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Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыныц “2017 -  
2020 елларга Татарстан Республикасында 
эш башлаучы фермерларга ярдэм” 
ведомство программасында катнашу очен 
крестьян (фермер) хужалыкларын сайлап 
алу конкурсы турында” 2017 елныц 
30 мартындагы 66/2-пр номерлы боерыгына 
узгэрешлэр керту хакында

Россия Федерациясе Хокумэтенец 2017 елныц 14 июлендэге 1502-р номерлы 
курсэтмэсе нигезендэ 

б о е р ы к  б и р э м :
1. Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгыныц 

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында эш башлаучы фермерларга 
ярдэм” ведомство программасында катнашу очен крестьян (фермер) 
хужалыкларын сайлап алу конкурсы турында” 2017 елныц 30 мартындагы 66/2-пр 
номерлы боерыгына (2017 елныц 22 маендагы 117/2-пр номерлы боерыгы белэн 
кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ алып) (алга таба -  Боерык) тубэндэге 
узгэрешлэрне кертергэ:

Нигезлэмэгэ 8 нче кушымтаныц 3.1 пунктын яца редакциядэ бэян итэргэ:
“3.1. Грант алучы:
3.1.1. Бюджет процессында катнашмаучыныц операциялэрен исэпкэ алу очен 

Федераль казначылыкныц территориаль органында счет ача;
3.1.2. Финанс белэн тээмин иту чыганагы максатчан субсидиялэр булган 

чыгымнарны санкциялэуне гамэлгэ ашыру очен Федераль казначылыкныц 
территориаль органына Россия Финанс министрлыгыныц “2017 елга, 2018 Ьэм 
2019 еллар план чорына федераль бюджет турында” Федераль законда каралган 
очракларда Россия Федерациясе валютасында акчалар хэрэкэтендэ казначылык 
органнары катнашканда Федераль казначылыкныц территориаль органнары 
тарафыннан операциялэрне санкциялэуне уздыру тэртибе хакында” 2016 елныц 28 
декабрендэге 244н номерлы боерыгы белэн расланган Россия Федерациясе 
валютасында акчалар хэрэкэтендэ казначылык органнары катнашканда Федераль 
казначылыкныц территориаль органнары тарафыннан операциялэрне 
санкциялэуне уздыру тэртибендэ каралган документлар тапшыра;
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3.1.3. Тулэу, исэп-хисап документларында Ьэм акча тулэу йеклэмэлэре 
барлыкка килуне раслый торган документларда федераль бюджет акчаларын баш 
булуче белэн Татарстан Республикасы башкарма хакимиятенен иц югары органы 
арасында тезелгэн максатчан субсидия биру турында килешу идентификаторын 
(00000000082178900002) курсэтэ.

3.1.4. Идарэгэ тубэндэге документлар тапшыра:
чыгымнар планында курсэтелгэн сатып алуларньщ Ьэр исеме бэясенен 

кимендэ 10 процентын уз акчалары исэбеннэн тулэнуен раслый торган 
документларныц Министрлык боерыгы белэн расланган формасы буенча, 
курсэтелгэн документларныц кучермэлэрен (тулэу йоклэмэлэренец, 
шартнамэлэрнец, накладнойларныц, счет-фактураларныц, ветеринария 
документларыныц, сатып алуларны дэулэт теркэве турында документларныц 
кучермэлэрен, ферманыц эчке Ьэм тышкы яклары тошерелгэн фоторэсемнэрне) 
беркетеп, жыелма реестрны;

максат чыгымнарын тулэугэ тулэу йоклэмэлэрен, КФХныц максат 
чыгымнары буенча йоклэмлэре барлыкка килугэ нигез булган шартнамэлэрне, 
аларда эш башкаручыныц (подрядчыныц, товар китерученец) тулы исеме Ьэм 
товарныц (хезмэт курсэтунец) исеме, чыгымнар планында каралган грант 
чиклэрендэге суммага аларныц саны (кулэме) курсэтелэ;

3.1.5. Грант хисабына башкарыла торган операциялэрнец аерым-аерым 
аналитик исэбен алып барырга йеклэмэ ала;

3.1.6. 1.1, 1.2., 3.1. пунктлар нигезендэ билгелэнгэн нэтижэлелек 
курсэткечлэренэ Ьэм (яки) башка курсэткечлэргэ ирешуне тээмин итэ;

