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“2017 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен
устеру” ведомство максатчан 
программасын раслау турында

Россия Федерациясе Хекумэтенен, “Агросэнэгать комплексын устерунец 
региональ программаларыныц максат курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту очен 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидиялэр биру Ьэм булу турында” 2016 елньщ 30 декабрендэге 
1556 номерлы карарын утэу максатыннан Ьэм Россия Федерациясе Авыл 
хужалыгы министрлыгы белэн Россия Федерациясе субъекты дэулэт 
хакимиятенец иц югары башкарма органы арасында тозелэ торган 2017 елныц 
21 февралендэге 082-08-077 номерлы Россия Федерациясе субъекты 
бюджетына федераль бюджеттан субсидиялэр биру турында килешугэ 
нигезлэнеп,

б о е р ы к  б и р з м :
1. Кушымта итеп бирелгэн тубэндэгелэрне расларга:
1.1. “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 

кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын;
1.2. “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 

кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын 
гамэлгэ ашыру кысаларында Авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын яхшыртуга грантлар биру турында 
нигезлэмэне;

2. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыныц (алга таба — Министрлык) муниципаль районнардагы Авыл- 
хужалыгы Ьэм азык-толек идарэлэре башлыкларына “2017 -  2020 елларга 
Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен 
устеру” программасында катнашу очен авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын мэгълумат белэн тээмин итугэ булышлык курсэтергэ.

3. Минисгрлыкныц финанс булеге башлыгы М.А. Мэхмутовка Авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц матди-техник базасын яхшыртуга 
грантлар биру турында нигезлэмэдэ каралган Ьэм билгелэнгэн лимитлар 
чиклэрендэге акчаларныц уз вакытында барып житуен тээмин итэргэ.



4. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгыныц тубэндэге боерыкларын уз кочлэрен югалткан дип танырга:

“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын 
раслау турында” 2015 елныц 12 октябрендэге 241/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц “2015 -  2017 
елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын раслау турында” 
2015 елныц 12 октябрендэге 241/2-пр номерлы боерыгына узгэрешлэр керту 
хакында” 2015 елныц 3 ноябрендэге 251/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц 2015 елныц 
12 октябрендэге 241/2-пр номерлы боерыгы белэн расланган “2015 -  2017 
елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын гамэлгэ ашыру 
кысаларында Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц матди-техник 
базасын яхшыртуга грантлар биру турында нигезлэмэгэ 6 нчы кушымтага 
узгэрешлэр керту хакында” 2016 елныц 13 апрелендэге 75/2-пр номерлы.

5. Элеге боерыкныц утэлешен тикшереп торуны уз естемэ алам.

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры 
урынбасары -  министр М.Г.Эхмэтов



2017 елнын, 3 /  03, ^o/jl -  пр номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланды

“2017 -  2020 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АВЫЛ 
ХУЖАЛЫГЫ КУЛЛАНУЧЫЛАР КООПЕРАЦИЯСЕН YCTEPY”

ВЕДОМСТВО МАКСАТЧАН ПРОГРАММАСЫ

Казан -  2017
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Эчтзлек

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 

кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасы

паспорты 3

Кереш 7

1 булек. Проблемага характеристика Ьэм аны программалы алымнар

белэн хэл итунец зарур булуын нигезлэу 8

2 булек. Программаныц теп максатлары Ьэм бурычлары 9

3 булек. Максат индикаторлары Ьэм кетелэ торган нэтижэлэр 10

4 булек. Программа чараларыныц исемлеге Ьэм тасвирламасы 12

5 булек. Программаны гамэлгэ ашыру сроклары 16

6 булек. Программаны гамэлгэ ашыруныц социаль, икътисадый Ьэм экологик 

нэтижэлэренэ тасвирлама 16

7 булек. Бюджет акчаларыныц нэтижэле тотылуына бэя 17

8 булек. Программаныц нэтижэлелегенэ бэя биру методикасы 17

9 булек. Программаны гамэлгэ ашыру очен бюджет ассигнованиелэре кулэмен 

нигезлэу 18

10 булек. Программаны гамэлгэ ашыру белэн идарэ иту системасына 

тасвирлама 20

1 нче кушымта

2 нче кушымта

3 нче кушымта

4 нче кушымта

5 нче кушымта

6 нчы кушымта
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“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан

программасы паспорты

Татарстан Республикасы 
ведомство максатчан 
программасыныц исеме

2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен 
устеру (алга таба -  Программа)

Программаны эшлэу очен 
нигез

Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц “2013 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм 
авыл хужалыгы продукциясе, чимал Ьэм азык- 
телек базарларын жайга салу” дэулэт 
программасын раслау турында” 2013 елныц 
8 апрелендэге 235 номерлы карары

Программаныц заказчысы Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы

Программаны теп 
эшлэучелэр

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы

Программаныц максаты Авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен 
авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр, 
авыл жирендэ хужалык итунец кече формалары 
Ьэм кулланучылар жэмгыятьлэре табышын 
арттыруныц Ьэм аларныц авыл жирендэ яшэу 
сыйфатын яхшырту очен эшлэуче авыл хужалыгы 
продукциясен Ьэм азык-телекне сату базарларына 
чыга алуын тээмин итунец теп механизмы буларак 
устеру

Теп бурычлар Куелган максатка ирешу ечен тубэндэге 
бурычларны хэл итэргэ кирэк:

1. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр 
тарафыннан кооперативлар эгъзалары 
хокукларында (ассоциациялэнгэн эгъзалыктан 
тыш) кимендэ 10 авыл хужалыгы товарларын 
житештеручене яки, эгэр табышларыныц 70 
проценты авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц эшчэнлек терлэренэ туры килэ 
торган авыл хужалыгы продукциясен саклау ечен
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хэзерлэп кую, саклау, эшкэрту Ьэм сату кебек 
эшчэнлек терлэрен башкару нэтижэсендэ алынса, 
кулланучылар жэмгыятьлэрен берлэштеруче авыл 
хужалыгыныц кулланучылар эшкэрту 
кооперативлары Ьэм (яки) авыл хужалыгыныц сату 
кооперативлары тозелуне стимуллаштыру;

2. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр 
тарафыннан житештерелгэн авыл хужалыгы 
продукциясен саклау ечен хэзерлэп кую, 
транспортлау, саклау Ьэм эшкэрту ечен 
кооперативларныц житештеру куэтлэрен булдыру 
Ьэм яцарту ечен шартлар тээмин иту

Программаныц
курсэткечлэре

1. Узлэренец матди-техник базаларын яхшыртучы 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары 
санын 40 берэмлеккэ арттыру.

2. 0стэмэ рэвештэ даими 176 эш урынын 
булдырып, халыкныц эш белэн тээмин ителуен 
арттыру.

Программа чараларына 
характеристика

Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэр 
тарафыннан кооперативлар эгъзалары 
хокукларында (ассоциациялэнгэн эгъзалыктан 
тыш) кимендэ 10 авыл хужалыгы товарларын 
житештеручене яки, эгэр табышларыныц 70 
проценты авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц эшчэнлек терлэренэ туры килэ 
торган авыл хужалыгы продукциясен саклау ечен 
хэзерлэп кую, саклау, эшкэрту Ьэм сату кебек 
эшчэнлек терлэрен башкару нэтижэсендэ алынса, 
кулланучылар жэмгыятьлэрен берлэштеруче авыл 
хужалыгыныц кулланучылар эшкэрту 
кооперативларына Ьэм (яки) авыл хужалыгыныц 
сату кооперативларына грантлар биругэ федераль 
бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан субсидиялэр биру.
Грантлар биру: авыл хужалыгы терлеге сетен, 
итен Ьэм кош-кортны, балыкны Ьэм аквакультура 
объектларын, бэрэцгене, гембэлэрне, 
яшелчэлэрне, жилэк-жимешлэрне, шул исэптэн 
кыргый усэ торганнарын саклау ечен хэзерлэу,
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саклау, эзерлэп кую, эшкэрту, сортларга аеру, 
чалу, беренчел эшкэрту, суыту Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту 
продуктларын сатуга эзерлэу буенча производство 
объектларын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэугэ;

авыл хужалыгы терлеге сотен, итен Ьэм кош- 
кортны, балыкны Ьэм аквакультура объектларын, 
бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жилэк- 
жимешлэрне, шул исэптэн кыргый усэ 
торганнарын саклау ечен хэзерлэу, саклау, эзерлэп 
кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел 
эшкэрту, суыту, авыл хужалыгы продукциясен Ьэм 
аны эшкэрту продуктларын сатуга эзерлэу, теяу, 
бушату, эшлэп чыгарыла торган (житештерелэ 
торган Ьэм эшкэртелэ торган) продукциянец 
сыйфатына Ьэм куркынычсызлыгына 
производство контроле Ьэм дэулэт ветеринария- 
санитария экспертизасын ясау лабораториялэрен 
ЖиЬазлау (авыл хужалыгы продукциясенец 
сыйфатына лаборатория анализы ясау ечен 
ЖиЬазлар сатып алу) ечен билгелэнгэн 
производство объектлары ечен жиЬазлар Ьэм 
техника сатып алуга Ьэм монтажлауга;

Россия Федерациясе Авыл хужалыгы 
министрлыгы тарафыннан раслана торган исемлек 
нигезендэ авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аны 
эшкэрту продуктларын транспортлау, ташыганда 
саклануын тээмин игу Ьэм сату ечен 
махсуслаштырылган транспорт, фургоннар, 
прицеплар, ярымприцеплар, вагоннар, 
контейнерлар сатып алуга.

авыл хужалыгы терлеген, балыкны Ьэм 
аквакультураны саклау, эзерлэп кую, эшкэрту, 
сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, сетне, 
итне, кош-кортны, бэрэцгене, гембэлэрне, 
яшелчэлэрне, жилэк-жимешлэрне, шул исэптэн
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кыргый усэ торганнарын, суыту Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту 
продуктларын сатуга, тояугэ, бушатуга Ьэм 
транспортлауга эзерлэу ечен жиЬазларны Ьэм 
техник чараларны лизингка алу шартнамэлэре 
буенча кертемнэрнец бер елешен (лизинг 
предметларыныц гомуми бэясеннэн иц кубе 8 
процент кулэмендэ) тулэугэ.

Гамэлгэ ашыру сроклары 2017 - 2020 еллар

Программаны утэучелэр Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы

Финанслау кулэмнэре Ьэм 
чыганаклары

Авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен 
устеру чараларын гамэлгэ ашыру чыгымнарыныц 
кулэме барлыгы 1000 млн.сум тэшкил итэчэк, 
еллар буенча тубэндэгечэ:

2017 елда -  250 млн. сум,
2018 елда -  250млн. сум,
2019 елда -  250млн. сум,
2020 елда -  250млн. сум 
федераль бюджеттан -  480 млн. сум,

шулардан еллар буенча:
2017 елда -  120 млн. сум,
2018 елда -  120 млн. сум,
2019 елда -  120 млн. сум,
2020 елда -  120 млн. сум 
Татарстан Республикасы бюджеты -  120 млн.

сум, шулардан еллар буенча:
2017 елда -  30 млн. сум,
2018 елда -  30 млн. сум,
2019 елда -  30 млн. сум,
2020 елда -  30 млн. сум

кооперативларныц уз акчалары -  400 млн.сум, 
шулардан еллар буенча:

2017 елда -  100 млн. сум,
2018 елда -  100 млн. сум,
2019 елда -  100 млн. сум,
2020 елда -  100 млн. сум
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Ведомство максатчан 
Программасын тормышка 
ашырудан кетелэ торган 
нэтижэлэр Ьэм аньщ 
социаль-икътисадый 
нэтижэлелеге

Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру. Эшкэртуче 
Ьэм сатучы кооперативлар белэн авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэр арасында авыл 
хужалыгы продукциясен турыдан-туры авыл 
хужалыгы товарларын житештеручелэрдэн Ьэм 
хужалык итунец кече формаларыннан сатып алуга, 
элеге продукцияне эшкэртугэ Ьэм эшкэртелгэн 
авыл хужалыгы продукциясен сатудан кергэн 
керемнец бер елешен авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативлары эгъзаларына 
тапшыруга юнэлтелгэн озак вакытлы хужалык 
элемтэлэрен кору.

Программаны гамэлгэ ашыру тубэндэгелэрне 
тээмин итэчэк:

- узлэрнец матди-техник базаларын яхшырту 
проектларын гамэлгэ ашыручы кимендэ 40 авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативын тезу;
- естэмэ даими 176 эш урынын булдырып, 
халыкныц эш белэн тээмин ителуен арттыру; 
Саклау Ьэм эшкэрту кулэмнэрен тубэндэгечэ 
арттыру:
- ит терлекчелеге продукциясен (кош-корт итеннэн 
кала) - 71280 тоннага;
- сетне -  44000 тоннага;
- бэрэцге Ьэм яшелчэлэрне -  180000 тоннага;
- кош-корт итен -  9000 тоннага;
- жилэк-жимешлэрне -  16000 тоннага

Идарэ иту Ьэм тикшереп 
тору системасы

Программаны тормышка ашыру ечен Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы жаваплы була.
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Кереш

Авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясенэ дэулэт ярдэменец теп 
максаты инновациялэрне кин керту хисабына авыл халкыньщ тормыш дэрэжэсен 
арттырудан гыйбарэт, бу Татарстан Республикасы Ьэм Россия Федерациясе 
халкын узендэ житештерелгэн азык-телек белэн тулысынча тээмин итэргэ, аныц 
эш белэн тээминатын Ьэм керемнэрен арттырырга мемкинлек биреп кенэ 
калмыйча, узебезнец авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрне региональ, 
милли Ьэм денья базарларына конкурентны теп товар китеручелэргэ 
эверелдерергэ юл ачачак.

Программаныц катнашучылары булу хокукына кимендэ 10 авыл хужалыгы 
товарларын житештеручене берлэштеруче авыл хужалыгы кулланучылар эшкэрту 
Ьэм авыл хужалыгы кулланучылар сату кооперативлары яки, эгэр табышларыныц 
70 проценты авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц эшчэнлек 
терлэренэ туры килэ торган эшчэнлек терлэрен -  авыл хужалыгы продукциясен 
сакларга хэзерлэп кую, саклау, эшкэрту Ьэм сату -  гамэлгэ ашыру нэтижэсендэ 
алынса, кулланучылар жэмгыятьлэре (алга таба -  кооперативлар) ия була..
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1. Проблемага характеристика haivi аны программалы алым нар белэн хэл 
итунец зарур булуын нигезлэу

Россия Федерациясе Хокумэтенец 2012 елныц 14 июлендэге 717 номерлы 
карары белэн расланган 2013 -  2020 елларга авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясе, чимал Ьэм азык-толек базарларын жайга салу дэулэт 
программасыныц (алга таба -  Дэулэт программасы) теп максатлары белэн 
беррэттэн тубэндэге меЬим бурычлар бар:

- импортны алмаштыру шартларында эчке Ьэм тышкы базарларда
республика авыл хужалыгы продукциясенец конкуренциягэ сэлэтен
арттыру;
- авыл территориялэрен тотрыклы устеру;
- авыл хужалыгында жир ресурсларыннан Ьэм башка ресурслардан
файдалануны кире кайтару Ьэм аныц нэтижэлелеген арттыру.
Шул ук вакытта Дэулэт программасына керуче “Хужалык итунец кече 

формаларына ярдэм” ярдэмче программасы местэкыйль максат буларак хужалык 
итунец кече формаларыныц авыл хужалыгы эшчэнлеген устеру зарурлыгын Ьэм 
авыл жирендэ халыкныц яшэу сыйфатын яхшыртуны куя.

Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец (вертикаль буенча 
интеграциялэнгэн кайбер эре структуралардан тыш) конкуренция кечле булган 
базарда эшлэгэндэ уз продукциялэрен сатудан кергэн табышлары аныц ечен 
соцгы кулланучы тулэгэн бэянец бик аз елешен генэ тэшкил итэ. Продукцияне 
эшкэрту Ьэм сатуныц барлык баскычларында алынган табыш авыл хужалыгы 
товарларын житештеручегэ кадэр барып житми, бу исэ Дэулэт программасыныц 
максатларына иренгу Ьэм аныц бурычларын хэл иту мемкинлеклэренэ тискэре 
йогынты ясый.

Россия законнары нигезендэ гражданнарныц Ьэм эшкуарлык эшчэнлеге 
субъектларыныц кооперация процессы юридик затлар -  кооперативлар тезу 
аркылы башкарыла. Авыл территориялэрендэ тезелэ торган терле тердэге 
кооперативлар, югарыда курсэтелгэн бурычтан тыш, уз эгъзаларыныц заем 
ресурсларыннан файдалана алуын тээмин иту (авыл хужалыгы кулланучылар 
кредит кооперативлары), житештеру Ьэм кенкуреш билгелэнешендэге продукция 
белэн уз эгъзаларын тээмин иту (кулланучылар жэмгыяте), теп фондлардан уртак 
файдалану аша эш белэн тээмин иту (авыл хужалыгы житештеру 
кооперативлары) бурычларын хэл итэлэр. Шулай итеп, авыл кооперациясенец 
барлык терлэрен устеру авыл хужалыгы житештеруенец файда китеруен тээмин 
итунец, авылда эш булуны саклап калуныц, авыл халкыныц сатып алуларны 
башкару мемкинлеген арттыруныц Ьэм, иц меЬиме, авыл территориялэрен 
тотрыклы устерунец зарур шарты булып тора.

