньщ 17 мартындагы 
50/2-пр номерлы боерыгына Знче кушымта 
(ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
Министрлыгыньщ 2016 елньщ 26нчы 
гыйнварындагы 5/2-пр номерлы 
боерыгы редакциясендэ)

КФХны булдыру Ьэм аларныц усешенэ грантлар 
Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларньщ кенкуреш якларын тезеклэндеругэ 

бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм бирелергэ тиешле 
крестьян (фермер) хужалыкларны сайлап алу буенча 

ведомствоара конкурс комиссиясе турында 
НИГЕЗЛ0М0

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Крестьян (фермер) хуж;алыкларны (алда -  КФХ) булдыру Ьэм аларньщ 
усешенэ грантлар Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларньщ кенкуреш якларын 
тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм бирелергэ тиешле 
КФХны сайлап алу буенча ведомствоара конкурс комиссиясе (алда -  конкурс 
комиссиясе) Россия Федерациясе авыл хужалыгы Министырлыгыныц «Россия 
Федерациясе хекумэтенец 2012 елньщ 28 февралендэге 166 номерлы карарын 
гамэлгэ ашыру турында» 2012 елныц 22 мартындагы 197 номерлы боерык Ьэм 
«2015-2017 нче елларда Татарстан Республикасында уз эшен башлаучы фермерларга 
ярдэм курсэту» ведомство программасы (алда -  Программа) нигезендэ булдырылды.

1.2. Конкурс комиссиясенец теп бурычлары:
заявка тапшыручы тарафыннанан КФХ усешенэ грантлар Ьэм (яки) уз эшен 

башлаучы фермерларньщ кенкуреш якларын тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр 
курсэтелэ торган акчалата ярдэм (алда -  грант) алу очен тапшырылган конкурс 
документациясен вакытында, ачык Ьэм объектив карау;

проектларныц тулылыгын Ьэм чынга ашуын ачыклау ечен экспертиза уткэру;
Татарстан Республикасы икътисады ечен икътисади эффектын, социаль 

эЬэмиятен ачыклау;
дэулэт ярдэмен курсэту кирэклеген ачыклау;
конкурста жицучелэрне Ьэм аларга тэкъдим ителэ торган грантларныц 

кулэмен билгелэу.

2. Конкурс комиссиясенец составы, вэкалэтлэре Ьэм жаваплылыгы

2.1. Конкурс комиссиясе Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек Министрлыгы (алда -  Министрлык) боерыгы нигезендэ кимендэ 12 кешедэн 
тезелэ Ьэм рэистэн, рэис урынбасарыннан, сэркатибтэн (тавыш биругэ хокуксыз), 
конкурс комиссиясе эгъзаларыннан тора. Конкурс комиссиясе составында дэулэт 
Ьэм муниципаль хезмэткэрлэрнец саны 50 проценттан артык булмаска тиеш.
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2.2. Конкурс комиссиясе эгъзасы конкурс комиссясе составыннан конкурс 
комиссиясе рэисе исеменэ узенец карары турында язмача гариза ж;ибэреп, чыгарга 
хокуклы.

2.3. Конкурс комиссиясе составына узгэрешлэр Министрлык Ьэм конкурс 
комиссиясе рэисе инициативасы белэн кертелэ.

2.4. Конкурс комиссиясе рэисе:
конкурс комиссиясе эшен жцтэкли Ьэм аца йоклэнгэн бурычларныц утэлеше 

очен жаваплы,
конкурс комиссиясе эгъзалары арасында вазыйфаларны булэ,
конкурс комиссиясе утырышларын алып бара,
утырышларныц беркетмэлэрен эзерлэуне Ьэм конкурс комиссиясе кабул иткэн 

караларньщ утэлешен контроль астында тота.
2.4.1. Конкурс комиссия утырышларында рэис булмаган очракларда конкурс 

