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Россия Федерациясе Хокумэтенец “Агросэнэгать комплексын устерунец 
региональ программаларынын, максат курсэткечлэренэ ирешугэ ярдэм иту ечен 
Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан 
субсидиялэр биру Ьэм булу турында” 2016 елныц 30 декабрендэге 1556 номерлы 
карарын утэу максатыннан Ьэм Россия Федерациясе Авыл хужалыгы 
министрлыгы белэн Россия Федерациясе субъекты дэулэт хакимиятенец иц югары 
башкарма органы арасында тезелэ 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 э м :

1. Кушымта итеп бирелгэн тубэндэгелэрне расларга:
1.1. “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы 

фермерларга ярдэм” ведомство программасын;
1.2. Крестьян (фермер) хужалыкларын устеругэ конкурс уткэру турында 

нигезлэмэне расларга (кушымта итеп бирелэ).
2. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц 

(алга таба -  Министрлык) муниципаль районнардагы Авыл-хужалыгы Ьэм азык- 
телек идарэлэре башлыкларына “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында 
эш башлаучы фермерларга ярдэм” программасында катнашу очен крестьян 
(фермер) хужалыкларын мэгълумат белэн тээмин итугэ булышлык курсэтергэ.

3. Министрлыкныц Финанс булеге башлыгы М.А. Мэхмутовка Крестьян 
(фермер) хужалыкларын устеругэ грантлар биру турында нигезлэмэдэ каралган 
билгелэнгэн лимитлар чиклэрендэ акчаларныц уз вакытында алынуын тээмин 
итэргэ.

4. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Иэм азык-толек министрлыгыныц 
тубэндэге боерыкларын уз кечлэрен югалткан дип танырга:
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“2015 -  2017 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга 
ярдам” ведомство программасын раслау турында” 2015 елнын 17 мартындагы 
50/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Иэм азык-толек министрлыгыныц “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдэм” ведомство 
программасын раслау турында” 2015 елнын 17 мартындагы 50/2-пр номерлы 
боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2015 елнын 19 июнендэге 134/2-пр номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Иэм азык-толек министрлыгыныц “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдэм” ведомство 
программасын раслау турында” 2015 елнын 17 мартындагы 50'2-пр номерлы 
боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2016 елнын 26 гыйнварындагы 5/2-пр 
номерлы;

“ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгыныц “2015 -  2017 елларга 
Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдэм” ведомство 
программасын раслау турында” 2015 елнын 17 мартындагы 50/2-пр номерлы 
боерыгына узгэрешлэр керту хакында” 2016 елнын 13 апрелендэге 74/2-пр номерлы.

5. Боерыкнын утэлешен тикшереп торуны уз естемэ алам.

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



2017 елны н___мартындагы
_______ /2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы 
белэн расланды

а2017 -  2020 ЕЛЛАРГА ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭШ БАШЛАУЧЫ
ФЕРМЕРЛАРГА ЯРДЭМ”

ведомство программасы

Казан -  2017 ел



Эчтэлек

Паспорт 3

1 булек Программа белэн хэл ителергз тиешле проблемаларга характеристика 5

2 булек Программаньщ максаты Ьэм бурычлары 6

3 булек Тормышка ашыруныц нэтижэлэре Ьэм максат индикаторлары 6

4 булек Программа гамзллэренен исемлеге Ьэм тормышка ашыру механизмы 8

5 булек Программаны тормышка ашыру сроклары 14

6 булек Программаны тормышка ашырунын социаль, икътисадый

нзтижэлэре тасвирламасы 14

7 булек Программаньщ нэтижэлелеген бэялэу Ьэм мониторинг ясау 15

8 булек Кирэкле ресурсларга ихтыяжны исэплэп чыгару 16

9 булек Программаны тормышка ашыру белэн идарэ игу системасы 16

1 нче кушымта

2 нче кушымта



ПАСПОРТ
Программаньщ исеме “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш 

башлаучы фермерларга ярдэм’' ведомство программасы 
(алга таба -  Программа)

Программаны эшлэу 
турында карар кабул 
ителгэн дата (аны 
раслау датасы, тиешле 
норматив актнын 
исеме Ьэм номеры)

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
“2013 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл 
хужалыгын YCTePY ^эм авыл хужалыгы продукциясе, 
чимал Ьэм азык-толек базарларын жайга салу” дэулэт 
программасын раслау турында” 2013 елнын 
8 апрелендэге 235 номерлы карары

Дэулэт заказчысы -
Программаньщ
координаторы

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Иэм азык-телек 
министрлыгы (алга таба -  Министрлык)

Программаны теп 
эшлэучелэр

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы

Программаньщ 
максаты Иэм 
бурычлары

Программаньщ максаты:
авыл халкыныц яшэу шартларын яхшырту,
шэЬэр Иэм авыл халкын узебездэ житештерелгэн авыл
хужалыгы продукциясе белэн тээмин иту

Программа
гамэллэренэ
характеристика

Бурычларны тормышка ашыруга юнэлдерелгэн гамэллэр 
комплексы тубэндэге юнэлешлэрне уз эченэ ала:

крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ Ьэм устеругэ 
грантлар биру;

эш башлаучы фермерларны кенкуреш кирэк-яраклары 
белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм курсэту;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 
2013 елныц 8 апрелендэге 235 номерлы карары белэн 
расланган “2013 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл 
хужалыгы продукциясе, чимал, азык-телек базарларын 
жайга салу” дэулэт программасында каралган чараларда 
катнашу

Прогорамманы 
тормышка ашыру 
сроклары

2017 ел -  70 КФХ тезу, 140 эш урыны булдыру;
2018 ел -  70 КФХ тезу, 140 эш урыны булдыру; 
2017 ел -  70 КФХ тезу, 140 эш урыны булдыру; 
2020 ел -  70 КФХ тезу, 140 эш урыны булдыру.
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Финанслау кулэмнэре 
Иэм чыганаклары

2017-2020 елларга Программаны финанслауньщ гомуми 
кулэме 621 млн.сум тэшкил итэ: 
шул исэптэн еллар буенча:
2017 ел -  155,6 млн. сум;
2018 ел -  155,6 млн. сум;
2019 ел -  155,6 млн. сум;
2020 ел -  155,6 млн. сум.
Федераль бюджеттан финанслау -  барлыгы 400 млн. сум, 
шул ар дан:
2017 ел -  100 млн. сум;
2018 ел -  100 млн. сум;
2019 ел -  100 млн. сум;
2020 ел -  100 млн. сум.
Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслау -  160 
млн. сум, шулардан:
2017 ел -  40 млн. сум;
2018 ел -  40 млн. сум;
2019 ел -  40 млн. сум;
2020 ел -  40 млн. сум.
Жэлеп ителгэн акчалар, барлыгы -  61,6 млн. сум, 
шулардан:
2017 ел -  15,6 млн. сум;
2018 ел -  15,6 млн. сум;
2019 ел -  15,6 млн. сум;
2020 ел -  15,6 млн. сум.

Программа гамэллэрен 
тормышка ашырудан 
кетелэ торган ахыргы 
нэтижэлэр Ьэм 
социаль-икыисадый 
нэтижэлелек 
курсэткечлэре

Узлэренен крестьян (фермер) хужалыкларын устеру 
проектларын дэулэт ярдэме белэн тормышка ашырган 
крестьян (фермер) хужалыклары саны -  280 берэмлек, 
шул исэптэн:
2017 елда -  70 берэмлек;
2018 елда -  70 берэмлек;
2019 елда -  70 берэмлек;
2020 елда - 70 берэмлек.
4 елда булдырылган эш урыннары саны -  кимендэ 560

Программаньщ теп тешенчэлзре

Эш башлаучы фермер -  теркэлу датасыннан ин кубе 24 ай эшлэуче крестьян 
(фермер) хужалыгын устеругэ грант биру ечен крестьян (фермер) хужалыкларын 
сайлап алу буенча конкурс комиссиясе тарафыннан билгелэнгэн эш башлаучы 
фермерларга Ярдэм программасында катнашучы (алга таба -  КФХ).

Крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ Ьэм устеРУгэ грант -  Татарстан 
Республикасы авыл жирлеклэре территориясендэ Иэм авылара территориялэрдэ 
КФХ тезу Ьэм устеру максатларында Программа нигезендэ дэулэт ярдэменен башка



5

юнэлешлэре кысаларында капланмый торган тубэндэгелэр буенча чыгымнарны 
финанслашу очен КФХ башлыгы хосусый счетына федераль бюджеттан, Татарстан 
Республикасы бюджетыннан кучерелэ торган акчалар:

авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн жир кишэрлеклэрен сатып алу; 
авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 

саклау Ьэм эшкэрту очен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын тезу (реконструкциялэу) очен проект документларын эшлзу;

авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту очен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, естэмэ корылмаларны, инженер челтэрлэрен, киртэлэрне Ьэм 
корылмаларны сатып алу, тезу, ремонтлау Ьэм янадан тезу, шулай ук аларны теркэу;

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

авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту очен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, остэмэ корылмаларны Ьэм тозелмэлэрне инженер челтэрлэренэ - 
электр, су, газ Ьэм жылылык челтэрлэренэ, юл инфраструктурасына тоташтыру; 

авыл хужалыгы терлеген сатып алу;
авыл хужалыгы техникасын Ьэм инвентарен, йок автомобиле транспортын, 

авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм эшкэрту очен жиЬазлар сатып алу;
купьеллык усемлеклэр утырту очен орлыклар Ьэм утырту материалларын 

сатып алу;
ашлама Ьэм агулы химикатлар сатып алу.

I. Программа белэн хэл ителергэ тиешле проблемаларга характеристика

Соцгы елларда турыдан-туры агросэнэгать комплексы оешмаларында эшлэуче 
авыл халкы саны туктаусыз кими Ьэм 80 мецнэн кимрэк кешене тэшкил итэ. Шул 
рэвешчэ аларны эшкэ урнаштыру, эш белэн тээмин иту, керемнэр белэн тээмин иту 
мэсьэлэсе килеп туа, аны хэл итугэ республикада бер-берсенэ бэйле чараларныц 
тулы бер комплексы эшлэнгэн. Программа авыл жирлегендэ яшэучелэрнен тормыш 
дэрэжэсен кутэрергэ, авылда яшьлэрнен эшлекле активлыгын кутэрергэ, авылча 
яшэу рэвешен саклап калуга юнэлдерелгэн.

Авылда кадрлар составын ныгыту, кече бизнесны устеру Ьэм яца эш 
урыннары булдыру, авыл яшьлэренец кызыксынуын Ьэм эш белэн тээмин ителешен 
арттыру максатларында программа белэн КФХ устеру буенча гамэллэр комплексы 
тэкъдим ителэ. Эш башлаучы КФХ житди мэсьэлэлэр белэн очраша: башлангыч 
капитал житмэве сизелэ, закладка куя торган молкэт житмэ\ сэбэпле, алар 
кредитлар ала алмыйлар. Сонгы елларда конкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин 
ителу мэсьэлэсе кискен тора, бу уз чиратында остэмэ акчалар талэп итэ. Крестьян 
(фермер) хужалыклары, финанс тотрыклылыгына ирешэ алмыйча, уз эшчэнлеклэрен 
туктаталар.
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Монын белэн бергэ халыкньщ шэхси ярдэмче хужалыклар секторында ике Ьэм 
аннан кубрэк гектар жир уз милкендэ яки файдалануында булган Ьэм товар 
продукция житештеругэ юнэлдерелгэн хужалыклар барлыкка килде. Инде хэзер ук 
алар продукция кулэме белэн кайбер фермер хужалыкларын узып китэлэр. 
Чынлыкта исэ билгесез статуслы, торгызу элемтэлэре бозылган габигый крестьян 
хужалыклары барлыкка килэ. Мондый хужалыкларнын формалашуы эре кумэк 
предприятиелэр таркалганда аларнын хужаларынын килэчэктэ гамэлдэ булуларын 
сайлау альтернативасы булмау белэн ацлатыла.

Сонгы елларда авыл хужалыгы оешмаларын устеру тэжрибэсе курсэткэнчэ, 
хужалык эшчэнлегендэ ирешелгэн нэтижэлэр крестьяннарнын социаль 
проблемаларын уз кечлэре Ьэм чаралары белэн генэ нэтижэле хэл итэргэ Ьэм 
житештеруне янартуга мемкинлек бирмилэр.

Яна КФХ тезу шулай ук хужалык корылмаларын проектлау, аларны инженер 
челтэрлэренэ тоташтыру, лизинг тулэулэре буенча беренче кертемне тулэу очен 
шактый куп чыгымнар талэп итэ.

Авылда хужалык итунен кече рэвешлэренэ ярдэм иту буенча алып барыла 
торган дэулэт сэясэте кече авыл хужалыгы эшкуарлыгы субъектларына 
банкларыныц субсидиялэнэ торган кредитларын Ьэм авыл хужалыгы 
кулланучылары кооперативларыныц субсидиялэнэ торган заемнарын алу 
момкинлеген кицэйтэ алды.

Хужалык итунен кече рэвешлэренэ ярдэм иту очен Татарстан Республикасы 
бюджетыннан дэулэт ярдэме кулэме 2006 елдан жэлеп ителгэн инвестициялэнгэн 
Ьэм кыска вакытлы кредитлар Ьэм заемнар буенча процент ставкаларын 
субсидиялэу рэвешендэ 37,8 млрд. сум тэшкил итэ.

Статистика мэгълуматлары буенча 2017 елныц 1 гыйнварына КФХ гомуми 
саны 5083 берэмлек тэшкил итэ.

Усешнец сценариясе сулпэн булган очракта фермер секторы уз усешен алга 
жибэру очен остэмэ чыганак таба алмаячак, э ярлыланган эчке чыганаклар авыл 
хужалыгыныц житештеру вазыйфасын тээмин итэ алмаячак.

II. Программаньщ максаты Ьэм бурычы
Программаньщ максаты — авыл халкыныц яшэу шартларын яхшырту, шэЬэр 

Ьэм авыл халкын узебездэ житештерелгэн авыл хужалыгы продукциясе белэн 
тээмин иту.

Элеге максатны тормышка ашыру Ьэм житештеру балансынын, шулай ук авыл 
хужалыгы продукциясен куллануныц тотрыклылыгы кысаларында дэулэт ярдэме 
тубэндэге юнэлешлэрдэ гамэлгэ ашырылачак: 

сот терлекчелеге; 
мегезле эре терлекне симерту; 
атчылык; 
сарык урчету; 
кэжэ урчету; 
дуцгызчылык;
авыл хужалыгы кошчылыгы;
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бертекле Ьэм бертекле-кузаклы культуралар, азык культуралары житештеру;
бэрэцге устеру;
яшелчэчелек (ачык Ьэм ябык грунтта);
жимеш Ьэм жилэк культуралары устеру.
Программаньщ бурычы -  крестьян (фермер) хужалыгын тезу Ьэм устеру 

нигезендэ авыл хужалыгы продукциясен житештеруне арттыру;
гражданнарны, шул исэптэн шэхси ярдэмче хужалык алып бару белэн 

шегыльлэнуче гражданнарны, крестьян (фермер) хужалыкларын (алга таба -  КФХ) 
тезугэ кызыксындыру.

III. Тормышка ашырунын нэгижэлэре Иэм максат индикагорлары

3. Программа гамэллэрен тормышка ашырудан котелэ торган ахыргы нэтижэлэр 
Ьэм социаль-икътисадый нэтижэлелек курсэткечлэре

Эш башлаучы фермерлар узлэренец КФХ устеру проектларын дэулэт 
ярдэменнэн файдаланып гамэлгэ ашыра алачаклар.

3.1. Программа чараларын тормышка ашыру тубэндэге нэтижэлэргэ ирешергэ 
мемкинлек бирэ:

3.1.1. Кимендэ 560 остэмэ эш урыны булдыру, бу исэ авыл жирлеклэре 
территориялэрен ныклы устерергэ Ьэм узлэшгерергэ, шулай ук авыл жирлегендэге 
урнашу системасын саклап калырга мемкинлек бирэ;

3.1.2. КФХ тезугэ Иэм устеругэ Ьэм авыл жирлегендэ гадэти тормыш рэвешен 
саклап калуга ярдэм алу.

3.2. Программа чараларын тормышка ашырунын максат индикаторлары 
тубэндэгелэрдэн гыйбарэт:

уз хужалыкларын устеру проектларын дэулэт ярдэменнэн файдаланып 
тормышка ашырган КФХ саны;

булдырылган естэмэ эш урыннары саны.

