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«Иц яхшы комбайнчы» республика 
конкурсын уздыру турындагы 
нигезлэмэне раслау хакында

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елнын, 20 
августындагы 2210-р номерлы курсэтмэсе нигезендэ Ьэм комбайнчы Ьѳнэренец 
абруен кутэру Ьэм аны популярлаштыру, Татарстан Республикасы агросэнэгать 
комплексында булган урып-ж;ыю техникасыннан нэтиясэле файдалану Ьэм 2018 
елгы урып-ж;ыю кампаниясендэ югары курсэткечлэргэ ирешкэн 
комбайнчыларны булэклэу максатларында, боерам:

1. «Иц яхшы комбайнчы» республика конкурсын уздыру турындагы 
нигезлэмэне расларга.

2. Олеге боерык рэсми басылып чыккан кѳненнэн уз кѳченэ керэ.
3. Олеге боерыкныц утэлешен тикшереп торуны министрныц беренче 

урынбасары Н.Л.Титовка йѳклэргэ.

БОЕРЫК

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



Татарстан Республикасы Авыл хуждлыгы 
Ьэм азык-тѳлек министрлыгыньщ

Л/У/Л -  А / Ш  -Of.
номерам боерыгы белэн 

расланды

«Иц яхшы комбайнчы» республика конкурсын 
уздыру турында нигезлэмз

1. Гомуми нигезлэмз

1.1. Ѳлеге Нигезлэмз (алга таба -  Нигезлэмз) 2018 елда «Ин, яхшы 
комбайнчы» республика конкурсыныц максатын, аны оештыру Ьэм уздыру 
тэртибен билгели.

1.2. 2018 елда «Ин, яхшы комбайнчы» республика конкурсын (алга таба — 
конкурс) уздыру 2018 елгы урып-жыю кампаниясе барышында Татарстан 
Республикасы территориясендэ суктыру кулэме Ьэм чаптыру мэйданы буенча 
югары курсэткечлэргэ ирешкэн аеруча актив комбайнчыларны булэклэу 
максатында оештырыла.

1.3. Конкурсны Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-тѳлек 
министрлыгы (алга таба -  Министрлык) оештыра.

1.4. Конкурсны уздыру сроклары, шартлары турындагы мэгълумат
Министрлыкныц «Татарстан Республикасы рэсми порталы» Татарстан 
Республикасы дэулэт мэгълумат системасы составындагы рэсми сайтында (алга таба 
-  Министрлыкныц рэсми сайты) урнаштырыла.

1.5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц 2018 елныц 20 
августындагы 2210-р номерлы курсэтмэсенец 2 пункты нигезендэ конкурста 490 
жицуче билгелэнэ.

1.6. Конкурсны оештыру Ьэм уздыру эше тубэндэге принципларга 
нигезлэнэ:

гавами Ьэм ачыклык;
конкурста катнашучыларныц тигезлеге.

2. Конкурста катнашучылар

2.1. Конкурста катнашуга ашлык жыю комбайннарында, узйѳрешле 
чапкычларда Ьэм теземгэ салучы ургычларда эшлэуче барлык механизаторлар 
кертелэ.

2.2. Конкурста катнашу ѳчен Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм 
азык-тѳлек министрлыгыньщ Татарстан Республикасы муниципалъ районнарындагы 
авыл хужалыгы Ьэм азык-тѳлек идарэлэре (алга таба -  Идарэ) 2018 елныц 5 
октябренэ кадэр Министрлыкка тубэндэгелэрне тапшыралар:

конкурста жицугэ дэгъва кылучыларны карау буенча утырыш беркетмэсен;
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Россия Федерациясе гражданы паспорты кучермэсен;
жццугэ дэгъва кылучыньщ Ьэркайсы буенча элеге Боерыкка Кушымта 

нигезендэге форма буенча шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ ризалык.

