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«Татарстан Республикасы Гаилэ 
фермер династиясе» республика 
конкурсын уздыру турында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыньщ 2018 елныц 
29 мартындагы 638-р номерлы курсэтмэсен утэУ йезеннэн Ьэм Татарстан 
Республикасында фермер гаилэ династиялэрен популярлаштыру Ьэм 
фермерлык хэрэкэтен устеруне ©стэмэ кызыксындыру максатларында, 
боерам:

1. «Татарстан Республикасы Гаилэ фермер династиясе» республика 
конкурсын уздыру турындагы нигезлэмэне расларга (кушымта итеп бирелэ).

2. Татарстан Республикасы муниципаль берэмлеклэренэ Татарстан 
Республикасыныц муниципаль районнарында, шэЬэр округларында Ьэм авыл 
жирлеклэрендэ «Татарстан Республикасы Гаилэ фермер династиясе» 
республика конкурсын уздыруны оештырырга тэкъдим итэргэ.

3. ЭлегеБоерык рэсми басылып чыккан кененнэн уз кеченэ керэ.
4. 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



Татарстан Республикасы Авыл 
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«Татарстан Республикасы Гаилэ фермер династиясе» 
республика конкурсын уздыру турында 

НИГЕЗЛЭМЭ

1. Гомуми нигезлэмэлэр

1.1. Элеге Нигезлэмэ «Татарстан Республикасы Гаилэ фермер 
династиясе» республика конкурсын (алга таба -  Конкурс) уздыру максатын, 
аны оештыру тэртибен Ьэм шартларын билгели.

1.2. Конкурс Татарстан Республикасында фермер гаилэ династиялэрен 
популярлаштыру Ьэм фермерлык хэрэкэтен устеруне остэмэ кызыксындыру 
максатларында уздырыла.

1.3. Премиялэр биру конкурс нигезендэ башкарыла.
1.4. Конкурсны Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгы (алга таба -  Министрлык) оештыра.
1.5. Конкурста Татарстан Республикасы территориясендэ эшчэнлек алып 

баручы фермерларнын, гаилэ династиялэре (алга таба -  династиялэр) катнаша 
ала.

1.6. Конкурсны уздыру сроклары, шартлары турындагы мэгълумат 
«Татарстан Республикасы рэсми порталы» Татарстан Республикасы дэулэт 
мэгълумат системасында Министрлыкньщ рэсми сайтында 
(http://agro.tatarstan.ru) «Фермерларга, авыл хужалыгы кооперативларына 
грантлар, шэхси ярдэмче хужалыкларга субсидиялэр» булегендэ (алга таба -  
Министрлыкньщ рэсми сайты) урнаштырыла.

1.7. Конкурста 5 ж;ицуче билгелэнэ. Конкурста жинучелэрнец Ьэркайсы 
100,0 мецсум кулэмендэге акчалата премия белэн булэклэнэ.

1.8. Премияне тапшыру Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетыныц 2018 елныц 29 мартындагы 683-р номерлы курсэтмэсе нигезендэ 
гамэлгэ ашырыла.

1.9. Премия крестьян (фермер) хуждлыгы (алга таба -  КФХ) башлыгына 
еч елга бер мэртэбэдэн ешрак бирелми.

2. Конкурста катнашучылар

2.1. Династиягэ керуче КФХ башлыклары Конкурста катнашучылар 
булалар.

http://agro.tatarstan.ru
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2.2. Элеге Нигезлэмэдэ династия дигэндэ, кимендз ике буын фермер 
Ьенэре вэкиллэре булган, гамэлдэге КФХ статусына ия бер гаилэ эгъзалары 
Ьэм аларныц туганнары куздэ тотыла. Династия башлыгы итеп династиянец 
яше буенча иц елкэн вэкиле таныла.

2.3. Конкурста катнашуга гамэлдэге КФХларныц узара туганлык 
менэсэбэтлэре белэн бэйле Ьэм «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендэ микропредприятие критерийларына туры килэ 
торган башлыклары кертелэ.