комиссиясе рэисе урынбасары аньщ вазыйфаларын башкара.
2.4.2. Конкурс комиссиясе сэркатибе:
номер сугылган, тегелгэн Ьэм конкурс комиссиясе сэркатибе имзасы белэн 

Министрлык моЬере куелган заявкаларны теркэу журналында заявкалар тапшырылу 
тэртибендэ кабул итуне Ьэм теркэуне оештыра;

завкаларны кабул иту туктау моментыннан оч эш коне дэвамында 
документлар белэн заявкалар исемлеген този Ьэм аларны КФХ усешенэ грант Ьэм 
(яки) уз эшен башлаучы фермерныц конкуреш якларын тозеклэндеругэ бер генэ 
тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм бирелергэ тиешле КФХны сайлап алу 
буенча Ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы эксперт советка тикшерергэ 
Ьэм конкурс комиссиясенэ тэкъдимнэр эзерлэу очен тапшыра;

эксперт совет беркетмэсен алганнан ике эш коне дэвамында конкурс 
комиссиясе утырышларыныц кон тэртибе буенча материаллар эзерлэуне оештыра, 
документлар эйлэнеше эшен Ьэм конкурс комиссиясе эгъзаларыныц утырышларда 
катнышуын булдыра;

конкурс комиссиясе утырышлары тэмамалануга ике эш коне дэвамында 
конкурс комиссиясе беркетмэлэрен (алда -  беркетмэ) рэсмилэштерэ;

конкурс тэмамлану белэн 30 кон эчендэ конкурсны узмаган заявкаларны, 
конкурс тарафыннан кабул ителгэн барлык документларны Министрлык архивына 
биш ел дэвамында саклау очен тапшыра.

2.5. Йоклэнгэн вазыйфаларны башкару очен конкурс комиссиясе тэкъдим 
ителгэн проектлар буенча консультация алу, аларны ойрэну Ьэм экспертизалау, 
бизнес-планныц финанс мемкинлеген ачыклау йезеннэн экспертлар Ьэм белгечлэр 
чакырырга хокуклы.

2.6. Конкурс комиссиясе:
тапшырылган заявкаларны Ьэм заявка тапшыручыларныц документларын 

тикшерэ Ьэм уткэрелгэн конкурс нэтиж;эсендэ ике эш коне дэвамында жицучелэрне 
билгели;

конкурсный сайлап алу этабын узган заявка тапшыручыларга узлэренец 
акчаларын Ьэм чыгымнар планын, чыгымнар юнэлешлэренец нигезлелеген исэпкэ 
алып, КФХ усешенэ грант Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерныц конкуреш 
якларын тозеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм
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курсэтунец кулэмен билгели;
эшмэкэрлек эшчэнлегенец шартлары узгэруе грант Ьэм бер генэ тапкыр 

курсэтелэ торган акчалата ярдэмне чыгымнар планы нигезенедэ объектив сэбэплэр 
буенча кулланырга комачаулауга китерсэ, курсэтелгэн узгэрешлэрне килештеру 
ту рынд а карар кабул итэ;

уз вэкалэтлэре чиклэрендэ, министрлыклардан, ведомстволардан, муниципаль 
берэмлек администрациялэреннэн, оешмалардан, банклардан, аудит 
фирмаларыннан, башка финанс институтлардан конкурс уткэругэ бэйле сораулар 
буенча материаллар соратырга момкин.

2.7. Конкурс комиссия эгъзалары закон нигезендэ заявка тапшыручыньщ 
коммерция бэйле мэгълуматларыныц конфиденциальлеге очен ждваплы.

2.8. Конкурс комиссиясе утырышлары кирэк булу белэн уткэрелэ. Конкурс 
комиссиясе эгъзалары утыршка конкурс рэисе карары буенча чакырыла. Утырышка 
оч кон кала конкурс комиссиясе сэркатибе конкурс комиссиясе эгъзаларына 
каралырга тиешле заявкаларны жибэрэ.