3.1.7. 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” 
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 соцгы 
10 кенлек срокта тапшырыла. Идарэлэр хисаплар алганнан соцгы 10 кенлек срокта 
аларны килештерэ Ьэм Министрлыкка тэкъдим итэ;

3.1.8. Грант алган кеннэн соцгы 18 ай дэвамында Министрлыкка “Ж^ыелма 
реестр” формасы буенча, хисап документларын беркетеп, грант акчаларыныц 
максатка ярашлы тотылуы турында йомгак хисап тапшыра. Хисап 
документларына законнар нигезендэ шундый документлар дип танылган 
документлар (товарлар Ьэм (яки) хезмэт курсэтулэр ечен тулэуне Ьэм аларны 
алуны раслый торган документлар, фоторэсемнэр) керэ. Хисаплар Грант алучы 
имзасы Ьэм меЬере белэн (булган очракта) таныкланган Ьэм Татарстан
Республикасы _________________________ муниципаль районында Авыл
хужалыгы Ьэм азык-телек идарэсе башлыгы белэн килештерелгэн булырга тиеш.

3.1.9. Грант акчаларын тотып бетергэннэн соц кимендэ биш ел дэвамында 
авыл хужалыгы эшчэнлеген гамэлгэ ашыра;

3.1.10. Грант алган елда грант ярдэменец Ьэр 1 млн. сумына кимендэ бер 
даими яца эш урыны булдыра, эмма бер грантка кимендэ кимендэ бер даими яца



эш урыны, Ьэм аларны грант акчаларын тотып бетергэн кеннэн соцгы кимендэ 
5 ел дэвамында саклап кала;

3.1.11. Хосусый счетына акчалар килгэн кеннэн алып 18 ай эчендэ грант 
акчаларын тота;

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

3.1.13. Авыл хужалыгы продукциясенец артымын грант бирелгэн ел га кадэрге 
елга Караганда 10 процент дэрэжэсендэ булуны тээмин итэ;

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

3.1.15. Россия Финанс министрлыгыныц “Аерым дэулэт контрактлары, 
шартнамэлэре (килешулэре), шулай ук аларны утэу кысаларында тезелэ торган 
контрактлар (шартнамэлэр) нигезендэ алына торган акчалар хэрэкэтендэ 
казначылык органнары катнашу турында Россия Федерациясе Хекумэте 
курсэтмэсендэ каралган документарны раслау хакында” 2017 елныц 
30 июнендэге 500 номерлы боерыгында билгелэнгэн тэртиптэ шартнамэ буенча 
грант суммасыныц структурасын ача.

3.1.16.Россия Финанс министрлыгыныц “Аерым дэулэт контрактлары, 
шартнамэлэре (килешулэре), шулай ук аларны утэу кысаларында тезелэ торган 
контрактлар (шартнамэлэр) нигезендэ алына торган акчалар хэрэкэтендэ 
казначылык органнары катнашу турында Россия Федерациясе Хекумэте 
курсэтмэсендэ каралган документларны раслау хакында” 2017 елныц 
30 июнендэге 500 номерлы боерыгында билгелэнгэн тэртиптэ шартнамэ нигезендэ 
алынган акчаларны тотканда финанс-хуж;алык эшчэнлеге нэтижэлэренец 
Ьэркайсыныц аерым исэбен алып алып бара.

3.1.17. Федераль казначылыкныц территориаль органы документларныц 
чынбарлыкта китерелгэн товарларга (башкарылган эшлэргэ, курсэтелгэн 
хезмэтлэргэ), финанс-хуждлык эшчэнлеге нэтижэлэренец Ьэркайсыныц аерым 
исэбен алып бару курсэткечлэренэ Ьэм грант суммасы структурасытурындагы 
мэгълуматка туры килуен тикшергэннэн соц, Россия Финанс министрлыгыныц 
“Аерым дэулэт контрактлары, шартнамэлэре (килешулэре), шулай ук аларны утэу 
кысаларында тезелэ торган контрактлар (шартнамэлэр) нигезендэ алына торган 
акчалар хэрэкэтендэ казначылык органнары катнашу турында Россия 
Федерациясе Хекумэте курсэтмэсендэ каралган документларны раслау хакында” 
2017 елныц 30 июнендэге 500 номерлы боерыгында билгелэнгэн тэртиптэ 
тулэулэрне башкара.”.

2.Элеге боерыкныц утэлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 
авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министры урынбасары P.P. Хэбиповка йеклэргэ.

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