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“Ин; яхшы шэхси ярдэмче 
хуждлык” исеменэ республика 
кулэмендэ шэхси ярдэмче 
хужалыклар башлыкларын сайлап 
алу турында нигезлэмэне раслау 
хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2017 елныц 
12 декабрендэге 3253-р номерлы курсэтмэсе нигезендэ Ьэм Татарстан Республикасы 
шэхси хужалыкларында мегезле эре терлек Ьэм сыерлар асрауга Ьэм аларныц баш 
санын арттыруга кызыксындыру чаралары булдыру максатларында боерык бирэм:

1. “Ин яхшы шэхси ярдэмче хужалык” исеменэ республика кулэмендэ шэхси 
ярдэмче хужалыклар башлыкларын сайлап алу турында нигезлэмэне расларга 
(кушымта итеп бирелэ).

2. Олеге боерык рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
3. Олеге боерыкньщ утэлешен тикшереп торуны министр урынбасары 

P.P. Хэбиповка йвклэргэ.

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



ЛИ/У елньщ 'Z/ /уСомерлы
Т атарстан Республ икасы „ жал ыгы
Ьэм азык-телек министрлыгы боерыгы 
белэн расланды

омерлы

“Иц яхшы шэхси ярдэмче хужалык” исеменэ 
республика кулэмендэ шэхси ярдэмче хужалыклар башлыкларын

сайлап алу турында 
нигезлэмэ

I. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ “Иц яхшы шэхси ярдэмче хужалык” исеменэ республика 
кулэмендэ шэхси ярдэмче хужалыклар башлыкларын сайлап алу (алга таба -  
Нигезлэмэ, сайлап алу) максатларын, аны оештыру тэртибен Ьэм уткэру шартларын 
билгели.

1.2. Сайлап алуны уткэрунец максаты, электрон хужалыклар кенэгэсенэ 2017 
елныц 1 ноябреннэн дэ соцга калмыйча кертелгэн язмадан куренгэнчэ, 
Ьэркайсыныц хужалыгында муниципаль район буенча иц куп могезле эре терлек, 
шул исэптэн кимендэ 50% савым сыерлары булган шэхси ярдэмче хужалыклар (алга 
таба -  П1ЯХ) башлыкларын билгелэудэн гыйбарэт.

1.3. Сайлап алуны оештыручы -  Татарстан Республикасы Авыл ху жал ыгы Ьэм 
азык-телек министрлыгы (алга таба -  Министрлык).

1.4. Сайлап алу Министрлык тарафыннан 2017 елныц 26 декабренэ кадэр 
уткэрелэ.

1.5. Сайлап алуны уткэру сроклары, шартлары Ьэм йомгаклары турында 
мэгълумат “Татарстан Республикасы Рэсми порталы” Татарстан Республикасы 
дэулэт мэгълумат системасы составында Министрлыкныц рэсми сайтына 
(http://agro.tatarstan.ru) “Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына грантлар 
Ьэм шэхси ярдэмче хужалыкларга субсидиялэр” булегенэ (алга таба -  
Министрлыкныц рэсми сайты) 2017 елныц 18 декабренэ кадэр урнаштырыла.

1.6. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2017 елныц 
12 декабрендэге 3253-р номерлы курсэтмэсенец 2 пункты нигезендэ Татарстан 
Республикасыныц Ьэр муниципаль районыннан бер жицуче билгелэнэ. Сайлап алуда 
жицучелэрнец Иэркайсы Министрлык тарафыннан 100,0 мец сум кулэмендэ 
акчалата премия белэн булэклэнэ.

2.1. Сайлап алуда катнашуга тубэндэге шартларга туры килэ торган ШЯХ 
башлыклары кертелэ:

ШЯХ башлыгы шушы ел дэвамында крестьян (фермер) хужалыгы башлыгы 
Ьэм Министрлык оештырган ведомство программаторы буенча грант алмаган;

Татарстан Республикасы муниципаль районнарында авыл халкыныц эшлекле

II. Сайлап алуда катнашучылар

http://agro.tatarstan.ru
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активлыгына йомгаклар ясау буенча зона семинар-кицэшмэлэре кысаларында 
Татарстан Республикасы авыл жирлеютэре арасында ел саен уткэрелэ торган 
республика конкурсы нэтижэлэре буенча “Терлекчелекне устеру буенча иц яхшы 
шэхси ярдэмче хужалык” номинациясендэ субсидия алмаган.

2.2. Сайлап алуда катнашу ечен муниципаль районный, башкарма комитеты 
(алга таба -  башкарма комитет) 2017 елнын 20 декабренэ кадэр Министрлыкка 
тубэндэгелэрне тапшыра:

элеге Нигезлэмэгэ 1 нче кушымтада каралган форма буенча шэхси ярдэмче 
хужалык башлыгына акчалата премия биругэ гаризаны;

премиялэр биру материалларын карау комиссиясе утырышы беркетмэсен;
номинантныц шэхесен раслый торган документный; кучермэсен;
элеге Нигезлэмэгэ 2 нче кушымтада каралган форма буенча шэхси 

мэгълуматларны эшкэртугэ ризалык.
Элеге пунктньщ икенче-дуртенче абзацларында курсэтелгэн документлар 

Татарстан Республикасы Бердэм ведомствоара электрон документлар эйлэнеше 
системасы аша жибэрелэ Ьэм кэгазьдэ тапшырыла.

Элеге пунктньщ бишенче Ьэм алтынчы абзацларында курсэтелгэн 
документлар кэгазьдэ тапшырыла.