2.9. Конкурс комиссиясе утырышларында конкурс комиссиясе эгъзалары 
яртысыннан артыграк булган очракта утырышлар хокуклы.

2.10. КФХ усешенэ грант Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерныц конкуреш 
якларын тозеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм курсэту 
Нигезлэмэсенец 5.4. пункты нигезендэ конкурсный щщучелэре ачыклана.

2.11. Заявкаларны Ьэм документларны тикшеру нэтижэсеннэн Ьэм, шулай ук, 
заявка тапшыручыларныц проектларын яклавыннан чыгып (туры эцгэмэ), конкурс 
комиссиясе карарлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, конкурс комиссиясе рэисе, 
конкурс комиссиясе рэисе урынбасары, конкурс комиссиясе сэркатибе (тавыш 
бирергэ хокуксыз) Ьэм конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан имзалана.
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КФХ усешенэ грант Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерныц кенкуреш 
якларын тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм тиешле

крестьян (феремер) хужалыкны сайлап алу буенча 
ведомствоара конкурс комиссиясе составы

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

Хэбипов Ришат Рэшит улы Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министры урынбасары, 
конкурс комиссиясе рэисе урынбасары

Нэбиуллина Г елсинэ 
Нотфулла кызы

Министрлыкныц жир Ьэм мелкэт 
менэсэбэтлэрен жайга салу булегенец 1нче 
разрядлы елкэн белгече, конкурс комиссиясе 
сэркатибе (тавыш бирергэ хокуксыз)

Конкурс комиссиясе эгъзалары
Байтемиров Камияр 
Мижагит улы

Татарстан крестьян хуж;алыклары Ьэм 
фермерлар Ассоцияциясе рэисе 
(килешу буенча)

Гарифуллина Фэридэ 
Галимжан кызы

Татарстан Республикасы агросэнэгать 
комплексы эшчелэренец профсоюз 
оешмасы рэисе 
(килешу буенча)

Гафуров Илдар Шэукэт улы Министрлыкныц инвестция сэясэте Ьэм 
максатчан программалар булеге башлыгы

Гыйлэжев Рэсил Васил улы Министрлыкныц аудит Ьэм коррупциягэ 
каршы эш булеге башлыгы

Нигъмэтжанов Сирен 
Мулланур улы

Министрлыкныц терлекчелек тармакларын 
устеру булеге башлыгы

Низаметдинов Марат 
Мицгали улы

Министрлыкныц икътисадый анализ Ьэм 
планлаштыру булеге башлыгы

Хафизова Элеонора Борисовна Татарстандагы «Агробизнес елкэсендэ 
эшлэуче кадрларны яцадан эзерлэу 
институты» укыту-методик эш буенча 
проректоры (килешу буенча)

Шэрэфетдинов Газимждн 
Сэлим улы

«Казан дэулэт аграр университеты» 
«Биотехнология, терлекчелек Ьэм химия» 
кафедрасы профессоры, авыл хужалыгы 
фэннэре докторы

Мадышев Илгиз Шамил улы Н.Э. Бауман исемендзге «Казан дэулэт 
ветеринар медицина акдемиясе» «Икътисад, 
оештыру, менеджмент Ьэм информацион 
технологиялэр» кафедрасы доценты, б.ф.к.
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Григорьев Алексей Евгеньевич «Россельхозбанк» Татарстандагы региональ 
филиалы директоры урынбасары

Парфенова Лариса 
Александровна

Дэулэт казна оешмасы каршындагы 
«Татарстан Республикасы кече Ьэм урта 
эшмэкэрлекне устеру Ьэм ярдэм иту 
программасыньщ гамэлгэ ашыру узэге» 
житэкчесе урынбасары (киленгу буенча)

Хэлиуллин Хэйдэр 
Хэйрулла улы

Татарстан Республикасы кече Ьэм урта бизнес 
эшмэкэрлек оешмаларыньщ Ассоцияциясе 
президенты