1 таблица
Максат индекаторлары

Курсэткечлэр 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел

2017
2020

елларда
барлыгы

Уз хужалыкларын устеру 
проектларын дэулэт ярдэменнэн 
файдаланып тормышка ашырган 
КФХ саны

70 70 70 70 280
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Булдырылган остэмэ эш 140 140 140 140 560
урыннары саны

Программа чараларын тормышка ашырунын нэтижэсе объективлык, дереслек, 
ачыклык, нисбэт критериелэренэ жавап бирэ торган кулэмле курсэткечлэр белэн 
билгелэнэлэр.

2 таблица 

Программаньщ нэтижэсе

Максат индикаторы

Котелэ
торган
дэрэжэ

2017 
елнын 

1 гыйнва
рына 

(Росстат 
курсэткеч 

лэре)

Индикатор курсэткече, 
берэмлек

Максат
ка

ирешу
елы

2017
ел

2018
ел

2019
ел

2020
ел

Фермерлар саны 5363 5083 5153 5223 5293 5363

2020
шул исэптэн уз КФХ 
устеру проектларын 
дэулэт ярдэменнэн 
файдаланып тормышка 
ашырганнар

280 X 70 70 70 70

Индикатор курсэткече -  хужалык алып баручы КФХ санынын 2017 ел 
дэрэжэсенэ карата артуы.

Максат индикаторын исэплэп чыгару тубэндэге формула буенча башкарылды:

S
К = ------------------.

Sz
монда:
К -  максат индикаторы;
S -  2020 елнын 1 гыйнварына хужалык итуче КФХ саны;
Sz -2 0 1 7  елнын 1 гыйнварына хужалык итуче КФХ саны.
Программа чараларын тормышка ашыру ахырына максат индикаторы 

курсэткече тубэндэге формула буенча билгелэнэ:

5363
К = --------------------  = 1,05

5083

IV. Программа гамэллэренен исемлеге Ьэм тормышка ашыру механизмы
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4.1.1. КФХ тезу Ьэм устеру ечен эш башлаучы КФХ башлыкларына грантлар 
биру Программаньщ теп гамэллэре булып торалар.

4.1.2. Эш башлаучы фермерларга ярдэм иту буенча Программага комплекслы 
ярдэм курсэтуне тээмин иту ечен Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетынын “2013-2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгын 
устеру Ьэм авыл хужалыгы продукциясе, чимал, азык-телек базарларын жайга салу” 
дэулэт программасын (алга таба -  Дэулэт программасы) раслау турында” 2013 
елныц 8 апрелендэге 235 номерлы карары белэн расланган “2013-2020 елларга 
Татарстан Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы 
продукциясе, чимал, азык-телек базарларын жайга салу” дэулэт программасы (алга 
таба -  Дэулэт программасы) кысаларында тубэндэге гамэллэр карала:

банкларны озак вакытка Ьэм кыска вакытка ташламалы кредитлау;
эш башлаучы фермерлар житештерэ торган авыл хужалыгы продукциясен 

сатуны оештыру.
4.1.3. Авыл хужалыгы техникасына, жиЬазларына лизинг буенча кертемнен 

бер елешен каплау. Чара “Кече Ьэм урта эшкуарлыкка, крестьян (фермер) 
хужалыкларын да кертеп, дэулэт ярдэме максатларында Россия Федерациясе 
субъектлары бюджетларына федераль бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу 
турында” 2014 елнын 30 декабрендэге 1605 номерлы Россия Федерациясе 
Хекумэтекарары кысаларында жиЬазларны лизингка алу шартнамэлэре буенча 
беренче тулэулэрне тулэугэ максатчан субсидиелэр бируне уз эченэ ала;

4.1.4. Эш башлаучы фермерлар тарафыннан жэлеп ителгэн кредитлар Ьэм 
заемнар буенча эшкуарлыкка ярдэм иту фондларыннан йеклэмэлэр Ьэм гарантиялэр 
биру (“Татарстан Республикасыныц Гарантиялэр фонды” коммерциягэ карамаган 
берлэшмэсе”);

4.1.5. Эш башлаучы фермерларнын производство Ьэм социаль объектларына 
инженер-техник инфраструктураны тезу Ьэм ремонтлау “2013-2020 елларга авыл 
территориялэрен тотрыклы устеру” ярдэмче программасы кысаларында тормышка 
ашырыла;

4.1.6. Эш башлаучы фермер хужалыкларын устеругэ телэктэшлек курсэту 
ечен, торак шартларын яхшыртуга мохтажлык булганда, КФХ башлыклары “2013 - 
2020 елларга авыл территориялэрен тотрыклы устеру” ярдэмче программасы 
кысаларында гамэлгэ ашырыла торган торак шартларын яхшырту буенча 
программаларга кертелэ алалар;

4.1.7. КФХ тезергэ телэуче гражданнарга Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгында (алга таба -  Министрлык) Ьэм 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 
Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек идарэлэрендэ (алга таба -  Идарэлэр) белгечлэр тарафыннан консультация 
хезмэтлэре курсэту.

Министрлык тубэндэгелэрне тээмин итэ:
эш башлаучы фермерларга ярдэм программасын уздыру Ьэм анда катнашу 

тэртибе турында мэгълуматтан гражданнарныц законнар нигезендэ ирекле 
файдалана алуын;
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эш башлаучы фермерларнын авыл хужалыгын устеру буенча Дэулэт 
программасы Ьэм региональ программалар гамэллэрендэ, агробизнес олкэсендэ 
катнашуын.

Жирлэрнен булуы турында белешмэлэр Ьэркем ечен ачык була.
Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы республика гаризасы Ьэм 

тезелгэн Килешулэр нигезендэ Дэулэт программасы кысаларында Ьэм шартларында 
Программа чараларын финанслашуда катнаша. Финанслашу “Агросэнэгать 
комплексын устерунен региональ программалары максат курсэткечлэренэ ирешугэ 
ярдэм иту ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль 
бюджеттан субсидиялэр биру Ьэм булу турында” 2016 елнын 30 декабрендэге 1556 
номерлы Россия Федерациясе Хекумэте карары белэн билгелэнгэн шартларга 
ярашлы рэвештэ Ьэм лимитлар кысаларында башкарыла.

4.2. Эш башлаучы фермерларны сайлап алу буенча конкурс угкэру тэртибен 
Ьэм гариза биручелэрне эш башлаучы фермерларга булышу буенча ведомство 
программасы составына керту турында карар кабул иту тэртибен уз эченэ алган 
крестьян (фермер) хужалыкларын тезугэ Ьэм устеругэ грантлар биру турында 
нигезлэмэ. Министрлык Программа катнашучыларын сайлап алуга конкурс игълан 
итэ, аны уткэру тэртибен Ьэм вакытын билгели.

Конкурс комиссиясе составына республиканын дэулэт Ьэм муниципаль 
хезмэткэрлэре (комиссия составыныц кимендэ 50%), агросэнэгать комплексы 
тармагында эшчэнлек алып баручы юридик Ьэм физик затлар кертелэ. Конкурс 
комиссиясе составына кредит, фэнни, мэгариф, юридик, консультация, консалтинг, 
аудит, ревизия Ьэм жэмэгатьчелек оешмалары, фермерлар ассоциациялэре 
вэкиллэре кертелергэ мемкин.

Конкур комиссиясе гариза биручелэрнец заявкаларын (алга таба -  Заявка) Ьэм 
аларга кагылышлы документларны Министрлык боерыгы белэн билгелэнгэн 
срокларда карап тикшерэ, гариза бируче белэн кара-каршы эцгэмэ уткэрэ, аны 
Программада катнашучылар составына кертэ, КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант 
суммаларын билгели.

Конкурска документларын тапшырганда гариза бируче Министрлык боерыгы 
белэн расланган форма буенча Заявка Ьэм ана теркэлэ торган документларнын 
исемлеген Ьэр як ечен бер несхэ исэбеннэн ике несхэдэ тези.

Конкурс комиссиясе, гариза биручелэрне Программада катнашучылар 
составына керту турында карар кабул иткэндэ, гариза бирученен документларында 
курсэтелгэн мэгълумат белэн бергэ тубэндэгелэрне исэпкэ ала: 

гариза бирученен яшэу шартларын;
житештерелэ торган авыл хужалыгы продукциясен сатуныц уз каналлары 

булу-булмауны;
авыл хужалыгы кулланучылары кооперативларында эгъзалыкны;
жирле халык ечен эш урыннары бирелуен;
социаль Ьэм бюджет жаваплылыгын;
производство фондлары булуны;
нэселле авыл хужалыгы терлеге булуны;
авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэр булуын;
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эшчзнлек репутациясен Ьэм кредит тарихын;
Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклзренец жирле узидарэ 

органнарыннан, физик затлардан, жэмэгатьчелек оешмаларыннан, йеклэмлэрне уз 
естенэ алучылардан тэкъдимнэрне Ьэм мерэжэгатьлэрне, 

кара-каршы знгзмэ нэтижэлэрен.
Эш башлаучы фермерга ведомство Программасында катнашуы турында 1 нче 

кушымта нигезендз саклагыч дизайны Ьэм билгесе булган сертификат бирелэ.
4.3. КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант -  Министрлык тарафыннан тубэндэгечэ 

кучерелэ торган бюджет акчалары ул:
ЕГРЮЛ реестрында теркэлгэн эш башлаучы фермернын Федераль 

казначылык органынын Татарстан Республикасы буенча территориаль булегендэ 
ачылган хосусый счетына;

ЕГРИП реестрында теркэлгэн эш башлаучы фермернын Россия Федерациясе 
Узэк банкы учреждениелэрендэ яки кредит оешмаларында ачылган хосусый 
счетына

Татарстан Республикасы авыл жирлеклэре территориясендэ Ьэм авылара 
территориялэрдэ КФХ тезу Ьэм устеру максатларында Программа нигезендэ дэулэт 
ярдэменец бутэн юнэлешлэре кысаларында кайтарылмый торган чыгымнарын 
финанслашу ечен.

Крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ Ьэм устеругэ грантныц ин зур кулэме 
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын “2017 елда агросэнэгать 
комплексына дэулэт ярдэме чаралары турында” 2017 елнын 10 февралендэге 77 
номерлы карары белэн расланды.

Эш башлаучы фермерга бирелэ торган КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грантнын 
суммасы эш башлаучы фермернын уз акчалары барлыгын исэпкэ алып, конкурс 
комиссиясе тарафыннан билгелэнэ. Грант суммасы эш башлаучы фермернын 
чыгымнары планына тегэл туры килергэ тиеш. Эш башлаучы фермер тарафыннан 
чыгымнар планын узгэрту, шул исэптэн бирелгэн грант кысаларында. конкурс 
комиссиясе белэн килештерелергэ тиеш.

Чыгымнар планына Татарстан Республикасы территориясендэ КФХ устеругэ 
каралган Ьэм тубэндэге максатларга туры килэ торган исемнэр (статьялар) 
кисемендэге чыгымнар керэ:

авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн жир кишэрлеклэрен сатып алу; 
авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 

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

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

авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау объектларына алып 
килэ торган юлларны Ьэм керу юлларын тезу;
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авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту очен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, остэмэ корылмаларны Ьэм тезелмэлэрне инженер челтэрлэренэ - 
электр, су, газ Ьэм жылылык челтэрлэренэ, юл инфраструктурасына тоташтыру;

авыл хужалыгы терлеген сатып алу;
авыл хужалыгы техникасын Ьэм инвентарен, йок автомобиле транспортын, 

авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм эшкэрту очен жиЬазлар сатып алу;
купьеллык усемлеклэр утырту очен орлыклар Ьэм утырту материалларын 

сатып алу;
ашлама Ьэм агулы химикатлар сатып алу.
Чыгымнар планы буенча чыгым эш башлаучы фермер чараларынын Ьэр исеме 

(статьясы) буенча тубэндэгечэ гамэлгэ ашырыла: иц кубе 90 проценты - грант 
акчалары хисабына Ьэм кимендэ 10 проценты - эш башлаучы фермернын жэлеп 
ителгэн акчалары хисабына.

Грант хисабына алынган барлык активлар1 эш башлаучы фермер исеменэ 
теркэлергэ Ьэм аныц Татарстан Республикасы территориясендэге КФХ белэн Ьэм 
бары тик эш башлаучы фермернын КФХ эшчэнлегендэ генэ кулланылырга' тиеш.

КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант максатчан файдаланылмаган очракта, 
грантныц максатчан файдаланылмаган суммасы законнар нигезендэ тиешле 
бюджетларга кире кайтарылырга тиеш.

Эш башлаучы фермер тарафыннан грант хисабына сатып алынган мелкэт 
грант алган кеннэн сон 10 ел эчендэ Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
сатылырга, булэк ителергэ, арендага, башка затларга куллануга тапшырылырга, 
алыштырылырга яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яки бутэн рэвештэ таргып 
алынырга тиеш тугел. Элеге шарт эш башлаучы фермерларга грантлар биру буенча 
чараларда катнашучылар ечен меЬим булып тора Ьэм ул Министрлык белэн эш 
башлаучы фермер арасында тезелгэн килешулэрдэ курсэтелергэ тиеш.

КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант КФХ башлыгына бер генэ тапкыр бирелэ. 
КФХ башлыгы кече Ьэм урта эшкуарлыкка ярдэм иту ечен каралган Дэулэт 
программаларынын программа гамэллэре исемлегенэ кертелергэ мемкин.

4.4. Министрлык эш башлаучы фермерлар тарафынан акчаларнын хэрэкэтенэ 
Ьэм максатчан тотылышына контрольне тээмин итэ.

Грантны Ьэм (яки) ярдэмне максатчан файдаланмау Ьэм (яки) аларны алу ечен 
дерес булмаган белешмэлэр Ьэм документлар тапшыру фактлары билгеле булган 
очракта, бирелгэн грантлар Министрлыктан тиешле талэп алынган датадан соц 
алтмыш кон эчендэ Татарстан Республикасы бюджеты Ьэм Россия Федерациясе 
бюджеты кереме булып кире кайтарылырга тиеш.

Акчаларны максатчан тоту ечен жаваплылык эш башлаучы фермерларга 
йеклэнэ.

1 Активлар Татарстан Республикасыннан читтэ сатып алынырга мемкин, эмма анын территориясенэ кертелергэ тиеш.
2 Транспорт чаралары эш башлаучы фермерлар тарафыннан Татарстан Республикасыннан читтэ чиклэусеч 
файдаланырга мемкин. эмма Татарстан Республикасы территориясендэ теркэлергэ тиеш.
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4.6. Эш башлаучы фермер елына ике тапкыр Министрлыкка КФХ тезу Ьэм 
устеру ечен грант суммасын максатчан готу турында Министрлык билгелэгэн 
форма буенча хисап Ьэм 2-фермер, 3-фермер статистик хисабын тапшыра. КФХ тезу 
Ьэм устеру ечен грант суммалары объектларны тезугэ (реконструкциялэугэ) 
тотылганда, эш башлаучы фермер тезелеш тогэллэну факты хакында шулай ук 2-КС 
Ьэм 3-КС формалары буенча хисап тота.

Бирелэ торган хисапларнын дереслеге ечен жаваплылык эш башлаучы 
фермерларга йеклэнэ. Хисаплар грант Ьэм (яки) ярдэм алган кеннэн 5 ел дэвамында 
тапшырыла.

Бирелэ торган хисапларнын дереслеген тикшереп торуны Министрлык 
башкара.

V. Программаны тормышка ашыру сроклары

Программа 2017-2020 еллар вакыт аралыгында тормышка ашырыла.

VI. Программаны тормышка ашырунын социаль, икътисадый 
нэтижэлэре тасвирламасы 

6.1. Максатка ирешудэ Программа керткэн елешкэ гомуми бэя

Программа гамэллэрен тормышка ашыру авыл хужалыгы елкэсендэ тубэндэге 
стратегик максатларга ирешугэ ярдэм итэчэк:

авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьэм с ату кулэмнэрен арттыруга Ьэм 
аныц конкурентлык сэлэтен кечэйтугэ, авыл халкыныц эш белэн тээмин ителешен 
Ьэм яшэу дэрэжэсен устеругэ, авыл жирлеге территориялэренец тотрыклы устеругэ;

авыл халкыныц эшлекле активлыгын кечэйтугэ, эшкуарлык эшчэнлеге белэн 
кызыксынуны арттыруга.