Эш башлаучы кооператорлар терле житди проблемалар белэн очрашалар, 
шулардан иц меЬиме -  башлангыч капиталныц житмэве, жэлеп ителгэн финанс
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ресурслары бэясенец югары булуы. Кооперативны тезу Ьэм аны устеру аныц 
эгъзаларыннан шактый зур кулэмдэ матди ресурсларны бергэ туплауны, э алар 
авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрдэ Ьэм авыл халкында гадэттэ 
булмый, яисэ заем акчаларын жэлеп итуне талэп итэ, соцгысы кооперативныц 
булачак эгъзаларын очен зур йок булачак.

Идарэ, икътисад, салым, бухгалтерлык, финанс Ьэм хокук мэсьэлэлэре 
буенча практикадагы тэжрибэгэ нигезлэнгэн Ьонэри консультация биру хезмэт 
курсэтулэренэ кытлык булу; кооперативлар менеджерларыныц Ьэм башка 
хезмэткэрлэренец эзерлеге, естэмэ Ьонэри белеме житмэу аерым проблема булып 
тора.

Куреэтелгэн проблемаларны хэл итми торып, авыл жирендэ эшлэуче 
кооперативлар хосусый бизнес белэн конкуренциядэ сынаша алмаячак Ьэм, 
барыннан да бигрэк, эшчэнлеклэрен башлый алмаячак яки аны туктатырга 
мэжбур булачак. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ дэулэт 
ярдэменец хэзерге вакытта федераль дэрэжэдэ каралган чаралары, тэжрибэ 
курсэткэнчэ, кооперацияне устерергэ стимул бирми, чонки элеге чараларны куру 
авыл хужалыгы житештеручесенец кооперативларда катнашуына, аларныц 
капитализациясенэ Ьэм курсэтелэ торган хезмэтлэрнец кулэме артуга бэйле тугел. 
Моннан тыш, гамэлдэге ярдэм чаралары халык кооперациясенец кулланучылар 
жэмгыятьлэре кебек традицион институтларын житэрлек дэрэжэдэ колачламый.

Yceiu инерция буенча баруын дэвам итсэ, кооперативлар секторы узенец 
сыйфатлы усеше очен чыганак тапмаячак, моныц сэбэбе шул исэптэн авыл 
хужалыгы товарларын житештеручелэрнец -  хужалык итунец кече 
формаларыныц бер-берсеннэн ераклашуында куренэ, алар исэ авыл хужалыгы 
продукциясен эшкэрту куэтлэренец житэрлек булмавы аркасында системалы 
рэвештэ тиешенчэ керем ала алмыйлар.

2. Программаныц теп максатлары Иэм бурычлары
Программаны гамэлгэ ашыру максаты авыл кооперациясенец барлык 

терлэрен Ьэм, иц элек, авыл жирендэ авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясе 
системасын авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец, хужалык итунец 
кече формаларыныц, кулланучылар жэмгыятьлэренец авыл хужалыгы 
продукциясен сату базарларына чыга алуын тээмин итунец, авыл жирендэ яшэу 
сыйфатын яхшыртуныц теп механизмы буларак устерудэн гыйбарэт.

Программа кысаларында тубэндэге бурычлар хэл ителэчэк:
-  авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец, хужалык итунец кече 

формаларын да кертеп, авыл хужалыгы кулланучылар эшкэрту Ьэм сату 
кооперативларын тезуен Ьэм авыл жирендэ кулланучылар кооперациясен 
устеруне стимуллаштыру;



II

-  кооперативные матди-техник базасын булдыру Ьэм модернизациялэу 
ечен шартлар тээмин иту -  производство биналарын, тезелмэлэрен, булмэлэрен, 
цехларын булдыру (сатып алу, ремонтлау, модернизациялэу, профилен узгэрту, 
тезу), чыгарыла торган (житештерелэ торган, эшкэртелэ торган Ь.б.ш.) 
продукциянец сыйфатына Ьэм куркынычсызлыгына производство контроле Ьэм 
дэулэт ветеринария-санитария экспертизасын ясау лабораториялэрен жиЬазлау 
(авыл хужалыгы продукциясенец сыйфатына лаборатория анализын ясау ечен 
ЖиЬазлар сатып алу), ит, кош-кортны саклау ечен хэзерлэп кую, саклау, эшкэрту, 
сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту Ьэм суыту, авыл хужалыгы продукциясен 
сатуга хэзерлэу, теяу, бушату, транспортлау ечен билгелэнгэн жиЬазлар сатып 
алуга, авыл хужалыгы продукциясен ташу ечен махсуслаштырылган транспорт, 
фургоннар, прицеплар, вагоннар, модульлэр сатып алу (шул исэптэн лизинг 
кулланып).

3. Максат индикаторлары Ьэм кетелэ торган нэтижэлэр

Программаны гамэлгэ ашыруныц теп нэтижэсе чимал житештерудэн 
башлап эзер (эзерлэп куелган Ьэм (яки) яцадан эшкэртелгэн) авыл хужалыгы 
продукциясен сатуга кадэр башкарыла торган бердэм технологик процессныц 
узара бэйлэнгэн буыннарын авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрне 
кооперативларга берлэштереп устерудэн гыйбарэт була.

Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына матди-техник базаны 
яхшыртуга грант ярдэме буенча чараларны гамэлгэ ашыруныц турыдан-туры 
нэтижэсе эшкэртуче Ьэм сатучы кооперативларныц саны артуда, авыл жирендэ 
эш урыннары саны артуда, авылда кадрлар теплэнеп калуда Ьэм авыл халкыныц 
исэбе тотрыклануда куренэчэк.

Куелган бурычларны хэл итунец максат индикаторлары 1 нче таблицада 
китерелде.

1 нче таблица

Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына матди-техник базаны 
яхшыртуга грант ярдэме буенча чараларныц пландагы индикаторлары

Индикаторныц исеме
Исэп

берэмлеге
2017 2018 2019 2020

Матди-техник базаларын дэулэт 
ярдэме белэн яхшырткан авыл 
хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц саны

берм. 10 10 10 10

Индикаторларны исэплэп чыгару ечен кирэкле абсолют курсэткечлэр 2 нче 
таблицада китерелде.
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2 нче таблица

Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларына матди-техник базаны 
яхшыртуга грантлар биру чараларын гамэлгэ ашыру очен федераль бюджет Ьэм 

Татарстан Республикасы бюджеты ассигнованиелэре кулэме

Курсэткеч

Исэп
берэ
млег

е

2017 2018 2019 2020

Авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларына матди-техник 
базаны яхшыртуга грантлар биру 
чараларын гамэлгэ ашыру ечен 
Татарстан Республикасы бюджеты 
ассигнованиелэре кулэме

млн.
сум

10 10 10 10

Программаны гамэлгэ ашыру нэтижэсе 3 нче таблицада китерелгэн сан 
курсэткечлэре белэн билгелэнэ, алар объективлык, дереслек, ачыклык Ьэм 
нисбэтлелек критерийларына жавап бирэ.

3 нче таблица

Программаны гамэлгэ ашырудан котелэ торган нэтижэлэр

Курсэткечнец исеме
Исэп

берэмлеге
2017 2018 2019 2020

Матди-техник базаларын дэулэт 
ярдэме белэн яхшырткан авыл 
хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц саны

берэмлек 10 10 10 10

Эш урыннары булдыру берэмлек 44 44 44 44
Сатылган авыл хужалыгы 
продукциясе кулэме артымы

% 10 10 10 10

2017 -  2020 елларда 40 кооперативный матди-техник базасын булдыру Ьэм 
яхшырту тубэндэгелэргэ мемкинлеклэр бирэчэк:

1. Кооперативлар эшендэ катнашу хисабына авыл хужалыгы продукциясен 
саклау Ьэм эшкэртунец заманча технологиялэреннэн авыл хужалыгы товарларын 
житештеручелэрнец файдалана алуын тээмин итэргэ;

2. Авыл хужалыгы чималын саклау Ьэм эшкэрту очен житештеру базалары 
булмаган авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец финанс чыгымнарын
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авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец житештеру белэн бэйле 
булмаган югалтуларын азайту хисабына киметергэ;

3. Сыйфатлы авыл хужалыгы продукциясен житештеруне 
стимуллаштырырга;

4. Авыл хужалыгы продукциясе базарында кече формалар эшчэнлегенец 
конкуренциягэ сэлэтле булуын арттырырга;

5. Авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрнец Ьэм авыл халкыныц 
керемнэрен арттырырга;

6. Авыл территориялэрен тотрыклы устеру Ьэм узлэштеру, шулай ук авыл 
Жирендэ халыкны урнаштыруныц хэзерге системасын саклап калу очен шартлар 
тудырырга;

7. Хужалык итунец кече формаларында, шул исэптэн шэхси ярдэмче 
хужалыкларда, авыл халкыныц эш белэн тээмин ителуен арттыру Ьэм авыл 
жирендэге гадэти яшэу рэвешлэрен саклап калу рэвешендэ социаль нэтижэ 
алырга.

4. Программа чараларыныц исемлеге Ьэм тасвирламасы

4.1. Программаны гамэлгэ ашыру механизмы муниципаль 
берэмлеклэрнец кооперативларга грантлар биру буенча чараларны башкарганда 
барлыкка килэ торган чыгым йоклэмэлэрен финанслауга федераль бюджеттан 
Ьэм Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидиялэр бирудэн гыйбарэт.

4.2. Грант рэвешендэ дэулэт ярдэмен алуда кооперативларныц тубэндэге 
бер яки берничэ авыл хужалыгы продукциясе торен жыю, кабул иту, саклау, 
хэзерлэп кую, сатуга эзерлэу, сортларга аеру, терле дэрэжэдэ эшкэрту 
эшчэнлегенэ естенлек бирелэ:

ит терлекчелеге продукциясен, чалу цехларын да кертеп -  12 берэмлек 
(Африка дуцгыз чумасы таралу куркынычы зур булган тебэклэрдэге 
дуцгызчылыктан тыш);

сет -  8 берэмлек;
бэрэцге Ьэм яшелчэлэр -  6 берэмлек;
кош-кортларны чалу, эшкэрту буенча гамэлдэге авыл хужалыгы эшкэрту 

кулланучылар кооперативларын реконструкциялэу -  6 берэмлек;
жилэк-жимеш Ьэм кыргый жилэк-жимеш -  8 берэмлек.
4.3. Программа Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгында 

каралырга Ьэм сайлап алынырга тиеш.
4.4. Программаныц катнашучыларын кимендэ 10 авыл хужалыгы 

товарларын житештеручене берлэштеруче гамэлдэге яки тезелэ торган авыл 
хужалыгы кулланучылар эшкэрту Ьэм авыл хужалыгы кулланучылар сату 
кооперативлары яки, эгэр табышларыныц 70 проценты авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативларыныц эшчэнлек терлэренэ туры килэ торган 
эшчэнлек терлэрен -  авыл хужалыгы продукциясен саклау ечен хэзерлэп кую,
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саклау, эшкэрту Ьэм сату -  гамэлгэ ашыру нэтижэсендэ алынса, кулланучылар 
жэмгыятьлэре тэшкил итэ.

Авыл хужалыгы кооперативларын сайлап алуны, Россия Федерациясе 
норматив актларына нигезлэнеп, Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-толек министрлыгы (алга таба -  Министрлык) тарафыннан тозелгэн конкурс 
комиссиясе башкара.

4.5. Конкурс буенча сайлап алуда катнашу ечен кооператив житэкчесе, 
Программада катнашучыларга карата куелган талэплэргэ туры килуен раслый 
торган документларны Ьэм ике несхэдэ теркэлгэн документларныц исемлеген 
беркетеп, конкурс комиссиясенэ заявка бирэ. Документларны кабул иту турында 
тамга салынган бер несхэ кооперативта кала.

Конкурс буенча сайлап алуда катнашу ечен заявка биргэндэ кооператив 
житэкчесе кооператив эгъзаларыннан Ьэм кооператив житэкчелегеннэн аларныц 
персональ мэгълуматларын эшкэрту Ьэм биругэ ризалыгын да тапшыра.

Гариза бируче конкурсный телэсэ кайсы баскычында узенец заявкасын кире 
алырга хокуклы. Моныц ечен кооператив житэкчесе конкурс комиссиясенэ 
тиешле гариза бирэ.

4.6. Программада катнашучыларны сайлап алу конкурсы тубэндэге 
баскычларны уз эченэ алырга тиеш:

конкурс турында Ьэм аны уткэру сроклары хакында халыкка хэбэр иту;
Программада катнашучыларны сайлап алуга заявкалар кабул иту;
кооператив устеру буенча булган мемкинлеклэрен ейрэну ечен 

Министрлык Ьэм Татарстан фермерлары Ьэм крестьян хужалыклары 
ассоциациясе вэкиллэренец кооперативка (конкурста катнашучы) барып кайтуы 
(заявка кабул иту датасы белэн турыдан-туры сейлэшу уткэру датасы арасында);

конкурс комиссиясенец заявкалар турында фикер алышуга Ьэм 
конкурсантларны турыдан-туры сейлэшугэ керту мэсьэлэсенэ багышланган 
утырышлары;

конкурс комиссиясе карарларын (беркетмэдэн еземтэлэрне) тиешле 
материалларны тапшырмаган гариза биручелэргэ комиссия секретаре тарафыннан 
тапшыру;

кооператив житэкчесе, проектка ярдэм иту йеклэмэсен алган банк 
учреждениесе вэкиле (эгэр кооператив кредит акчаларын жэлеп итуне куз 
алдында тоткан очракта), проектныц поручительлэре Ьэм проект гамэлгэ 
ашырылачак жирлекнец жирле узидарэ органы житэкчесе белэн турыдан-туры 
сейлэшу;

гариза биручелэргэ комиссия секретаренец конкурс комиссиясе карарларын 
(беркетмэдэн еземтэлэр) тапшыруы.

4.7. Программада катнашучыларны сайлап алу конкурсы жэмэгатьчелек 
ечен ачык рэвештэ узарга тиеш.
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Конкурс комиссиясе составына Татарстан Республикасы дэулэт 
хезмэткэрлэре Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр булып тормаган кимендэ 
50 процент эгъза кертелергэ тиеш. Аныц составына шулай ук ижтимагый 
оешмалар, берэмлеклэр Ьэм берлэшмэлэр вэкиллэрен, авыл хужалыгы 
кооперативлары ревизия берлеклэре житэкчелэрен керту тэкъдим ителэ.

Конкурс комиссиясе утырышларына хокук саклау Ьэм кузэтчелек 
органнары вэкиллэрен, жирле узидарэ органнары вэкиллэрен чакырырга, шулай 
ук конкурс комиссиясе утырышларына массакулэм мэгълумат чаралары 
вэкиллэренец, юридик затларныц Ьэм индивидуаль эшкуарларныц керэ алуын 
тээмин итэргэ тэкъдим ителэ.

4.8. Кооперативларныц матди-техник базасын яхшыртуга грант дигэндэ 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц “2013 -  2020 елларга 
Татарстан Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы 
продукциясе, чималы Ьэм азык-толек базарларын жайга салу” дэулэт 
программасын раслау турында” 2013 елныц 8 апрелендэге 235 номерлы карары 
белэн расланган “2013 — 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 
хужалыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы продукциясе, чимал Ьэм азык-толек 
базарларын жайга салу” дэулэт программасы нигезендэ дэулэт ярдэменец башка 
юнэлешлэре кысаларында капланмый торган чыгымнарны финанслашу очен 
кооперативный Россия кредит оешмасында ачылган счетына федераль бюджеттан 
Ьэм Татарстан Республикасы бюджетыннан яки жирле бюджеттан кучерелэ 
торган акчалар ацлашыла.

Программада катнашучы грантны тубэндэге максатларга тота ала: 
сотне, авыл хужалыгы терлеге, кош-корт итен, балыкны Ьэм 

аквакультураны, бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жимешлэрне Ьэм 
жилэклэрне, шул исэптэн кыргый усэ торганнарын саклау ечен хэзерлэу, саклау, 
эзерлэп кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, суыту Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын сатуга эзерлэу буенча 
производство объектларын тезу, реконструкциялэу яки модернизациялэугэ;

сетне, авыл хужалыгы терлеге, кош-корт итен, балыкны Ьэм 
аквакультураны, бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жимешлэрне Ьэм 
жилэклэрне, шул исэптэн кыргый усэ торганнарын саклау ечен хэзерлэу, саклау, 
эзерлэп кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, суыту, авыл 
хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын сатуга эзерлэу, теяу, 
бушату, эшлэп чыгарыла торган (житештерелэ торган Ьэм эшкэртелэ торган) 
продукциянец сыйфатына Ьэм куркынычсызлыгына производство контроле Ьэм 
дэулэт ветеринария-санитария экспертизасын ясау лабораториялэрен жиЬазлау 
(авыл хужалыгы продукциясенец сыйфатын анализлау ечен жиЬазлар сатып алу) 
ечен билгелэнгэн производство объектлары ечен жиЬазлар Ьэм техника сатып 
алуга Ьэм монтажлауга. Курсэтелгэн жиЬазларныц Ьэм техниканыц исемлеге
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Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгыныц “Россия Федерациясе 
Хекумэтенец 2016 елныц 30 декабрендэге 1556 номерлы карары белэн расланган 
Агросэнэгать комплексын устерунец региональ программаларыныц максат 
курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту ечен Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу кагыйдэлэрендэ 
каралган документларны раслау турында” 2017 елныц 31 гыйнварындагы 
45 номерлы боерыгы белэн (алга таба -  Россия Авыл хужалыгы министрлыгы) 
расланган.

авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын 
транспортлау, ташыганда саклануын тээмин иту Ьэм сату ечен 
махсуслаштырылган транспорт, фургоннар, прицеплар, ярымприцеплар, 
вагоннар, контейнерлар сатып алуга. Курсэтелгэн техника исемлеге Россия 
Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы тарафыннан раслана;

сотне, авыл хужалыгы терлеге, кош-корт итен, балыкны Ьэм 
аквакультураны, бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жимешлэрне Ьэм 
жилэклэрне, шул исэптэн кыргый усэ торганнарын саклау ечен хэзерлэу, саклау, 
эзерлэп кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, суыту Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын сатуга эзерлэу, теяу, 
бушату Ьэм транспортлау ечен жиЬазларны Ьэм техник чараларны лизингка алу 
шартнамэлэре буенча кертемнэрнец бер елешен (лизинг предметларыныц гомуми 
бэясеннэн иц кубе 8 процент кулэмендэ) тулэугэ.

4.9. Конкурс комиссиясе кооператив чыгымнарыныц жентекле планын 
раслый.

Чыгымнар планыныц Ьэр статьясы грант Ьэм уз акчалары исэбеннэн 
тубэндэге нисбэттэ берьюлы финансланырга тиеш: грант исэбеннэн иц кубе 
60 процент Ьэм кооперативный уз акчаларыннан кимендэ 40 процент.

Чыгымнар планына узгэрешлэр керту талэп ителгэн очракта, курсэтелгэн 
узгэрешлэр конкурс комиссиясе тарафыннан килештерелэ Ьэм раслана. 
Узгэрешлэр проектныц куэтен киметерлек булырга тиеш тугел.

4.10. Матди-техник базаны яхшыртуга алынган грант расланган чыгымнар 
планы нигезендэ кооператив тарафыннан 18 ай эчендэ тотылып бетэ.

4.11. Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары рэислэре квартал саен 
Министрлыкка Министрлык раслаган форма буенча матди-техник базаны 
яхшыртуга грантлар акчаларыныц максатчан тотылуы турында хисап 
тапшыралар.

Тапшырыла торган хисапларныц дереслеген Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц Татарстан Республикасы муниципаль 
районнарындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэлэре тикшереп тора.

4.12. Министрлык акчаларныц кооперативларга барып житуен Ьэм алар 
тарафыннан максатчан тотылуын тикшереп торуны тээмин итэ.
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Кооперативный матди-техник базасын яхшыртуга алынган грант 
Программада катнашучы тарафыннан максатчан билгелэнешендэ 
файдаланылмаса, аньщ суммасына тигез акчалар Россия Федерациясе Ьэм 
Татарстан Республикасы законнары нигезендэ тиешле бюджетка кире 
кайтарылырга тиеш.

4.13. Грант ярдэме акчаларыныц югалмавын Ьэм максатчан файдалануын 
тээмин иту максатларында Министрлык Программаны гамэлгэ ашыру 
механизмнарына кагылышлы норматив хокукый актларында Программада 
катнашучыныц уз йоклэмэлэрен тээмин итуенец финанс чыганакларын билгели.

4.14. Программада катнашучылар авыл кооперативларыныц региональ Ьэм 
ботенроссия съездларын, кооперативларныц эшчэнлек юнэлешлэре буенча 
фэнни-гамэли конференциялэрне, тематик кургэзмэлэрне эзерлэудэ Ьэм уткэрудэ 
катнашалар, шулай ук консультациялэр Ьэм кооператив кадрларыныц 
квалификациясен кутэру буенча уку курсларын уткэру юлы белэн кооперативлар 
эгъзаларыныц белем дэрэжэсен даими кутэреп торуны максат итеп куялар.

Министрлык, ведомство буйсынуындагы агрария мэгариф учреждениелэре 
базасында уку-укыту программалары буенча уку момкинлеклэрен биреп, 
Программада катнашучыларга булышлык курсэтэ.

5. Программаны гамэлгэ ашыру сроклары

Программа 2017-2020 елларда гамэлгэ ашырыла.

6. Программаны гамэлгэ ашыруныц социаль, икътисадый Ьэм 
экологик нэтижэлэренэ тасвирлама

6.1. Программаныц максатка ирешудэ керткэн олешенэ гомуми бэя:
- Программаны гамэлгэ ашыру авыл хужалыгы елкэсендэ Россия 

Федерациясенец Ьэм Татарстан Республикасыныц стратегик максатларына, эйтик, 
узебезнец авыл хужалыгы продукциясенец конкурентлыкка сэлэтен финанс 
тотрыклылыгына Ьэм авыл хужалыгын модернизациялэугэ нигезлэнеп артыруга; 
авыл территориялэрен тотрыклы устеругэ, авыл халкыныц эш белэн тээмин ителу 
Ьэм яшэу дэрэжэсен кутэругэ ирешергэ ярдэм итэчэк.

6.2. Программаны гамэлгэ ашыруныц социаль, икътисадый Ьэм экологик 
нэтижэлэре.

Программа чараларын гамэлгэ ашыру нэтижэсендэ шэхси ярдэмче Ьэм 
крестьян фермер хужалыкларыныц, кече Ьэм урта авыл хужалыгы оешмаларыныц 
авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм сату кулэмнэренец артуы 
планлаштырыла.
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6.3. Программаны гамэлгэ ашыргандагы куркынычлыкларга бэя. 
Чынбарлыкта ирешелгэн Программа нэтижэлэренец алдан 

планлаштырылганнарыннан узгэ булуына йогынты ясарлык тышкы шартларга 
Ьэм куркынычлыкларга тубэндэгелэр керэ:

1. Азык-телек товарларына бэялэрнен, шул исэптэн импорт продукциясе 
керу хисабына, иц тубэнгэ тешуе;

2. Тезелеш материалларына, техникага Ьэм жцЬазларга бэялэрнец 
инфляция темпларына бэйле кетелэ торган кутэрелуеннэн тагы да 
кубрэк артуы;

3. Форс-мажор шартлар.
Курсэтелгэн куркынычлыклар кооператив эшчэнлегенэ бэяле тугел. Шуца курэ 
аларныц булуын алдан фаразлап кую мемкин тугел.

7. Бюджет акчаларыныц нэтижэле тотылуына бэя

7.1. Программаныц икътисадый нэтижэлелеге тубэндэге курсэткечлэр 
буенча бэялэнэ:

4 нче таблица
Программа буенча бюджет акчаларын тоту нэтижэлелеге

Курсэткечлэр
Исэп

берэмле
ге

2017 2018 2019 2020
2017-
2020
еллар

1. Россия Федерациясе 
бюджетыннан 
субсидиялэр кулэме

млн. сум 120 120 120 120 480

Татарстан
Республикасы
бюджеты

млн. сум 30 30 30 30 120

Кооперативлар
акчалары

млн. сум 100 100 100 100 400

Барлыгы: млн. сум 250 250 250 250 1000
2. Матди-техник 
базаларын грантлар 
хисабына яхшырткан 
кооперативларныц 
саны

берэмле
к 10 10 10 10 40

3. 0СТЭМЭ эш 
урыннары булдыру -

берэмле
к 44 44 44 44 176
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барлыгы
Программаныц гамэлгэ ашырылуы нэтижэлелегенэ бэя бируне максат 

индикаторларына таянып башкару максатка ярашлы булачак, аларныц зурлыгын 
исэ килешулэрдэ билгелэу тэкъдим ителэ.

8. Программаныц нэтижэлелегенэ бэя биру методикасы

Программаныц нэтижэлелегенэ бэя биру авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативлары -  Программаныц жицучелэре тарафыннан тапшырыла торган 
хисапка нигезлэнеп башкарыла. Хисап биру формалары Министрлык тарафыннан 
“Россия Федерациясе Хокумэтенец 2016 елныц 30 декабрендэге 1556 номерлы 
карары белэн расланган Агросэнэгать комплексын устерунец региональ 
программаларыныц максат курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту ечен Россия 
Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру 
Ьэм булу кагыйдэлэрендэ каралган документларны раслау турында” 2017 елныц 
31 гыйнварындагы 45 номерлы боерыгы белэн раслана.

Программа чараларыныц гамэлгэ ашырылуы нэтижэлелеге шулай ук 
дэулэтнец статистик Ьэм ведомствоныц тармак формалары буенча бирелгэн 
хисаплылыкка ясалган анализны исэпкэ алып билгелэнэ:

1-кооператив формасы -  “Авыл хужалыгы эшкэрту кулланучылар 
кооперативы эшчэнлеге турында белешмэлэр”;

2-кооператив формасы -  “Тээмин иту -  сату авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативы эшчэнлеге турында белешмэлэр”;

4-кооператив формасы -  “Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары 
(эшкэрту, тээмин иту -  сату Ьэм кредит кооперативларыннан тыш) эшчэнлеге 
турында белешмэлэр”;

П-2 формасы -  “Ивестиция эшчэнлеге турында белешмэлэр”;
П-4 формасы -  “Хезмэткэрлэрнец саны Ьэм хезмэт хакы турында 

белешмэлэр”;
П-6 формасы -  АПК “Агросэнэгать комплексы оешмалары эшчэнлегенец 

тармак курсэткечлэре турында хисап”;
П-10 формасы -  АПК “Максатчан финанслау чаралары турында хисап”;
1-спрК формасы -  “Авыл хужалыгы кулланучылар кредит кооперативлары 

эшчэнлеге нэтижэлэре турында мэгълумат”;
1-спр формасы -  “Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары (кредит 

кооперативларыннан тыш) эшчэнлеге нэтижэлэре турында мэгълумат”;
1-торг формасы -  “Кулланучылар жэмгыятьлэренец сэудэ эшчэнлеге 

турында белешмэлэр”;
2 форма -  “Авыл хужалыгы продуктларын, кыргый усэ торган чималны, 

терлекчелек чималын Ьэм башка чималны сатып алу турында белешмэлэр”;
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1-П формасы -  “Кулланучылар кооперациясе системасында продукция 
житештеру турында белешмэлэр”.

Сыйфат алымы: курсэткечлэрнец планлаштырылган зурлыкларына Ьэм 
максат индикаторларына ирешу

9. Программаны гамэлгэ ашыру ечен бюджет ассигнованиелэре
кулэмен нигезлэу

Программаны гамэлгэ ашыру ечен бюджет ассигнованиелэре кулэмнэрен 
нигезлэу кооперативларныц матди-техник базасын яхшыртуныц пилот 
проектларын, алар тубэндэге юнэлешлэр буенча авыл хужалыгы продукциясен 
эшкэртуне Ьэм логистика узэклэрен устеруне куз алдында тота, гамэлгэ ашыру 
мемкинлеген тээмин иту зарурлыгыннан чыгып бирелде:

1. Яшелчэлэрне Ьэм бэрэцгене кабул иту, саклау, юу, сортларга аеру, 
фасовкалау буенча логистика узэген тезу Ьэм технологик жиЬазлау -  
продукцияне кабул иту буенча елына 30 мец тонналы, саклау буенча 12 мец♦
тонналы куэтле 6 данэ (алга таба -  Логистика узэге) . -  240,0 млн. сум.

2. Ж^итештеручэнлеге елына 5500 тонна булган сет эшкэрту мини-заводын, 
инфраструктураны Ьэм коммуникациялэрне исэпкэ алмыйча, тулысынча 
комплектациялэу (алга таба -  8 данэ Мини-завод) -  320,0 млн. сум.

3. Терлекчелектэ симерту буенча авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын тезу Ьэм устеру, ит комбинатларын технологик жиЬазлауны 
булдыру Ьэм яхшырту -  тэулегенэ 25 -  30 баш терлек чалу Ьэм тэулегенэ 22,5 
тонна ит эшкэрту куэте белэн 12 данэ, монда инфраструктура Ьэм 
коммуникациялэр исэпкэ алынмый, (алга таба -  ит комбинаты) -  480 млн. сум .

4. Кош-корт устеру, чалу Ьэм эшкэрту буенча эшли торган авыл хужалыгы 
эшкэрту кулланучылар кооперативларын реконструкциялэу -  3000 тонна кош- 
корт итенэ каралган 6 данэ -  240,0 млн. сум.

5. Ж^илэк-жимешлэрне, кыргый жилэклэрне саклау, эшкэрту -  1 данэ -  
320 млн. сум.

Шул у к вакытта тубэндэге шартлар утэлэ:
1. Грант кулэме проект буенча гомуми чыгымнарныц 60 процентыннан артык 

булырга тиеш тугел;
2. Федераль бюджет белэн Татарстан Республикасы бюджеты акчалары 

нисбэте 70 процентка 30 процент булырга тиеш.

2017 2018 2019 2020
Финанслауныц 
берлэштерелгэн кулэме, 
млн.сум

250 250 250 250

Россия Федерациясе 
бюджетыннан субсидиялэр 
кулэме, млн.сум

120 120 120 120

Татарстан Республикасы 
бюджеты, млн.руб 30 30 30 30

Кооперативлар акчалары, 100 100 100 100
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млн.сум
Г рант алучы кооперативлар 
саны 10 10 10 10

Бер кооперативка уртача грант 
кулэме, млн. сум 15 15 15 15

*Курсэтелгэн куэттэге производстволарны комплектациялэунен уртача бэясе, 2016 ел бэялэрендэ

Программа чараларын гамэлгэ ашыру ечен тубэндэгелэр талэп ителэ: 
тиешле ел бэялэрендэ алганда, кооперативлар акчаларын да кертеп, 

финанслауныц барлык чыганакларыннан 1000 млн.сум, шул исэптэн:
2017 елда -  250 млн. сум; 2018 елда -  250 млн. сум; 2019 елда -  250 млн. 

сум; 2020 елда -  250 млн. сум.
Программа чараларын федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 

бюджетыннан, шулай ук бюджеттан тыш чыганаклардан финанслау кулэмнэре 
тиешле финанс елына Ьэм план чорына бюджетлар эзерлэгэндэ 
тегэллэштерелергэ мемкин.

10. Программаны гамэлгэ ашыру белэн идарэ иту системасына
тасвирлама

Программаны гамэлгэ ашыру белэн идарэ иту, административ, контроль 
функциялэрен гамэлгэ ашыруга, Программаныц утэлешенэ мониторинг Ьэм 
анализ ясауга кооператив оешмаларны, ассоциациялэрне Ьэм берлеклэрне киц 
жэлеп итеп, идарэ итунец, хезмэттэшлекнец Ьэм вэкалэтлэр бирунец дэулэт Ьэм 
кооператив формалары партнерлыгы принципларына нигезлэнеп башкарыла.

Программага идарэ итуне оештыру Ьэм аны гамэлгэ ашыру барышын 
тикшереп тору Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы тарафыннан башкарыла.