2.4. Конкурста катнашу очен Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы 
Ьэм азык-телек министрлыгыньщ муниципаль районнардагы Авыл хуж;алыгы 
Ьэм азык-телек идарэлэре (алга таба -  Идарэ) 1 июньгэ кадэр Министрлыкка 
тубэндэгелэрне тапшыралар:

элеге Нигезлэмэгэ 1 нче кушымта формасы буенча династия 
башлыгыныц Конкурста катнашуга заявкасын;

премия биругэ материалларны карау буенча комиссия утырышы 
беркетмэсен;

элеге Нигезлэмэгэ 2 нче кушымта формасы буенча анкета;
Россия Федерациясе гражданнарыныц -  КФХ башлыкларыныц 

паспортлары кучермэлэрен, аларныц якын туганлык менэсэбэтлэрен яисэ 
узенчэлеклэрен раслый торган документларны (туу турында таныклык, 
ейлэнешу турында таныклык яисэ башка шундый документлар);

династиянец Ьэр фермеры буенча элеге Нигезлэмэгэ 3 нче кушымта 
формасы буенча шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ ризалык.

3. Конкурсны уздыру тэртибе

3.1. Конкурс ике этапта уздырыла:
1 нче этап -  Идарэдэ башлангыч Конкурс;
2 нче этап -  Министрлыкта Конкурс.
3.2. Конкурста ж;ицучелэрне билгелэу ечен конкурс комиссиясе тезелэ. 

Конкурс комиссиясенец составы Министрлык боерыгы белэн раслана. Конкурс 
комиссиясе составына кертелгэн вазыйфаи затларныц шэхси составы 
узгэргэндэ, Министрлык боерыгы белэн аца тиешле узгэрешлэр кертелэ.

3.3. Конкурсный башлангыч этабын уздыру тэртибе Идарэ тарафыннан 
билгелэнэ.

3.4. Элеге Нигезлэмэнец 2.4 пункты нигезендэ Министрлыкка кергэн 
документлар Министрлыкньщ конкурс комиссиясе тарафыннан карала. 
Алынган заявкалар Ьэм документлар керу тэртибендэ заявкаларны теркэу 
кенэгэсендэ теркэлэ, бу кенэгэгэ номер сугыла, ул теплэнэ Ьэм конкурс 
комиссиясе секретареныц имзасы Ьэм Министрлык меЬере белэн беркетелэ. 
Теркэгэндэ заявкага керу номеры бирелэ.

3.5. Конкурс комиссиясенец эшенэ рэис житэкчелек итэ. Ул булмаганда, 
рэис вазыйфалары конкурс комиссиясе рэисенец урынбасарына йеклэнэ.
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3.6. Конкурс комиссиясе тубэндэгелэргэ хокуклы:
Татарстан Республикасы дэулэт органнарыннан, Татарстан

Республикасында муниципаль берэмлеклэрнец жцрле узидарэ органнарыннан 
Ьэм вазыйфаи затлардан комиссия эшчэнлеге очен кирэкле мэгълуматны 
соратып алырга;

конкурс комиссиясе компетенциясенэ кертелгэн мэсьэлэлэр хакында 
фикер алышу очен уз утырышларына Татарстан Республикасы дэулэт 
хакимияте органнары, Татарстан Республикасында муниципаль 
берэмлеклэрнец ядирле узидарэ органнары житэкчелэрен, вазыйфаи 
затларын Ьэм башка вэкиллэрен, шулай ук бутэн затларны чакырырга.

3.7. Конкурсный критерийлары тубэндэгелэр була:
а) эгъзалар Ьэм хезмэткэрлэр саны (Ьэр эгъза Ьэм хезмэткэр очен 

1 балл);
б) гомуми эш стажы (Ьэр эш елы очен 1 балл).
3.8. Конкурста жицучелэр элеге Нигезлэмэнец 1.5, 2.3, 3.7 пунктлары 

талэплэрен исэпкэ алып билгелэнэ.
3.9. Иц куп санда баллар жыйган фермерлар династиялэре Конкурста 

жицучелэр дип игълан ителэ. Баллар тигез булганда, династия 3.7 пунктныц 
«б» пунктчасында курсэтелгэн критерий буенча жццуче дип таныла.

3.10. Конкурс комиссиясе элеге Нигезлэмэнец 1.6 пунктында 
билгелэнгэн срокта жицучелэр исемлеген този. Конкурста жицучелэргэ 
элеге Нигезлэмэгэ 4 нче кушымта нигезендэ сертификат тапшырыла.

