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Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының «Татарстан Республикасы 
бюджеты акчасы исәбеннән агросәнәгать 
комплексын кадрлар белән тәэмин итүгә 
дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары 
турында» 2017 ел, 21 ноябрь, 893 нче 
карарына үзгәрешләр кертү хакында 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән агросәнәгать комплексын кадрлар белән тәэмин итүгә 

дәүләт ярдәме күрсәтү чаралары турында» 2017 ел, 21 ноябрь, 893 нче карарына 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2018 ел, 26 март, 173 нче 

карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне 

кертергә: 

1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә: 

«Крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыкларына – «Татарстан Республика-

сының гаилә фермер династиясе» республика конкурсында җиңүчеләргә премияләр 

түләү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан акча бирү тәртибен.»; 

әлеге карарга Крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыкларына – «Татарстан 

Республикасының гаилә фермер династиясе» республика конкурсында җиңүчеләргә 

премияләр түләү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан акча бирү тәртибен 

(карарга теркәлә) өстәргә. 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                                                                                         А.В.Песошин 



Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2017 ел, 21 ноябрь, 893 нче 

карары белән расланды 

(Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 

2019 ел, 6 сентябрь, 789 нчы 

карары редакциясендә) 

 

 

Крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыкларына – «Татарстан Республикасының 

гаилә фермер династиясе» республика конкурсында җиңүчеләргә 

премияләр түләү өчен Татарстан Республикасы бюджетыннан акча бирү 

тәртибе 

 

I. Гомуми нигезләмәләр 

 

1.1. Бу Тәртип крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыкларына – «Татарстан 

Республикасының гаилә фермер династиясе» республика конкурсында җиңүчеләргә 

премияләр (алга таба – Премияләр) күчерү өчен Татарстан Республикасы бюдже-

тыннан акча бирү механизмын билгели. 

1.2. Премияләр бирү конкурс нигезендә гамәлгә ашырыла. 

1.3. Конкурс нигезендә сайлап алуны оештыручы – Татарстан 

Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы (алга таба – Ми-

нистрлык). 

1.4. Премияләр күчерү тиешле финанс елына һәм план чорына Татарстан Рес-

публикасы бюджеты турындагы Татарстан Республикасы Законы белән күздә 

тотылган бюджет ассигнованиеләре һәм бу Тәртипнең 1.1 нче пунктында күрсәтел-

гән максатлар өчен Министрлыкка бюджет акчасын алучы буларак билгеләнгән 

тәртиптә ирештерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә гамәлгә ашы-

рыла. 

 

II. Премияләр бирүнең максаты һәм шартлары 

 

2.1. Премияләр бирүнең максаты – гаилә фермер династияләренең абруен 

күтәрү һәм Татарстан Республикасында фермер хәрәкәтен үстерүгә өстәмә стимул-

лар булдыру. 

2.2. Премия алуга крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыклары – «Татарстан 

Республикасының гаилә фермер династиясе» республика конкурсында җиңүчеләр 

дәгъва итәргә мөмкин. 

Бу Тәртиптә гаилә фермер династиясе дип кимендә икенче буында фермерлар 

булган һәм гамәлдәге крестьян (фермер) хуҗалыгы статусына ия булган бер гаилә 

әгъзалары һәм аларның туганнары (кимендә ике крестьян (фермер) хуҗалыгы 

башлыгы) аңлашыла. Гаилә фермер династиясе башлыгы булып беренче буындагы 

крестьян (фермер) хуҗалыгы башлыгы (алга таба – Династия башлыгы) таныла. 
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2.3. Премияләр түбәндәге шартларны үтәгәндә бирелә: 

2.3.1. Гаилә фермер династиясенең бу Тәртип нигезендә Премияләр алуга кон-
курс нигезендә сайлап алуда җиңеп чыгуы. 

2.3.2. Гаилә фермер династиясенең конкурс нигезендә сайлап алуда катнашуга 
заявкалар бирү көненә түбәндәге шартларга туры килүе: 

гаилә фермер династиясе үз эшчәнлеген Татарстан Республикасы территори-
ясендә гамәлгә ашыра; 

крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыклары кимендә икенче буында үзара 
туганлык белән бәйләнгән була; 

крестьян (фермер) хуҗалыгы «Россия Федерациясендә кече һәм урта 
эшмәкәрлекне үстерү турында» 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы 
Федераль закон нигезендә микропредприятие критериена туры килә; 

крестьян (фермер) хуҗалыкларының Россия Федерациясе бюджет системасы 
бюджетына Россия Федерациясе законнары нигезендә үтәү вакыты башланган 
салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлары булмау. 