3. Конкурсны оештыру Ііэм уздыру тэртибе

3.1. Конкурста жицучелэрне билгелэу ѳчен конкурс комиссиясе тѳзелэ. 
Конкурс комиссиясе составы Министрлык боерыгы белэн раслана. Конкурс 
комиссиясе составына кергэн вазыйфаи затларныц шэхси составы узгэргэндэ, 
Министрлык боерыгы белэн тиешле узгэрешлэр кертелэ.

3.2. Ѳлеге Нигезлэмэнец 2.2 пункты нигезендэ Министрлыкка кергэн 
документлар Министрлыкныц конкурс комиссиясе тарафыннан карала.

3.3. Комиссиянец эше утырышлар рэвешендэ, аньщ эгъзаларыныц кимендэ 
яртысы булганда, гамэлгэ ашырыла.

3.4. Комиссия составына анын, рэисе, секретаре Ьэм эгъзалары керэ.
3.5. Комиссия рэисе: 
комиссия эшчэнлеген оештыра;
комиссия утырышларын уздыру урынын, вакытын билгели; 
комиссия утырышыныц кѳн тэртибен раслый; 
комиссия эгъзаларына йѳклэмэлэр бирэ.
3.6. Комиссия утырышларын аньщ рэисе (аныц вазыйфаларын башкаручы) 

(алга таба -  рэислек итуче) уткэрэ.
3.7. Комиссия секретаре:
комиссия утырышынын; кѳн тэртибен Ьэм материалларын эзерли;
комиссия утырышынын; кѳн тэртибен раслау ѳчен комиссия рэисенэ тэкъдим

итэ;
комиссия утырышлары беркетмэлэрен эзерли.
3.8. Комиссия эгъзалары аныц утырышларында шэхсэн катнашалар.
3.9. Комиссия карары утырыш беркетмэсе итеп рэсмилэштерелэ, ул конкурс 

уздырылган датадан ѳч эш кѳне эчендэ рэислек итуче Ьэм комиссия секретаре 
тарафыннан имзалана.

3.10. Комиссия тубэндэгелэргэ хокуклы:
Татарстан Республикасы дэулэт хакимиятенец башкарма органнарыннан, 

Татарстан Республикасында муниципалъ берэмлеклэрнец жцрле узидарэ 
органнарыннан, агросэнэгать комплексы оешмаларыннан Ьэм аларныц вазыйфаи 
затларыннан комиссия эшчэнлеген гамэлгэ ашыру ѳчен кирэкле мэгълуматны 
соратып алырга;

уз утырышларына Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте башкарма 
органнарыныц, Татарстан Республикасында муниципаль берэмлеклэр жцрле 
узидарэ органнарыныц, агросэнэгать комплексы оешмаларыныц ждтэкчелэрен, 
вазыйфаи затларын Ьэм башка вэкиллэрен, шулай ук башка затларны комиссия 
компетенциясенэ кергэн мэсьэлэлэр буенча фикер алышу ѳчен чакырырга; 

бирелэ торган мэгълуматныц дѳреслеген тикшерергэ; 
законнар нигезендэ башка вэкалэтлэрне гамэлгэ ашырырга.
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3.11. Конкурс уздыру датасы турындагы карар комиссия тарафыннан кабул 
ителэ.

3.12. Конкурс уздырганда конкурста катнашучыньщ эшчэнлеге тубэндэге 
курсэткечлэр буенча бэялэнэ:

ашлык ж;ыю комбайны -  Татарстан Республикасында суктырылган бѳртекле 
йэм кузаклы культураларнын максималь кулэме буенча;

узйѳрешле чапкычлар Ьэм теземгэ салучы ургычлар -  Татарстан 
Республикасында чаптырылган мэйданнарньщ максималь саны буенча.

3.13. Комиссия конкурста жццучелэрне Ьэм призерларны ачыклый Ьэм 
тубэндэге саннарда Ьэм кулэмнэрдэ алар арасында премиялэрне булэ:

240 премия 50 мен; сум кулэмендэ (физик затлар ѳчен салымны (НДФЛ) тотып 
калып) -  ашлык ж;ыю комбайнында бер жинучегэ;

50 премия 40 мен сум кулэмендэ (физик затлар ѳчен салымны (НДФЛ) тотып 
калып) -  узйѳрешле чапкычлар да Ьэм теземгэ салучы ургычлар да бер жццучегэ.