ТР Авыл хужалыгы Иэм азык-телек 
Министрлыгыньщ 2015 елньщ 17 мартындагы 
50/2-пр номерлы боерыгына 5нче кушымта 
(ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
Министрлыгыньщ 2016 елньщ 26нчы 
гыйнварындагы 5/2-пр номерлы 
боерыгы редакциясендэ)

КФХны булдыру Ьэм аларныц усешенэ грантлар 
Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларныц кенкуреш якларын тезеклэндеругэ 

бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм бирелергэ тиешле 
крестьян (фермер) хужалыкларны сайлап алу буенча 

ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы эксперт совет турында
НИГЕЗЛЭМО

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Крестьян (фермер) хужалыкларны (алда -  КФХ) булдыру Ьэм аларнын, 
усешенэ грантлар Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерларныц кенкуреш якларын 
тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм бирелергэ тиешле 
КФХны сайлап алу буенча ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы эксперт 
совет «2015-2017 нче елларда Татарстан Республикасында уз эшен башлаучы 
фермерларга ярдэм курсэту» ведомство программасы (алда -  Программа) буенча 
конкурс сайлап алуга тэкъдим ителгэн документларга экспертиза уткэру ечен 
тезелэ.

1.2. Эксперт совет Программа гамэлдэ булган чорда тезелэ Ьэм эшли. Эксперт 
советныц эшлэу тэртибе элеге КФХны булдыру Ьэм аларныц усешенэ грантлар Ьэм 
(яки) уз эшен башлаучы фермерларныц кенкуреш якларын тезеклэндеругэ бер генэ 
тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм бирелергэ тиешле крестьян (фермер) 
хужалыкларны сайлап алу буенча ведомствоара конкурс комиссиясе каршындагы 
эксперт совет турындагы Нигезлэмэ белэн билгелэнэ (алда -  Нигезлэмэ).

2. Эксперт совет вэкалэтлэре

2.1. Эксперт совет билгелэнгэн эшчэнлек сферасы буенча тубэндэге 
вэкалэтлэрне башкара:

Нигезлэмэдэ билгелэнгэн Ьэр критерий буенча заявкаларга эксперт бэялэу
ясый;

завкаларны кабул иту моментыннан 15 эш коне кененнэн дэ соцга калмыйча 
КФХны булдыру Ьэм аларныц усешенэ грантлар Ьэм (яки) уз эшен башлаучы 
фермерларныц кенкуреш якларын тезеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган 
акчалата ярдэм бирелергэ тиешле КФХны сайлап алу буенча ведомствоара конкурс 
комиссиясенэ (алда -  конкурс комиссиясе) тэкъдим характерындагы бэялэмэ белэн 
эксперт совет утырышы беркетмэсен тапшыра.
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3. Эксперт совет составы

3.1. Эксперт совет Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык-толек 
Министрлыгы (алда -  Министрлык) боерыгы нигезендэ кимендэ 12 кешедэн тезелэ 
Ьэм рэистэн, рэис урынбасарыннан, сэркатибтэн (тавыш биругэ хокуксыз), конкурс 
комиссиясе эгъзаларыннан тора.

3.2. Эксперт совет рэисе эксперт советка йеклэнгэн бурычларныц 
башкарылуы очен шэхси жаваплылык тота.

3.3. Эксперт совет эгъзасы эксперт совет составыннан, эксперт совет рэисе 
исеменэ узенец карары турында язмача гариза ж;ибэреп, чыгарга хокуклы.

3.4. Эксперт совет составына узгэрешлэр Министрлык Ьэм конкурс 
комиссиясе рэисе инициативасы белэн кертелэ.

