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Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек министрлыгының  «2017 – 
2020 елларга Татарстан Республикасында 
яңа эш башлаучы  фермерларга ярдәм» 
ведомство программасында  катнашу өчен  
крестьян (фермер) хуҗалыкларын сайлап 
алу конкурсы турында»  2017 елның 30 
мартындагы 66/2-пр номерлы боерыгына  
үзгәрешләр кертү хакында  
 
  Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең  «Авыл  хуҗалыгын  үстерү һәм авыл  хуҗалыгы  
продукциясе,  чимал һәм  азык-төлек базарларын  җайга  салу  буенча  дәүләт  
программасы  турында» 2012  елның  14  июлендәге  717 номерлы  карары,   Татарстан 
Республикасы  Министрлар  Кабинетының   «Агросәнәгать  комплексына  дәүләт  
ярдәме  чаралары  турында» 2018 елның  17 гыйнварындагы  17  номерлы  карары  
нигезендә һәм  Россия  Федерациясе  Авыл хуҗалыгы   министрлыгы белән  Татарстан 
Республикасы  Министрлар  Кабинеты арасындагы  «Федераль  бюджеттан Россия  
Федерациясе  субъекты бюджетына  субсидияләр бирү  турында»   2019 елның  8 
февралендәге  082-09-2019-096 номерлы  Килешү  нигезендә   боерам:   
   
1. «2017 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яңа эш башлаучы  фермерларга 
ярдәм» ведомство программасында  катнашу өчен  крестьян (фермер) хуҗалыкларын 
сайлап алу конкурсы турында»  2017 елның 30 мартындагы 66/2-пр номерлы 
боерыгына (22.05.2017 №117/2-пр,  25.10.2017 №240/2-пр,   13.03.2018 №49/2-пр, 
09.04.2018 №79/2-пр боерыклары  белән  кертелгән  үзгәрешләр белән)  кертелә 
торган, кушымта  итеп  бирелгән   үзгәрешләрне расларга.  
   
 2. Эш башкару  һәм контроль  бүлегенә (Р.К.Баһаутдинова) әлеге  боерыкны  
Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының Татарстан 
Республикасы муниципаль районнарындагы  Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
идарәләре  башлыкларына  җиткерергә.   
3.  Әлеге Боерык  рәсми басылып чыккан  көненнән  үз көченә  керә.  
4. Әлеге Боерыкның үтәлешен  тикшереп торуны Татарстан Республикасы авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары   Р.Р. Хәбипка йөкләргә. 
 
Татарстан Республикасы   
Премьер-министры  
урынбасары - министр                                                  М.Г. Әхмәтов 
      
 



Татарстан  Республикасы Авыл хуҗалыгы  
 һәм азык-төлек  министрлыгының    

2019 елның  26 февралендәге  36/2-пр  
номерлы  боерыгы  белән  расланды   

 
 
 

 
 Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек  

министрлыгының  «2017 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яңа эш 
башлаучы  фермерларга ярдәм» ведомство программасында  катнашу өчен  

крестьян (фермер) хуҗалыкларын сайлап алу конкурсы турында»  2017 елның 30 
мартындагы 66/2-пр номерлы боерыгына   кертелә  торган  

                                                                            үзгәрешләр 
1. Татарстан  Республикасы  Авыл  хуҗалыгы  һәм азык-төлек  

министрлыгының  «2017 – 2020 елларга Татарстан Республикасында яңа эш 
башлаучы  фермерларга ярдәм» ведомство программасында  катнашу өчен  крестьян 
(фермер) хуҗалыкларын сайлап алу конкурсы турында»  2017 елның 30 мартындагы 
66/2-пр номерлы боерыгының  (алга  таба  -  Боерык) кереш  өлешендә    «2013 - 
2020 елларга» сүзләрен  төшереп  калдырырга; 