Программа гамэллэрен тормышка ашыру авылда хужалык итунен кече 
формаларын тотрыклы устеругэ Ьэм аларга дэулэт ярдэме механизмнарын 
оптимальлэштеругэ алшартлар тудырачак.

6.2. Программа гамэллэрен тормышка ашырунын социаль Ьэм 
икътисадый нэтижэлэре

Программаньщ максат курсэткечлэрендэ каралганча, уз хужалыкларын тезу 
Ьэм устеру проектларын гамэлгэ ашыручы крестьян (фермер) хужалыклары саны 
280 берэмлек тэшкил итэ. Программа чараларын гамэлгэ ашыру кимендэ 560 естэмэ 
эш урыны булдыруны тээмин итэчэк.

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

Программа гамэллэрен тормышка ашыру тискэре экологик нэтижэлэргэ 
китерми, эмма авыл хужалыгы жирлэренец сыйфатын яхшырту буенча культура-
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техника чаралары юлы белэн табигый ресурсларнын сакланып калуына ярдэм 
итэчэк.

Программаньщ гамэлдэ ирешелгэн нэтижэлэре беренчел 
планлаштырылганнарыннан узгэ булуына тээсир итэргэ мемкин тышкы шартларга 
Ьэм куркынычларга тубэндэгелэр керэ:

финанслаунын начар булуы, ул крестьян (фермер) хужалыкларынын Ьэм 
терлекчелек продукциясен беренчел эшкэрту цехларынын физик таушалган Ьэм 
вакыт ягыннан искергэн техник базасын янартырга, шулай ук авыл хужалыгы 
билгелэнешендэге жирлэр мэйданын кицэйтергэ мемкинлек бирмэячэк;

ягулык-майлау материалларына, авыл хужалыгы техникасына Ьэм 
жиЬазларына, минераль ашламаларга Ьэм пестицидларга, терлекчелек фермаларын 
тезу ечен материалларга бэянец кетелгэннэн инфляция темплары аркасында артык 
усуе;

аномаль Ьава торышы шартлары Ьэм административ реформа белэн, шулай ук 
федераль башкарма хакимият органнары структурасы узгэру Ьэм Россия 
Федерациясе белэн Татарстан Республикасы арасындагы тиешле вэкалэтлэрне 
янадан булешу белэн бэйле мемкин булган институциональ узгэртеп корулар 
аркасында килеп туарга мемкин форс-мажор вакыйгалар.

Курсэтелгэн куркынычлар форс-мажор булып торалар яки Министрлык 
системасына керми торган хакимият органнары эшчэнлегенэ бэйле булалар, шуца 
курэ элеге куркынычларны алдан куреп булмый.

VII. Программаньщ нэтижэлелеген бэялэу Ьэм мониторинглау.

Программа гамэллэрен тормышка ашырунын нэтижэлелеген бэялэу, ел саен 
Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы тарафыннан Татарстан 
Республикасы Президенты Ьэм Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгы 
арасында ел саен тезелэ торган килешудэ билгелэнгэн нэтижэлелек курсэткечлэренэ 
ирешу дэрэжэсеннэн чыгып, Татарстан Республикасында хужалык итуче КФХ саны 
артуныц килешудэ билгелэнгэн зурлыкларга туры килуе нигезендэ гамэлгэ 
ашырыла.

Республикада элеге Программа кысаларында 2017 -  2020 еллар чорында 
тезелгэн КФХ санын 165 фермерга арттыру планлаштырыла, алар сайлап алу 
нигезендэ дэулэт ярдэме катнашында узлэренец КФХ устеру проектларын гамэлгэ 
ашыра алачаклар.

Министрлык тубэндэгелэрне тапшыра:
Россия Федерациясе Авыл хужалыгы министрлыгына -  Россия Федерациясе 

Авыл хужалыгы министрлыгы тарафыннан билгелэнгэн хисап формасы буенча 
Татарстан Республикасы Президенты Ьэм Россия Федерациясе Авыл хужалыгы 
министрлыгы арасындагы эш башлаучы фермерларга ярдэм иту буенча килешудэ 
беркетелгэн курсэткечнен утэлеше турында мэгълуматны;

квартал саен, хисап чорыннан соц килуче айньщ 25 числосына кадэр, 
Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгына -  Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц “Татарстан Республикасы дэулэт программаларын эшлэу,
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тормышка ашыру Ьэм нэтижэлелеген бэялэу тэртибен Иэм Татарстан Республикасы 
дэулэт программалары исемлеген раслау турында” 2012 елнын 31 декабрейдэге 1 199 
номерлы карары белэн расланган Татарстан Республикасы дэулэт программаларын 
эшлэу, тормышка ашыру Иэм нэтижэлелеген бэялэу тэртибенец 2 нче кушымтасында 
бирелгэн форманы тутыру юлы белэн максатчан программаларны эзерлэу Ьэм 
тормышка ашыру турында статистик, белешмэ Ьэм аналитик мэгълуматны;

ел саен, хисап чорыннан сон килуче елнын 1 мартына кадэр, Татарстан 
Республикасы Икътисад министрлыгына, Татарстан Республикасы Финанс 
министрлыгына -  программаларны тормышка ашыру буенча эшлэрнен барышы Ьэм 
финанс чараларын тотунын нэтижэлелеге турында мэгълуматны билгелэнгэн тэртип 
нигезендэ докладлар сосгавында.

VIII. Кирэкле ресурсларга ихтыяжны исэплэн чыгару

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

Программада каралган барлык гамэллэрне финанслау еллар буенча беркадэр 
дифференциациялэу белэн, аларнын кирэклеген, шулай ук нэтижэлэр Иэм алдагы 
елда гамэллэрне тормышка ашырунын нэтижэлелеген бэялэуне исэпкэ алып, 
Программаны тормышка ашырунын барлык срогы дэвамында гамэлгэ ашырыла.

Эш башлаучы фермерларга КФХ устеру очен грантларнын гомуми суммасы 
2017 -  2020 елларга 621 млн. сум тэшкил итэ, шул исэптэн Татарстан Республикасы 
бюджетыннан 160 млн. сум.

3 нче таблица

Программа чараларын финанслау кулэмнэре
___________________ _________ ___________________  (млн.сум)

Финанслау чыганаклары 2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 2017-2020
еллар

Финанслаунын гомуми 
кулэме -  барлыгы, шул 
исэптэн:

140,0 140,0 140,0 140,0 560,0

федераль бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0

Татарстан Республикасы 
бюджеты

40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

жэлеп ителгэн акчалар 15,6 15,6 15,6 15,6 62,4

Татарстан Республикасында муниципаль берэмлеклэр бюджетларына акчалар 
жирле узидарэ органнары карары буенча жэлеп ителергэ мемкин.
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Бюджеттан тыш чыганаклар:
1) коммерциягэ караган банкларнын акчалары -  банклар тарафыннан кече Ьэм 

урта эшкуарлык субъектларын кредитлау ечен каралган кредит ресурслары;
2) бюджеттан тыш чыганаклардан финанслана торган оешмалар арасыннан 

булган катнашучыларнын акчалары (акчаларнын булырга мвмкин чыганаклары 
буларак фаразлана).

IX. Программаны тормышка ашыру белэн идара игу системасы

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

Министрлык программа гамэллэрен эзерлэу Ьэм тормышка ашыру буенча 
килештерелгэн эш башкаруны тээмин итэ.

Программа гамэллэрен тормышка ашыру мониторингын Ьэм Программаны 
тормышка ашыруда катнашучы учреждениелэр Ьэм оешмалар эшчэнлеген, шулай ук 
аларньщ Программа гамэллэрен тормышка ашыру буенча килешенгэн гамэллэрен 
координациялэуне Министрлык башкара.



"2017 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында эш башлаучы фермерларга 
ярдэм" Программасына
1 нче кушымта

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЬ 
АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ ЬЭМ АЗЫК-Т9ЛЕК МИНИСТРЛЫГЫ

СЕРТИФИКАТ
Серия НФ-16 №

Олеге сертификат белэн
t

(фамилиясе, исеме, атасы исеме)

(сериясе Иэм номеры, кем тарафыннан Ьэм канда бирелгэн)
Россия Федерациясе гражданы паспортына Иэм

(ОГРНИП номеры Иэм датасы) 
крестьян (фермер) хущалмгмн дэулэт теркэве турында таныклыгына ия

булучы,
Татарстан Республикасы Авыл хущалыгы Иэм азык-толек министрлыгыныц
20_елныц_____ , _-пр номерлы боерыгы белэн расланган “2017 -  2020

елларга Татарстан Республикасында ли башлаучы фермерларга ярдэм" 
программасында катнашучы буларак таныклана Иэм ана 

_________мунииипаль райвнында крестьян (фермер) хущалыгы устеругэ
______ (___________________ ) сум кулэмендэ грант бирелэ

(хэрефлэр белэн язылган сумма)

Олеге сертификат Татарстан Республикасы Авыл хущалыгы Иэм азык-толек
министрлыгыныц___елнын,_______ -пр номерлы боерыгы нигезендэ

бирелде

Бирелу датасы_______________ . 201___ел

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл хужалыгы
Иэм азык-телек министры М.Г. Эхмэтов
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2017 елнын ___ мартындагы
________ , 2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
гелек министрлыгы боерыгы 
белэн расланды

Крестьян (фермер) хужалыкларын тезугэ Ьэм устеругэ конкурс уздыру 
турында нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Олеге Нигезлэмэ Россия Федерациясе Хекумэтенец “Агросэнэгать 
комплексын устерунен региональ программалары максат курсэткечлэренэ ирешугэ 
ярдэм иту ечен Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына федераль 
бюджеттан субсидиялэр биру Иэм булу турында” 2016 елнын 30 декабрендэге 
1556 номерлы карарына Ьэм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын 
“201 7 елга агросэнэгать комплексына дэулэт ярдэме чаралары турында” 2017 елнын 
10 февралендэге 77 номерлы карарына ярашлы рэвештэ эзерлэнде.

Олеге Нигезлэмэ дэулэт ярдэме курсэту тэртибен, проектларны сайлап алу 
критериелэрен, проектларны конкурс нигезендэ сайлап алунын максатларын, 
шартларын, оештыру процедурасын билгели.

Олеге Нигезлэмэдэ кулланыла торган теп тешенчэлэр:
эш башлаучы фермер -  элеге Нигезлэмэгэ ярашлы рэвештэ сайлап алынган 

Программада катнашучы;
гарнза бируче -  Программада катнашучы дип тану ечен конкурс 

комиссиясенэ гариза бируче Ьэм элеге Нигезлэмэ талэплэренэ туры килуче крестьян 
(фермер) хужалыгы (алга таба -  КФХ) башлыгы;

крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ Ьэм устеРУгэ грант -  федераль 
бюджеттан, Татарстан Республикасы бюджетыннан тубэндэгечэ КФХ башлыгы 
хосусый счетына кучерелэ торган акчалар:

ЕГРЮЛ реестрында теркэлгэн эш башлаучы фермернын Федераль 
казначылык органынын Татарстан Республикасы буенча территориаль булегендэ 
ачылган хосусый счетына;

ЕГРИП реестрында теркэлгэн эш башлаучы фермернын Россия Федерациясе 
Узэк банкы учреждениелэрендэ яки кредит оешмаларында ачылган хосусый 
счетына

Татарстан Республикасы авыл жирлеклэре территориясендэ Ьэм авылара 
территориялэрдэ КФХ тезу Ьэм устеру максатларында Программа нигезендэ дэулэт 
ярдэменен бутэн юнэлешлэре кысаларында кайтарылмый торган чыгымнарын 
финанслашу ечен, тубэндэгелэрне кертеп:

авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн жир кишэрлеклэрен сатып алу; 
авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 

саклау h3M эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын тезу (реконструкциялэу) ечен проект документларын эшлэу;
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авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, естэмэ корылмаларны, инженер челтэрлэрен, киртэлэрне Ьэм 
корылмаларны сатып алу, тезу, ремонтлау Ьэм янадан тезу, шулай ук аларны теркэу;

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

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

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

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

сатып алу;
ашлама Ьэм агулы химикатлар сатып алу.
конкурс комиссиясе -  крестьян (фермер) хужалыкларын тезугэ Ьэм устеругэ 

грантлар биру ечен КФХ проектларын сайлап алу максатларында тезелгэн 
ведомствоара конкурс комиссиясе;

экспертлар советы -  гаризаларны карап тикшеру Ьэм аннары документларны 
конкурс комиссиясенэ тапшыру очен Министрлык тарафыннан тезелгэн совет;

чыгымнар планы -  грант акчаларын тоту юнэлешлэре буенча чыгымнарнын 
гариза бируче тарафыннан конкурс комиссиясе раславына тапшырылган статьялы 
сметасы;

грант алучы -  Программада катнашучы дип тану ечен конкурс сайлавын 
узган Ьэм грант алуга шартнамэ тезегэн КФХ башлыгы.

1.2. Грант гаризасы конкурс комиссиясе тарафыннан расланган КФХ 
башлыгына бирелэ.

1.3. Конкурс комиссиясе эшен оештыруны Министрлык башкара.
1.4. Грант чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган мелкэт, 

башкарыла торган эшлэр атамалары буенча куелган хакныц кимендэ 10 процен гын 
уз акчалары исэбеннэн тулэу йеклэмэсен алган КФХ башлыкларына бирелэ.

Грант хисабына КФХ башлыгы тарафыннан сатып алынган мелкэт грант 
акчаларын тоткан кеннэн башлап 5 ел дэвамында сатылырга, булэк ителергэ, 
арендага тапшырылырга, башка затлар файдалануына бирелергэ, алмаштырылырга 
яки пай, кертем рэвешендэ кертелергэ яисэ Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ башка терле тартып алынырга тиеш тугел. Бу шарт гаилэ терлекчелек 
фермаларын Ьэм терлекчелек продукциялэрен эшкэрту предприятиелэрен устеругэ 
грантлар биру чараларында катнашучылар очен житди булып тора.

2. Грант кулэме Изм биру шартлары
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2.1.Грантлар грант алучыларга техник-икътисадый нигезлэугэ ярашлы 
рэвештэ максатчан чыгымнарны финанслашу шартларында кире кайтарылмый 
торган итеп гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ бирелэ.

2.2. Грант кулэме конкурс комиссиясе тарафыннан КФХнын уз акчаларын Ьэм 
аньщ чыгымнар планын исэпкэ алып билгелэнэ. Грант кулэме чыгымнар планында 
курсэтелгэн чыгымнарнын 90 процентыннан артык булмый.

Ит яки сет ечен мегезле эре терлек урчетугэ грантнын, максималь кулэме
3,0 млн. сум, эшчэнлекнен башка терлэрен алып баруга ин кубе 1,5 млн.сум була.

2.3. Грантлар проектка салынган куэтлэр тубэндэгечэ булганда булеп бирелэ: 
кимендэ 24 баш сыеры булган (елына кимендэ 110 тонна сет) сет

фермаларына;
кимендэ 50 баш мегезле эре терлекне (тере авырлыкта елына кимендэ

12 тонна ит) сугымга симерту фермаларына;
кимендэ 100 дунгыз, шул исэптэн 5 ана дунгыз булган (тере авырлыкта елына 

кимендэ 10 тонна ит) дунгыз фермаларына;
кимендэ 150 баш сарык, шул исэптэн кимендэ 50 баш ана сарык булган (тере 

авырлыкта елына кимендэ 4 тонна ит) сарыклар урчету фермаларына; 
кимендэ 40 баш савым кэжэлэренэ (елына кимендэ 30 тонна сет); 
ит очен кош-корт устеруче кош фермаларына -  ит житештерунен еллык 

эйлэнеше тере авырлыкта кимендэ 4 мен баш куркэ (кимендэ 30 тонна), 5 мен баш 
бройлер (кимендэ 5 тонна), 1,5 мен баш каз (кимендэ 5 тонна), 3 мен баш урдэк 
(кимендэ 6 тонна) булганда;

йомырка ечен кош-корт устеруче кош фермаларына -  йомырка салучы 
кимендэ 5 мен баш тавык (елына кимендэ 1,3 млн. данэ), 10 мен баш бытбылдык 
(елына кимендэ 2,5 млн. данэ), 1 мен баш каз (елына кимендэ 75 мен данэ) яки 1 мен 
баш урдэк (елына кимендэ 120 мен данэ) булганда;

яшь кош-корт устеруче кош фермаларына -  тере авырлыктагы артымнын 
еллык эйлэнеше кимендэ 5 мен баш куркэ (кимендэ 5 тонна), 5 мен баш бройлер 
(кимендэ 1,5 тонна),6 мен баш йомырка тавыгы (кимендэ 5 тонна), 2,5 мен баш каз 
(кимендэ 0,6 тонна) яки 5 мен баш урдэк (кимендэ 1,5 тонна) булганда;

кимендэ 40 ат, шул исэптэн кимендэ 16 бия булган (тере авырлыкта елына 
кимендэ 2,5 тонна ит) ат фермаларына;

бэрэнге устеру мэйданы кимендэ 10 га булганда; 
ачык грунтта яшелчэчелек кимендэ 5 га булганда; 
ябык грунтта яшелчэчелек кимендэ 1000 м~ булганда;]
бертекле Ьэм бертекле-кузаклы культуралар, азык культуралары житештеру 

кимендэ 100 га булганда;
жимеш Ьэм жилэк культуралары устеру кимендэ 1,3 га булганда.
2.4. Грантлар тиешле елга Иэм план чорына федераль бюджет Иэм Татарстан 

Республикасы бюджеты турында законнарда Министрлыкка бу максатларга 
каралган бюджет акчалары чиклэрендэ бирелэ.