4. Эксперт совет эшен оештыру

4.1.1. Эксперт совет рэисе:
эксперт совет эшчэнлеген ж;итэкли Ьэм аца йеклэнгэн бурычларньщ утэлеше 

ечен жаваплы;
эксперт совет сэркатибеннэн тапшырылган заявкалар саны турында мэгълумат 

ала Ьэм аларны эшкэрту тэртибен килештерэ;
программада катнашучылар тэкъдим иткэн документларга экспертиза уткэру 

ечен эксперт совет эгъзалары арасында вазыйфаларны булэ; 
эксперт совет эше белэн гомуми житэкчелек итэ; 
эксперт совет утырышларыньщ кен тэртибен эзерли; 
эксперт совет утырышларын алып бара; 
эксперт совет беркетмэлэрен имзалый.
4.1.2. Эксперт совет рэисе булмаган очракларда эксперт совет рэисе 

урынбасары аныц вазыйфаларын башкара.
4.1.3. Эксперт совет сэркатибе:
исемлек буенча тапшырылган заявкаларны кабул итэ;
эксперт совет эгъзаларына эксперт бэялэмэ кирэкле заявкаларны житкерэ;
эксперт совет утырышларын оештыра;
эксперт совет эгъзаларына кирэкле мэгълумати материалларны Ьэм 

документларны тэкъдим итэ;
завкалар тикшеругэ кабул ителу белэн 15 кен эчендэ эксперт совет 

беркетмэсен имзалауны башкара Ьэм эксперт совет утырыш беркетмэсен конкурс 
комиссиясенэ тапшыра.

4.1.4. Эксперт совет эгъзалары:
документлар пакетыньщ тулы булуын (булмавын), алардагы мэгълуматларньщ 

дереслеккэ туры килуен (килмэвен) тикшерэлэр;
документларнын Министрлык раслаган формаларга туры килуен (килмэвен) 

тикшерэлэр;
заявка тапшыручыныц КФХны булдыру Ьэм аларньщ усешенэ грантлар Ьэм 

(яки) уз эшен башлаучы фермерларныц кенкуреш якларын тезеклэндеругэ бер генэ
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тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм курсэту турындагы Нигезлэмэсе 2.1-2.15. 
пуктларына туры килуен (килмэвен) тикшерэлэр;

эксперт кэгазьлэрен тутыралар Ьэм имза куялар;
эксперт бэялэмэгэ материаллар кабул ителеп 14 эш кене эчендэ эскперт совет 

сэркатибенэ тутырылган эксперт кэгазьлэрен тапшыралар.
4.2. Эксперт совет утырышларын уздыру тэртибе:
4.2.1. Эксперт совет утырышлары заявкалар кабул иту турындагы белдермэдэ 

курсэтелгэн соцгы конгэ кадэр 3 эш кене калганчы уткэрелэ;
4.2.2. Эксперт совет рэисе яки (ул булмаган очракта) эксперт совет рэисе 

урынбасары эксперт совет утырышыньщ кен тэртибен, вакытын Ьэм урынын 
билгели, эксперт совет беркетмэсен имзалый.

Утырышка чакырылышны эксперт совет сэркатибе башкара. Эксперт совет 
утырышыньщ кен тэртибе, вакыты Ьэм урыны турындагы информация эксперт 
совет эгъзаларына утырышка ике кен кала бирелэ.

4.2.3. Эксперт совет утырышларында эксперт совет эгъзалары яртысыннан 
артыграк булган очракта утырышлар хокуклы. Эксперт совет эгъзалары утырышта 
каралган сораулар буенча фикер алышканда тигез хокукка ия.

4.2.4. Эксперт совет карарлары утырышта катнашучы эксперт совет эгъзалары 
яртысыннан артыграгы уцай тавыш биргэн очракта кабул ителэ. Тавышлар тигез 
булган очракта рэис тавышы яки (ул булмаган очракта) рэис урынбасары тавышы 
хэлиткеч булып тора.