2. Боерык  белән  расланган «2017 – 2020 елларга Татарстан 
Республикасында яңа эш башлаучы  фермерларга ярдәм» ведомство 
программасында  (алга  таба  - Программа):   
         3.  Программа  паспортында: 

  

         «Программаны  эшләү турында  карар  кабул  итү  датасы  (аны  раслау  датасы, 
тиешле  норматив  актның  исеме һәм номеры)»,  «Программа  чарараларының 
тасвирламалары»   графаларында     «2013 - 2020 елларга» сүзләрен   «2013-2021 
елларга» сүзләренә  алыштырырга; 

 IV бүлектә: 
 4.1.2 пунктта   «2013  - 2020 елларга» сүзләрен  «2013-2021 елларга» 
сүзләренә  алыштырырга; 
4.1.3 пунктны  үз көчен  югалткан  дип танырга; 
4.1.5,  4.1.6 пунктларда,    4.1.7  пунктның  алтынчы  абзацында     «2013  - 2020 

елларга» сүзләрен  төшереп  калдырырга; 
VII бүлекнең  бишенче  абзацын  түбәндәге      редакциядә  бәян  итәргә: 
«Татарстан Республикасы Министрлар  Кабинетының  «Татарстан 

Республикасы  дәүләт программаларын  һәм ведомство  программаларын эшләү, 
гамәлгә ашыру     һәм  аларның    нәтиҗәлелеген бәяләү тәртибен һәм дәүләт 
программалары  исемлеген  раслау  турында» 2012 елның  31  декабрендәге 1199 
номерлы карары белән  расланган Тәртипкә 2  кушымтадагы форма  буенча ай  
саен, хисап аеннан  соң  килүче  айның  5 нче  числосыннан  да  соңга  калмыйча,  
Татарстан  Республикасы Икътисад  министрлыгына  максатчан  программалар  
кысаларында  Татарстан  Республикасы чараларын (объектларын)  финанслау  
турында   җыелма мәгълүмат  тапшыра»; 



Программага  2  нче  кушымтаны  түбәндәге    редакциядә  бәян  итәргә: 
 

«ПРОГРАММАНЫҢ  МАКСАТЛАРЫ,  БУРЫЧЛАРЫ, АНЫҢ  НӘТИҖӘЛӘРЕН  БӘЯЛӘҮ   ИНДИКАТОРЛАРЫ ҺӘМ 
ЧАРАЛАРЫН  ФИНАНСЛАУ  

   
 

Максатлар Бурычлар Төп чаралар  Үтәүче-
ләр 

Төп 
чаралар-
ны  үтәү  
сроклары  

Соңгы  
нәтиҗәләрне 

бәяләү 
индикатор-
лары, үлчәү  

берәмлекләре  

  Индикаторлар  үлчәме   Финанслау  чыганаклары  күрсәтелеп, финанслау   (млн. сум) 

2017 
ел  

2017 
ел  

2017 
ел  

2017 
ел  2017 ел 2018 ел 2019 ел 2020 ел 

ТР 
КФХ-
ларын  

үстерү-
не 

кызык-
сын-
дыру   

КФХлар  
булдыру  

һәм 
үстерү  

нигезендә  
авыл  

хуҗалы-
гы 

продук-
циясен   
җитеш-
терүне  

арттыру   

КФХларны  
булдыруга  һәм 

үстерүгә  грантлар  
бирү;   

Татарстан 
Республикасы  
Министрлар  

Кабинетының  
08.04.2013 № 235 

карары  белән  
расланган  «2013-

2021 елларга  
Татарстан  

Республикасында 
авыл  хуҗалыгын  
үстерү  һәм  авыл  

хуҗалыгы  
продукциясе, чимал 

һәм азык-төлек  
базарларын  җайга  

салу” дәүләт 
программасында  

каралган  чараларда  
катнашу   

  

Татар-
стан  

Респуб-
ликасы 
Авыл 

хуҗалы-
гы  һәм 
азык-
төлек  

министр-
лыгы    

2017 - 
2020 
еллар 

Барлыкка 
килгән    

КФХлар  
саны, бер. 