2017 елныц J /  . 0 3 .________ 3<>fx — пр
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган программага
1 нче кушымта

Тэулегенэ 30 баш терлек чалу Ьэм тэулегенэ 22,5 тонна ит эшкэрту куэте булган ит 
комбинатын тезу Ьэм технологик ждаИазлау бэясен алдан исэплэп чыгару

№
т/б

Исеме Бэясе, 
мец. сум

1. Тезелеш-монтаж эшлэренэ, шул исэптэн исэптэн тубэндэгелэрне тезу ечен 
тотылган чыгымнар (мец сум):

18,400

а/ терлекне чалу алдыннан асрау боксларын
б/ чалу цехын
в/ ит суыту Иэм катыру камераларын
г/ярдэмче булмэлэрне
- администрация-квнкуреш булмэлэре;
- склад булмэлэре
- тире тозлау Ьэм аларны саклау ечен каралган булмэлэрне
д/ ит эшкэрту цехларын
е) эчке юлларны салу Иэм территорияне твзеклэндеру

2. Технологик жиЬазларга тотыла торган чыгымнар, шул исэптэн: 11,200
Су эчеру системасы
Тирес жыю системасы
Вентиляция системасы
Су белэн тээмин иту Ьэм канализация системасы
Чалу ечен каралган жиЬазлар
Эчэк чималы субпродуктларын беренчел эшкэрту Ьэм тирене тозлау ечен 
каралган жайланма
Колбасалар Ьэм ярымфабрикатлар житештеру жайланмалары
Суыту Ьэм катыру жиЬазлары

3. Техника сатып алу чыгымнары, шул исэптэн: 8,800
Технологик транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронталь погр. + кара)
Суытылган Ьэм катырылган итне ташу ечен суыткычлы рефрижераторлар (3 
берэмлек)
Терлекне китеру ечен каралган транспорт
Барлык чыгымнар (инфраструктура Иэм коммуникациялэр тезуне 
исэпкэ алмыйча)

4. Инфраструктура булдыру Ьэм коммуникация китеру чыгымнары, шул 
исэптэн:

5,600

- килу юлларын тезу;
- техник шартлар булдыру;

-янгын-сак сигнализациясе Иэм саклау максатыннан видеокузэту системасы
- электртапшыргыч линиялэр, трансформатор подстанциясе Ьэм резерв 

электр биру чыганагы
- чистарту корылмалары;



- су китеру Иэм су алып киту линиялэре булган суэтем башнясы
БА]РЛЫГЫ мец сум 44,00



2017 елныц 3 /  0 5 ________пр
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган программага
2 нче кушымта

Дитештеручэнлеге елына 5500 тонна булган сет эшкэрту мини-заводын тезу Ьэм 
технологик ждеИазлау бэясен алдан исэплэп чыгару

№
т/б Исеме Бэясе, 

мец сум

1. Тезелеш-монтаж эшлэренэ чыгымнар (мец сум), шул исэптэн: 16,200
а/ 3 сет суыткычны урнаштыру ечен 3 сет щыю пункты булмэлэре
б/лабораториясе булган сет кабул иту булеге
в/сет эшкэрту Иэм савытларга тутыру цехы

г/ суыту камералары
д/ярдэмче булмэлэре:

- администрация-кенкуреш булмэлэре;
- склад булмэлэре
- техника ечен лапас

д) эчке юлларны салу Иэм территорияне тезеклэндеру

2. Технологик жпЬазларга тотыла торган чыгымнар (мец сум), шул исэптэн: 14,800
Кабул иту пунктларына урнаштыру ечен 1,5 тонна сыйдырышлы суыткыч 
танклар (3 данэ)
Кабул иткэндэ улчи торган улчэулэр
5 тонналык узеннэн-узе чистаручы суыткыч танк (сет заводыныц узендэ)
Технологик жиЬаз (сет аеру сепараторы, ванналар, насослар, сетуткэргечлэр, 
компрессор, чистарткыч, пастеризатор, сет Ьэм сет естен савытларга тутыру 
буенча ярымавтомат линия, эремчек Ьэм йомшак сортлы сыр житештеру 
линиясе).
Вентиляция системасы
Су белэн тээмин иту Ьэм канализация системасы
Суыткыч жиЬазлар

3. Техника сатып алу чыгымнары (мец сум), шул исэптэн: 9,100

Эзер продукцияне ташу ечен суыткыч рефрижератор
Сет жыю пунктларыннан сетне алып килу ечен транспорт
Барлык чыгымнар (инфраструктураны Ьэм коммуникациялэрне исэпкэ 
алмыйча), мец сум

40,100

4.
Инфраструктура булдыру Ьэм коммуникация китеру чыгымнары (мец 
сум), шул исэптэн:

3,9

- электртапшыргыч линиялэр, трансформатор подстанциясе Ьэм резерв 
электр биру чыганагы

Инфраструктура Иэм коммуникациялэрне исэпкэ алып, жптештеручэнлеге 
елына 1100 тонналык тулысынча жпЬазланган сет эшкэрту мини-заводыныц 
бэясе

44,00



2017 елныц 3 f  ,-03 .________- пр
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган программага
3 нче кушымта

Яшелчэлэрне Ьэм бэрэцгене кабул иту, саклау, юу, сортларга аеру, фасовкалау 
буенча елына 30 мец тонна кабул иту куэте, 4 мец тонна саклау куэте булган 
логистика узэген тезу Ьэм технологик экиЬазлау бэясен алдан исэплэп чыгару

№
т/б

Исеме Бэясе, 
мец сум

1. Тезелеш-монтаж эшлэренэ чыгымнар, шул исэптэн тубэндэгелэрне тезу ечен 
тотылган чыгымнар (мец сум):

15,200

а/ лабораториялэре булган кабул иту Иэм сортларга аеру бинасын
б/яшелчэ саклау урыннарын

в/ бэрэцге саклау урыннарын
г/яшелчэ Иэм бэрэцге юу Иэм савытларга тутыру бинасын
д/ярдэмче булмэлэрне:
- администрация-кенкуреш булмэлэрен;
- хущалык булмэлэрен (тара Иэм инвентарь ечен складлар)
- автотранспортны кую Иэм ремонтлау ечен лапасларны
е) эчке юлларны салу Иэм территорияне твзеклэндеру

2. Техно логик жиЬазларга тотыла торган чыгымнар (мец сум), шул исэптэн: 21,100

Вентиляция системасы
Су белэн тээмин иту Ьэм канализация системасы
Сортларга аеру жайланмасы
Продукцияне эшкэрту жайланмасы
Савытларга тутыру жайланмасы
Суыту Ьэм катыру жиЬазлары

3. Техника сатып алу чыгымнары (мец сум), шул исэптэн: 4,300
Технологик транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронталь погр. + кара) 2 шэр берэмлек
Эзер продукцияне ташу ечен суыткыч рефрижераторлар
Яшелчэ Иэм бэрэцге жыю ечен транспорт
Барлык чыгымнар (инфраструктураны Ьэм коммуникациялэрне исэпкэ 
алмыйча), мец сум

40,600

4. Инфраструктура булдыру Ьэм коммуникация китеру чыгымнары (мец сум), 
шул исэптэн:

3,400

- килу юлларьш тезу;
- техник шартлар булдыру;

- янгын -сак сигнализациясе Иэм саклау максатыннан видеокузэту системасы
- электртапшыргыч линиялэр, трансформатор подстанциясе Иэм резерв электр 

биру чыганагы
БАРЛЫГЫ мец сум 44,00



2017 елныц S/-C>J .________ J&/l -  пр
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган программага
4 нче кушымта

Кош-корт устеру, чалу Ьэм эшкэрту буенча эшли торган авыл хужалыгы эшкэрту 
кулланучылар кооперативларын реконструкциялэу бэясен алдан исэплэп чыгару
№
т/б Исеме Бэясе, 

мец сум

1.
Тезелеш-монтаж эшлэренэ, шул исэптэн исэптэн тубэндэгелэрне тезу ечен 
тотылган чыгымнар (мен сум): 17,100

а/ кош-кортны чалу алдыннан асрау боксларын
б/ чалу цехын
в/ ит суыту Иэм катыру камераларын
г/ ярдэмче булмэлэрне
- администрация-квнкуреш булмэлэре;
- склад булмэлэре
- тире тозлау Иэм аларны саклау ечен каралган булмэлэрне
д/ ит эшкэрту цехларын
д) эчке юлларны салу Иэм территорияне тезеклэндеру

2. Технологик жпЬазларга тотыла торган чыгымнар, шул исэптэн: 13,200
Су эчеру системасы
Тирес жыю системасы
Вентиляция системасы
Су белэн тээмин иту Ьэм канализация системасы
Чалу жайланмасы
Эчэк чималы субпродуктларын беренчел эшкэрту Ьэм тирене тозлау 
жайланмасы
Колбасалар Ьэм ярымфабрикатлар житештеру жайланмасы
Суыту Ьэм катыру жиЬазлары

3. Техника сатып алу чыгымнары, шул исэптэн: 7,600
Технологик транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронталь погр. + кара)
Суытылган Ьэм катырылган итне ташу ечен суыткычлы рефрижераторлар 
(3 берэмлек)
Барлык чыгымнар (инфраструктура Ьэм коммуникациялэр тозуне 
исэпкэ алмыйча , мец сум

37,900

4. Инфраструктура булдыру Ьэм коммуникация китеру чыгымнары (мец 
сум), шул исэптэн:

6,100

- килу юлларын тезу;
- техник шартлар булдыру;

- янгын -сак сигнализациясе Иэм саклау максатыннан видеокузэту 
системасы
- электртапшыргыч линиялэр, трансформатор подстанциясе Иэм резерв 

электр биру чыганагы
- чистарту корылмалары;



- су китеру Ьэм су алып киту линиялэре булган суэтем башнясы
БАРЛЫГЫ мен сум 44,00



2017 елныц 3>f 01_______ f o f l  ~ np
номерлы TP Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган программага
5 нче кушымта

Бинаны колбаса цехы, ыслау цехы Иэм яшелчэлэрне, жилэк-щшешлэрне 
консервалау цехы итеп реконструкциялэу бэясен алдан исэплэп чыгару

№
т/б

Исеме
Бэясе, 

мец. сум

1.
Тезелеш-монтаж эшлэренэ чыгымнар, шул исэптэн тубэндэгелэрне тезу 
ечен тотылган чыгымнар (мец сум):

89,79

а/ лабораториялэре булган кабул иту Ьэм сортларга аеру бинасын
б/щилэклэрне саклау суыткычын

в/щимешлэрне саклау суыткычын
г/ щилэк-щимешлэрне юу Ьэм савытларга тутыру бинасын
д/ярдэмче булмэлэрне:

- администрация-квнкуреш булмэлэрен;
- хущалык булмэлэрен (тара Иэм инвентарь ечен складлар)
- автотранспортны кую Иэм ремонтлау ечен лапасларны
е) эчке юлларны салу Иэм территорияне тезеклэндеру

2. Технологик жиЬазларга тотыла торган чыгымнар (мец сум), шул исэптэн: -
Вентиляция системасы
Су белэн тээмин иту Ьэм канализация системасы
Сортларга аеру жайланмасы
Продукцияне эшкэрту жайланмасы
Савытларга тутыру жайланмасы
Суыту Ьэм катыру жиЬазлары

3. Техника сатып алу чыгымнары (мец сум), шул исэптэн:
Технологик транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронталь погр. + кара) 2 шэр 
берэмлек
Эзер продукцияне ташу ечен суыткыч рефрижераторлар
Ж^илэк-жимеш жыю ечен транспорт
Барлык чыгымнар (инфраструктура Ьэм коммуникациялэр тезуне исэпкэ 
алмыйча), мец сум

4.
Инфраструктура булдыру Ьэм коммуникация китеру чыгымнары (мец 
сум), шул исэптэн:
- килу юлларын тезу;
- техник шартлар булдыру;

- янгын -сак сигнализациясе Ьэм саклау максатыннан видеокузэту системасы
- электртапшыргыч линиялэр, трансформатор подстанциясе Ьэм резерв 

электр биру чыганагы
БАРЛЫГЫ мец сум 89,79



2017 елныц . О 3 ________№ /l-  нр
номерлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы белэн 
расланган программага
6 нчы кушымта

Ж^илэк-жимешлэрне Ьэм кыргый жилэклэрне саклау Ьэм эшкэрту ечен биналар 
булдыру Ьэм аларны технологик жиЬазлау бэясен алдан исэплэп чыгару

№
т/б Исеме Бэясе, мец 

сум

1.
Тезелеш-монтаж эшлэренэ чыгымнар, шул исэптэн тубэндэгелэрне 
тезу ечен тотылган чыгымнар (мец сум): 15,7

а/ лабораториялэре булган кабул иту Иэм сортларга аеру бинасын
б/щшэклэрне саклау суыткычын

в/щимешлэрне саклау суыткычын
г/ ж;илэк-ж;имешлэрне юу Иэм савытларга тутыру бинасын
д/ярдэмче булмэлэрне:
- администрация-квнкуреш булмэлэрен;
- хущалык булмэлэрен (тара Иэм инвентарь очен складлар)
- автотранспортны кую Иэм ремонтлау очен лапасларны
е) эчке юлларны салу Иэм территорияне твзеклэндеру

2. Технологик жиЬазларга тотыла торган чыгымнар (мен сум), шул исэптэн:

Вентиляция системасы 17,4
Су белэн тээмин иту Ьэм канализация системасы
Сортларга аеру жайланмасы
Продукцияне эшкэрту жайланмасы
Савытларга тутыру жайланмасы
Суыту Ьэм катыру жиЬазлары

3. Техника сатып алу чыгымнары (мен сум), шул исэптэн:
Технологик транспорт (Трактор МТЗ 1221+фронталь погр. + кара) 2 
шэр берэмлек

4,5

Эзер продукцияне ташу ечен суыткыч рефрижераторлар
Дилэк-жимеш жыю ечен транспорт
Барлык чыгымнар (инфраструктураны Ьэм коммуникациялэрне исэпкэ 
алмыйча ), мец сум

37,6

4.
Инфраструктура булдыру Ьэм коммуникация китеру чыгымнары (мец сум), 
шул исэптэн:

6,4

- килу юлларын тезу;
- техник шартлар булдыру;

- янгын -сак сигнализациясе Ьэм саклау максатыннан видеокузэту 
системасы
- электртапшыргыч линиялэр, трансформатор подстанциясе Иэм 

резерв электр биру чыганагы
БАРЛЫГЫ мец сум 77,1
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ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгына
2 нче кушымта

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын 

гамэлгэ ашыру кысаларында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын яхшыртуга грантлар биру турында

нигезлэмэ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын 
гамэлгэ ашыру кысаларында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын яхшыртуга грантлар биру турында 
нигезлэмэ (алга таба -  тиешенчэ Программа, Нигезлэмэ) Россия Федерациясе 
Бюджет кодексыныц 78 статьясына, Россия Федерациясе Хокумэтенец 
“Агросэнэгать комплексын устерунец региональ программаларыныц максат 
курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту ечен Россия Федерациясе субъектлары 
бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу турында” 2016 
елныц 30 декабрендэге 1556 номерлы карарына Ьэм Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц “2017 елга агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме 
чаралары турында” 2017 елныц 10 февралендэге 77 номерлы карарына ярашлы 
рэвештэ эзерлэнде.

Элеге Нигезлэмэ авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц 
матди-техник базасын яхшыртуга грантлар (алга таба -  грантлар) биру 
тэртибен Ьэм шартларын, шулай ук грантлар биру ечен конкурс нигезендэ 
сайлап алуны уткэру тэртибен билгели.

1.2. Грантлар бирунец максаты -  Татарстан Республикасында авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперациясе системасын устеру ечен шартлар 
тудыру.

1.3. Элеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган тешенчэлэр:
грант -  авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру 

максатларында элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктында каралган чараларга Россия 
Федерациясе Хокумэтенец “2013 -  2020 елларга авыл хужалыгын устеру Ьэм 
авыл хужалыгы продукциясе, чималы Ьэм азык-телек базарларын жайга салу 
дэулэт программасы турында” 2012 елныц 14 июлендэге 717 номерлы карары 
белэн расланган 2013 -  2020 елларга авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясе, чималы Ьэм азык-телек базарларын жайга салу дэулэт 
программасы нигезендэ Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы 
буенча органы территориаль булегендэ ачылган авыл хужалыгы кулланучылар 
эшкэрту кооперативыныц Ьэм (яки) авыл хужалыгы сату кооперативыныц 
хосусый счетына федераль бюджеттан, Татарстан Республикасы бюджетыннан 
Ьэм (яки) жирле бюджеттан кучерелэ торган акчалар;
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авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы -  авыл хужалыгы 
кулланучылар эшкэрту кооперативы Ьэм (яки) авыл хужалыгы сату 
кооперативы, авыл хужалыгы терлеге сотен, итен, кош-кортны, балык Ьэм 
аквакультура объектларын, бэрэцге, гомбэ, яшелчэ, жилэк-жимешлэрне, шул 
исэптэн кыргый усэ торганнарын, саклау ечен эзерлэп кую, саклау,хэзерлэп 
кую, эшкэрту, сортларга аеру, сую, беренчел эшкэрту, суыту эшчэнлеген алып 
бара, кооперативлар эгъзалары хокукларында (ассоциациядэге эгъзалыктан тыш) 
кимендэ 10 авыл хужалыгы товарларын житештеручене берлэштерэ, шул ук 
вакытта авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы табышларыныц кимендэ 70 
проценты эшкэрту Ьэм (яки) сату эшчэнлеген алып бару хисабына тупланырга 
тиеш, яисэ табышларыныц 70 проценты авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативлары эшчэнлегенец авыл хужалыгы продукциясен эзерлэу, саклау, 
эшкэрту Ьэм сату кебек терлэренэ охшаш эшчэнлек терлэре хисабына тупланса, 
кулланучылар кулланучылар жэмгыятьлэре (алга таба -  кооператив);

конкурс комиссиясе -  кооперативларныц матди-техник базасын 
яхшыртуга грантлар биру ечен кооперативларныц заявкаларын сайлап алу 
максатларында тезелгэн ведомствоара конкурс комиссиясе;

чыгымнар планы -  конкурс комиссиясе раславына гариза бируче 
тарафыннан тапшырылган гранттан файдалануныц юнэлешлэре буенча 
чыгымнарныц статьялап эшлэнгэн сметасы.

1.4. Грант алучы дип Татарстан Республикасында салым исэбендэ торучы 
Ьэм грантлар биругэ конкурс сайлап алуында жицучелэр буларак билгелэнгэн 
кооперативлар таныла (алга таба -  грант алучылар, конкурс).

2. Грантлар биру кулэме Ьэм шартлары

2.1. Грантлар кооперативларга техник-икътисадый нигезлэугэ ярашлы 
рэвештэ максатчан чыгымнарны финанслашу шартларында кире кайтарылмый 
торган итеп матди-техник базаны устеругэ бирелэ.

2.2. Грантлар кооперативный матди-техник базасын устеру чыгымнары 
планында билгелэнгэн Ьэр чыгым статьясыныц иц кубе 60 проценты 
кулэмендэ, лэкин бер кооперативка житмеш миллион сумнан артык булмаган 
кулэмдэ бирелэ.