3.11. Конкурс йомгаклары турындагы мэгълумат Конкурста жицучелэр 
исемлеге тезелгэн кеннэн соц килуче эш коненнэн дэ соцга калмыйча 
Министрлык сайтында урнаштырыла.

3.12. Алынган премиядэн физик затлар керемнэренэ салым 
декларациясен тутыру Ьэм салымнар кучеру Министрлык тарафыннан 
башкарыла.



Татарстан Республикасы Авыл 
хуж;алыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыньщ
G t f X - h J L  5 0 -  0 3 .

номЪрлы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ

1 нче кушымта

Конкурс комиссиясе рэисе, 
Татарстан Республикасы 

Премьер-министры 
урынбасары -  Татарстан 

Республикасы авыл хужалыгы 
Ьэм азык-телек министры 

М.Г. Эхмэтовка

«Татарстан Республикасы Гаилэ фермер династиясе» республика
конкурсында катнашуга 

ЗАЯВКА

М ин,___________________________________________________________________ ,
(мерэжэгать итученец тулы рзсми исеме) 

мине «Татарстан Республикасы Гаилэ фермер династиясе» республика 
конкурсында катнашучылар исемлегенэ кертуегезне сорыйм.

Гаилэ фермер династиясенэ керуче крестьян (фермер) хужалыклары 
турында тубэндэгелэрне раслыйм, аларныц:

1. Россия Федерациясе бюджет системасыньщ тиешле бюджетына 
субсидиялэр, бюджет инвестициялэре кайтару, шул исэптэн башка хокукый 
актлар нигезендэ бирелгэннэрне кайтару буенча тулэнми калган бурычы Ьэм 
Россия Федерациясе бюджет системасыньщ тиешле бюджетына башка 
тулэнми калган бурычы юк;

2. Россия Федерациясе законнары нигезендэ тулэу срогы житкэн тиешле 
салымнар, жыемнар Ьэм башка мэжбури тулэулэр буенча Россия Федерациясе 
бюджет системасы бюджетларына бурычы юк.

3. Республика конкурсында катнашу шартлары белэн таныштым Ьэм 
килешэм.

Заявка белэн бергэ тапшырылган документлардагы яисэ аларныц 
кучермэлэрендэге барлык белешмэлэр дерес, мин грантлар биругэ 
документларны карауда катнашучы затларныц алар белэн танышуларына 
каршы тутел.

_________  /____________________ / 20___елныц _______________
(имза) (фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

Mehep урыны (меЬер булса)



Татарстан Республикасы Авыл 
хуж;алыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыныц 
ЗО-ОЗ.АО/ S  

номерлы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ

2 нче кушымта

Килештерелде: 
Татарстан Республикасы
___________муниципаль
районыныц Башкарма 

комитеты житзкчесе

(фамилиясе, исеме, атасыньщ исеме)

(имза) 

Mehep урыны

Гаилэ фермер династиясе анкетасы

Т/с
№ Курсэткеч исеме 1 нче 

буын
2 нче 
буын

3 нче 
буын

1 Крестьян (фермер) хужалыгы (алга таба -  
КФХ) башлыгыныц фамилиясе, исеме, 
атасыныц исеме

2 КФХны теркэу датасы, КФХ башлыгыныц 
туган елы, ИНН, элемтэ телефоны

3 Яшэу адресы, эшчэнлек иту адресы
4 Хужалык эгъзалары саны, барлыгы

4.1. шул исэптэн санап китэргэ (эгъзаларныц 
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, яше, 
нэрсэ белэн мэшгуль)

4.2.
4.3.

5 Эшкэртудэге барлык жирлэр, гектар
5.1. шул исэптэн - милектэ:
5.2. - арендада

6 Терлеклэрнец баш саны, барлыгы
6.1. шул исэптэн терлэр буенча:
6.2.
6.3.

7 20 елда авыл хужалыгы продукциясен 
житештеру, барлыгы, мец сум



7.1. шул исэптэн терлэр буенча (тонна/мец сум)
7.2.
7.3.