4.2.5. Эксперт совет карарлары эксперт совет рэисе, эксперт совет рэисе 
урынбасары, эксперт совет сэркатибе Ьэм эксперт совет эгъзалары тарафыннан 
имзалаган беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ,

Беркетмэдэ утырышныц уткэрелу кене Ьэм вакыты, эксперт совет 
эгъзаларыныц составы (фамилиясе Ьэм инициаллары) Ьэм утырышта катнашкан 
башка затларныц исемлеге (фамилиясе Ьэм инициаллары, эш урыны Ьэм башкарган 
вазыйфасы), утырышныц кен тэртибе Ьэм кабул ителгэн тэкъдимнэр курсэтелэ.
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КФХ усешенэ грант Ьэм (яки) уз эшен башлаучы фермерныц кенкуреш 
якларын тозеклэндеругэ бер генэ тапкыр курсэтелэ торган акчалата ярдэм курсэтугэ 

тиешлезаявкаларны тикшеру буенча эксперт совет составы

Габдрахманов Илдус 
Харис улы

Татарстан Республикасы авыл хуждлыгы Ьэм 
азык-толек министры урынбасары, 
эксперт совет рэисе

Молокин Александр 
Николаевич

Министрлыкньщ агросэнэгать предприятелерэнец 
структурасын узгэрту Ьэм агробизнесны устеру булеге 
башлыгы, эксперт совет рэисе урынбасары

Фаткуллов Илгиз 
Фирдус улы

Министрлыкньщ агросэнэгать предприятелерэнец 
структурасын узгэрту Ьэм агробизнесны устеру булеге 
шэхси ярдэмчел хужалыкларны, крестьян-фермер 
хужалыкларны Ьэм кооперативларны устеру 
секторында эйдэп баручы белгеч, эксперт совет 
сэркатибе

Эксперт совет эгъзалары
Баязитов Голус 
Сэлим улы

Министрлыкньщ терлекчелек тармакларын устеру 
булеге башлыгы урынбасары

Злобин Сергей 
Николаевич

Министрлыкньщ финанслау булеге башлыгы 
урынбасары

Нигемэтжанов Газинур 
Эхмэтжан улы

Министрлыкньщ бухгалтерлык исэп Ьэм хисаплылык 
булеге башлыгы урынбасары

Хесэенов Айрат Шэукэт 
улы

Министрлыкньщ инвестиция сэясэте максатчан 
программалр булеге башлыгы урынбасары

Яшин Дмитрий 
Александрович

Министрлыкньщ игенчелек тармакларын устеру булеге 
орлыкчылык Ьэм химиялэу булекчэсе башлыгы

Габбасов Илнар 
Хатыйф улы

Министрлыкньщ агросэнэгать комплексын 
инженерлык техникасы белэн тээмин иту булеге 
терлекчелек обьектларын механизациялэу Ьум энергия 
ресурслары булекчэсе башлыгы

Горшунов Дмитрий 
Валерьевич

Министрлыкньщ икътисади анализ Ьэм планлаштыру 
булеге эйдэп бару кицэшчесе

Петрова Ольга 
Алексеевна

Министрлыкньщ агросэнэгать предприятелерэнец 
структурасын узгэрту Ьэм агробизнесны устеру булеге 
эйдэп баручы кицэшчесе

Кадырова Гузэл 
Хайбрахман кызы

Министрлыкньщ кадрлар булеге эйдэп баручы белгече

Галимжанов Алмаз 
Илдус улы

Министрлыкньщ аудит Ьэм коррупциягэ каршы 
эш булеге уйдэп баручы консультанты

Вавилова Марина 
Александровна

Министрлыкньщ жир Ьэм мелкэт монэсэбэтлэрен 
жайга салу булегенец 1нче разрядлы елкэн белгече

Ризаева Г олфирэ 
Зыятдин кызы

Татарстан Республикасы «Агрокредитсоюз» авыл 
кредит кулланучылар кооперативлары союзы башкарма 
директоры (килешу буенча)