2.3. Эгэр сайлап алуда катнашуга документлар элеге Нигезлэмэгэ 
кушымталарда билгелэнгэн форма буенча тутырылмаган, тулы кулэмдэ 
тапшырылмаган яки элеге Нигезлэмэнец 2.2 пунктында курсэтелгэн срокны бозып 
тапшырылган булса, аларны кабул итудэн баш тартыла.

III. сайлап алуны уткэру тэртибе

3.1. Сайлап алу 2 этапта уткэрелэ:
1 этап -  муниципаль районда башлангыч сайлап алу;
2 этап -  Министрлыкта сайлап алу.
3.2. Сайлап алуныц башлангыч этабын уткэру тэртибе муниципаль районныц 

башкарма комитеты тарафыннан билгелэнэ.
3.3. Министрлыкка элеге Нигезлэмэнец 2.2 пункты нигезендэ кергэн 

документлар Министрлыкныц сайлап алу комиссиясе тарафыннан карала.
3.4. Сайлап алу комиссиясе Министрлык боерыгы белэн 6 кешедэн гыйбарэт 

рэис, рэис урынбасары, комиссия эгъзалары Ьэм секретаре (тавыш биру хокукыннан 
башка) составында тезелэ.

3.5. сайлап алу комиссиясе эшенэ рэис житэкчелек итэ. Ул булмаган очракта, 
рэис вазыйфаларын башкару сайлап алу комиссиясе рэисе урынбасарына йеклэнэ.

3.6. Комиссия тубэндэгелэргэ хокуклы:
Татарстан Республикасы дэулэт органнарыннан, Татарстан Республикасында 

муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнарыннан Ьэм вазыйфаи затлардан 
комиссия эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ечен кирэкле мэгълуматны соратып алырга;

уз утырышларына комиссия компетенциясенэ караган мэсьэлэлэр турында 
фикер алышу ечен Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте дэулэт органнары, 
Татарстан Республикасында муниципаль берэмлеклэрнец жирле узидарэ органнары



житэкчелэрен, вазыйфаи затларын Ьэм башка вэкиллэрен, шулай ук башка затларны 
чакырырга.

3.7. Сайлап алу комиссиясе, элеге Нигезлэмэнец 1.2, 1.6 Иэм 2.1 пунктлары 
талэплэрен исэпкэ алып, элеге Нигезлэмэнец 1.4 пунктында билгелэнгэн срокта 
жинучелэр исемлеген тези.

3.8. Сайлап алу нэтижэлэре турында мэгълумат, жицучелэр исемлеге тезелгэн 
кеннэн соц килуче эш кененнэн дэ соцга калмыйча, Министрлыкньщ рэсми сайтына 
урнаштырыла.

3.9. Салым декларациясен рэсмилэштеру Ьэм алган премия суммасыннан 
салым тулэулэрен кучеру аларны алучылар тарафыннан башкарыла.
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“Иц яхшы шэхси ярдэмче 
хужалык” исеменэ
республика кулэмендэ 
шэхси ярдэмче хужалыклар 
башлыкларын сайлап алу 
турында нигезлэмэгэ 
1 нче кушымта

КИЛЕШТЕРЕЛДЕ:

Татарстан Республикасы__________
муниципаль районы Башкарма 
комитеты житэкчесе

фамилия,исем, атасы исеме

имза

Mehep урыны

Шэхси ярдэмче хужалык башлыгына акчалата премия биругэ
ГАРИЗА

(ШЯХ башлыгы фамилиясе, исеме, атасы исеме, теркэлу Ьэм яшэу урыны) 

Шэхесен таныклаучы документ___________________________________________

ИНН

т/б
№

Терлек торе Электрон хужалыклар кенэгэсе 
мэгълуматлары буенча 2017 елныц 

1 ноябренэ булган баш саны
1 Могезле эре терлек (алга таба -  МЭТ), 

барлыгы:
2 шул исэптэн: сыерлар (МЭТныц 

кимендэ 50%)

Татарстан Республикасы 
__________муниципаль районыныц

авыл жирлеге башлыгы 

Mehep

(имза) (имзаны ачып язу)



“Ин, яхшы шэхси ярдэмче 
хужалык” исеменэ республика 
кулэмендэ шэхси ярдэмче 
хужалыклар башлыкларын сайлап 
алу турында нигезлэмэгэ
2 нче кушымта

Шэхси мэгълуматларны эшкэртугэ 
РИЗАЛЫК

Мин_____________________________
(фамилия, исем, атасы исеме) 

№
(шэхесне таныклаучы документ, кайда, кем тарафыннан Ьом кайчан бирелгэн)

_________________________________________________ адресы буенча теркэлгэн,
гамэлдэ______________________________________________ адресы буенча яшэуче
420014, Казан ш., Федосеевская ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн Татарстан 
Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына уземнец шэхси 
мэгълуматларымны эшкэртергэ тубэндэге шартларда рехсэт бирэм:

1. Министрлык минем шэхси мэгълуматларымны эшкэртуне бары тик “Иц 
яхшы шэхси ярдэмче хужалык” исеменэ республика кулэмендэ шэхси ярдэмче 
хужалыклар башлыкларын сайлап алуда катнашу максатларында гына гамэлгэ 
ашыра ала.

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

телефоны (ой, кэрэзле, эш телефоннары), гамэлдэге яшэу адресы, теркэлу адресы, 
булу урыны.

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

4. Элеге ризалык 2018 елныц 31 декабренэ кадэр гамэлдэ була.
“Шэхси мэгълуматлар турында” 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезлэмэлэре белэн таныш булуымны, шэхси мэгълуматларны 
яклау елкэсендэ хокукларымныц Ьэм бурычларымныц мица ацлатылуын раслыйм.

(имза) (фамилия, исем, атасы исеме)