8 20 елда табыш, мец сум
9 20 елда чыгымнар, мец сум
10 Чиста табыш
11 Алынган дэулэт ярдэме, барлыгы, мец сум

11.1 шул исэптэн терлэр Ьэм еллар буенча:
11.2. (мисал — яца эш башлаучы фермерныц 

20 елдагы гранты 1,5 миллион сум)
12. Эшчэнлек юнэлеше
13. Гамэлдэге ж;итештеру биналары саны, 

барлыгы, берэмлек
13.1. шул исэптэн терлэре Ьэм куэте буенча
13.2. (мисал -  50 баш сыерга исэплэнгэн свтчелек 

фермасы)
14. Уртача еллык кешелэр саны, кеше
15. 20 елда ундырышлылык, терлэр буенча
16. 20 елда артым Ьэм савым, терлэр буенча

КФХ башлыгы _________________  ______________________________
(имза) (фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Mehep урыны 

(меЬер булса)



Татарстан Республикасы Авыл 
хужалыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыньщ 
3QQJ .HP/J 

номерлыбоерь1гы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ

3 нче кушымта
Шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ 

РИЗАЛЫК
Мин,________________________________________________________________ ,

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме) 
шэхесне раслый торган документ__________________________ (документ торе)
серия ___________ № _____________ ,

бирелгэн (кайда, кем тарафыннан Ьэм кайчан)
теркэлу адресы:

факттаяшэу адресы:

420014, Казан шэЬэре, Федосеев ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн 
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-телек министрлыгына (алга 
таба -  Оператор) тубэндэге шартларда уземнец шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ 
ризалык бирэм:

1. Оператор минем шэхси белешмэлэрне бары тик «Татарстан 
Республикасы Гаилэ терлекчелек династиясе» республика конкурсында 
катнашу максатларында гына эшкэртэ.

2. Операторга эшкэртугэ тапшырыла торган шэхси белешмэлэр исемлеге: 
фамилиясе, исеме, атасыныц исеме, туу датасы, паспорт белешмэлэре,

элемтэ телефоны (ей, мобиль, эш), фактта яшэу Ьэм теркэлу адресы, крестьян 
(фермер) хужалыгы урнашкан адрес.

3. Уземнец шэхси белешмэлэрне Оператор тарафыннан эшкэртугэ, ягъни 
тубэндэге гамэллэрне башкаруга ризалык бирэм: шэхси белешмэлэрне жыю, 
системалаштыру, туплау, саклау, тегэллэштеру (яцарту, узгэрту), куллану, 
шэхсилекне бетеру, блокировкалау, юкка чыгару; белешмэлэрне эшкэртунец 
югарыда курсэтелгэн ысулларын гомуми тасвирлау «Шэхси белешмэлэр 
турында» 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы Федераль законда 
китерелэ, шулай ук законнарда билгелэнгэн очракларда мондый мэгълуматны 
еченче затларга тапшыруга ризалык бирэм.

4. Элеге ризалык аны имзалаган кеннэн 5 ел дэвамында гамэлдэ була. 
«Шэхси белешмэлэр турында» 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы

Федераль закон нигезлэмэлэре белэн танышуымны, шэхси белешмэлэрне 
яклау елкэсендэге хокукларныц Ьэм бурычларныц мица ацлатылган булуын 
раслыйм.
20____елн ы ц __________________________  _________________________

(имза) (фамилиясе, исеме, атасыныц исеме)

Mehep урыны (меЬер булса)



Татарстан Республикасы 
Авыл хуя^алыгы Ьэм азык-телек 

министрлыгыньщ 
10.03. 2D/f 

номерлы боерыгы белэн 
расланган Нигезлэмэгэ

4 нче кушымта

Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьзм азык-телек
министрлыгы

СЕРТИФИКАТ

Элеге сертификат белэн

(фамилиясе, исеме, атасыныц исеме) 

Россия Федерациясе гражданы паспортын

(сериясе Нэм номеры, кем тарафыннан Ьэм кайчан бирелгэн)

Нэм крестьян (фермер) хущалыкларын дэулэт теркэвенэ any турында
таныклык курсэтуче,

(сериясе, номеры Ьэм датасы, ОГРНИП) 

_____________________________________________ муниципаль районында

“Татарстан Республикасы Гаилэ фермер династиясе ” республика 
конкурсында э^ицуче, дип таныла Ьэм аца 

100 000 (йвз мец) сум кулэмендэ 
премия бирелэ.

Татарстан Республикасы 
Премьер-министры урынбасары -  
Татарстан Республикасы авыл хуж;алыгы
Нэм азык-телек министры М.Г. Эхмэтов

Серия 16 №_