2.3.Грантлар конкурс нэтижэлэре буенча Грант алучыларга тиешле финанс 
елына Ьэм план чорына Татарстан Республикасы бюджеты турында Татарстан 
Республикасы законында каралган бюджет ассигнованиелэре Ьэм билгелэнгэн 
тэртиптэ Министрлыкка дип расланган бюджет йеклэмэлэре лимитлары 
чиклэрендэ бирелэ.

2.4. Грантлар кооперативларныц матди-техник базасын яхшыртуга дэулэт 
ярдэменец башка юнэлешлэре кысаларында капланмаган чыгымнарын 
финанслашу ечен тубэндэгелэргэ бирелэ:

сетне, авыл хужалыгы терлеге итен, кош-кортны, балыкны Ьэм 
аквакультура объектларын, бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жилэк- 
жимешлэрне, шул исэптэн кыргый усэ торганнарын, саклау ечен хэзерлэу,
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саклау, эзерлэп кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, суыту 
Ьэм авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын сатуга 
эзерлэу буенча производство объектларын тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэугэ;

сотне, авыл хужалыгы терлеге итен, кош-кортны, балыкны Ьэм 
аквакультура объектларын, бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жилэк- 
жимешлэрне, шул исэптэн кыргый усэ торганнарын, саклау ечен хэзерлэу, 
саклау, эзерлэп кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, суыту, 
авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын сатуга эзерлэу, 
теяу, бушату, эшлэп чыгарыла торган (житештерелэ торган Ьэм эшкэртелэ 
торган) продукциянец сыйфатына Ьэм куркынычсызлыгына производство 
контроле Ьэм дэулэт ветеринария-санитария экспертизасын ясау 
лабораториялэрен жиЬазлау (авыл хужалыгы продукциясенец сыйфатын 
анализлау ечен жиЬазлар сатып алу) ечен билгелэнгэн производство 
объектлары ечен жиЬазлар Ьэм техника сатып алуга Ьэм монтажлауга. 
Курсэтелгэн жиЬазларныц Ьэм техниканыц исемлеге Россия Федерациясе Авыл 
хужалыгы министрлыгыныц “Россия Федерациясе Хекумэтенец 2016 елныц 30 
декабрендэге 1556 номерлы карары белэн расланган Агросэнэгать комплексын 
устерунец региональ программаларыныц максат курсэткечлэренэ ирешугэ 
ярдэм иту ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль 
бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу кагыйдэлэрендэ каралган 
документларны раслау турында” 2017 елныц 31 гыйнварындагы 45 номерлы 
боерыгы белэн (алга таба -  Россия Авыл хужалыгы министрлыгы) расланган.

авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аны эшкэрту продуктларын 
транспортлау, ташыганда саклануын тээмин иту Ьэм сату ечен 
махсуслаштырылган транспорт, фургоннар, прицеплар, ярымприцеплар, 
вагоннар, контейнерлар сатып алуга. Курсэтелгэн техника исемлеге Россия 
Авыл хужалыгы министрлыгы боерыгы белэн расланган;

авыл хужалыгы терлеген, балыкны Ьэм аквакультураны саклау, эзерлэп 
кую, эшкэрту, сортларга аеру, чалу, беренчел эшкэрту, сетне, итне, кош- 
кортны, бэрэцгене, гембэлэрне, яшелчэлэрне, жилэк-жимешлэрне, шул исэптэн 
кыргый усэ торганнарын, суыту Ьэм авыл хужалыгы продукциясен Ьэм аны 
эшкэрту продуктларын сатуга, теяугэ, бушатуга Ьэм транспортлауга эзерлэу 
ечен жиЬазларны Ьэм техник чараларны лизингка алу шартнамэлэре буенча 
кертемнэрнец бер елешен (лизинг предметларыныц гомуми бэясеннэн иц кубе
8 процент кулэмендэ) тулэугэ.

2.5. Грант тубэндэге шартлар утэлгэн очракта бирелэ:
а) конкурска гариза биру датасына кооператив эшчэнлеге срогы аныц 

теркэлу датасыннан 12 айдан кубрэк булырга тиеш;
б) кооператив Татарстан Республикасы территориясендэ законнарда 

билгелэнгэн тэртиптэ теркэлгэн Ьэм житештеру эшчэнлеген гамэлгэ ашыра;
в) кооператив авыл хужалыгы кооперативларыныц ревизия берлеге 

эгъзасы булып тора Ьэм ел саен Министрлыкка уз эшчэнлеге нэтижэлэре 
буенча ревизия бэялэмэсен тапшыра;
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г) кооперативные региональ программада билгелэнгэн эшчэнлек 
(тармак) юнэлеше буенча матди-техник базасын устеру, житештерелгэн Ьэм 
сатыла торган авыл хужалыгы продукциясе кулэмен арттыру планы, сарыф 
ителгэн акчаларны иц кубе 5 ел эчендэ чыгару срогы билгелэнгэн чыгымнар 
статьяларына нигезлэве бар;

д) кооператив сатып алына торган мелкэтнец, башкарыла торган 
эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец (алга таба -  Сатып алулар) 
исемнэрен, аларныц исэбен, бэясен, финанслау чыганакларын (Грант 
акчалары, уз акчасы Ьэм (яки) кредит акчалары) курсэтеп, чыгымнар планын 
тапшыра;

е) кооператив составында кимендэ 10 авыл хужалыгы товарларын 
житештеруче бар;

ж) гариза бирученец элеге Нигезлэмэгэ 5 нче кушымтада каралган 
тубэндэгелэр турында йоклэмэсе булу:

кооператив счетына акча кучкэн коннэн алып 18 ай эчендэ грант 
акчаларын куллану турында;

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алулар бэясенец кимендэ 
40 процентын, шул исэптэн турыдан-туры уз акчаларыннан кимендэ 
10 процентын тулэу турында;

грант акчаларын файдаланып сатып алынган мелкэтне кооперативный 
буленмэс фондына керту турында;

алынган Грант акчаларыныц кооператив тарафыннан элеге Нигезлэмэдэ 
каралмаган максатларда яки сроклары бозылып тотылган очракта, шулай ук 
кооператив таратылган яки Грант акчаларына сатып алынган молкэт тартып 
алынган (булэк ителгэн, арендага тапшырылган, алыш-биреш ясалган яки пай 
рэвешендэге кертем, гади кертем буларак кулланылган яисэ башка терле 
тартып алынган) очракта, грант акчаларын Грант биру турындагы шартнамэнец 
гамэлдэ булуныц биш еллык срогы беткэнче кире кайтару турында;

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына 
ел саен уз эшчэнлеге йомгаклары буенча ревизия бэялэмэсен тапшыру 
турында;

грант алган елда кооперативта грантныц Ьэр 3 млн. сумына кимендэ 
бер яца даими эш урыны, эмма кимендэ бер яца даими эш урыны булдыру 
турында;

яца даими эш урыннарын грант акчаларын тотып бетергэн датадан 
кимендэ 5 ел дэвамында саклап торырга;

грант алган кооператив тарафыннан сатылган авыл хужалыгы 
продукциясе кулэменец еллык артымы кимендэ 10 процент булу турында;

кооператив узе житештергэн авыл хужалыгы продукциясен, моца элеге 
кооператив тарафыннан бу кооператив эгъзалары житештергэн авыл хужалыгы 
чималыннан житештерелгэн беренчел эшкэрту продукциясе дэ керэ, жыю Ьэм 
эшкэрту, транспортлау, саклау кулэмнэренэ, шулай ук элеге кооператив 
эгъзалары ечен башкарылган эшлэргэ (хезмэт курсэтулэргэ) гомуми кулэмдэ 
кимендэ 50% туры килуне тээмин иту турында;

грант акчаларын тотып бетергэн датадан соц кимендэ 5 ел дэвамында
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финанс-хуж;алык эшчэнлеген башкару турында.
з) кооператив житэкчесе Россия Федерациясе законнары нигезендэ 

узенец персональ белешмэлэрен тапшыруга Ьэм эшкэртугэ ризалык бирэ;
и) кооперативка карата узгэртеп кору, юкка чыгару, банкротлык 

процедуралары уткэрелми Ьэм хужалык эшчэнлеген башкарырга чиклэулэр 
юк;

к) кооператив элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктында курсэтелгэн 
максатларга башка норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар 
нигезендэ Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан 
акча алучы булып тормый;

л) кооперативныц Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле 
бюджетына шул исэптэн башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэн 
субсидиялэрне, бюджет инветициялэрен кайтару буенча вакыты узган 
бурычлары Ьэм Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле 
бюджетына кайтарылырга тиешле вакыты узган башка бурычлары юк;

м) кооперативныц Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына Россия Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн 
салымнар, жыемнар Ьэм башка тулэу йеклэмэлэре юк;

н) кооперативныц матди-техник базасын устеругэ элек бирелгэн фант 
акчалары тулысынча тотылып беткэн вакыттан кимендэ бер ел вакыт уткэннэн 
соц булеп бирелергэ момкин.

3. Конкурс сайлавын уткэру тэртибе

3.1. Конкурс сайлавында катнашу ечен гариза бируче Министрлык 
билгелэгэн срокта тубэндэге документларны тапшырырга тиеш:

3.1.1. Элеге Нигезлэмэгэ 1 нче кушымтада каралган форма буенча 
кооперативныц матди-техник базасын яхшыртуга грант алу ечен конкурста 
катнашуга заявка (алга таба -  заявка);

3.1.2. Конкурс сайлавын уздыру башланган кенгэ кадэр иц кубе бер ай 
алдан Юридик затларныц бердэм дэулэт реестрыннан алынган еземтэнец 
кучермэсе йэ “Юридик затларныц бердэм дэулэт реестры язуы бите”;

3.1.3. Кооператив уставы кучермэсе;
3.1.4. Элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктындагы икенче абзацында каралган 

максатларга грант сорап мерэжэгать иткэндэ:
уз-узен жайга сала торган оешмага (алга таба -  СРО) проектлауга (тезугэ 

яки реконструкциялэугэ грант кулланылганда) рехсэт кучермэсе беркетелгэн 
локаль сметаларын Ьэм схема-сызымнарын (башкарылачак эшлэр урыны 
фотосы, объект булган очракта -  аныц эчен Ьэм тышын тешергэн фото) уз 
эченэ алган кушымтасы булган, дэулэт экспертизасын узган проект-смета 
документациясе кучермэсе;

тезугэ (реконструкциялэугэ) Ьэм (яки) файдалануга кертугэ (тезугэ яки 
реконструкциялэугэ грант кулланылганда) рехсэт кэгазе;

подрядчы оешмаларны жэлеп иткэндэ яки хужалык ысулын кулланганда, 
тезелеш-монтаж эшлэрен башкаруга башлангыч шартнамэлэрнец кучермэлэре;
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3.1.5. Элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктындагы еченче абзацында каралган 
максатларга грант сорап морэжэгать иткэндэ:

ЖиЬазлар сатып алуга башлангыч шартнамэлэрнец кучермэлэре;
монтаж эшлэрен башка чит оешмаларны жэлеп итеп башкаруга 

башлангыч шартнамэлэрнец кучермэлэре;
3.1.6. Элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктындагы дуртенче абзацында каралган 

максатларга грант сорап морэжэгать иткэндэ:
Россия Авыл хужалыгы министрлыгы боерыгы белэн раслана торган 

исемлек нигезендэ жиЬазлар Ьэм техника сатып алуга башлангыч шартнамэнец 
кучермэсе;

3.1.7. Элеге Нигезлэмэнец 2.4 пунктындагы бишенче абзацында каралган 
максатларга грант сорап морэжэгать иткэндэ:

ЖиЬазларны Ьэм техниканы лизингка алу шартнамэлэренец кучермэлэре;
3.1.8. Бизнес-план;
3.1.9. Кооперативныц буленмэс фонды счетында гариза бирученец уз 

акчаларыннан грант акчалары исэбеннэн остэмэ финанслана торган 
чыгымнарныц Ьэр статьясы бэясенец кимендэ 40 процентын тэшкил иткэн 
сумманыц булуын раслый торган документлар.

Гариза бирученец уз акчалары Ьэм (яки) кредит акчалары булуны раслый 
торган документлар тубэндэгелэр:

кооперативныц кредит оешмасында ачылган счетыннан оземтэ;
кирэкле акчаларны биру турында кредит оешмаларында алынган кредит 

шартнамэлэре кучермэлэре;
3.1.10. Кучемсез молкэтнец бердэм дэулэт реестрыннан кооперативныц 

узендэ булган (узендэге) кучемсез молкэт объектларына хокуклары турында 
оземтэлэрнец вэкалэтле орган тарафыннан таныкланган Ьэм конкурска заявка 
биргэн кенгэ кадэр иц кубе 30 кон элек бирелгэн кучермэсе (булган очракта);

3.1.11. Элеге Нигезлэмэгэ 2 нче кушымтада каралган форма буенча 
кооперативныц матди-техник базасын яхшырту чыгымнары планы проекты;

3.1.12. Элеге Нигезлэмэнец 3.1. пунктындагы “ж” пунктчасында каралган 
шартларны утэу турында гариза бирученец йеклэмэсе;

3.1.13. Элеге Нигезлэмэгэ 3 нче кушымта нигезендэ шэхси 
мэгълуматларны эшкэртугэ ризалык;

3.1.14. элеге Нигезлэмэгэ 4 нче кушымтада каралган форма буенча гариза 
бирученец анкетасы;

3.1.15. Кооперативныц урнашу урыны буенча салым органында исэпкэ 
куелу турында таныклык кучермэсе;

3.1.16. Y3 телэге белэн Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетларына Россия Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн 
салымнар, жыемнар Ьэм башка тулэу йоклэмэлэре булмау турында белешмэ;

3.1.17. Авыл хужалыгы кооперативлары ревизия берлегеннэн 
кооперативныц аныц эгъзасы булып торуы турында кооператив эгъзаларыныц 
исэбе курсэтелгэн белешмэ;

3.1.18. Салым салуныц гомуми (махсус) режимын куллана торган авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативлары очен хисапны кабул иту турында
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салым органы тамгасы салынган узган календарь елга бухгалтерия (финанс) 
хисабы кучермэсе йэ, хисап электрон рэвештэ тапшырылган очракта, аны кабул 
иту турында квитанция беркетелгэн хисап;

3.1.19. Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы хезмэткэрлэренец 
уртача айлык эш хакы турында Ьэм узган хисап чоры очен исэплэнгэн Ьэм 
тулэнгэн иминият кертемнэре буенча хисап тыпшырылу факты хакында Дэулэт 
учреждениесе -  Россия Федерациясе Пенсия фондыныц Татарстан 
Республикасы буенча булеге белешмэлэре;

3.1.20. Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы яки кулланучылар 
жэмгыяте вэкиле шэхесен таныклый торган документ кучермэсе;

3.1.21. Авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы яки кулланучылар 
Жэмгыяте вэкиле вэкалэтлэрен раслый торган документ кучермэсе.

3.2. Белешмэлэрнец дереслеге Ьэм тапшырылган документларныц чын 
булуы ечен жаваплылык кооператив житэкчесенэ йеклэнэ. Конкурс 
комиссиясенэ документлар эзерлэу Ьэм тапшыру белэн бэйле барлык 
чыгымнарны кооператив житэкчесе тули.

Таныклау талэп ителгэн Ьэм берничэ биттэн гыйбарэт документлар 
тапшырылганда, Ьэр бите таныклана. Документларныц теп несхэлэре проектны 
яклаганда конкурс комиссиясендэге кучермэлэр белэн чагыштырып карау ечен 
бирелэ.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар тегелгэн, 
номерлар сугылган, вэкалэтле зат тарафыннан имзаланган Ьэм кооператив 
меЬере белэн таныкланган булырга тиеш (булган очракта). Вэкалэтле вэкил 
меЬере белэн расланган Ьэм имзасы белэн таныкланган (юридик затлар ечен) 
яки уз кулы белэн таныкланган (кооператив житэкчесе ечен) тезэтулэрдэн тыш, 
башка бетерулэр Ьэм тезэтулэр рехсэт ителми.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар конкурс 
сайлавын уздыру турындагы хэбэрнамэдэ курсэтелгэн срокларда Ьэм адрес 
буенча тапшырыла.

Грант биру тэртибе Ьэм документларныц формалары турында мэгълумат 
“Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы 
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц http: //agro.tatarstan.ru/ рэсми 
сайтына: “Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына грантлар Ьэм шэхси 
ярдэмче хужалыкларга субсидиялэр” булегендэ “Авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативларыныц матди-техник базасын яхшырту” 
булекчэсенэ (алга таба -  Министрлыкныц рэсми сайты) урнаштырыла.

Гариза бируче тарафыннан уз ихтыяры белэн конкурс комиссиясенэ 
(турыдан-туры эцгэмэ вакытында) конкурс комиссиясенэ йогынты ясый 
алырлык, программаныц потенциаль катнашучы буларак кооперативныц уцай 
ягын ача торган тубэндэге документлар тапшырылырга мемкин:

а) муниципаль хакимият органнарынннан кооператив усешен, аныц 
житештеру курсэткечлэре динамикасын, шулай ук булырга мемкин социаль- 
икътисадый нэтижэне Ьэм грант бирунец максатка ярашлы булуын курсэтэ 
торган тэкъдим хатлары;

б) Кучемсез мелкэтнец бердэм дэулэт реестрыннан авыл хужалыгы
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кулланучылар кооперативыньщ жир кишэрлегенэ Ьэм (яки) кучемсез мелкэт 
объектына милек хокукы турында еземтэнец кучермэсе (йэ милек хокукын 
дэулэт теркэве турында таныклык кучермэсе) яисэ заявка биргэн кеннэн 
кимендэ биш елга кучемсез мвлкэтне арендага алу шартнамэсе кучермэсе;

в) производство (шул исэптэн салынып бетмэгэн тозелеш) биналарыныц, 
авыл хужалыгы терлегенец, техниканьщ Ьэм жиЬазларныц фоторэсемнэре;

г) заявка биргэн вакыттан элеге Нигезлэмэнец 3.1. пунктларында 
билгелэнгэн талэплэргэ туры китереп эшлэп бетерелгэн документлар;

д) массакулэм мэгълумат чараларында чыккан мэкалэлэр Ьэм башка 
документлар.