70 70 70 70 Барысы - 155,6; 
шул исәптән 

40 – Татарстан  
Республикасы 

бюджеты;  
100 - федераль 

бюджет;  

15,6  – җәлеп  
ителгән 
акчалар    

Барысы - 
155,6 шул 
исәптән 

40 – 
Татарстан  

Республикасы 
бюджеты;  

100 - 
федераль 
бюджет;  
15,6  – 
җәлеп  

ителгән 
акчалар 

Барысы – 
277; шул  
исәптән 

105 - 
Татарстан  

Республика-
сы бюджеты; 

145 - 
федераль 
бюджет. 

27- 
җәлеп  

ителгән 
акчалар 

Барысы – 277; 
шул  исәптән 

105 - Татарстан  
Республика-сы 
бюджеты; 145 - 

федераль 
бюджет. 

27- 
җәлеп  

ителгән 
акчалар» 

Булдырыла  
торган  

өстәмә  эш  
урыннары  

саны     

140 140 140 140 
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3. Боерык  белән  расланган  Крестьян (фермер) хуҗалыкларын  
булдыру һәм үстерү  буенча  конкурс  уздыру  турындагы  нигезләмәдә: 

  1.1 пунктны  түбәндәге   редакциядә  бәян  итәргә: 
«1.1. Әлеге  Нигезләмә  Россия  Федерациясе Хөкүмәтенең  «Авыл  

хуҗалыгын  үстерү  һәм  авыл  хуҗалыгы  продукциясе, чимал һәм азык-төлек  
базарларын  җайга  салу буенча дәүләт программасы турында” 2012  елның  14 
июлендәге 717 номерлы  карары һәм Татарстан  Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Агросәнәгать комплексына  дәүләт  ярдәме  чаралары турында» 
2018 елның  17 гыйнварындагы  17 номерлы карары нигезендә  әзерләнде.»; 

2.2 пунктның икенче   абзацын  түбәндәге     редакциядә  бәян  итәргә: 
“Ит  яисә сөт  юнәлешләрендә  эре мөгезле  терлекләр  үрчетү  өчен грантның  

максималь  күләме    бер  хуҗалыкка  иң күбе  3,0 млн. сум тәшкил  итә һәм ул  
чыгымнарның 90 процентыннан  артык  була  алмый, чыгымнар планында  
күрсәтелгән   өстәлгән бәягә салымны   исәпкә  алмыйча;  башка    төр эшчәнлек  өчен    
-  бер  хуҗалыкка  иң күбе  1,5 млн.сум, әмма  ул   чыгымнарның 90 процентыннан  
артык  була  алмый, чыгымнар планында  күрсәтелгән   өстәлгән бәягә салымны    
исәпкә  алмыйча.»; 

2.5 пунктның     «з»  пунктчасында   «2013 - 2020 елларга» сүзләрен  
словами  «2013-2021 елларга» сүзләренә  алыштырырга; 

5.9   пунктны түбәндәге  редакциядә  бәян  итәргә: 
«5.9. Конкурс комиссиясе  эксперт  советы бәяләмәсе  һәм  мөрәҗәгать  итүчеләр  

тапшырган  документлар  нигезендә, түбәндәге  критерийларга  таянып, сайлап  алу  
конкурсында  җиңүчеләрне  билгели:   

 
 
 
№ 

 
  Критерийлар  исеме 

 
Күрсәткечләр 

Баллар-
да  
бәяләү  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ферма юнәлешләре 

сөтчелек  
3 эре  мөгезле  терлекләр  

симертү   
ат  үрчетү   

2 бәрәңге  игү  
яшелчәчелек (ачык һәм ябык 

  грунтта) 
дуңгызчылык  

 
 