2.5. Конкурста катнашу очен КФХ тубэндэге талэплэргэ туры килергэ тиеш:
а) КФХ башлыгы Россия Федерациясе гражданы, житештеру эшчэнлегендэ 

шэхси катнаша;
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б) конкурска гариза биру датасына КФХ эшчэнлеге срогы теркэлу 
датасыннан 24 айдан артып китми;

в) КФХ Татарстан Республикасы мунинипаль районный авыл жире 
территориясендэ теркэлгэн Ьэм шунда житештеру эшчэнлеген башкара, КФХ 
башлыгы КФХ урнашкан Ьэм теркэлгэн урын буенча муниципаль берэмлектэ 
даими яши яки даими яшэу урынына кучергэ йоклэмэ ала, Ьэм элеге хужалык грант 
алган Ьэм грант акчаларын тотып бетергэн датадан 5 ел дэвамында бердэнбер эш 
урыны булып тора;

г) КФХ башлыгы элек тубэндэгелэрне алмаган: 
крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ Ьэм устеругэ грант; 
гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант;
д) КФХ башлыгы сонгы еч ел эчендэ индивидуаль эшкуар буларак эшкуарлык 

эшчэнлеген гамэлгэ ашырмаган Ьэм (яки) коммерциягэ караган оешманын гамэлгэ 
куючысы (катнашучысы) булмаган, мона конкурс комиссиясенэ гариза биргэн 
вакытка узе башлык булып торган крестьян (фермер) хужалыгы керми. Гариза 
бируче грант алуга конкурста катнашуга гаризаны эшкуарлык эшчэнлегенен гомуми 
срогы соцгы еч елда барлыгы ин кубе 6 ай тэшкил итсэ генэ бирэ ала;

е) КФХ башлыгынын урта махсус яки югары авыл хужалыгы белеме бар, яки 
авыл хужалыгы белгечлеге буенча естэмэ Ьенэри белем алган, яки авыл 
хужалыгында еч елдан да ким булмаган эш стажы бар. яки кимендэ еч ел дэвамында 
шэхси ярдэмче хужалык алып баруны яки уртак алып баруны гамэлгэ ашыра;

ж) КФХ “Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
турында” Федераль закон нигезендэ микропредприятие критериелэренэ туры килэ;

з) КФХнын Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетынын 2013 елнын
8 апрелендэге 235 номерлы карары белэн расланган “2013-2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл хужалыгын устеру Ьэм авыл хужалыгы продукциясе, чимал, 
азык-телек базарларын жайга салу” дэулэт программасында билгелэнгэн эшчэнлек 
(гармак) юнэлешлэре буенча хужалыкны тезу Ьэм устеру, сатыла торган авыл 
хужалыгы продукциясе кулэмен арттыру буенча кимендэ биш ел срокка каралган 
планы бар;

и) КФХнын сатып алына торган мелкэт, башкарыла торган эшлэр, курсэтелэ 
горган хезмэтлэр исеме, аларныц саны, бэясе, финанслау чыганаклары (грант 
акчалары, уз акчалары) курсэтелгэн чыгымнар планы бар;

к) КФХ грант алган елда грант ярдэменец Ьэр 1,0 млн. сумына кимендэ бер 
яна даими эш урынын, эмма бер грантка кимендэ бер яца даими эш урынын 
булдыруны планлаштыра;

л) КФХ яца булдырылган даими эш урыннарын грант акчаларын тотып 
бетергэннэн сон кименэ биш ел дэвамында саклап калу йеклэмэсен ала;

м) КФХ грант акчаларын тотып бетергэннэн сон кимендэ биш ел дэвамында 
эшчэнлек башкарырга йеклэмэ ала;

н) КФХ башлыгы Ьэм эгъзалары Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
узлэренен персональ белешмэлэрен тапшыруга Ьэм эшкэртугэ ризалык бирэлэр;

о) КФХ башлыгы, авырып киткэн, Россия Федерациясе Кораллы Кечлэренэ 
чакырылган яки хужалыкта булмавына яисэ КФХ эшчэнлегендэ шэхси катнаша
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алмавына бэйле алдан билгеле булмаган башка шартлар туган очракта, Министрлык 
белэн килештереп, хужалык белэн житэкчелек итуне Ьэм грант алуга бэйле 
бурычларын утэуне, грант хисабына сатып алынган мелкэтне сату хокукын 
бирмичэ, узенец туганына яки КФХ эгъзасына тапшыру йеклэмэсен ала;

п) КФХ чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган мелкэт, 
башкарыла торган эшлэр, курсэтелэ торган хезмэтлэр бэясенен кимендэ
10 проценгын уз акчалары хисабына тулэргэ йеклэмэ ала;

р) КФХ башлыгы акчалар хужалык башлыгы счетына килгэн кеннэн сон 18 ай 
эчендэ грант акчаларын тотып бетерергэ Ьэм грант хисабына сатып алынган 
мелкэтне бары тик хужалыкны устерудэ файдаланырга йеклэмэ ала;

с) Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн салымнар, жыемнар Ьэм башка тулэу 
йеклэмэлэре юк, шулай ук Россия Федерациясе бюджет системасынын тиешле 
бюджетына шул исэптэн башка хокукый актлар нигезендэ бирелгэн субсидиялэрне, 
бюджет инветициялэрен кайтару буенча вакыты узган бурычлар Ьэм Россия 
Федерациясе бюджет системасынын тиешле бюджетларына кайтарылырга тиешле 
вакыты узган башка бурычлар юк;

т) КФХ карата узгэртеп кору, юкка чыгару, яки банкротлык процедуралары 
уткэрелми Ьэм хужалык эшчэнлеген башкарырга чиклэулэр юк;

у) КФХ элеге Нигезлэмэнец 2.6 пунктында курсэтелгэн максатларга башка 
норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар нигезендэ Россия 
Федерациясе бюджет системасынын тиешле бюджетыннан акча алучы булып 
тормый;

ф) КФХ 30 мен сумнан кубрэк суммага авыл хужалыгы продукциясен сату 
турында гражданлык-хокукый шартнамэлэр (башлангыч шартнамэлэр) тезегэн.

2.6. Грант чыгымнар планы нигезендэ Грант алучы тарафыннан 
тубэндэгелэргэ тотылырга мемкин:

авыл хужалыгы билгелэнешендэге жирлэрдэн жир кишэрлеклэрен сатып
алуга;

авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын тезу (реконструкциялэу) ечен проект документларын эшлэугэ;

авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, естэмэ корылмаларны, инженер челтэрлэрен, киртэлэрне Ьэм 
корылмаларны сатып алуга, тезугэ, ремонтлауга Ьэм яцадан тезугэ, шулай ук 
аларны геркэу эшлэренэ;

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

авыл хужалыгы терлеклэрен асрау, авыл хужалыгы продукциясен житештеру, 
саклау Ьэм эшкэрту ечен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын, 
урыннарын, естэмэ корылмаларны Ьэм тезелмэлэрне инженер челтэрлэренэ - 
электр, су, газ Ьэм жылылык челтэрлэренэ, юл инфраструктурасына тоташтыруга;
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авыл хужалыгы терлеген сатып алуга;
авыл хужалыгы техникасын Ьэм инвентарен, йек автомобиле транспортын, 

авыл хужалыгы продукциясен житештеру Ьзм эшкэрту очен жиЬазлар сатып алуга;
купьеллык усемлеклэр утырту ечен орлыклар Иэм утырту материалларын 

сатып алуга;
ашлама Иэм агулы химикатлар сатып алуга.
2.7. Грант КФХга бары тик бер генэ тапкыр бирелергэ мемкин.
2.8. КФХ башлыгы бурычлары:
грант акчаларын тотып бетергэннэн сон 5 ел дэвамында Минисгрлыкка 

квартал саен 9 нчы кушымта нигезендэ “Эшчэнлек турында белешмэлэр” хисабын 
тапшыру;

чыгымнар планы нигезендэ грант акчаларын Ьэм уз акчаларын тотып 
бетергэннэн сон, 12 нче кушымтада каралган “Жыелма реестр”ны, акчаларнын 
максатка ярашлы рэвештэ тотылуын раслый торган финанс хисабы документларын 
тапшыру (грант акчаларынын йерешен раслый торган исэп-хисап счетыннан банк 
оземтэсе, сату-лу шартнамэлэре, тулэу йеклэмэлэре, накладнойлар. счет- 
фактуралар, фото).

3. Программада катнашу ечен конкурс комиссиясенэ тапшырыла торган 
документлар нсемлеге

3.1. Программада катнашу ечен гариза биручелэр тубэндэге документларны 
тапшыралар:

3.1.1. Элеге Нигезлэмэгэ 1 нче кушымтада каралган форма буенча гариза;
3.1.2. Элеге Нигезлэмэгэ 2 нче кушымтада каралган форма буенча анкета;
3.1.3. Тубэндэ санап кителгэн документларнын кимендэ берсе:
а) гариза бирученец урта махсус яки югары авыл хужалыгы белеме булуын 

раслый торган белем турында документ кучермэсе;
б) гариза бирученен авыл хужалыгы белгечлеге буенча естэмэ Ьенэри белем 

биру курсларын тэмамлавын раслый торган документ кучермэсе;
в) гариза бирученен шэхси ярдэмче хужалыкны узе тарафыннан яки уртак 

нигездэ кимендэ еч ел дэвамында алып баруы турында жирле узидарэ органы 
тарафыннан таныкланган хужалык кенэгэсеннэн еземтэ;

г) гариза бирученен авыл хужалыгында авыл хужалыгы белгечлеге буенча 
кимендэ 3 ел эш стажы булуын раслый торган хезмэт кенэгэсе кучермэсе, шул ук 
вакытта хезмэт кенэгэсенен теп несхэсе элеге Нигезлэмэнен 2.5. (в) пунктына туры 
килуен билгелэу ечен мэжбури курсэтелэ.

3.1.4. Фермер хужалыгын югары технологияле жиЬазлар Ьэм авыл хужалыгы 
техникасын кулланып тезу Ьэм устеру буенча, сату каналларын курсэтеп, 
терлекчелек Ьэм усемлекчелек продукциясенен сатылу кулэмен арттыруга 
юнэлтелгэн, тезелеш, реконструкция яки модернизация буенча барлык чыгымнарын 
биш елдан куп булмаган вакыт эчендэ каплый алуы нигезлэнгэн, шулай ук, сатып 
алына торган мелкэтнен, башкарыла торган эшлэрнен, курсэтелэ торган 
хезмэтлэрнен атамаларын, аларнын исэбен, бэясен, финанслау чыганакларын
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кэгазьдэ Ьэм электрон чыганакларда курсэтеп, грант хисабына финанслашу куздэ 
тотылган акчалар чыгымнары планы проекты булган элеге Нигезлэмэгэ 3 нче 
кушымтада каралган бизнес-план;

3.1.5. Конкурс гаризасы биргэн кеннэн иц кубе еч ай элек алынган 
Индивидуаль эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрыннан еземтэ;

3.1.6. КФХны дэулэт теркэве турында таныклык кучермэсе йэ “Индивидуаль 
эшкуарларнын бердэм дэулэт реестрындагы язма бите” (Форма № Р60009);

3.1.7. Федераль дэулэт статистика хезмэтенен Татарстан Республикасы буенча 
территориаль органында дэулэт теркэве турында таныклыкнын булу хаты 
кучермэсе;

3.1.8. Россия Федерациясе гражданы паспорты кучермэсе;
3.1.9. Элеге Нигезлэмэгэ 4 нче кушымтада каралган форма буенча КФХ 

устеругэ грант хисабына финаслашуга тэкъдим ителэ торган чыгымнар планы;
3.1.10 Сатып алына торган Ьэр молкэт, башкарыла торган эш бэясенец 

кимендэ 10 проценты кулэмендэ КФХнын акчасы булуны раслый торган КФХ исэп- 
хисап счетыннан банк еземтэсе;

3.1.11. Эш башлаучы фермернын “Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру турында” 2007 елнын 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль 
законный 4 статьясы талэплэре буенча микропредприятие параметрларына туры 
килуен раслый торган элеге Нигезлэмэгэ 5 нче кушымтада каралган форма буенча 
эшчелэрнен уртача саны турында белешмэ;

3.1.12. 30 мен сумнан артык суммага авыл хужалыгы продукциясен сату 
турында башлангыч килешу;

3.1.13. Кучемсез мелкэтнен бердэм дэулэт реестрыннан аерым затныц 
хужалыгындагы (хужалыгында булган) кучемсез молкэт объектларына хокуклары 
турында оземтэ, ул вэкалэтле орган тарафыннан таныкланган булырга Ьэм конкурс 
гаризасы биргэн кеннэн ин кубе 30 кен элек алынган булырга тиеш;

3.1.14. Локаль сметалар Ьэм уз-узен жайга салучы оешмага (алга таба -  УЖО) 
проектлау эшлэренэ бирелгэн рехсэтнен кучермэсе белэн бергэ (грант тезелешкэ 
яки реконструциялэугэ тотылганда) терлекчелек фермасыныц схема-сызымы (эшлэр 
башкарылачак урыннын фотосы, объект булган очракта -  анын эчке Ьэм тышкы 
яклары фотосы) теркэлгэн жыелма смета исэп-хисабы;

3.1.15. Тезугэ (реконструкциялэугэ) рехсэт (грант тезугэ яки 
реконструкциялэугэ тотылганда), яки милек хокукы турында таныклык, яки фермага 
аренда шартнамэсе, алар барысы да законнарда билгелэнгэн итэртиптэ теркэлгэн 
булырга тиеш;

3.1.16. Салым органыннан, узе телэп, конкурска гариза бирелэ торган айныц 
беренче числосына яки ана кадэрге айга Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
утэлу срогы житкэн Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына 
салымнар, жыемнар Ьэм башка мэжбури тулэулэр буенча тулэу вакыты узган 
бурычлары булмауны раслый торган белешмэне (КНД 1120101 коды буенча форма). 
Курсэтелгэн документ субсидия алучы тарафыннан уз телэге белэн тапшырылмаган 
очракта, Министрлык аны ведомствоара мэгълумат алмашу тэртибендэ салым 
органыннан соратып ала;
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3.1.17. Элеге Нигезлэмэгэ 6 нчы кушымтада каралган форма буенча персональ 
белешмэлэрне эшкэртугэ ризалык;

3.1.18. КФХ башлыгынын КФХ эшчэнлеген алып барыла торган муниципаль 
берэмлеккэ даими яшэу урынына кучу турында йеклэмэ (башка муниципаль 
берэмлектэ яшэгэн очракта);

3.1.19. КФХ башлыгынын хезмэт кенэгэсе кучермэсе;
3.1.20. Законнарда билгелэнгэн гэртиптэ теркэлгэн жир кишэрлегенэ 

милекчелек хокукларын Ьэм (яисэ) жир кишэрлеген арендалау шартнамэсен дэулэт 
теркэве турында таныклык кучермэсе;

3.1.21. КФХ урнашу урыны буенча салым органына исэпкэ кую турында 
таныклык кучермэсе;

3.1.22. Сонгы хисап датасына “Терлекчелек продукциясен житештеру Ьэм 
терлекнец баш саны турында белешмэлэр” 3-фермер номерлы формасы буенча 
хисап.