4. Заявкалариы кабул иту Ьэм теркэу

4.1. Грантлар биру буенча конкурс сайлавында катнашуга заявкалар кабул 
ителэ башлау турында белдеру “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ Министрлыкныц http: //agro.tatarstan.ru/ адресы буенча рэсми 
сайтына “Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына грантлар 11эм шэхси 
ярдэмче хужалыкларга субсидиялэр” булегенэ урнаштырыла.

Хэбэрнамэдэ конкурс уздырылу урыны Ьэм вакыты (кимендэ 30 календарь 
кон), элемтэ телефоннары, Министрлык сайтыныц конкурс шартлары, заявка 
биру тэртибе Ьэм турында мэгълумат алырга, норматив документлар белэн 
танышырга мемкин булган булеклэре курсэтелэ.

4.2. Заявкалар кабул ителэ башлау кене дип хэбэрнамэ басылып чыккан 
кеннэн соц килэ торган кон санала. Хэбэрнамэдэ курсэтелгэн срок узганнан 
соц, кооперативлардан заявкалар кабул ителми.

Алынган заявкаларны Ьэм документларны теркэу заявкаларны теркэу 
журналына язылып баруына карап башкарыла, ул номерланган, тегелгэн Ьэм 
конкурс комиссиясе секретаре имзасы Ьэм Министрлык меЬере белэн 
беркетелгэн булырга тиеш. Заявканы теркэгэндэ аца керу номеры сугыла.

Элеге Нигезлэмэнец 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар конкурс 
комиссиясе секретарена кэгазъдэ тапшырыла. Конкурс комиссиясенэ 
кооператив житэкчесе тарафыннан бирелэ торган барлык документларныц 
исемнэре, номерлары Ьэм даталары, алардагы битлэр саны ике несхэдэ тезелэ 
торган исемлеккэ кертелэ. Конкурс комиссиясе секретаре тапшырылган 
документларны аларга кушымта итеп бирелгэн исемлек белэн (элеге 
Нигезлэмэгэ 6 нчы кушымта) чыгыштырып караганнан соц, алар кооператив 
житэкчесе тарафыннан Ьэм меЬер белэн (булган очракта) таныклана торган 
конвертка салыналар. Конвертта шулай ук программаныц исеме, 
кооперативныц исеме Ьэм кооператив житэкчесеснец фамилиясе, исеме, 
атасыныц исеме Ьэм адресы курсэтелэ. Исемлек бите конвертка салынмый. 
Документларны кабул иткэндэ исемлек битенэ документларныц кабул ителуен 
раслый торган тамга салына, кабул иту датасы Ьэм теркэлу номеры курсэтелэ. 
Кабул ителу турында тамга салынган исемлек битенец бер несхэсе кооператив 
житэкчесендэ кала, э икенчесе документлар пакетына естэп куела.

Заявканы Ьэм документларны кабул иткэндэ аларныц тулылыгын Ьэм
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куелган талэплэргэ туры килу-килмэвен тикшеру башкарылмый.
4.3. Министрлык конкурска документлар кабул иту тегэллэнгэннэн соц

5 эш кененнэн дэ соцга калмыйча документларныц конкурс комиссиясенэ 
жибэрэ.

5. Конкурс комиссиясенец функциялэре Ьэм бурычлары

5.1. Конкурс комиссиясе уз эшчэнлеген законнарга, элеге Нигезлэмэгэ 
таянып башкара Ьэм уз эшен авыл хужалыгы товарларын житештеручелэргэ 
дэулэт ярдэме инфраструктурами тэшкил итэ торган оешмалар, ижтимагый 
оешмалар Ьэм кооперативлар белэн узара хезмэттэшлектэ торып оештыра.

5.2. Конкурс комиссиясенец топ бурычлары:
кооперативларныц матди-техник базасын яхшыртуга грант алу ечен гариза 

бируче тарафыннан тапшырылган конкурс документациясен уз вакытында, 
ачык Ьэм объектив карауны тээмин иту;

аларныц тулылыгын Ьэм дереслеген, икътисадый нэтижэлелеген, 
Татарстан Республикасы икътисады ечен социаль эЬэмиятле булуын Ьэм дэулэт 
ярдэме курсэтунец максатка ярашлы булуын билгелэу максатында проектларга 
экспертиза ясау;

конкурсный жицучелэрен Ьэм аларга бирелэ торган грантларныц кулэмен 
билгелэу.

5.3. Конкурс комиссиясе кимендэ 12 кешедэн Министрлык боерыгы белэн 
тезелэ Ьэм конкурс комиссиясе рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, 
эгъзаларыннан Ьэм секретареннан (тавыш биру хокукы юк) гыйбарэт була. 
Конкурс комиссиясенэ дэулэт граждан хезмэткэрлэре Ьэм муниципаль 
хезмэткэрлэр, авыл хужалыгы елкэсендэ ижтимагый оешмалар, берлеклэр, 
берлэшмэлэр Ьэм мэгариф оешмалары вэкиллэре кертелэ. Конкурс комиссиясе 
эгъзалары арасында дэулэт хезмэткэрлэренец Ьэм муниципаль хезмэткэрлэрнец 
саны иц кубе 50 процентны тэшкил итэргэ тиеш.

Конкурс нэтижэлэрендэ уз мэнфэгатьлэре булган затлар (шул исэптэн 
конкурста катнашуга гариза биручелэр йэ курсэтелгэн гаризаларны биргэн 
кооперативларда торучылар), йэ конкурста катнашучылар йогынты ясый алган 
затлар комиссия эгъзалары була алмый.

Конкурс комиссиясе рэисе:
конкурс комиссиясе эшчэнлегенэ житэкчелек итэ Ьэм аца йеклэнгэн 

бурычларныц утэлеше ечен жавап бирэ;
конкурс комиссиясе эгъзалары арасында йеклэмэлэр булэ;
конкурс комиссиясе утырышларын алып баруны, утырышларныц 

беркетмэлэре эзерлэнуне Ьэм конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн 
карарларныц утэлешен тикшереп торуны гамэлгэ ашыра.

5.4. Конкурс комиссиясе рэисе урынбасары, конкурс комиссиясе 
утырышында рэис булмаган очракта, аныц вазыйфаларын башкара.

5.5. Конкурс комиссиясе секретаре:
тапшырылган документлары белэн конкурс комиссиясе утырышында 

каралырга тиешле заявкаларныц исемлеген заявкалар кабул ителеп беткэннэн
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сон, биш эш коне эчендэ този;
конкурс комиссиясе утырышларыньщ кон тэртибе буенча материаллар 

эзерлэуне оештыра, документлар эйлэнешен Ьэм утырышларда конкурс 
комиссиясе эгьзаларыныц катнашуын, конкурс комиссиясе утырышлары 
беркетмэлэренец рэмилэштерелуен тээмин итэ;

5.6. Конкурс комиссиясе эгъзалары:
конвертларны ача Ьэм элеге Нигезлэмэдэ каралган документларныц 

булуын тикшерэ;
кооперативныц Ьэм тапшырылган документларныц элеге Нигезлэмэдэ 

куелган талэплэргэ туры килуен тикшерэ;
бэялэу ведомостенэ кертеп, балларныц исэбен саный;
гариза биручелэрнец чыгымнар планын килештерэ Ьэм грант кулэмен 

билгели;
Грантлар алучыларныц гаризаларына нигезлэнеп, бизнес-планнарны 

гамэлгэ ашыру графигын аларныц гамэлдэ булу срогы чорына яцадан карый.
5.7. Конкурс комиссиясе заявкалар кабул иту тогэллэнгэн вакыттан соц 

Н эш  кененнэн дэ соцга калмыйча конкурс комиссиясе утырышын уткэрэ, 
гариза биручелэр тарафыннан тапшырылган документларны карый, 
кооперативларга грантлар биру йэ бирудэн баш тарту турында карар кабул итэ, 
ул конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе белэн (алга таба -  беркетмэ) 
рэсмилэштерелэ.

Заявкалар кабул иту тегэллэнгэн кеннэн соц 10 эш кене эчендэ, гариза 
биручелэрне турыдан-туры эцгэмэгэ чакырып, конкурс комиссиясе утырышын 
оештыра.

Турыдан-туры эцгэмэ барышында конкурс комиссиясенец Ьэр эгъзасы, 
заявкалардагы мэгълуматка Ьэм бирелэ торган сорауларга гариза бирученец 
ждвапларына нигезлэнеп, тиешле карар кабул итэ Ьэм, бирелэ торган грантныц 
кулэмен курсэтеп, Ьэр кооператив буенча тавыш биру кэгазенэ язма кертэ.

5.8. Конкурс комиссиясе карары, конкурс комиссиясе составыныц 
яртысыннан кубрэге булганда, тавышларныц купчелегенэ таянып кабул ителэ. 
Тавышлар тигез булганда, конкурс комиссиясе утырышында рэислек итученец 
тавышы хэлиткеч була. Конкурс комиссиясе секретаре тавыш бирергэ 
хокуксыз.

Билгелэнгэн критерийлар буенча баллар санын бертигез жыйган берничэ 
дэгъва итуче булып, катнашучыларныц сан составы буенча тиешле грант саны 
булмаганда, грант “Конкурска заявкалар теркэунец 1 номерлы журналы”нда 
алданрак теркэлгэн гариза иясенэ бирелэ.

Тавыш биру кэгазълэрендэ конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан 
курсэтелгэн карарларга нигезлэнеп, секретарь конкурс бюллетеней тези. 
Тавыш биру кэгазълэре Ьэм конкурс бюллетене беркетмэгэ естэп куела.

5.9. Конкурс комиссиясе утырышлары аларны уздыруга ихтыяж булган 
саен уткэрелэ. Конкурс комиссиясе эгъзалары утырышка рэис карары буенча 
чакырыла.

Конкурс комиссиясе утырышлары, аларда эгьзаларыныц кимендэ яртысы 
катнашкан очракта, тулы хокуклы була.
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5.10. Конкурс комиссиясе, гариза биручелэр тарафыннан тапшырылган 
документларга ясалган анализга нигезлэнеп, тубэндэге критерийларга карап, 
конкурс сайлавы жицучелэрен бил гели:

№
т/б Критерий исеме Курсэткечлэр Баллар 

белэн бэялэу

1

Конкурс сайлавында катнашу очен 
заявка биру вакытына гариза бируче 
милкендэ Ьэм (яки) кимендэ 5 еллык 
срокка озак вакытлы арендада авыл 
хужалыгы продукциясен житештеру 
Ьэм эшкэрту ечен билгелэнгэн 
производство биналарыныц булу- 
булмавы

юк
0

300 кв. м кадэр
5

300 кв.м дан 
кубрэк 10

2
Ьэр 3 млн. сумга эш урыннары 
булдыру

2 5
3 Ьэм аннан 

кубрэк 10

3
Бизнес-планда каралганча уз 
бэясен чыгару срогы

5 елдан кубрэк 0
3 елдан алып 5 

елга кадэр 5

3 ел булганчы 10

4
Матди-техник базаны яхшырту ечен 
чыгымнар планына карата уз акчалары 
суммасы

4 1 -4 5 % 5

45 % кубрэк 10

5 Кооператив эгъзалары исэбе
11-15 эгъза 5
15 эгъзадан 

кубрэк 10

6

Кооператив житэкчесенец эшлеклелек 
сыйфатларын, Ьенэри осталыгын, 
социаль Ьэм бюджет жаваплылыгын 
бэялэу (срокларын, мэжбури тулэулэр 
кулэмнэрен Ьэм хезмэт хакы тулэу 
срокларын утэу)

Максималь балл -  20

5.11. Баллар бары тик тегелгэн документлар буенча санала, конкурс 
комиссиясе утырышында тапшырылган документлар балл суммасына 
кушылмый. Ж^ыярга момкин булган балларньщ иц кубе 60 була. Конкурс 
комиссиясе уцай карар чыгарсын очен 20 балл жыярга кирэк. Конкурс 
сайлавыньщ жицучелэре булып, барысын да кушканнан соц, иц куп балл 
жыйган гариза биручелэр таныла.

5.12. Беркетмэ конкурс комиссиясе рэисе Ьэм аныц урынбасары, секретаре 
Ьэм утырышта катнашкан конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан 
имзалана. Министрлык беркетмэ имзаланганнан соц 5 кон эчендэ конкурс 
сайлавы нэтижэлэрен раслау турында боерык чыгара Ьэм конкурста 
катнашучыларга хэбэр иту очен Министрлыкныц муниципаль районнардагы
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Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэлэренэ конкурс комиссиясенец кабул 
ителгэн карары турында хэбэр иткэн хат юллый.

Конкурс йомгаклары турында мэгълумат, жицучелэр турында 
Министрлык боерыгы расланган кеннэн алып 3 эш кененнэн дэ соцга 
калмыйча, Министрлыкныц рэсми сайтына урнаштырыла.

5.13. Конкурс комиссиясе, объектив сэбэплэр аркасында чыгымнар планы 
нигезендэ грант акчаларын тотуга каршылык тудыра торган эшкуарлык 
эшчэнлеге шартлары узгэргэн йэ гариза бируче проектны гамэлгэ ашырудан 
баш тарткан очракта, курсэтелгэн узгэрешлэрне килештеру Ьэм естэмэ утырыш 
уздыру турында карар кабул итэ.

Конкурс тегэллэнгэннэн соц 30 эш коне эчендэ барлык заявкаларны Ьэм 
документларны, шулай ук конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн 
барлык документларны грант акчаларын тотып бетергэннэн соц биш ел 
дэвамында саклау ечен Министрлык архивына тапшыра.

5.14. Эгэр конкурска бирелгэн заявкаларныц саны яки грант откан 
кооперативларныц саны финанслау буленгэн кооперативлар саныннан кимрэк 
булса, Министрлык элеге нигезлэмэдэ каралган тэртип буенча уздырыла торган 
яца конкурс игълан итэ.

6. Грант биру Ьэм аны кире кайтару тэртибе

6.1. Министрлык Татарстан Республикасы бюджет акчаларын теп булуче 
булып тора Ьэм акчаларны эш кеннэрендэ исэплэнэ торган биш конлек срокта 
Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы буенча идарэсендэ ачылган 
хосусый счетыннан Идарэлэрнец Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсенец территориаль булеклэрендэ ачылган хосусый 
счетларына кучерэ.

Акчаларны Идарэгэ кучеру ечен нигез итеп Татарстан Республикасы 
муниципаль районына бирелергэ тиешле грантлар турындагы жыелма исэп- 
хисап белешмэлеге алына, анда Министрлык боерыгы белэн расланган форма 
буенча грант алучылар Ьэм шартнамэлэр курсэтелэ.

6.2. Министрлык грант алу ечен тапшырылган документларны, аларныц 
керуенэ карап, махсус журналда терки, ул номерланган, тегелгэн, Министрлык 
меЬере белэн расланган булырга тиеш. Теркэу язмасында теркэу номеры, 
документларны кабул иту коне Ьэм конкурс комиссиясе нэтижэлэре буенча 
грант суммасы курсэтелергэ тиеш.

6.3. Министрлык кергэн документларны документлар теркэлгэн датадан 
алып биш эш коне эчендэ тикшерэ Ьэм грант алучы тарафыннан тапшырылган 
элеге Нигезлэмэнец 6.1. пунктында каралган исэп-хисап белешмэсен Ьэм 
шартнамэне имзалый.

6.4. Гариза биручегэ грант бирудэн тубэндэге очракларда баш тартыла:
элеге Нигезлэмэнец З.1., 3.2., Ьэм 6.1. пунктларында каралган

документларныц тулы пакеты тапшырылмаган булса;
элеге Нигезлэмэнец З.1., 3.2., Ьэм 6.1. пунктларына ярашлы рэвештэ 

тапшырылган документларда курсэтелгэн белешмэлэрнец, исэп-хисапларныц
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факттагы белешмэлэргэ Ьэм исэп-хисапларга туры килмэве ачыкланса.
6.5. Министрлык, кооперативныц буленмэс фондыныц алар тарафыннан 

кредит оешмаларында ачылган исэп-хисап счетларына грант кучеру ечен, 
Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы идарэсенэ яки Татарстан 
Республикасы Финанс министрлыгыныц Казначылык департаментына 
тубэндэгелэрне тапшыра:

конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсен раслау турында Министрлык 
боерыгын;

элеге Нигезлэмэнец 6.1. пунктында курсэтелгэн Ьэм элеге Нигезлэмэнец
6.3. пункты нигезендэ имзаланган грант кулэме исэп-хисабын Ьэм шартнамэ 
кучермэсен.