 

1 

сарык, кәҗә   үрчетү   
бөртекле һәм кузаклы азык    
культуралары  җитештерү  
җиләк-җимеш культуралары  
үстерү     
куян  үрчетү   
гөмбә  үстерү 
кошчылык 
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2 

Яңа  эш башлаучы  фермерның  
яшәү  шартлары һәм    крестьян 
(фермер) хуҗалыгы урнашкан  
урында  аның  көнкүреш  
шартлары    

торак милектә      
2 

торак милектә  түгел  (уртак  
милектә  яисә  файдалануда)   

 
1 

 
 
 
3 

Авыл хуҗалыгы эшчәнлеге  өчен 
авыл  хуҗалыгы  
билгеләнешендәге  җир  
кишәрлеге  булу  ** 

милектә,  бушлай  
файдалануда   

3 

6,5 елдан да ким  булмаган  
озак  сроклы  арендада   

 
2 

 
 
 
 
4 

Авыл хуҗалыгы  эшчәнлеге  
өчен  җитештерү  һәм склад  
биналары  буллу  (шәхси  
ярдәмче  хуҗалык алып  баруга  
кагылышлы  булмаган)   

 
милектә 

 
3 

 
арендада 

 
2 

 
 
 
 
 
 
5 

Конкурс буенча  сайлап  алуда  
катнашу  өчен  заявка  бирелгән  
вакытка  КФХ башлыгының 
милкендә  үзйөрешле  техника 
булу    (берәмлек) 

 
 
 

  1дән  2гә кадәр 

 
 
 

1 

 
  3 һәм аннан  күбрәк  

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 

Белеме,  эш    стажы  булу   

югары  яисә  урта  махсус авыл  
хуҗалыгы  белеме  турында  
документы  булу    

 
3 

КФХ башлыгының  авыл  
хуҗалыгында  авыл  хуҗалыгы  
белгечлеге  буенча  кимендә  3  ел  
эш   стажы  булу   

 
3 

мөрәҗәгать итүченең кимендә  3 ел  
үзе  генә  яисә  уртак шәхси  
ярдәмче хуҗалык  алып  баруы      

 
2 

өстәмә  авыл хуҗалыгы  белеме  
курсларын  тәмамлау  турында  
документ  булу    

 
1 

 
7 

Бизнес-планның  үз-үзен  аклау  
срогы    

  1 елдан  3 елга  кадәр   3 
3 елдан  5 елга  кадәр   2 
  5 ел  һәм аннан  күбрәк    1 
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8 

  КФХның  авыл хуҗалыгы  
кулланучылар   
кооперативларында  әгъзалыгы 

  кооператив әгъзасы   2 

кооператив  әгъзасы  булмау   о 

 
9 

КФХ башлыгының  проектны  уңышлы   гамәлгә  ашыруда төп 
факторларны белүен  бәяләү (очрашып  сөйләшкәч  куела) 

  Одән  10 
баллга  кадәр    

Искәрмә: ** Балл тиешле  хокуктагы  гектарлар  саны буенча  бәяләнә.  
Гектарлар  бер үк  санда  булган  очракта,  баллар  бертөсле  куела.»; 

5.10 пунктны  түбәндәге   редакциядә  бәян  итәргә: 
«5.10. Бәяләнә торган  һәр проеет  буенча  йомгаклау  баллы  чыгарыла,  

ул    5.9 пунктта  күрсәтелгән критерийлар  буенча  баллар  суммасы  
буларак билгеләнә.    Балллар  бары  тик  тегелеп  куелган    документлар  
буенча  гына санала.   Конкурс комиссиясе утырышына гына  тапшырылган  
документлар  балл  суммасына  кертелми.   Иң күп баллар  саны  31гә  тиң.   
Конкурс  комиссиясе  уңай  карар  чыгарсын  өчен  кимендә  14 балл җыярга  
кирәк.». 

 