3.14. Комиссия, 3.13 пунктында курсэтелгэн ящцучелэрдэн тыш, бѳртекле Ьэм 
кузаклы культураларнын республика буенча гомуми чэчулек мэйданында 
муниципалъ районный чагыштырма ѳлешен исэпкэ алып, Татарстан Республикасы 
муниципалъ районнары арасында бер жццучегэ 30 мец сум кулэмендэ (физик затлар 
ѳчен салымны (НДФЛ) тотып калып) 200 премия булэ Ьэм ул тубэндэге 
курсэткечлэр буенча бэялэнэ:

ашлык ядыю комбайны -  Татарстан Республикасы муниципаль районында 
суктырылган бѳртекле Ьэм кузаклы культураларнын максималь кулэме буенча;

узйѳрешле чапкычлар Ьэм теземгэ салучы ургычлар -  Татарстан 
Республикасы муниципаль районында чаптырылган мэйданнарньщ максималь саны 
буенча.

Барысы: конкурста жццучелэр саны -  490.
3.15. Конкурс йомгаклары конкурс комиссиясе утырышы беркетмэсе 

имзаланган датадан ѳч эш кѳне эчендэ Министрлыкныц рэсми сайтында 
урнаштырыла.

3.16. Премиялэр Татарстан Республикасы Авыл хуждлыгы Ііэм азык-тѳлек 
министрлыгы тарафыннан тапшырыла.



«Ин, яхшы комбайнчы» республика 
конкурсын уздыру турындагы 

нигезлэмэгэ 
кушымта

Шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ
РИЗАЛЫК

Мин,
(фамилия, исем, ата исеме (соцгысы - булса)

шэхесне таныклый торган документ__________(документ торе) сериясе
№

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

фактта яшэу адресы:

420014, Казан шэііэре, Федосеев ур., 36 йорт адресы буенча теркэлгэн 
Татарстан Республикасы Авыл хуж;алыгы Ьэм азык-тѳлек министрлыгына (алга 
таба -  Оператор) тубэндэге шартларда уземнен, шэхси белешмэлэрне эшкэртугэ 
ризалык бирэм:

1. Оператор минем шэхси белешмэлэрне бары тик «Иц яхшы комбайнчы» 
республика конкурсында катнашу максатларында гына эшкэртэ.

2. Операторга эшкэртугэ тапшырыла торган шэхси белешмэлэр исемлеге:
фамилия, исем, ата исеме, туу датасы, паспорт белешмэлэре, элемтэ

телефоны (ѳй, мобиль, эш), фактта яшэу Ьэм теркэлу адресы.
3. Уземнен; шэхси белешмэлэрне Оператор тарафыннан эшкэртугэ, ягъни 

тубэндэге гамэллэрне башкаруга ризалык бирэм: шэхси белешмэлэрне ж;ыю, 
системалаштыру, туплау, саклау, тѳгэллэштеру (яцарту, узгэрту), файдалану, 
шэхси узенчэлеклэрен бетеру, блокировкалау, юкка чыгару, бу белешмэлэрне 
эшкэртунен, югарыда курсэтелгэн ысулларын гомуми тасвирлау «Шэхси 
белешмэлэр турында» 2006 елньщ 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы Федераль 
законда бирелгэн, шулай ук законнарда курсэтелгэн очракларда мондый 
мэгълуматны ѳченче затларга тапшыруга ризалык бирэм.

4. Олеге Ризалык ул имзаланган датадан 5 ел дэвамында гамэлдэ була. 
«Шэхси белешмэлэр турында» 2006 елныц 27 июлендэге 152-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезлэмэлэре белэн танышуымны, шэхси белешмэлэрне 
яклау ѳлкэсендэге хокукларны Ьэм бурычларны а ц л а т у л а р ы н  раслыйм.

«____»_________20__  ел ____________ _________________
(имза) (фамилия, исем, ата исеме)

(соцгысы -  булса)