3.1.23. 11 нче кушымтада каралган йеклэмэ.
3.2. Белешмэлэрнен дереслеге Ьэм тапшырылган документларнын чын булуы 

ечен жаваплылык КФХ башлыгына йеклэнэ. Конкурс комиссиясенэ документлар 
эзерлэу Ьэм тапшыру белэн бэйле барлык чыгымнарны КФХ башлыклары тули.

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

Элеге Нигезлэмэнен 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар КФХ башлыгы 
тарафыннан имзаланган, тегелгэн, номерлар сугылган Ьэм КФХ башлыгы меЬере 
белэн таныкланган булырга тиеш. Вэкалэтле вэкил меЬере белэн расланган Ьэм 
имзасы белэн таныкланган (юридик затлар ечен) яки уз кулы белэн таныкланган 
(КФХ башлыгы ечен) тезэтулэрдэн тыш башка бетерулэр Ьэм тезэтулэр рехсэт 
ителми.

Элеге Нигезлэмэнен 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар конкурс 
сайлавын уздыру турындагы белдерудэ курсэтелгэн вакыт эчендэ Ьэм адрес буенча 
тапшырыла.

Грантлар биру тэртибе Ьэм документларнын формалары турында мэгълумат 
“Интернет” мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ Татарстан Республикасы 
Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын рэсми сайтына 
http: /7agro.tatarstan.ru/, “Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына грантлар 
Ьэм ЛПХ субсидиялэр” булегенэ, андагы “Россия Федерациясе бюджеты 
катнашында гаилэ фермаларына ярдэм” булекчэсенэ урнаштырыла.

Гариза бируче конкурс комиссиясенэ (турыдан-туры энгэмэ вакытында), уз 
ихтыяры белэн) КФХна программаныц потенниаль катнашучы буларак унай бэя 
бирэ торган, конкурс комиссиясенэ йогынты ясый алган тубэндэге документлар 
тапшырырга мемкин:

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

б) авыл хужалыгы билгелэнешендэге объектларга милекчелек хокукларын 
дэулэт теркэве турында таныклыкнын кучермэсе, техник чара паспортынын 
кучермэсе (милкендэ техник чара булганда);

в) житештеру биналары (шул исэптэн тегэллэнмэгэн тезелеш), авыл 
хужалыгы терлеге, техникасы Ьэм жи!1азлары фотосы;

г) гариза биргэн вакыттан элеге Нигезлэмэнен 2.5. Иэм 3.1. пунктларында 
билгелэнгэн талэплэргэ туры китереп эшлэп бетерелгэн документлар;

д) массакулэм мэгълумат чараларында басылып чыккан мэкалэлэр Иэм узе 
кирэк дип тапкан башка документлар.

IV. Гаризаларны кабул иту Ьэм карау

4.1. Грантлар биру буенча конкурс сайлавында катнашуга гаризалар кабул 
ителэ башлау турында белдеру “Интернет” мэгълумат-телекоммуникация 
челтэрендэ Министрлыкнын http:/ agro.lalarstan.ru/ рэсми сайтында “Фермерларга, 
авыл хужалыгы кооперативларына грантлар Ьэм ЛИХ субсидиялэр” булегенэ 
урнаштырыла:

Белдерудэ конкурс уздырылу урыны Ьэм вакыты (кимендэ 30 календарь кон), 
элемтэгэ керу ечен телефоннар. Министрлык сайтынын документларны тапшыру 
тэртибе Иэм конкурс шартлары турында мэгълумат алырга, норматив документлар 
белэн танышырга мемкин булган булеге курсэтелэ.

4.2. Гаризалар кабул ителэ башлау коне дип белдеру бастырылган кеннэн сон 
килэ торган кон санала. Белдерудэ курсэтелгэн срок узганнан сон, КФХ 
башлыкларыннан гаризалар кабул ителми. Гаризалар кимендэ 30 календарь кон 
эчендэ кабул ителэ.

Алынган гаризалар Иэм документларны теркэу гаризаларны теркэу журналына 
язылып баруына карап башкарыла, ул номерланган, тегелгэн Иэм конкурс 
комиссиясе секретаре имзасы Ьэм Министрлык меЬере белэн беркетелгэн булырга 
тиеш. Гаризаны теркэгэндэ ана керу номеры сугыла.

Олеге Нигезлэмэнен 3.1. булегендэ курсэтелгэн документлар конкурс 
комиссиясе секретарена кэгазъдэ тапшырыла, естэмэ буларак электрон рэвештэ 
элеге Нигезлэмэнен 3.1.7. (бизнес-план), 3.1.11. (локаль-смета исэп-хисаплары Ьэм 
КФХда хэзерге вакытта булган житештеру биналары. техника, терлек Иэм кош-корт 
фотодокументлары) Ьэм 3.1.15. (анкета) пунктчаларында курсэтелгэн документлар 
тапшырыла. Конкурс комиссиясенэ КФХ башлыгы тарафыннан тапшырыла торган 
барлык документларнын исемнэре, алардагы битлэр саны ике несхэдэ тозелэ торган 
исемлеккэ кертелэ. Конкурс комиссиясе секретаре тапшырылган документларны 
аларга кушымта итеп бирелгэн исемлек белэн (7 нче кушымта) чыгыштырып 
караганнан сон, алар, булган очракта, КФХ меЬере белэн таныклана торган 
конвертка салыналар. Конвертта шулай ук программаньщ исеме, ферманын 
эшчэнлек юнэлеше Ьэм анын проекттагы куэте, КФХ исеме, гариза бирученен 
фамилиясе, исеме, атасынын исеме Ьэм адресы курсэтелэ. Материаллар исемлеге

http://agro.tatarstan.ru/
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конвертка салынмый. Документларны кабул иткэндэ, исемлек битенз 
документларнын кабул ителуен раслый торган тамга салына, кабул иту датасы Иэм 
теркэлу номеры курсзтелэ. Кабул ителу турында тамга салынган исемлек битенен 
бер несхэсе КФХ башлыгында кала, э икенчесе документлар пакетына беркетеп 
куела.

Гаризаны Иэм документларны кабул иткэндэ аларнын тулылыгын Иэм куелган 
талэплэргэ туры килу-килмэвен тикшеру башкарылмый

5. Конкурс комиссиясенен 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, крестьян 
(фермер) хужалыклары Ьэм агрария профиле буенча белем бируче оешмалар белэн 
узара хезмэттэшлектэ торып оештыра.

5.2. Конкурс комиссиясенен гоп бурычлары:
эш башлаучы фермерларга ярдэм итугэ грант алу ечен гариза бируче 

тарафыннан тапшырыла торган конкурс документациясен уз вакытында. ачык Иэм 
объектив карауны гээмин иту;

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

конкурсный жинучелэрен Иэм аларга бирелэ торган грантларныц кулэмнэрен 
билгелэу.

5.3. Конкурс комиссиясе Министрлык боерыгы белэн кимендэ 12 кешедэн 
тезелэ Ьэм конкурс комиссиясе рэисеннэн, рэис урынбасарыннан, секретареннан 
(тавыш биру хокукы юк) Ьэм эгъзаларыннан гыйбарэт була. Конкурс комиссиясе 
составына дэулэт хезмэткэрлэре Ьэм муниципаль хезмэткэрлэр, авыл хужалыгы 
елкэсендэ ижтимагый оешмалар, берлеклэр, берлэшмэлэр Иэм мэгариф оешмалары 
вэкиллэре кертелэ. Конкурс комиссиясе составындагы дэулэт хезмэткэрлэренен Иэм 
муниципаль хезмэткэрлэрнен саны 50 проценттан кимрэк була.

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

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

бурычларнын утэлеше ечен жавап бирэ;
конкурс комиссиясе эгъзалары арасында йеклэмэлэр булэ;
конкурс комиссиясе утырышларын алып баруны, утырышлар беркетмэлэре 

эзерлэнуне Иэм конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн карарларнын 
утэлешен тикшереп торуны гамэлгэ ашыра.

5.4. Конкурс комиссиясе рэисе урынбасары, конкурс комиссиясе утырышында 
рэис булмаган очракта, аныц вазыйфаларын башкара.
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5.5. Конкурс комиссиясе секретаре:
гаризалар кабул ителеп беткэннэн сон биш эш коне эчендэ конкурс комиссиясе 

утырышында каралырга тиешле гаризаларнын, аларга кушып тапшырылган 
документлары белэн бергэ, исемлеген тези;

гаризалар кабул ителеп беткэннэн сон биш эш коне эчендэ документларны 
электрон рэвештэ экспертлар советы каравына тапшыра;

конкурс комиссиясе утырышыныц кон тэртибе буенча материаллар эзерлэуне 
оештыра, документлар эйлэнешен Ьэм утырышларда конкурс комиссиясе 
эгъзаларынын катнашуын, конкурс комиссиясе утырышлары беркетмэлэрен 
рэсмилэштеруне тээмин итэ;

гаризалар кабул ителеп беткэннэн сон 15 эш коне эчендэ конкурс комиссиясе 
утырышын гариза биручелэрне турыдан-туры энгэмэгэ чакырып оештыра;

конкурс тэмамланганнан сон 30 эш коне эчендэ барлык гаризаларны Ьэм 
документларны, шулай ук конкурс комиссиясе тарафыннан кабул ителгэн барлык 
документларны, грант акчалары тотып бетерелгэн датадан биш ел дэвамында саклау 
максатыннан, Министрлык архивына тапшыра.

5.6. Йеклэнгэн вэкалэтлэрне, консультациялэрне гамэлгэ ашыру, тапшырылган 
документларга экспертиза ясау очен конкурс комиссиясе экспертлар советын жэлеп 
итэ. Экспертлар советы Министрлык боерыгы белэн кимендэ 12 кешедэн тозелэ Ьэм 
экспертлар советы рэисеннэн, секретареннан Ьэм эгъзаларынанн гыйбарэт була.

Экспертлар советы:
конвертларны ача Ьэм документларнын булуын тикшерэ;
КФХ башлыгынын Ьэм анын тарафыннан тапшырылган документларнын 

талэплэргэ туры килуен тикшерэ 
Экспертлар советы рэисе: 

экспертлар советы эшчэнлегенэ житэкчелек итэ Ьэм ана йеклэнгэн 
вазыйфаларныц уз вакытында утэлуе ечен жаваплы була;

экспертлар советы эгъзалары арасында йеклэмэлэр булэ; 
бэялэу ведомостенэ кертеп, балларньщ исэбен саный.
Экспертлар советы рэисе урынбасары, экспертлар советы рэисе булмаган 

очракта, анын вазыйфаларын башкара.
Экспертлар советы секретаре экспертлар советы утырышын Ьэм конкурс 

комиссиясе ечен экспертлар советы бэялэмэсен эзерлэу эшен оештыра.
Экспертлар советы утырышы КФХ башлыкларынын конкурска гаризаларын 

кабул иту тегэллэнгэн кеннэн 5 эш кененнэн дэ сонга калмыйча уздырыла.
Рэис яки (ул булмаган очракта) рэис урынбасары экспертлар советы 

утырышларын уздыру вакытын Ьэм урынын билгели, шулай ук аларнын кен 
тэртибен раслый, эксперт советы утырышы беркетмэсен имзалый.

Утырышнын чакырылуын экспертлар советы секретаре тээмин итэ. Экспертлар 
советы утырышын уздыру вакыты Ьэм урыны турында мэгълумат, шулай ук 
утырышнын кен тэртибе экспертлар советы эгъзаларына утырыш датасына кадэр 
ике кеннэн дэ сонга калмыйча тапшырыла.
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Экспертлар советы утырышы, анда экспертлар советы эгъзаларынын кимендэ 
яртысы булган очракта, тулы хокуклы була. Утырышта карала торган мэсьэлэлэр 
хакында фикер алышканда экспертлар советы эгъзаларынын хокуклары тигез була.

Экспертлар советы карарлары Экспертлар советынын утырышта катнашучы 
эгъзалары тавышларнын гади купчелегенэ нигезлэнеп кабул ителэ. Тавышлар тигез 
булганда. экспертлар советы рэисе яки (ул булмаган очракта) рэис урынбасары 
тавышы хэлиткеч була.

Экспертлар советы карарлары беркетмэ белэн рэсмилэштерелэ, ул экспертлар 
советы рэисе, экспертлар советы рэисе урынбасары, экспертлар советы секретаре 
Иэм экспертлар советы эгъзалары тарафыннан имзалана.

Беркетмэдэ тубэндэгелэр курсэтелэ:
утырыш уздыру датасы Иэм урыны;
утырышта катнашкан экспертлар советы эгъзаларынын (фамилиялэре, 

инициаллары) Иэм башка затларнын (фамилиялэре, инициаллары, эшлэгэн 
вазыйфалары Ьэм эш урыннары) составы;

утырышныц кон тэртибе;
кабул ителгэн тэкъдимнэр.
Экспертлар советы конкурс комиссиясе каравына тэкъдим рэвешендэге бэялэмэ 

чыгара.
5.7. Конкурс комиссиясе, гаризалар кабул иту тогэллэнгэн коннэн 14 эш 

коненнэн дэ сонга калмыйча, конкурс комиссиясе утырышын уткэрэ, гариза 
биручелэр тарафыннан тапшырылган документларны, аларнын туры килуе турында 
экспертлар советы тэкъдимнэрен карый, грант суммасын билгели, КФХ 
башлыкларына грантлар биру йэ бирудэн баш тарту турында карар кабул итэ, ул 
конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе белэн (алга таба — беркетмэ) 
рэсмилэштерелэ.

Турыдан-туры энгэмэ барышында конкурс комиссиясенен Ьэр эгъзасы 
гаризаларда бирелгэн мэгълуматка Иэм бирелэ торган сорауларга гариза бирученен 
жавапларына нигезлэнеп, карар кабул итэ Ьэм, бирелэ торган грантнын кулэмен 
курсэтеп, Иэр КФХ башлыгы буенча тавыш биру кэгазенэ язма кертэ.

5.8. Конкурс комиссиясе карары, конкурс комиссиясе составынын яртысыннан 
кубрэге булганда, тавышларнын гади купчелегенэ нигезлэнеп кабул ителэ. 
Тавышлар тигез булганда, конкурс комиссиясе утырышында рэислек итученен 
тавышы хэлиткеч була.

Баллар санын бертигез жыйган берничэ дэгъва итуче булып, катнашучыларньщ 
сан составы буенча тиешле грант саны булмаганда, грант “Конкурска гаризалар 
теркэунен 3 номерлы журнальГнда алданрак теркэлгэн гариза иясенэ бирелэ.

Конкурс комиссиясе эгъзалары тарафыннан Тавыш биру кэгазълэрендэ 
курсэтелгэн карарларына нигезлэнеп, секретарь конкурс бюллетеней гези. Тавыш 
биру кэгазълэре Ьэм конкурс бюллетене беркетмэгэ беркетеп куела.

Конкурс комиссиясе утырышлары аны уздыруга ихтыяж булган саен уткэрелэ. 
Конкурс комиссиясе эгъзалары утырышка рэис карары буенча чакырыла. Конкурс 
комиссиясе секретаре утырышка оч эш коне кала гариза биручелэрнен электрон
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рэвештэ тапшырылган, каралуы планлаштырылган документларын Изм экспертлар 
советы бэялзмзсен, ейрэну ечен, конкурс комиссиясе эгъзаларына жибэрэ.

Конкурс нэтижэлэре турында мэгълумат интернет челтэрендэ Министрлыкнын 
рэсми сайтына конкурс комиссиясе карары кабул ителгэн кеннэн 10 эш кененнэн дэ 
сонга калмыйча урнаштырыла.

