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Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгынын “2017 -  2020 
елларга Татарстан Республикасында авыл 
хужалыгы кулланучылар кооперациясен 
устеру” ведомство максатчан программасын 
раслау турында” 2017 елныц 31 мартындагы 
70/2-пр номерлы боерыгы белэн расланган 
“2017 -  2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперациясен устеру” 
ведомство максатчан программасын гамэлгэ 
ашыру кысаларында авыл хужалыгы 
кулланучылар кооперативларыныц матди- 
техник базасын яхшыртуга грантлар биру 
турында нигезлэмэгэузгэрешлэр керту 
хакында

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 
норматив хокукый актларын законнарга туры китеру Ьэм Россия Федерациясе 
Хокумэтенец 2017 елнын 14 июлендэге 1502-р номерлы курсэтмэсен утэу 
максатларында

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

“2017 -  2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын раслау турында” 
2017 елныц 31 мартындагы 70/2-пр номерлы боерыгы белэн расланган “2017 -  
2020 елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасын гамэлгэ ашыру 
кысаларында авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц матди-техник 
базасын яхшыртуга грантлар биру турында нигезлэмэгэ(Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгынын 2017 елныц
2 маендагы 98/2-пр номерлы боерыгы белэн кертелгэн узгэрешлэрне исэпкэ 
алып) (алга таба -  Нигезлэмэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:

1.1. Нигезлэмэгэ кушымтаныц “Конкурс сайлавын уткэру тэртибе”
3 булегенец 3.1 пунктындагы 3.1.12 пунктчасында “Элеге Нигезлэмэнец
3.1. пунктындагы “ж” пунктчасында каралган шартларны утэу турында гариза



бирученец йеклэмэсе” сузлэрен “Элеге Нигезлэмэнец 2.5. пунктындагы “ж” 
пунктчасында каралган шартларны утэу турында гариза бирученец йеклэмэсе” 
сузлэренэ алмаштырырга;

1.2. Нигезлэмэгэ кушымтаньщ “Конкурс сайлавын уткэру тэртибе”
3 булегенен, 3.1 пунктындагы 3.1.19 пунктчасын тешереп калдырырга;

1.3.Нигезлэмэгэ 9 нчы кушымтаныцЗ.1.14. пунктында"Авыл хужалыгы 
товарларын житештеручелэрдэн авыл хужалыгы кулланучылар кооперативы 
тарафыннан жыеп алынган сетне сатуда елына кимендэ 1 процент артым булуны 
тээмин итэ (сет эшкэрту белэн шегыльлэнуче авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативлары ечен)” сузлэрен “Грант алган елга кадэрге елда сатылган авыл 
хужалыгы продукциясе кулэменец сатылган кимендэ 10 процентына авыл 
хужалыгы продукциясе кулэме артымын тээмин итэ”;

1.4. Нигезлэмэгэ 9 нчы кушымтаньщ 3.1. пунктына тубэндэге эчтэлекле 
пунктчалар естэргэ:

“3.1.18. Россия Федерациясе Финанс министрлыгыныц “Аерым дэулэт 
контрактлары, шартнамэлэре (килешулэре), шулай ук аларны утэу кысаларында 
тозелэ 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 (алга таба -  Россия Финанс 
министрлыгыныц 2017 елныц 30 июнендэге 500 номерлы боерыгы) билгелэнгэн 
тэртиптэ шартнамэ буенча грант суммасыныц структурасын ача.

3.1.19. Россия Финанс министрлыгыныц 2017 елныц 30 июнендэге 500 
номерлы боерыгында билгелэнгэн тэртиптэ шартнамэ нигезендэ алынган 
акчаларны тотканда финанс-хужалык эшчэнлеге нэтижэлэренец Ьэркайсыныц 
аерым исэбен алып алып бара.

3.1.20. Федераль казначылыкныц территориаль органы документларныц 
чынбарлыкта китерелгэн товарларга (башкарылган эшлэргэ, курсэтелгэн 
хезмэтлэргэ), финанс-хужалык эшчэнлеге нэтижэлэренец Ьэркайсыныц аерым 
исэбен алып бару курсэткечлэренэ Ьэм грант суммасы структурасы турындагы 
мэгълуматка туры килуен тикшергэннэн соц, Россия Финанс министрлыгыныц 
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