6.6. Идарэ грантларны Федераль казначылыкныц Татарстан Республикасы 
буенча идарэсенец территориаль булеклэрендэ ачылган кооперативларныц 
хосусый счетларына кооператив Идарэгэ тубэндэге документларны тапшырган 
кеннэн соц 5 эш кененнэн дэ соцга калмыйча кучерэ:

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларныц Ьэр исеме бэясенец 
кимендэ 40 процентын уз акчалары Ьэм (яки) кредит акчалары исэбеннэн 
тулэнуен раслый торган документларныц Министрлык боерыгы белэн 
расланган форма буенча, курсэтелгэн документларныц кучермэлэрен беркетеп, 
жыелма реестрын;

максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йеклэмлэрен, кооперативныц максат 
чыгымнары буенча йеклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган шартнамэлэрне, 
аларда эш башкаручыныц (подрядчыныц, товар китерученец) тулы исеме Ьэм 
товарныц (хезмэт курсэтунец) исеме, чыгымнар планында каралган грант 
чиклэрендэге суммага аларныц саны (кулэме).

6.7. Субсидия бирудэн баш тартылуга шикаять Россия Федерациясе 
законнарында билгелэнгэн тэртиптэ агымдагы ел дэвамында бирелэ.

6.8. Кооператив житэкчесе, грант акчаларын Ьэм уз акчалаларын 
чыгымнар планында каралганча тотып бетергэннэн соц, 10 нчы кушымтада 
каралган Татарстан Республикасы муниципаль районында авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе башлыгы тарафыннан расланган “Ж^ыелма реестр”ны, 
акчаларныц уз вакытында Ьэм максатчан файдалануылуын раслый торган 
хисап-финанс документларын (исэп-хисап счетыннан грант акчаларыныц 
хэрэкэтен раслый торган банк еземтэсе, сату-алу шартнамэлэре, накладнойлар, 
счет-фактуралар, фото Ь.б.ш.) тапшырырга тиеш. Грантларныц максатка 
ярашлы файдалануын тикшереп тору Министрлык тарафыннан башкарыла.

6.9. Кооперативлар грант алган кеннэн соц 18 ай эчендэ Министрлыкка 
Министрлык боерыгы белэн расланган форма буенча грантлардан максатчан 
файдалану турында йомгак хисап тапшыралар, ул Идарэ башлыгы белэн 
килештерелгэн була.

6.10. Кооператив грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн алып 5 ел 
дэвамында Министрлыкка аларны биру нэтижэлелеге курсэткечлэренэ ирешу 
турында яртыеллык Ьэм еллык хисаплар тапшыра. Хисаплар Министрлык 
боерыгы белэн расланган формалар буенча Идарэлэргэ хисап чоры беткэннэн 
соц 10 конлек вакыт эчендэ тапшырыла. Идарэлэр хисаплар кергэннэн соц
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10 кен эчендэ аларны килештерэлэр Ьэм Министрлыкка тапшыралар.
Хисаплар имза Ьэм кооператив меЬере белэн (булган очракта) таныкланган 

булырга тиеш.
6.11. Кооператив хисапларны уз вакытында тапшырмаса, Идарэ законнар 

нигезендэ дэулэт ярдэме чараларын курсэтуне туктатып тора.
6.12. Грант алучы, хисап яртыеллыгыннан сон килуче айныц 10 

числосыннан да соцга калмыйча, элеге Нигезлэмэгэ 11 нче кушымтада 
каралган форма буенча Гранттан файдалану нэтижэлелеге турында хисап 
тапшыра.

6.13. Грант биру федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан финанслау лимитларын исэпкэ алып башкарыла. Грант алуга 
конкурс сайлавын уткэн заявкаларны канэгатьлэндеру очен бу елда бюджет 
акчалары житэрлек булмаса, аларны финанслау элеге Нигезлэмэгэ ярашлы 
рэвештэ максималь баллар исэбе буенча чират тэртибендэ гамэлгэ 
ашырылачак.

6.14. Бирелгэн грантлар, аларны бирунен элеге Нигезлэмэдэ Ьэм 
шартнамэдэ каралган тэртибе Ьэм шартлары бозылу, конкурска дерес булмаган 
белешмэлэр Ьэм документлар тапшырылу, хисаплар тапшырылмау, максатчан 
билгелэнеше буенча файдаланылмау фактлары ачыкланган очракта, шулай ук 
грантлар биру нэтижэлелеге курсэткечлэренэ ирешмэгэн, максат курсэткечлэре 
бозылган очракта, Министрлыкньщ тиешле талэбен алган кеннэн башлап 
60 кен эчендэ бюджет законнары нигезендэ Татарстан Республикасы бюджеты 
кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

6.15. Шартнамэдэ каралган очракларда, 18 ай дэвамында файдаланылмый 
калган грант акчалары кооператив тарафыннан грант файдалануныц 
курсэтелгэн срогы беткэннэн сон эш кеннэрендэ исэплэнэ торган 30 кен эчендэ 
Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ кире кайтарылырга тиеш.

6.16. Элеге Нигезлэмэнен 6.13 Ьэм 6.14 пунктларында курсэтелгэн 
акчаларны Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ уз ихтыяры белэн 
кайтарудан баш тартылган очракта, алар законнар нигезендэ мэжбури рэвештэ 
кире кайтарылырга тиеш.



2/-DJ. ADf-teлнын W /l -  / ^ номерлы 
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
1 нче кушымта

Татарстан Республикасы авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры урынбасары -  
конкурс комиссиясе рэисе 
P.P. Хэбиповка

(кооператив житэкчесенец Ф.И.А.и., адрес)

“2017 елда Татарстан Республикасы______________________ муниципаль районы
кооперативыныц матди-техник базасын яхшыртуга грант алу ечен конкурс

нигезендэ сайлап алуда катнашу ечен 
заявка

М ин,_________________________________________________________________
(Татарстан Республикасы авыл жирлеге, муниципаль районы атамасы)

(авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы исеме)
_________________________________________________________________ 9

(авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы житэкчесенец Ф.И.А.и.) 
мине 2017 елда авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц матди-техник 
базасын яхшыртуга грант алу ечен конкурс нигезендэ сайлап алуда катнашырга 
рехсэт бируегезне сорыйм.

Моныц белэн мин тубэндэгелэрне раслыйм:
1. Кооперативка карата узгэртеп кору, юкка чыгару, банкротлык 

процедуралары уткэрелми Ьэм хужалык эшчэнлеген башкарырга чиклэулэр юк;
2. Кооператив Конкурс уздыру турында нигезлэмэдэ курсэтелгэн 

максатларга башка норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар 
нигезендэ Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан акча 
алучы булып тормый.

3. Кооперативныц Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 
Россия Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетына шул исэптэн 
башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэн субсидиялэрне, бюджет 
инветициялэрен кайтару буенча вакыты узган бурычлары юк;

4. Кооперативныц Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн салымнар, 
жыемнар Ьэм башка тулэу йеклэмэлэре юк.

5. Программада катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм килешэм.



Тапшырылган документлардагы яки аларньщ кучермэлэрендэге барлык 
мэгълумат дерес, грант бирелугэ документлар карауда катнашучы затларньщ алар 
белэн танышуына каршы тугел.

Авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативы житэкчесе _____________  /______________/

(имза) (Ф.И.А.и.)

Mehep урыны (булган очракта)
«____» __________ , 2017 ел



S f ■ 0 $ . Z D / I qл н ы ц  , / p / ! ? номерлы 
TP Авыл хужалыгы Иэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

Форма
______________муниципаль районы ______________________________________
(район исеме), (кооператив исеме, эшчэнлек юнэлеше)
_____________ кооперативыныц матди-техник базасын яхшырту чыгымнары

планы проекты

т/б
№

Чыгымнар статьясы исеме *
Сатып

алулар-
ныц

исеме

Са
ны

Бэя
-се

Финанслау чыганаклары, 
мец сум

Бар

лы-
гы

шул исэптэн

грант,
60

проце
нт

уз акчалары 
(40 Ьэм 

аннан кубрэк 
процент)

1

Производство объектларын 
тезу, реконструкциялэу яки 
модернизациялэу
Статья буенча барлыгы: * * *

2

Производство биналары, 
гезелмэлэре, булмэлэре Ьэм 
цехлары ечен жиЬазлар Ьэм 
техника сатып алу Ьэм 
монтажлау
Статья буенча барлыгы: * * *

3

Махсуслаштырылган 
транспорт, фургоннар, 
прицеплар, ярымприцеплар, 
вагоннар, контейнерлар Ь.б.ш. 
сатып алу
Статья буенча барлыгы: * * *

4

Ж^иЬазларны Ьэм техник 
чараларны Ь.б.ш. лизингка алу 
шартнамэлэре буенча 
кертемнэрнец бер елешен 
тулэу
Статья буенча барлыгы: * * *

Барлык чыгымнар: * * *

* Грант соралган юнэлешлэр генэ кертелэ

Кооперативныц ж итэкчесе____________________  «____ » ________ , 2 0 __ ел
(Ф.И.А.и., имза)

МУ (меИер булган очракта)



3/-PJ,£D/+e лдагы fo /l -  л / номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ
3 нче кушымта

Шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин,
(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

(шэхесне таныклый торган документ, кайда, кем тарафынан Ьэм кайчан бирелгэн)

____________________________________________________ адресы буенча теркэлгэн,

420014, Казан ш., Федосеевская ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына (алга таба - 
Оператор) уземнец шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ тубэндэге шартларда 
ризалык бирэм:

1. Оператор минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртуне бары тик “2017 -  
2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан программасында катнашу 
максатларында гына гамэлгэ ашыра ала.

2. Операторга эшкэртергэ бирелэ торган шэхси мэгълуматлар исемлеге: 
фамилия, исем, атасы исеме, туу датасы, паспорт мэгълуматлары, элемтэ

телефоны (ей, кэрэзле, эш телефоннары), фактта яшэу Ьэм теркэлу адресы, авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперативыныц урнашу урыны адресы.

3. Операторга минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртергэ, ягъни тубэндэге 
гамэллэрне кылырга рехсэт бирэм: шэхси мэгълуматларны эшкэрту (жыю, 
системалаштыру, туплау, саклау, тегэллэштеру (яцарту, узгэрту), куллану, шэхесне 
ачучы узенчэлеклэрен курсэтмэу, блок кую, юк иту), шул ук вакытта 
мэгълуматларны эшкэртунец югарыда курсэтелгэн ысулларыныц гомуми 
тасвирламасы “Шэхси мэгълуматлар турында” 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ 
номерлы Федераль законда китерелгэн, шулай ук законда билгелэнгэн очракларда 
мондый мэгълуматны еченче затларга бирергэ.

4. Элеге ризалык аца кул куелган датадан башлап биш ел дэвамында гамэлдэ
була.

“Шэхси мэгълуматлар турында” 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезлэмэлэре белэн таныш булуымны, шэхси мэгълуматларны 
яклау елкэсендэ хокуклар Ьэм бурычларныц мица ацлатылуын раслыйм.

«____»_______________, 201__ел .________________  ________________________
(имза) (фамилиясе, исеме, атасы исеме)

МеЬер урыны 
(булган очракта)



■5Л 03' Хй/h елныц X b /l-H ..  номерлы 
ТР Авыл хужалыгы пэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
4 нче кушымта

Форма

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан

программасында катнашучы 
Т Р ____________________________________________ муниципаль районыныц

(кооперативныц исеме) 
анкетасы

т/б
№

Курсэткечнец исеме Гариза бируче турында 
мэгълумат

1 Кооператив исеме
2 Кооператив житэкчесенец Ф.И.А.и.
3 Кооперативныц ИНН
4 Факттагы адресы (кооперативныц фактта 

урнашкан урыны):
5 Кооператив эгъзалары саны, барлыгы:

шулардан авыл хужалыгы товарларын 
Житештеручелэр:

6 Кооперативныц дэулэт теркэвенэ алыну 
урыны (урнашу урыны адресы)

7 Факттагы адресы:
8 Хезмэткэрлэр саны, барлыгы:

шулардан: 1) -  гамэлгэ куючылар:
2) -  даими хезмэткэрлэр 

(конкурста катнашканчы кооперативта эшлэучелэр):
9 Ревизия берлегендэ катнашу (берлекнец 

исеме Ьэм урнашу урыны)
10 Сезонлы (вакытлыча) хезмэткэрлэр саны
11 Кооперативныц элемтэ телефоннары
12 Кооператив эгьзаларыныц социаль 

категориясе (инвалид, инвалид балаларны 
тэрбиялэуче ата-ана, купбалалы ата-ана, 
элеккеге хэрби хезмэткэр, мэгариф 
учреждениесен тэмамлаучы):

Кооператив житэкчесе_________  __________  _____________, 2 0 __ел
имза (Ф.ИА.и.) (дата)

M ehep урыны (меЬер булган очракта)



j A flj. Ю /*  елньщ №/Х -fif. номерлы 
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ
5 нче кушымта

Форма

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан

программасында катнашучы 
Т Р ____________________________________________ муниципаль районыныц

(кооперативный исеме) 
йеклэмэсе

кооператив счетына акча кучкэн кеннэн алып 18 ай эчендэ грант 
акчаларын куллану турында;

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алулар бэясенец кимендэ 
40 процентын, шул исэптэн турыдан-туры уз акчаларыннан кимендэ
10 процентын тулэу турында;

грант акчаларын файдаланып сатып алынган мелкэтне кооперативныц 
буленмэс фондына керту турында;

алынган Грант акчаларыныц кооператив тарафыннан элеге 
Нигезлэмэдэ каралмаган максатларда яки сроклары бозылып тотылган 
очракта, шулай ук кооператив таратылган яки Грант акчаларына сатып 
алынган мелкэт тартып алынган (булэк ителгэн, арендага тапшырылган, 
алыш-биреш ясалган яки пай рэвешендэге кертем, гади кертем буларак 
кулланылган яисэ башка терле тартып алынган) очракта, грант акчаларын 
Грант биру турындагы шартнамэнец гамэлдэ булуныц биш еллык срогы 
беткэнче кире кайтару турында;

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгына ел саен уз эшчэнлеге йомгаклары буенча ревизия бэялэмэсен 
тапшыру турында;

грант алган елда кооперативта грантныц Ьэр 3 млн. сумына кимендэ 
бер яца даими эш урыны, эмма кимендэ бер яца даими эш урыны булдыру 
турында;

яца даими эш урыннарын грант акчаларын тотып бетергэн датадан 
кимендэ 5 ел дэвамында саклап торырга;

грант алган кооператив тарафыннан сатылган авыл хужалыгы 
продукциясе кулэменец еллык артымы кимендэ 10 процент булу турында;

кооператив узе житештергэн авыл хужалыгы продукциясен, моца элеге 
кооператив тарафыннан бу кооператив эгъзалары житештергэн авыл 
хужалыгы чималыннан житештерелгэн беренчел эшкэрту продукциясе дэ 
керэ, жыю Ьэм эшкэрту, транспортлау, саклау кулэмнэренэ, шулай ук элеге 
кооператив эгъзалары ечен башкарылган эшлэргэ (хезмэт курсэтулэргэ) 
гомуми кулэмдэ кимендэ 50% туры килуне тээмин иту турында;



грант акчаларын тотып бетергэн датадан соц кимендэ 5 ел дэвамында 
финанс-хужалык эшчэнлеген башкару турында.

Кооператив ж итэкчесе_________  __________  _____________, 2 0 __ел
имза (Ф.И.А.и.) (дата)

Mehep урыны (меЬер булган очракта)



5/ -Сд ^О/^елньщ -ля.. номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ
6 нчы кушымта

‘2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан программасы буенча

конкурста катнашуга 
Т Р ____________________________________________ муниципаль районыныц

1.

2._

3 .

4.

5._ 

6 -_  

7.

9.

10,

11,
12,
13,

14,

15,

16, 

17.

(район исеме)

(кооператив исеме) 
ИСЕМЛЕГЕ №

документлары

бит №
биттэ,

биттэ,

_ биттэ, 

биттэ, 

биттэ,

_ биттэ, 

_ биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

биттэ,

Документларны тапшырды : Документларны кабул итеп алды:

(Кооператив житэкчесенен Ф.И.А.и.) (ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
вэкиленец Ф.И.А.и.)

«
(имза)

» , 20__ ел
(имза)

« » ел

Mehep урыны (меЬер булган очракта)
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Zt.QS.XDJl № <fofl -л л  
TP Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ 
9 нчы кушымта

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру турында” ведомство максатчан 

программасын гамэлгэ ашыру кысаларында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыныц матди-техник базасын яхшыртуга

грант биру турында 
шартнамэ

Казан ш. № _____  2 0 __елныц__________

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Иэм азык-толек министрлыгы 
исеменнэн, алга таба “Грант бируче” дип йвртелэчэк, Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетыныц “Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы мэсьэлэлэре” 2005 елныц
6 июлендэге 316 номерлы карары белэн расланган Нигезлэмэгэ ярашлы 
рэвештэ эш йертуче Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары - Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры Эхмэтов Марат Готыф улы, бер яктан, Ьэм Татарстан
Республикасы ___________________  муниципаль районы
“___________________________” авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы
исеменнэн Устав нигезендэ эш йертуче
___________________________________ авыл хужалыгы кулланучылар
кооперативы житэкчесе, алга таба “Грант апучы” дип йвртелэчэк, икенче 
яктан, алга таба икесе бергэ “Яклар” дип йертелэлэр, конкурс уткэру
нэтижэлэре буенча (конкурс комиссиясе утырышыныц 201__ елныц
“______ ” ______________  №____________ беркетмэсе, бюджет акчаларын
булеп биру турында Грант бирученец 201__елныц “______” ______________ ,
№____________боерыгы) тубэндэгелэр турында элеге шартнамэне тезеде:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Грант бируче Грант алучыга авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативыныц матди-техник базасын яхшырту ечен грант бирэ.