5.9. Конкурс комиссиясе, экспертлар советы бэялэмэсенэ Иэм гариза 
биручелэр тарафыннан тапшырылган документларга ясалган анализга нигезлэнеп, 
тубэндэге критерийларга карап, конкурс сайлавы жинучелэрен билгели:

№
т/б Критерий исеме Курсэткечлэр Баллар белэн 

бэялэу

сет 7
мегезле эре терлек симерту
атчылык
кошчылык 6

1 Ферманын юнэлеше яшелчэчелек (ачык Ьэм ябык грунтта)

дунгызчылык
сарык, кэжэ урчету
бертекле Ьэм бертекле-кузаклы, азык 
культуралар устеру

5

жимеш Иэм жилэк культуралары 
устеру
бэрэнгечелек

2 Авыл хужалыгы 
эшчэнлеге алып бару

милектэ, тулэусез файдалануда 3

ечен жир кишэрлеге
булу**

грант акчаларын тотып бетергэннэн 
сон кимендэ 5 еллык озак вакытлы 
срокка арендада***

2

3

Авыл хужалыгы 
эшчэнлеге алып бару 
ечен производство

милектз 3

Ьэм склад биналары 
булу (ЛПХга 
карамаган)

арендада 2

югары яки урта -  махсус авыл 
хужалыгы белеме турында документ 
булу

3

4 Белем, эш стажы

КФХ башлыгынын авыл хужалыгында 
кимендэ еч ел авыл хужалыгы 
белгечлеге буенча эш стажы булу

3
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булу гариза бирученен шэхси ярдэмче 
хужалыкны кимендэ еч ел алып баруы 
яки уртак хужалыкта торуы

2

естэмэ авыл хужалыгы белеме 
курсларын тэмамлау турында 
документ булу

1

5
Бизнес-план 
акчалары каплану 
срогы

1 -  3 ел дан алып 3
3 - 5 елга кадэр 2
5 ел Ьэм аннан кубрэк 1

6
КФХ да авыл 
хужалыгы терлеге 
булу (шартлы баш 
саны)*

10 Ьэм аннан кубрэк 3
3 алып 9 кадэр 2
1 алып 2 кадэр 1

7
Авыл хужалыгы 
кулланучылар 
коопреативларында 
КФХнын эгъза булып 
торуы

кооператив эгъзасы 2

кооперативта эгъза булып тормау 0

КФХ башлыгынын проектны унышлы гамэлгэ ашырунын теп 
факторларын белуенэ бэя, (энгэмэдэн сон куела)

Максималь 
балл - 10

Искэрмэ:
* 6 пунктта курсэтелгэн курсэткечнен зурлыгын исэплэп чыгарганда терлек Ьэм 

кош-кортларны шартлы баш исэбенэ кучергэндэ тубэндэге коэффициентлар 
кулланыла: мвгезле эре терлек (олы) Ьэм ат -  1,0; мегезле эре терлек (яшь) -  0,6; 
дунгызлар - 0,3; сарыклар Ьэм кэжэлэр -  0,1; кош-корт - 0,02.

** Балл тиешле хокук гектарларынын исэбе кубрэк булган саен югарырак була. 
Гектарларнын исэбе бер ук булган очракта, бертерле балл куела.

*** Грант акчаларын тету срогы “Грант Ьэм уз акчаларын тоту графигы” 8 нче 
таблицада курсэтелэ.

5.10. Бэя куела торган Ьэр проект буенча йомгак балл чыгарыла, ул 5.9 пунктта 
курсэтелгэн критериелэр буенча гариза бируче балларыньщ суммасы буларак 
билгелэнэ. Баллар бары тик тегелгэн документлар буенча гына исэплэп чыгарыла. 
Конкурс комиссиясе утырышында тэкъдим ителгэн документлар баллар суммасына 
кушылмый. Барлыгы 34 балл жыярга мемкин. Конкурс комиссиясе унай карар 
чыгарсын ечен 18 балл жыярга кирэк.

5.1 1. Беркетмэ конкурс комиссиясе рэисе яки анын урынбасары, секретаре Ьэм 
утырышта катнашкан эгъзалары тарафыннан имзалана. Беркетмэ имзаланганнан 
сон, Министрлык 5 кен эчендэ конкурс сайлавы нэтижэлэрен раслау турында 
боерык чыгара Ьэм аны Министрлыкнын Татарстан Республикасы муниципаль 
районнарындагы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэлэренэ жибэрэ. Министрлык 
жинучелэр турында Министрлык боерыгы расланган кеннэн сон 3 эш кене эчендэ
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элемтэ чаралары аша конкурсный жицучелэренэ хэбэр итэ, шулай ук конкурсный 
жинучелэре исемлеген Министрлыкнын рэсми сайтына урнаштыра.

5.12. Грант алучы Министрлыкнын рэсми сайтына жицучелэр исемлеге 
урнаштырылган кеннэн эш кеннэре белэн исэплэнэ торган 10 конлек срок эчендэ 
Министрлык белэн 8 нче кушымтада каралган форма буенча грант биру турында 
шартнамэ (алга таба -  шартнамэ) тези.

5.13. Эгэр грант откан фермерлар саныньщ финанслауга булеп бирелгэн 
суммага карата нисбэте кимрэк булса, Министрлык естэмэ конкурс игълан итэ, ул 
элеге Нигезлэмэдэ каралган тэртипкэ нигезлэнеп уткэрелэ.

5.14. Грант алучы уз ихтыяры белэн тубэндэге очракларда гариза бирэ:
а) чыгымнар планы,

чыгымнар планындагы суммалар, 
сатып алуларныц исемнэре, 
ферманын эшчэнлек юнэлеше,
грант акчаларынын максатка ярашлы тотылуы турында хисап биру срогы 

узгэргэндэ;
б) элеге Нигезлэмэ кысаларында йеклэмэлэрне утэргэ комачаулый торган 

шартлар турында.
Гаризаларны конкурс комиссиясенен чираттагы утырышында анын 

эгъзаларынын тавыш биру юлы белэн башкарыла, ул Тавыш биру кэгазендэ Ьэм 
конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсендэ теркэлэ.

6. Г рант биру Ьэм аны кире кайтару гэртибе

6.1. Министрлык Татарстан Республикасы бюджет акчаларын геп булуче 
булып тора Ьэм акчаларны эш кеннэрендэ исэплэнэ торган биш кенлек срокта 
Федераль казначылыкнын Татарстан Республикасы буенча идарэсендэ ачылган 
хосусый счетыннан Идарэлэрнен Федераль казначылыкнын Татарстан 
Республикасы буенча идарэсенен 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 10 нчы кушымтада бирелгэн форма буенча грант алучылар 
Ьэм 9 нчы кушымтада курсэтелгэн форма буенча шартнамэ Ьэм чыгымнар планы 
курсэтелэ.

6.2. Министрлык жыелма исэп-хисап белешмэлеген, шартнамэне Ьэм чыгымнар 
планын, аларнын керуенэ карап, махсус журналда терки, ул номерлана, тегелэ Ьэм 
ана Министрлык меЬере сугыла. Теркэу язмасы теркэу номерын, документларны 
кабул иту датасын Ьэм конкурс комиссиясе нэтижэлэре буенча грант суммасын уз 
эченэ ала.

6.3. Министрлык документлар теркэлгэн кеннэн сон биш эш кене эчендэ ана 
кергэн документларны тикшерэ Ьэм грант алучы тарафыннан 6.2. пунктына ярашлы 
рэвештэ тапшырылган чыгымнар планын, исэп-хисап белешмэлеген Ьэм 
шартнамэне имзалый.
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6.4. Гариза биручегэ грант бирудэн тубэндэге очракларда баш тартыла:
6.2. пунктында каралган документларнын тулы пакеты тапшырылмаган булса;
6.2. пунктына ярашлы рэвештэ тапшырылган документларда курсэтелгэн 

белешмэлэрнен, исэп-хисапларнын факттагы белешмэлэргэ, исэп-хисапларга туры 
килмэве ачыкланса.

6.5. Министрлык, Идарэлэрнен Федераль казначылыкнын Татарстан 
Республикасы буенча идарэсенен территориаль булеклэрендэ ачылган хосусый 
счетларына грант кучеру ечен Татарстан Республикасы Финанс министрлыгынын 
Казначылык департаментына тубэндэгелэрне тапшыра:

а) конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсен раслау турында Министрлык 
боерыгын;

б) 6.2. пунктында курсэтелгэн Ьэм 6.3. пункты нигезендэ имзаланган жыелма 
исэп-хисап белешмэлеге Иэм шартнамэ кучермэсен.

6.6. Идарэ грантларны Федераль казначылыкнын Татарстан Республикасы 
буенча идарэсенен территориаль булеклэрендэ ачылган КФХ хосусый счетларына 
КФХ башлыгы Идарэгэ тубэндэге документларны тапшырган коннэн сон 5 эш 
кененнэн дэ сонга калмыйча:

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларнын Ьэр исеме бэясенен кимендэ 
40 процентын уз акчалары Ьэм (яки) кредит акчалары исэбеннэн тулэнуен раслый 
торган документларнын 2 нче кушымтада каралган форма буенча, курсэтелгэн 
документларнын кучермэлэрен беркетеп, жыелма реестрны;

максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йоклэмлэрен, КФХ нын максат чыгымнары 
буенча йоклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган шартнамэлэрне, аларда эш 
башкаручынын (подрядчыньщ, товар китерученен) тулы исеме Иэм товарный 
(хезмэт курсэтунен) исеме, чыгымнар планында каралган грант чиклэрендэге 
суммага аларныц саны (кулэме).

6.7. Законнар нигезендэ Министрлык Ьэм дэулэт финанс контроле органнары 
КФХ максатларынын, шартларынын Ьэм грантлар биру тэртибенен утэлешен 
гикшереп тора.

6.8. Грант алучылар, “Грант кулэме Ьэм биру шартлары" дигэн 2 булектэ 
курсэтелгэн грант алу шартларын бозган очракта, законнар нигезендэ жавап 
тоталар.

6.9. Грант биру федераль бюджеттан Ьэм Татарстан Республикасы 
бюджетыннан финанслау лимитларын исэпкэ алып башкарыла. Грант алуга конкурс 
сайлавын уткэн гаризаларны канэгатьлэндеру ечен быелгы елда бюджет акчалары 
житэрлек булмаса, аларны финанслау элеге Нигезлэмэгэ ярашлы рэвештэ 
максималь баллар саны буенча чират тэртибендэ гамэлгэ ашырылачак.

6.10. 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 безылган очракта, 
Министрлыкнын тиешле талэбен алган кеннэн башлап 60 кон эчендэ бюджет
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законнары нигезендэ Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

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

6.12. Элеге Нигезлэмэнен 6.10 Ьэм 6.11 пунктларында курсэтелгэн акчаларны 
Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ уз ихтыяры белэн кайтарудан баш 
тартылган очракта, алар законнар нигезендэ мэжбури рэвештэ кире кайтарылырга 
тиеш.



2017 елнын __марты ндагы ____,/2-пр номерлы
ТР 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

(КФХ башлыгы Ф.И.А.и., яшэу урыны 
адресы)

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга 
ярдэм” ведомство программасында катнашучыларны конкурс нигезендэ 

сайлап алуда катнашуга 
гариза

М ин,__________________________________________________________________

(гариза бирученен тулы рэсми исеме) 
мине “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы 
фермерларга ярдам” ведомство программасында (алга таба -  Программа) 
катнашучыларны конкурс нигезендэ сайлап алуда катнашучылар составына 
кертуегезне сорыйм.

Монын белэн мин тубэндэгелэрне раслыйм:
1. КФХ башлыгы булып эшлэу урыны минем хезмэт эшчэнлегенен 

бердэнбер урыны булып тора, Иэм мин, элеге КФХ нан тыш, коммерция 
оешмасыныц гамэлгэ куючысы (анда катнашучы) булып тормыйм.

2. КФХ карата узгэртеп кору, юкка чыгару, банкротлык процедуралары 
уткэрелми Ьэм хужалык эшчэнлеген башкарырга чиклэулэр юк;

3. КФХ Конкурс уздыру турында нигезлэмэдэ курсэтелгэн максатларга 
башка норматив хокукый актлар, муниципаль хокукый актлар нигезендэ Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетыннан акча алучы булып 
тормый;

4. КФХ нын Россия Федерациясе бюджет сисгемасы бюджетларына Россия 
Федерациясе бюджет системасыныц тиешле бюджетына шул исэптэн башка 
хокукый актлар нигезендэ бирелгэн субсидиялэрне, бюджет инветициялэрен 
кайтару буенча вакыты узган бурычлары юк;

5. КФХ ныц Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн салымнар, жыемнар Ьэм 
башка тулэу йеклэмэлэре юк.

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

____________________________________  «____ » __________, 20____ ел
(имза. булган очракта меЬер) (Ф.И.А.и.)



_  е л н ы н ____мартындагы
_/2-пр номерлы

ТР Авыл хужалыгы ho\i азык- 
телек министрлыгы боерыгы 
белэн расланган Нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

Катнашучы анкетасы

^  Курсэткеч исеме Гариза бируче 
мэгълуматлары

1. Крестьян (фермер) хужалыгынын (алга таба -  КФХ) 
тулы исеме

7 Салым тулэученен идентификациялэу номеры 
(ИНН)

3. Индивидуаль эшкуарны дэулэт теркэвенэ алу 
турында язунын теп дэулэт теркэвенэ алу номеры 
(ОГРИГ1)

4. Икътисадый эшчэнлек терлэренен гомумроссия 
классификаторы буенча эшчэнлек горе (ОКВЭД)

5. Туу датасы
6. Факттагы адресы (яшэу урыны)
7. Теркэлу адресы

8. КФХ эшчэнлеге фактта гамэлгэ ашырыла торган 
авыл жирлеге атамасы

9. КФХ дэулэт теркэвенэ алу коне Ьэм урыны
10. Авыл хужалыгында эшлэу стажы

11. Белеме, белгечлеге

12. КФХ активлары суммасы (мелкэт белэн идарэ иту)
- авыл хужалыгы билгелэнешендэге жир кишэрлеге 
(га), (хокукын курсэтергэ)
- кучемсез мелкэт (торак булмаган бина)
- кучемсез мэлкэт (торак урыны, КФХ урнашу 
урыны буенча торак булу-булмау)
- транспорт чаралары,
- авыл хужалыгы хайваннары,
- жиЬазлар

13. Теп (гариза бирелгэн) эшчэнлек буенча 
продукциянен куздэ тотылган кулэме, мен сумнарда

14. Тэрбиясендэ булган балалар саны
15. Сонгы эш урыны, эштэн киту кене
16 КФХ нын авыл хужалыгы кулланучылар 

кооперативларында эгъза булып тору

КФХ башлыгы _________________
(имза. булган очракта меЬер) (фамилиясе, исеме, атасы исеме)



2017 елнын __марты ндагы ____'2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ьэм ачык-телск 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ
3 нче кушымта

Бизнес-планнын тэкъдим ителэ торган формасы

Титул бите

1.Резюме (проект турында кыскачы мэгълумат)

Крестьян (фермер) хужалыгы (алга таба -  КФХ) турында топ мэгълумат: 
КФХнын тулы исеме:
Факттагы адресы:
Элемтэ телефоны:
КФХ башлыгынын кыскача резюмесы:
Фамилиясе, исеме, атасыныц исеме:
Ту у д атасы:
Белеме:
Паспорт мэгълуматлары:
КФХ эшкуарлык эшчэнлегенен топ торе:

2. Проект тасвирламасы

грант алу ечен эшчэнлек юнэлеше (сайлап алырга):
сет;
ит,
атчылык,
яшелчэчелек,
бертекле Иэм бертекле-борчаклы культуралар житештеру;
жимешле Ьэм жилэкле культуралар устеру;
авыл хужалыгы кошчылыгы;
бэрэнге устеру;
дунгызчылык;
сарык Ьзм кэжэ урчету.
Проектный максаты;
Территериясендэ КФХ эшчэнлеге алып барыла (алып бару гшанлаштырыла) 

торган авыл жирлеге атамасы;
Проектный сециаль -  икътисадый эЬэмияте;
Бина, жир кишэрлеге мэйданы;
Арендалау, аена 1 кв. метр очен аренда бэясе.
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1 нче таблица
Житештерлэ торган продукция, эш, хезмэт курсэтулэр жыелмасы

Т/б № Исеме

Теп кулланучылар;
Салым тулэу системасы тере.

3. Проектный финанс структурасы 

Чыгымнар планы
2 нче таблица

мен сум.

Т/б
№

Товар, 
курсэтелэ 

торган 
хезмэтлэр, 
башкарыла 

торган эшлэр 
исеме

Саны Берэмл
ек

ечен
бэясе

Г омуми 
бэясе

Бэясен тулэу 
(финанслау чыганаклары)

Г рант (яки 
бер тапкыр 
бирелэ 
торган 
ярдэм)

Уз
чарала
ры

Заем
чар ал ары

1 2 3 4 5 6
I. Крестьян (фермер) хужалыгы усеше белэн бэйле чыгымнар

Булек буенча 
барысы

II. Крестьян (фермер) хужалыгын кенкуреш кирэк-яраклары белэн тээмин 
итугэ бэйле чыгымнар

Булек буенча 
барысы
Чыгымнар 
планы буенча 
барысы

3 нче таблица
Чыгымнар (проектны гамэлгэ ашыру вакытында еллар буенча) ____

/б
№
№

Исеме Суммасы, сумнарда
201_ 201_ 201_ 201 _ 201_

1 Чимал (запас елешлэр, 
орлыклар, азыклар)

2 Коммуналь тулэулэр:
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-электр энергиясе 
-су белэн тээмин иту 
-жылылык энергиясе 
-газлаштыру 
-канализация

3 Хезмэт хакы
4 Даими эш урыннары саны, данэ
5 Арендалау
6 Салым кучерулэре
7 Пенсия Фондына кучерулэр
8 Бутэн чыгымнар

Барысы:

4 нче таблица
Житештеру Иэм гамэлгэ ашыру планы (проектный Ьэр елына)

Усемлекчелек

т/б
№

Продукция
исеме

Мэйда
н,

гектар

Уныш,
центнер/га

Тулаем
жыем,
тонна

Товар
продукция

кулэме
тонна

Бэясе, 
мен сум/ 

тонна

Мен сумны 
гамэлгэ 

ашырудан 
керем

Барысы:
1
1 . -

5 нче таблица
Терлекчелек (проектный Ьэр елына)____________________

т/б
№

Продукция
исеме

Терлек
башы,
баш

Савым/арт 
ым, кило 

грамм 
/баш

Тулаем
продукция

кулэме,
тонна

Товар
продукция
кулэме
тонна

Бэясе, 
мен сум/ 

тонна

Сатудан 
табыш, 
мен сум

1.

2.
3.

. . . . Барысы:

Эгэр эш башлаучы фермер хезмэтлэр курсэтергэ яки нинди булса да эшлэр 
башкарырга планлаштыра икэн, аларны сатудан табышны исэплэуне
4, 5 таблицаларга туры килэ торган рэвештэ башкарырга кирэк.
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6 нчы таблица
Эшчэнлек юнэлешлэре буенча сатудан керем (проектны гамэлгэ ашыру 
___________________ вакытында еллар буенча)_____  ___ _ _  __

Исеме Суммасы
201 201 201 201 201

Барысы:

7 нче таблица
Проектны гамэлгэ ашыру вакытында эшкуарлык эшчэнлегенец теп финанс- 

икътисадый курсэткечлэре динамикасы

т/б
№

Исеме Суммасы, сум

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

булган керем
5. Проект кеченэ чыкканнан сон гамэлгэ ашырудан 

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

8 нче таблица

№

т/б

Исеме (тезелеш эшлэре, ферманынын 
техник комплектлануы, тиешле баш саннары 

булу h.6.LLI.)

Сроки реализации проекта

2017 ел 2018 ел

3
кв.

4
кв.

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

.
1
2
3
4
5
6
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_____ башка каралган ферманы кулланышка
керту

___________________ КФХ проектын гамэлгэ ашыру графиты.

Тотылган (уз Ьэм (яки) кредит) акчаларнын суммасы кварталлар буенча млн.сумда 
курсэтелэ.

Бизнес - план рентабельле житештеру алып баруны, житештерелэ торган авыл 
хужалыгы продукциясенен кулэмен арттыруны Ьэм грантнын Ьэр 500 мен сумына 
крестьян (фермер) хужалыгында кимендэ берд эш урыны булдыруны куздэ тота, 
шулай ук крестьян (фермер) хужалыгын тезугэ Ьэм устеругэ грант Ьэм кенкуреш 
кирэк-яраклары белэн тээмин итугэ бер тапкыр ярдэм хисабына бергэлэп 
финанслауга тэкъдим ителэ терган чыгымнар планын уз эченэ ала.

Крестьян (фермер)
хужалыгы башлыгы_____________________________  __________________________

(фамилиясе,исеме. этисе исеме) (имза)



2017елныц мартындагы ___ /2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ном азык-телек министрлыгы боерыгы 
белэн раеланган Нигезлэмэгэ
4 нче кушымта

Татарстан Республикасы_____________ _________ муниципаль районыныц крестьян (фермер) хужалыгы башлыгынын
грант 1тэм ярдэмнэн файдалану юнэлешлэренец чыгымнары планы

г/б
1°

Грант Ном ярдэмнэн файдалану юнолешлоре

Саны
(беромлек,

гектар,
дано)

Боя се 
(сум)

Гомуми сумма (сум)

Ьарлыгы
шул ИСОГ1ГОН

грант уз акчалары

I Крестьян (фермер) хужалыкларын гозу го Иом устеруА грант X
1 Авыл хужалыгы билгелонешендоге жирлордон жир кишэрлеге 

сатын алу
2 Авыл хужалыгы продукциясен житештеру, саклау Иом эшкэрту 

очен кирэк булган житештеру Ьэм саклау биналарын тозу очен 
проект документларын эшлэу (шифрны ачарга)

3 Авыл хужалыгы продукциясен жигепггеру, саклау Ном эшкорту 
очен кирок булган житештеру Иом саклау биналарын, урыннарын, 
осгомо корылмаларны. инженер челторлореп, кирюлорне Иом 
гозелмолорне сатып алу. тезу, ремонтлау Ном яцадан гозу. шулай 
ук аларны теркоу (шифрны ачарга)

4 Авыл хужалыгы продукциясен жигешгеру. саклау Иом эшкорту 
очен кирок булган житештеру Ном саклау объектларына алып кило 
торган юлларны Иом керу юлларын гозу (шифрны ачарга)

5 Авыл хужальпы продукциясен житештеру, саклау Иом зшкорту 
очен кирок булган жигешгеру Иом саклау биналарын, урыннарын. 
осгомо корылмаларны Иом гозелмолорне инженер челторлорено - 
электр. су. газ Иом жылылык челторлорено. юл 
инфраструктурасына гогашгыру (шифрны ачарга)

6 Авыл хужалыгы хайваниарын сатып алу (шифрны ачарга)
7 Авыл хужалыгы техникасын Иом инвентарен, йок авюмобиле
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транспортын. авыл хужалыгы продукцияссн житештеру Иэм 
эшкэрту очен жиИазлар сатып алу (кицэйтеп язарга)

8 К\пьеллык усемлеклор утырту очен орлыклар Иэм утыргу 
материалларны сатып алу (шифрны ачарга)

9 Лшлама Иэм агулы химикаглар сатып алу (шифрны ачарга)

* Чыгымнар планына грант Иэм ярдэм суммасы соралган юнэлешлэрне генэ кертергэ 
Чыгымнар иланын конкурс комиссиясе белэн килештерусез узгэргу рехсэт ителми.

Крестьян (фермер) хужалыгы башлыгы________________________________
(фамилиясе. исеме, атасыньщ исеме) (имча. булган очракта моИер)



2017 елны н___мартындагы
_____ /2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы hovi азык- 
телек министрлыгы боерыгы 
белэн расланган Нигезлэмэгэ
5 нче кушымта

Узган календарь елга хезмэткэрлэрнен 
уртача саны турында белешмэлэр*

Тапшырыла_______________________________________________________________
(салым органы исеме)

(оешманын тулы исеме/индивидуаль эшкуарнын фамилиясе. исеме. атасы исеме)

(число, ай, ел)*
торышына уртача исемлектэге саны

___________________ кеше тэшкил итэ

*Узган календарь елга исемлектэге эшчелэрнен уртача саны турында белешмэлэр 
биргэн очракта курсэтелэ торган дата -  агымдагы елнын 1 гыйнвары, э оешма 
твзегэн (янадан тезегэн) очракта- оешма тезелгэн (янадан твзелгэн) айдан сон 
килуче айнын беренче числосы курсэтелэ.

Тапшырылган белешмэлэрнен тулылыгын 
Ьэм дереслеген раслыйм:

Оешма ечен

Ж итэкче_________________________  Тапшыру датасы
(фамилиясе. исеме. этисе исеме)

Имза __________________ Дата Теркэу номеры

Индивидуаль эшкуар ечен

Имза __________________ Дата ___________________________________
(фамилиясе. исеме, атасы исеме)

Вэкиле_______________________  ___________________________________
(имза)

(оешманын гулы исеме)

Имза __________________ Дата
(булган очракта мвЬер)

*КФХ башлыгы тарафыннан тутырыла И эм таныклана, салым органы хезмэткэре 
тарафыннан бары тик алдагы календарь елда салым органына эшчелэрнен, уртача 
саны турында белешмэлэр бирелгэн очракта гына таныклана.



____ елньщ ___ мартындагы
_,'2-пр номерлы

ГР Авыл хужалыгы Ьэм азык- 
телек министрлыгы боерыгы 
белэн расланган Нигезлэмэгэ
6 нчы кушымга

Шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин_____________________________________________________
(фамилиясе. исеме, атасыньщ исеме)

_________________________________ ___________ № _____________ __________

(шэхесне таныклаучы документ, кайда. кем тарафынан Ьэм кайчан бирелгэн)

______________________________________________________ адресы буенча теркэлгэн,
гамэлдэ ________________________________________________________________________
_______________________________________________________адресы буенча яшэуче
420014, Казан шэЬ., Федосеевская ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына (алга таба 
Оператор) уземнен шэхси мзгълуматларымны эшкэртергэ тубэндэге шартларда 
рехсэт бирэм:

1. Оператор минем шэхси мзгълуматларымны эшкэргуне бары тик “2017 - 
2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдэм'” 
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), гамэлдэге яшэу адресы, теркэлу адресы, 
булу урыны.

3. Оператор тарафыннан минем шэхси мзгълуматларымны эшкэртергэ, ягьни 
шул исэптэн тубэндэге гамэллэрне кылырга рохсэт бирэм: эшкэртергэ (шэхси 
мэгълуматларны жыю, системалаштыру, туплау, саклау, тэгаенлэу (янарту, узгэргу), 
куллану, шэхси узенчэлеклэрен бетеру, блок кую, шэхси мэгълуматларны юк иту), 
шул вакытта югарыда курсэтелгэн мэгълуматны эшкэрту ысулларынын 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. Олеге ризалык чиклэнмэгэн вакытта гамэлдэ була.
“Персональ мэгълуматлар турында” 2006 елнын 27 июлендэге 152-ФЗ 

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

(имза. булган очракта Mehep) (фамилиясе. исеме. атасынын исеме)

« » , 20 ел.



____ елнын, ___ мартындаг ы __/2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы ho\i азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ
7 нче кушымта

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдэм” 
программасы буенча конкурс нигезендэ сайлап алуда катнашуга документлар

ИСЕМЛЕГЕ*
1 .  биттэ.
2 .  ____ биттэ.
3 .  ____ биттэ.
4  .  ____ биттэ.
5  .  _____биттэ.
6 .  _____биттэ.
7 .  _____биттэ.
8 .  _____биттэ.
9 .  _____биттэ.
10 .  _____биттэ.
11 .  _____биттэ.
12 .  _____биттэ.
13 .   биттэ.
14 .  ___биттэ.
15 .   ___биттэ.
16 . _____ биттэ.
17 . _____ биттэ.
18 .  ___ биттэ.
19 .   ___ биттэ.
20 . _____ биттэ.
21 . _____ биттэ.
22. биттэ.

___________________________________  «____ >►________________ . 201_ел.
___________________________________  (гариза биру датасы)
Гариза бирученен фамилиясе, 
исеме, атасы исеме, имзасы, меЬере

элемтэ телефоны номеры:

гаризаны кабул иткэн 
министрлык вэкиленен фамилиясе, 
исеме, атасы исеме, вазыйфасы,

201 ел.
(гаризаны кабул иту датасы)

« »

*2 несхэдэ тозелэ



_  елны н__мартындагы /2-пр номерлы
ТР Авыл хужалыгы Ном азык-телек 
министрлыгы боерыгы белэн раеланган 
Нигезлэмэгэ
8 нче кушымта

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдам” 
программасы буенча КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант биру турында

шартнамэ

Казан ш. № 20 елнын

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы 
исеменнэн, алга таба “Грант бируче” дип йертелэчэк, Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетыныц “Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгы мэсьэлэлэре” 2005 елнын 6 июлендэге 316 номерлы карары белэн 
раеланган Нигезлэмэгэ таянып эш йертуче Татарстан Республикасы Премьер- 
министры урынбасары - Татарстан Республикасы авыл хужалыгы Ьэм азык-телек
министры Эхмэтов Марат Готыф улы, бер яктан, Ьэм «___» __________________ 201 _
елдагы № __________________ дэулэт теркэвенэ алу турында таныклык нигезендэ эш
итуче, ОГРНИП - __________________, Татарстан
Республикасы________________________  муниципаль районында крестьян (фермер)
хужалыгы, алга таба “Грант алучы” дип йертелэчэк, икенче якган. икесе бергэ 
“Яклар” дип йертелэлэр, конкурс йомгаклары буенча (конкурс комиссиясе
утырышыныц 20___ елныц “______ ” ______________  №____________  беркетмэсе.
бюджет акчаларын булеп биру турында Грант бирученен 20__ елнын “______ ”
______________  №____________ боерыгы) тубэндэге турында элеге Шартнамэ
тезеделэр:

1. Шартнамэ предметы

1.1. Грант бируче Грант ал у ч ы г а ___________________________

(эшчэнлек юнэлеше)

ечен КФХ тезугэ Ьэм устеругэ грант бирэ.
1.2. Грант алучы грант акчаларын конкурс комиссиясе тарафыннан раеланган 

чыгымнар планы нигезендэ тотарга йеклэмэ ала.
1.3. Грант суммасы Грант бируче тарафыннан Татарстан Республикасы Авыл 

хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсенен 
(алга таба -  Идарэ) Федераль казначылыкнын Татарстан Республикасы буенча 
идарэсе территориаль булегендэ ачылган хосусый счетына, э Идарэ тарафыннан 
Грант алучынын Федераль казначылыкнын Татарстан Республикасы буенча идарэсе
территориаль булегендэ ачылган хосусый счетына кучерелэ Ьэм ________
(______________________ ) сум тэшкил итэ.

(суммасы язмача)
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2. Грант бирученен хокуклары Ьэм бурычлары

2.1. Грант бируче:
Грант алучы тарафыннан ана элеге Шартнамэ нигезендэ йеклэнгэн бурычларнын 

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

исэпкэ алуга кагылышлы башка документларын соратын ала;
бары тик проектны гамэлгэ ашыру очен грант чыгымнарын раелау очен Грант 

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

Грант алучыга карата “2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш 
башлаучы фермерларга ярдэм” ведомство программасы талэплэрен бозуларны 
бетеругэ Ьэм аларнын утэлуен тээмин итугэ юнэлтелгэн Россия Федерациясе 
законнарында Ьэм элеге Шартнамэдэ каралган гамэллэр башкара.

2.2. Финанслау лимитлары булганда, элеге Шартнамэ тезелгэн вакыттан 5 эш 
коненнэн дэ сонга 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 елнын 10 февралендэге 77 номерлы Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинеты карарында каралган грант биру тэртибе, 
максатлары Ьэм шартлары бозылу, шул исэптэн элеге шартнамэ нигезендэ Грант 
алучы тапшырган документларда дорес булмаган белешмэлэр бирелу факты 
(фактлары) билгеле булган яки бу хакта Дэулэт финанс контроле органыннан 
мэгълумат алынган очракта, курсэтелгэн хокук бозуларны бетергэнгэ кадэр грант 
бируне туктатып тора, бу хакта, туктатып тору турында карар кабул иткэн датадан 10 
эш коненнэн дэ сонга калмыйча. Грант алучыга хэбэр иту мэжбури.