1.2. Грант алучы грантны конкурс комиссиясе тарафыннан расланган
чыгымнар планы нигезендэ____________________________________________
ечен тотарга йеклэмэ ала.

1.3. Грант суммасы Грант бируче тарафыннан Татарстан Республикасы 
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек идарэсенец (алга таба -  Идарэ) Федераль казначылыкныц Татарстан 
Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ ачылган хосусый



2

счетына, э Идарэ тарафыннан Грант алучыньщ Федераль казначылыкныц 
Татарстан Республикасы буенча идарэсе территориаль булегендэ ачылган
хосусый счетына кучерелэ Ьэм ________  ( _____________________  ) сум
тэшкил итэ. (суммасы язмача)

2. Грант бирученец хокуклары Ьэм бурычлары

2.1. Грант бируче:
Грант алучы тарафыннан аца элеге Шартнамэ нигезендэ йоклэнгэн 

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

беренчел исэпкэ алуга кагылышлы башка документларын соратып ала;
бары тик проектны гамэлгэ ашыру очен грант чыгымнарын раслау очен 

Грант алучы тарафыннан тапшырылган документларны тикшерэ, шулай ук 
проектныц чынбарлыкта гамэлгэ ашырылуын тикшерэ;

Грант алучыга карата “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру” ведомство максатчан 
программасы талэплэрен бозуларны бетеругэ Ьэм аларныц утэлуен тээмин 
итугэ юнэлтелгэн Россия Федерациясе законнарында Ьэм элеге Шартнамэдэ 
каралган гамэллэр башкара.

2.2. Финанслау лимитлары булганда, элеге Шартнамэ тезелгэн вакыттан
5 эш кененнэн дэ соцга калмыйча Грант алучыга акчаларны кучеру юлы 
белэн грант суммасын тулэуне башкара.

2.3. Грант алучы тарафыннан “2017 елда агросэнэгать комплексына 
дэулэт ярдэме чаралары турында” 2017 елныц 10 февралендэге 77 номерлы 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарында каралган фант 
биру тэртибе, максатлары Ьэм шартлары бозылу, шул исэптэн элеге 
шартнамэ нигезендэ Грант алучы тапшырган документларда дерес булмаган 
белешмэлэр бирелу факты (фактлары) билгеле булган яки бу хакта Дэулэт 
финанс контроле органыннан мэгълумат алынган очракта, курсэтелгэн хокук 
бозуларны бетергэнгэ кадэр ф ант бируне туктатып тора, бу хакта, туктатып 
тору турында карар кабул иткэн датадан 10 эш кененнэн дэ соцга калмыйча, 
Г рант алучыга хэбэр иту мэжбури.

3. Грант алучыныц хокуклары Ьэм бурычлары

3.1. Грант алучы:
Грант биручегэ квартал саен Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 

Ьэм азык-телек министрлыгыныц (алга таба -  Министрлык) боерыгы белэн 
расланган формалар буенча яртыеллык, еллык Ьэм йомгак хисаплар, грант 
акчаларыныц максатка ярашлы тотылуы турында хисаплар, акчаларныц уз 
вакытында Ьэм максатчан файдалануын раслый торган тиешенчэ 
рэсмилэштерелгэн хисап-финанс документлары тапшыра. Хисап 
документлары Россия Федерациясе законнары нигезендэ шундый
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документлар дип танылган раслау документларыннан (тулэу йоклэмэлэре 
Ьэм исэп-хисап счетыннан грант акчаларыньщ йорешен раслый торган, банк 
тамгасы куелган банк еземтэсе, шартнамэлэр кучермэлэре, накладнойлар, 
счет-фактуралар, фото) гыйбарэт. Хисаплар Грант алучы имзасы Ьэм меЬере
белэн таныкланган Ьэм Татарстан Республикасы_________________________
муниципаль районында авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе башлыгы 
белэн килештерелгэн булырга тиеш.

авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы счетына акча кучкэн кеннэн 
алып 18 ай эчендэ грант акчаларын тота Ьэм гранттан бары тик 
кооперативныц матди-техник базасын яхшырту ечен файдалана;

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган мелкэтнец, 
башкарыла торган эшлэрнец, курсэтелэ торган хезмэтлэрнец кимендэ 
40 процентын, шул исэптэн сатып алына торган мелкэт, башкарыла торган 
эшлэр, курсэтелэ торган хезмэтлэр бэясенец кимендэ 10 процентын турыдан- 
туры уз акчалары исэбеннэн тули;

грант акчаларына сатып алынган мелкэтне авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативыныц буленмэс фондына кертэ;

грант акчаларын файдаланып сатып алынган мелкэт тартып алынган 
очракта, Шартнамэнец гамэлдэ булу срогы (5 ел) беткэнче бюджет 
акчаларын кире кайтара;

грант алган елда грантныц Ьэр 3 млн. сумына кимендэ бер яца даими эш 
урыны булдыра;

авыл хужалыгы товарларын житештеручелэрдэн авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативы тарафыннан жыеп алынган сетне сатуда елына 
кимендэ 1 процент артым булуны тээмин итэ (сет эшкэрту белэн 
шегыльлэнуче авыл хужалыгы кулланучылар кооперативлары ечен);

авыл хужалыгы кулланучылар кооперативыныц узе житештергэн авыл 
хужалыгы продукциясен, моца элеге авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативы тарафыннан бу авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы 
эгъзалары житештергэн авыл хужалыгы чималыннан житештерелгэн 
беренчел эшкэрту продукциясе дэ керэ, жыю Ьэм эшкэрту, транспортлау, 
саклау кулэмнэренэ, шулай ук элеге кооператив эгъзалары ечен башкарылган 
эшлэргэ (хезмэт курсэтулэргэ) гомуми кулэмдэ кимендэ 50% туры килуне 
тээмин итэ;

грант алганнан соц кимендэ 5 ел дэвамында финанс-хужалык 
эшчэнлеген башкара;

кооперативныц гранттан файдалану шартларын, максатларын Ьэм 
тэртибен утэвенэ Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары 
тарафыннан тикшерулэр уздырылуга ризалык бирэ.

3.2. Грант акчаларына сатып алынган активлар Грант алучы исеменэ 
теркэлгэн булырга Ьэм аныц тарафыннан Татарстан Республикасы 
муниципаль районы территориясендэ кулланылырга тиеш.
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3.3. Гранттан файдалануга йомгак ясап, Грант бируче Ьэм Грант алучы 
Грант бируче тарафыннан раслана торган форма буенча грант акчаларыныц 
тотылуын “Килештеру кэгазе”н имзалыйлар.

3.4. Грант акчаларына сатып алынган мелкэт кооперативныц буленмэс 
фондына кертелэ Ьэм грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн 5 ел 
дэвамында булэк ителергэ, арендага тапшырылырга, башка затлар 
файдалануына бирелергэ, алмаштырылырга яки пай, кертем рэвешендэ 
кертелергэ яисэ законнар нигезендэ башка терле тартып алынырга тиеш 
тугел.

3.5. Кооператив авыл хужалыгы кооперативларыныц реаизия берлеге 
эгъзасы булып тора Ьэм Министрлыкка ел саен уз эшчэнлеге йомгаклары 
буенча ревизия бэялэмэсен тапшыра.

4. Яклар жаваплылыгы

4.1. Яклар Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы законнары 
нигезендэ уз йеклэмэлэре буенча жаваплы була. Министрлык Ьэм дэулэт 
(муниципаль) финанс контроле органнары законнарда билгелэнгэн тэртиптэ 
гранттан файдалану шартлары, максатлары Иэм тэртибе утэлуне тикшерэлэр.

4.2. Грант алучы тарафыннан элеге Шартнамэдэ билгелэнгэн шартлар 
бозылган, бюджет акчалары максатчан тотылмаган, Грант алучы тарафыннан 
дерес булмаган белешмэлэр Ьэм грант куллану турында хисап тапшырылган 
очракта, хисап документларын тикшергэндэ белешмэлэрнец махсус бозылган 
булуы ачыкланганда, бирелгэн грант Министрлыктан тиешле талэплэр 
алынган кеннэн алып 60 кен эчендэ федераль бюджетка Ьэм Татарстан 
Республикасы бюджеты кеременэ кайтарылырга тиеш.

4.3. Грант алучы тарафыннан Министрлыкка Иэм Идарэгэ тапшырыла 
торган документларныц дереслеге ечен жаваплылык Г рант алучыга йеклэнэ.

4.4. Курсэтелгэн акчаларны бюджет кеременэ ихтыярый кире 
кайтарудан баш тартылган очракта, алар законнар нигезендэ мэжбури 
тэртиптэ тулэтелергэ тиеш.

4.5. Шартнамэне гамэлгэ ашыру барышында барлыкка килергэ мемкин 
низаглар Якларныц узара сейлэшуе юлы белэн хэл ителергэ тиеш.

Низагларны узара сейлэшу юлы белэн хэл итеп булмаган очракта, алар 
гамэлдэге законнарда билгелэнгэн тэртиптэ хэл ителергэ тиеш.

4.6. Яклар Шартнамэдэ каралган бурычларын тулысынча яки елешчэ 
утэмэгэн ечен жаваплылыктан бары тик форс-мажор шартлар барлыкка 
килгэндэ генэ азат ителэлэр. Лэкин мондый шартлар барлыкка килгэндэ, эгэр 
алар беткэннэн соц бурычларны утэу мемкинлеге сакланып калса, Грант 
алучыныц йеклэмэлэре узлэреннэн узлэре туктатылмый.

4.7. Шартнамэ, ахырдан бюджет законнары нигезендэ тиешле бюджетка
_________________  мец сум кулэмендэге грантны кире кайтаруны куздэ
тотып, Якларныц узара ризалыгы белэн вакытыннан алда езелергэ мемкин.
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4.8. Шартнамэне Грант бируче талэбе буенча суд тэртибендэ езу Россия 
Федерациясе Граждан кодексыныц 450 статьясы нигезендэ тубэндэге 
очракларда башкарыла:

1) грант куллану Ьэм Шартнамэ йеклэмэлэрен утэу турында хисаплар 
Грант алучы тарафыннан бетенлэй тапшырылмаганда яки тулы булмаган 
кулэмдэ тапшырылганда;

2) Грант бируче хисап документларын тикшергэндэ Грант алучы биргэн 
белешмэлэрнец махсус бозып бирелуе ачыкланганда;

3) грант акчаларыныц максатчан кулланылмавы ачыкланган очракларда;
4) Грант алучыныц эшчэнлеге биш ел эчендэ туктатылган Ьэм (яки) 

Грант алучыныц проектны гамэлгэ ашыру буенча узенэ алган йеклэмэлэрен 
утэмэве очрагында;

5) эгэр проект Шартнамэ тезегэн кеннэн 18 ай эчендэ гамэлгэ 
ашырылмаса, моца житди сэбэплэр булмаганда (жицеп булмаслык кеч, ягъни 
гадэттэн тыш шартлар (жир тетрэу, давыл, су басу, янгын).

5. Йомгаклау нигезлэмэлэре

5.1._Шартнамэ аца кул куелган кененнэн уз кеченэ керэ Ьэм 
_______ елныц_____________кадэр гамэлдэ була.

5.2. Шартнамэгэ барлык узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр, аца Яклар 
тарафыннан имзалана торган естэмэ килешуне язма рэвештэ рэсмилэштереп, 
Якларныц узара ризалыгы белэн кертелэ.

5.3. Шартнамэ Якларныц Ьэркайсына берэр несхэ булырлык ике несхэдэ 
тезелде, икесе дэ тигез юридик кечкэ ия.

6. Якларныц реквизитлары Иэм имзалары. 

Г рант бируче: Г рант алучы:

Татарстан Республикасы Авыл
хужалыгы Ьэм азык-телек
министрлыгы
420014, Россия, Татарстан
Республикасы, Казан ш.,
Федосеевская ур., 36 й.
р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ
РТ банка России
БИК 049205001
УФК по РТ (Минсельхозпрод РТ -  
л/сч. ЛБ 007090001 Аппарата

« Я

авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы 
теркэлу адресы________________________

Урнашу адресы

р /с _________________

(банк исеме)
к/с

(банк исеме)



МСХиП)
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
О ГРН 1021602854580

Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары -  Татарстан 
Республикасы авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министры

М.Г.Эхмэтов __________________
(имза)

Mehep урыны ____________, 20__ел.

БИ К ________
Банкныц ИНН

КП П _______________
Банкныц О ГРН _____
Кооперативныц ИНН 
Кооперативныц ОГРН

(кооператив житэкчесенец Ф.И.А.и.)

Mehep урыны _______

(меЬер булган очракта)



cd

<L>a<L>sОx9
usи
а»
тa

о

S
о
Xа>
S

л
cd39
S '

Ф
ин

ан
сл

ау
 

чы
га

на
гы

 
(г

ра
нт

, 
>ц

эл
еп

 
ит

ел
гэ

н 
ак

ча
ла

р 
яки

 
уз

 
ак

ча
ла

ры
)

-

Су
м

м
а,

су
м о

Бе
р 

бе
рэ

м


ле
к 

бэ
яс

е 
су

м о X

Са
ны 00

1  I  u 
£  "  *  
С ?
s  а

г- X

Са
ты

п 
ал

ын
га

н 
то

ва
р-

м
ат

ди
 

кы
йм

м
эт

лэ
рн

ец
 

(т
ез

ел
еш

 
м

ат
ер

иа
лл

эр
ы

, 
те

хн
ик

а,
 х

ез
м

эт

ку
рс

эт
ул

эр
 

ь.
б.

ш
.) 

ис
ем

е

чо X

Ке
мн

эн
 

ал
ы

нг
ан

 
(с

ат
уч

ы
ны

ц 
ис

ем
е)

»г> X

Д
ок

ум
ен

т
но

м
ер

ы

■** X

Д
ок

ум
ен

т
да

та
сы го X

Ту
лэ

ун
е 

ра
сл

ы
й 

то
рг

ан
 

до
ку

м
ен

тн
ы

и 
ис

ем
е

(ту
лэ

у 
йе

кл
эм

эс
е)

<N

Ба
р

лы
гы

:

OI
I  vg - <N СП чо

'ей
го
2

X
<
X
е

и
_ К ..
О- V  -е
§ |  IS 5 ^
I §.1(D Ф Q,ч чUW



4 / . 0 J . U ) l f bn к т < К > /1'*Л  ГОмсрлы ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы боерыгы оелэн расланган Нигезлэмэгэ 11 нче кушымта

"КИЛЕШТЕРЕЛДЕ":
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 

идарэсе башлыгы
/_____ /

Тапш ыру ешлыгы: (килэсе яртыеллыкньщ  10 числосына кадэр)

Эшчэнлек турында белешмэлэр
ТР_____________ муниципаль районы ,_____________________  кооперативы, 201_ елныц _ на (нэ)

"2017 - 2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру" ведомство максатчан программасыныц
________________________________ юнэлеше буенча

1. Ж итеш теру куреэткечлэре:

т/б
№

Житештерелгэн 
продукциянен кулэме 

(тонна/мен сум)
Сатып алынган, 

эшкэртелгэн 
авыл хужалыгы 
продукциясенен 

исеме

Авыл хужалыгы 
продукциясен 

эшкэрту кулэме, тн
Сату кулэме, тн Табыш, мец сум

Барлык чыгымнар, мец сум Рентабельлек, %

План Факт Хисап слында 
барлыгы

шул исэптэн 
хисап 

датасына 
(яртыеллыкка

)

Хисап 
ел ын да 

барлыгы

шул исогггэн 
хисап датасына 
(яртыеллыкка)

Хисап
слында

барлыгы

шул исэптэн 
хисап датасына 
(яртыеллыкка)

1 Сет

2 Ит

3 Ь.б.

4

5

6 Б арлы гы : * ♦ ♦ ♦

2. С алы м  салу, хезмэткэрлэрнен саны  Ьэм ал ар н ы ц  хезмэт хакы :

т/б
№

Хужалык
хезмэткэрлэренец

белгечлеге
атамасы

Ф.И.А.И.

Тулэу ечен 
иеэплэнгэн хезмэт 

хакы, мец сум

Салымнар, мец сум

Барлыг
ы,

салымна
Р

шул исэптэн

Хисап слында 
барлыгы

шул исэптэн 
хисап 

датасына

хезмэт хакышшн 
кучерелгэн 

акчалар
Жир салимы Мелкэткэ салым Транспорт салымы

1
Хезмэткэрлэрнен грант алганчы булган 

саны - саны
Ф *

2

Яна гына 
эшкэ 

алынганна 
Р

3

4

5

6

7

Б арлы гы

Mehep урыны Белешмэлэрнец 
(булган дереслеген раслыйм:

Кооператив житэкчесе /Ф.И.А.и. имза/