3. Г рант алучыны хокуклары Ьэм бурычлары

3.1. Грант алучы:
3.1.1. 5 эш коне эчендэ Федераль казначылыкнын Татарстан Республикасы 

буенча идарэсе территориаль булегендэ хосусый счет ачарга йеклэмэ ала;
3.1.2. Идарэгэ тубэндэге документлар тапшыра:
чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларнын Ьэр исеме бэясенен кимендэ

10 процентын уз акчалары исэбеннэн тулэнуен раслый торган документларны;
максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йоклэмэлэрен, КФХ нын максат чыгымнары 

буенча йеклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган шартнамэлэрне, аларда эш 
башкаручынын (подрядчынын, товар китерученен) тулы исеме Ьэм товарный (хезмэг 
курсэтунен) исеме, чыгымнар планында каралган грант чиклэрендэге суммага 
аларнын саны (кулэме) курсэтелэ;

3.1.3. Грант хисабына башкарыла торган операциялэрнен аерым-аерым аналитик 
исэбен алып барырга йоклэмэ ала;

3.1.4. 1.1, 1.2., 3.1. пунктлар нигезендэ билгелэнгэн нэтижэлелек
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курсэткечлэренэ haM (яки) башка курсэткечлэргэ ирешуне тээмин итэргэ;
3.1.5. Грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн башлап 5 ел дэвамында КФХ 

башлыгы Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына 
(алга таба -  Министрлык) “Эшчэнлек турында белешмэлэр'1 формасы буенча грант 
биру нэтижэлелеге курсэткечлэренэ ирешу турында яртыеллык Ьэм еллык хисаплар 
тапшыра. Хисаплар Министрлык боерыгы белэн расланган формалар буенча грант 
алучы тарафыннан хисап чоры беткэннэн сонгы 10 кенлек срокта тапшырыла. 
Идарэлэр хисаплар алганнан соцгы 10 кенлек срокта аларны килештерэ Иэм 
Министрлыкка тэкъдим итэ;

3.1.6. Грант алган кеннэн сонгы 18 ай дэвамында Министрлыкка “Жыелма 
реестр” формасы буенча, хисап документларын беркетеп, грант акчаларынын 
максатка ярашлы тотылуы турында йомгак хисап тапшыра. Хисап документларына 
законнар нигезендэ шундый документлар дип танылган документлар (товарлар Иэм 
(яки) хезмэт курсэтулэр ечен тулэуне Ьэм аларны алуны раслый торган документлар, 
фоторэсемнэр) керэ. Хисаплар Грант алучы имзасы Иэм Mehepe белэн (булган
очракта) таныкланган Ьэм Татарстан Республикасы __________________________
муниципаль районында авыл хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе башлыгы белэн 
килештерелгэн булырга тиеш.

3.1.7. Грант алганнан сон кимендэ биш ел дэвамында авыл хужалыгы 
эшчэнлеген гамэлгэ ашыра;

3.1.8. Грант алган елда грант ярдэменен Ьэр 1 млн.сумына кимендэ бер даими 
яца эш урыны, эмма бер грантка кимендэ бер яна даими эш урыны булдыра;

3.1.9. Хосусый счетына акчалар килгэн кеннэн алып 18 ай эчендэ грант 
акчаларын тотып бетерэ;

3.1.10. Чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алулар исемнэре бэясенен 
кимендэ 10%ын уз акчалары исэбеннэн тули;

3.1.11. Авыл хужалыгы продукциясенен артымын грант бирелгэн елга кадэрге 
елга Караганда 10 процент дэрэжэсендэ булуны тээмин итэ;

3.1.12. Грант алучыныц гранттан файдалану шартларын, максатларын Ьэм 
тэртибен утэвенэ Грант бируче Ьэм дэулэт (муниципаль) финанс контроле органнары 
тарафыннан тикшерулэр уздырылуга ризалык бирэ.

3.2. Грант акчаларына сатып алынган активлар Грант алучы исеменэ теркэлгэн 
булырга Иэм анын тарафыннан муниципаль район территориясендэ кулланылырга 
тиеш.

3.3. Грант алучы тарафыннан грант акчаларына сатып алынган мелкэт гран г 
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.

3.4. КФХ башлыгы алган акчалар хисабына чит ил валютасын сатып алу тыела, 
моца югары технологияле импорт жиЬазларын, чимал Ьэм комплект эйберлэрен 
сатып алганда (китергэндэ) Россия Федерациясенен валюта законнары нигезендэ 
башкарыла торган операциялэр, шулай ук элеге акчаларны башка операциялэргэ биру
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максатларына ирешу белэн бэйле булган операциялэр керми.
3.5. Гранттан файдалануга йомгак яеап, Грант алучы Татарстан Республикасы 

Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын тармак булеклэре, аудит Ьэм 
коррупциягэ каршы эш булеге Ьэм гаилэ терлекчелек фермаларын устеругэ грант 
биру ечен крестьян (фермер) хужалыклары проектларын сайлап алу буенча конкурс 
комиссиясе рэисе белэн берлектэ грантаын максатчан билгелэнеше буенча тотылуы 
турында “Килештеру кэгазе”н имзалыйлар.

4. Яклар жаваплылыгы

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

4.2. Шартнамэнец 3.1. пунктында билгелэнгэн грантлар биру максатлары Ьэм 
шартлары бозылган, грантларнын максатчан билгелэнеше буенча кулланылмавы йэ 
грант алу очен дорес булмаган белешмэлэр Ьэм документлар тапшырылу фактлары 
ачыкланган очракта, бирелгэн грантлар Министрлыктан тиешле талэплэр алынган 
кеннэн 60 кен эчендэ Татарстан Республикасы бюджеты кеременэ кире 
кайтарылырга тиеш.

4.3. Грант алучы тарафыннан Министрлыкка Ьэм Идарэгэ тапшырыла торган 
документларнын дереслеге ечен жаваплылык Грант 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 
Якларнын 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 Шаргнамэдэ каралган бурычларын тулысынча яки елешчэ утэмэгэн 
ечен жаваплылыктан бары тик форс-мажор шартлар барлыкка килгэндэ генэ азат 
ителэлэр (РФ ГК ныц 401 ст., 3 п.). Лэкин мондый шартлар барлыкка килгэндэ, эгэр 
алар беткэннэн сон бурычларны утэу мемкинлеге сакланып калса. Грант алучынын 
йеклэмэлэре узлэреннэн узлэре туктатылмый.

4.7. Шартнамэ, ахырдан бюджет законнары нигезендэ тиешле бюджетка
_________________  мен сум кулэмендэге грантны кире кайтаруны куздэ тотып,
Якларнын узара ризалыгы белэн вакытыннан алда езелергэ мемкин.

4.8. Шартнамэне Грант бируче талэбе буенча суд тэртибендэ езу Россия 
Федерациясе Граждан кодексынын 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
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белешмэлэрнен махсус бозып бирелуе ачыкланганда;
3) грант акчаларынын максатчан кулланылмавы ачыкланган очракларда;
4) Грант алучынын эшчэнлеге биш ел эчендэ туктатылган Ьэм (яки) Грант 

алучынын проектны гамэлгэ ашыру буенча \гзенэ алган йеклэмэлэрен утэмэве 
очрагында;

5) эгэр проект Шартнамэ тозегэн коннэн 18 ай эчендэ гамэлгэ ашырылмаса, 
мона житди сэбэплэр булмаганда (жинеп булмаслык кеч, ягъни гадэттэн тыш 
шартлар (жир тетрэу, давыл, су басу, янгын h.6.), авыру яки имгэну аркасында Грант 
алучынын 18 айдан артык озак вакыт дэвамында вакытлыча эшкэ сэлэтсез булуы, 
якын туганынын сэламэтлеге бозылу сэбэпле аны карау талэп ителу).

5. Йомгаклау ннгезлэмэлэре

5.1. Шартнамэ ана кул куелган коненнэн уз кеченэ керэ Ьэм 20___елнын
_____________ кадэр гамэлдэ була.

5.2. Шартнамэгэ барлык узгэрешлэр Иэм остэмэлэр Яклар тарафыннан имзалана 
торган остэмэ килешуне язма рэвештэ тутыру юлы белэн Якларнын узара ризалыгы 
белэн кертелэ.

5.3. Шартнамэ Якларнын Ьэркайсына берэр несхэ булырлык итеп ике носхэдэ 
тезелде, икесе дэ тигез юридик кочкэ ия.

6. Якларнын реквизитлары 1юм имзалары. 

Грант бируче: Грант алучы:

Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Иэм азык-толек 
министрлыгы 
420014, Россия, Татарстан 
Республикасы, Казан ш.,
Федосеевская vp., 36 й.
р/с 40201810900000000002 в ГРКЦ НБ
РТ банка России
БИК 049205001
УФК по РТ (Минсельхозпрод Р Т -  
л/сч. ЛБ 007090001 Аппарата МСХиП) 
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
ОГРН 1021602854580

геркэлу адресы

яшэу адресы

паспорт: серия______ , №_______________
________________________________ бирелгэн
Бирелу датасы__________________________
р /с _____________________________________

(банк исеме)
к/с



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

М.Г.Эхмзтов

(имза)

Mehep урыны ___________, 20__ел.

(банк исеме)
Б И К ___________________
банк ИНН

6

К П П ______________
ОГРНИП ( О Г Р Н ) _  
КФХ башлыгы ИНН

(ф.и.а.и.)
(имза)

Mehep булган
очракта ______________ , 20___ел



"КИЛЕШ ГЕРНЛДЕ": 
Авыл хужалыгы ho\i азык-телек 

идарэсе башлыгы

ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек 
министрлыгынын 2017 елнын 
мартынлаты 2-пр номерлы 
боерыгы оелэн раеланган

Ешлык: (киласе яргыелнын 10 нчы 
чиелоеына кадэр)

______ _ нэ (на) ”2017 - 2020 елларга Татарстан Республикасынла ни башлаучы фермерларга ярдэм"

программасы буенча 2017-2020 елларда грант алган Г Р _______ _______ муниципаль районы
(район)

___________________ К Ф Х  эш чэнлеге т ур ы н да  бел еш м эл эр
1.1 ср. 1екчслек  буенча житеш теру ь'урсзигечлзре:

№
Т/б

Терлекнен баш саны 
булу Ж и1ештерсл] он авыл 

хужалыгы продукция се 
исеме

Авыл хужалыгы 
продукциясен 

житештер\ 
кулэме. гн

Авыл хужалыгы 
продукциясен 

сату к\ ламе, тн

Табыш. мен сум 
г ы с. руб.

Ьарлык 
чыгымнар. 

мен сум.

Файла.
%

Авыл 
хужалыгы 

терлеге исеме
Исэбе. баш

1 С от *

2 Ит *

3 h6.ii]. *

4 *

Барл ыгы * * * (),() 0,0 #ДЕЛ’0!

1.  ̂ семлекче.чек буенча житештеру куредткечлзре:

№
т/б

Житештерелгэп авыл 
хужалыгы 

продукпиясе исеме

Жыю 
майданы, га Уныш, тн га

Авыл хужалыгы 
продукциясен 

жигештер^ 
кулэме. гн

Авыл хужалыгы 
продукциясен 

сат\ кулэме. тн

I абыш. 
тыс.руб.

Барлык 
чыгым. мен 

е\ м

Файла.
Гг

1
бертеклелэр 1шм кузаклы- 

бертеклелэр
*

1 азык (купьеллык улан - 
печэн)

*

3 баран гс *

4 яшелчэ *

5 h 6.ui *

6 *

Барл ыгы * * * * 0,0 (),() d ДЕЛ/0!

2. (  а.1ым  ca.iv, хе|мдткдр.|дрнен исэбе Ьэм а.1арны н х е т з т  хакы :

т/б

Хужалык 
хезмэткэренен 

белгечлеге исеме
Ф.И.А.и.

Иеэплэнгон 
хезмэт хакы. мен 

сум

Сад мм нар. мен сум

Барл ыгы. 
салымна

Р

шул исэптэн

хезмэт
хакыннан

кучерелгэн
акчалао

Жир
салымы

Мелкэткэ 
с алым

Транспорт
салымы

1>ерлэм
авыл 

хужал ы гы 
силы мы

1 КФХ башлыгы * * 0.0

- 0,0

3 0,0

4 0,0

Барл ыгы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (),()

Жир кишорлеге мэйданы (га ): милектэ : . аренлада:

Белешмэлэрнен дореслегсн раслыйм: 

(K d iX  бяшльи ынын элем га телефоны номеры)

КФХ башлыгы Ф.И.А.и.имза/ Нулган
очракта
моЬер



«КИЛЕШТЕРЕЛДЕ»: 
Татарстан Республикасы авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры урынбасары

P.P. Хэбипов 
, 20___ел

«КИЛЕШТЕРЕЛДЕ»: 
Татарстан Республикасы авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек 
министры урынбасары

, 20

2 0 1 7 е л н ы н __м арты н д агы ____ /2-пр номерлы
IP  Лвыл хуж алы гы  Ьэм азы к-телек м инистрлы гы  
боеры гы  белэн расланган Н игезлэмэгз 
И) нчы кушымта

«КИЛЕШТЕРЕЛДЕ»: 
Министрлыкнын 
инвестициялэр сэясэте Ьэм 
максатчан программалар 
булеге башлыгы 
______________ И.Ш. Гафуров

ел . 20 ел

М.У.

ГР
20

______________________________________ муниципаль районы буенча
елда эш башлаучы фермерга ярдэм буларак грант биру ечен 
, 20__елдагы_________ номерлы жыелма исэп-хисап белешмэлеге

»

№
т/б

Крестьян (фермер) 
хужалыгы башлыгы 

Ф.И.А.и.
Объектный тере, 

проект куэте
Проект бэясе, 

мец сум

Бирелергэ тиешле грант суммасы, 
мец сум

барлыгы
шул исэптэн

федераль
бюджет ГР бюджеты

1 2 3 4 5 6

Район буенча барлыгы:

Белешмэлэрнец дереслеген раслыйм:
ТР Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц
ГР_________________________ муниципаль районында Идарэсе башлыгы ____________  _______________

(имза) (Ф.И.А.и.) (Ьулган очракта меИер)

3 иесхэдэ гапшырыла



________ елнын ____________ номерлы
ГР Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек 
министрлыгы боерыгы белэн расланган 
Нигезлэмэгэ
11 нче кушымта

“2017 -2 0 2 0  елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга 
ярдэм” ведомство максатчан программасында катнашучы 

Т Р _____________________________________________ муниципаль районынын

(КФХ исеме) 
йеклэмэсе

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

чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алына торган мелкэт, башкарыла 
торган эшлэр, курсэтелэ торган хезмэтлэр бэясенен кимендэ Шпроцентын уз 
акчаларыннан тулэу турында;

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

алынган Грант акчаларынын элеге Нигезлэмэдэ каралмаган максатларда яки 
сроклары бозылып тотылган очракта, шулай ук КФХ 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 шартнамэнен гамэлдэ булунын биш еллык срогы беткэнче 
кире кайтару турында;

грант алган елда КФХ грантнын Иэр 1 млн. сумына кимендэ бер яца даими 
эш урыны, эмма кимендэ бер я ц а  даими эш урыны булдыру турында;

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

грант алган КФХтарафыннан сатылган авыл хужалыгы продукциясе 
кулэменен еллык артымы кимендэ 10 процент булу турында;

грант акчаларын тотып бетергэн датадан сон кимендэ 5 ел дэвамында 
финанс-хужалык эшчэнлеген башкару турында;

мин башлык булган хужалыкныц урнашу Ьэм теркэлу урыны буенча 
муниципаль берэмлектэ яшэвем яки анда даими яшэу урынына кучеп кайтырга 
тиеш булуым турында Иэм элеге хужалыкныц грант алган Ьэм акчасын тотып 
бетергэн датадан кимендэ 5 ел дэвамында бердэнбер эш урыным булуы хакында.

КФХ башлыгы _________  _____________________ _____________ , 2 0 __ел
имза (Ф.И.А.и.) (дата)

Mehep урыны (меИер булган очракта)



елныц мартындагы '2-пр иомс[

нэ(на) ГР м у н и ц и п а л ь  рай о н ы

" К И J11;. 111Т Е Р [г Л ДМ":
Лвыл хужалыгы 11эм ачык-толек 
идарэсе башлыгы
_____________ /______________ /

авыл жирлегенец

I рант суммасы

КФХ башлыгы тарафыннан

мец сум

грант акчаларын готу иеэбенец 
жыелма реестры

Ферма юнэлеше баш

№№
т/б

Тулэуне раслый 
торган документ 

исеме

Д окум ет 

дагасы

1,0 ку мен 
номеры

Кайдан
(сатучы
исеме)

Сатып алынган товар - 
магди кыйммэтлэрнец 

(терлек, точелеш 
материаллары. техника, 
хечмэт куреэтулэр h.б .) 

исеме

Улчэу
берэм
леге
3м , кг

Саны Бер берэм 
лек бэясе. 

сум

Сумма,
сум Финанслау 

чыганагы (грант, 
жэлеп ителгэн 

яисэ у'* 
акчалары)

1 л 4 ■> ь 7 S ч 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Б арлы гы : X X X X X X

Белешмаларнец дереслеген раслыйм: КФХ башлыгы Ф.И.А.и. И мча/
Ь\лгап очрак га \iehep