2.3.3. Крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыклары Россия Федерациясе 
гражданнары була. 

2.3.4. Конкурс нигезендә сайлап алуда җиңгән гаилә фермер династияләренең 
яңадан катнашуы бары өч елдан соң гына рөхсәт ителә. 

 
III. Конкурс комиссиясен формалаштыру һәм аның эшчәнлеге тәртибе 

 
3.1. Министрлыкка тапшырылган документларны анализлау һәм бәяләү 

конкурс комиссиясе тарафыннан башкарыла, аның составы Министрлык 
тарафыннан раслана. Конкурс комиссиясе Министрлыкның җитәкчелек составы, 
агросәнәгать комплексы оешмалары җитәкчеләре һәм иҗтимагый оешмалар 
җитәкчеләре (килешү буенча) арасыннан төзелә. 

3.2. Конкурс комиссиясе үз эшчәнлегендә бу Тәртипкә таянып эш итә. 
3.3. Конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре белән шәхсән кызыксынган 

затлар комиссия әгъзалары була алмый. 
3.4. Конкурс комиссиясенең эше аның утырышларында гамәлгә ашырыла. 

Утырыш, әгәр анда конкурс комиссиясе әгъзаларының гомуми саныннан яртысын-
нан күбрәге катнашса, тулы хокуклы дип санала. 

3.5. Конкурс комиссиясе карарлары Династияләр башлыклары тарафыннан 
тапшырылган документлар һәм Индивидуаль эшмәкәрләрнең бердәм дәүләт ре-
естрыннан өземтәләр буенча баллар санын исәпләү юлы белән кабул ителә. 

3.6. Конкурс нигезендә сайлап алу критерие түбәндәгеләр була: 
а) әгъзалар һәм даими хезмәткәрләр саны (һәр әгъза һәм даими хезмәткәр өчен 

1 балл); 
б) индивидуаль эшмәкәрләрнең дәүләт реестрында гаилә фермер династиясе 

теркәүгә алынуының гомуми вакыты (һәр ел өчен 1 балл). 
3.7. Конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе аның рәисе тарафыннан уты-

рыш үткәрелгән көннән биш көн эчендә раслана һәм Министрлыкның «Интернет» 
мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында аны раслаган көннән 
эш көннәрендә исәпләнә торган 10 көн эчендә урнаштырыла. 
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IV. Конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү һәм Премияләр бирү тәртибе 
 
4.1. Конкурс нигезендә сайлап алу үткәрү турындагы хәбәрнамә, календарь 

елның 1 октябреннән дә соңга калмыйча, Министрлыкның «Интернет» мәгълүмат-
телекоммуникация челтәрендәге http://agro.tatarstan.ru рәсми сайтында бастырып 
чыгарыла һәм конкурска заявкалар кабул итә башлау һәм кабул итеп бетерү вакыты, 
конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү вакыты, урыны һәм тәртибе турында 
мәгълүмат булырга тиеш. 

4.2. Конкурс заявкаларын кабул итү вакыты – конкурс нигезендә сайлап алуны 
үткәрү турында хәбәрнамә басылып чыккан көннән 30 календарь көн. Конкурс ниге-
зендә сайлап алуда катнашуга бер генә гариза да тапшырылмаган очракта, конкурс 
нигезендә сайлап алу гамәлгә ашырылмаган дип таныла. 

4.3. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен Династия башлыгы Ми-
нистрлыкка түбәндәге документларны тапшыра: 

4.3.1. Министрлык боерыгы белән расланган формада конкурс нигезендә сай-
лап алуда катнашуга заявка. 

4.3.2. Министрлык боерыгы белән расланган форма буенча анкета. 
4.3.3. Гаилә фермер династиясенең крестьян (фермер) хуҗалыклары баш-

лыклары – Россия Федерациясе гражданнары паспортлары күчермәләрен. 
4.3.4. Крестьян (фермер) хуҗалыклары башлыкларының якын туганлыгын яки 

үзлеген раслый торган документлар (туу турында таныклык, никахны теркәү турын-
да таныклык, уллыкка (кызлыкка) алу турында суд карары). 

4.3.5. Гаилә фермер династиясенең һәр крестьян (фермер) хуҗалыгы баш-
лыгының шәхси мәгълүматларын Министрлык боерыгы белән расланган форма 
буенча эшкәртүгә ризалыгын. 

4.3.6. Крестьян (фермер) хуҗалыгының Россия Федерациясе бюджет система-
сы бюджетларына Россия Федерациясе законнары нигезендә үтәү вакыты 
башланган салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр буенча бурычлары 
булмау турындагы салым органы белешмә кәгазен. 

4.4. Конкурс комиссиясе секретаре тапшырылган заявкаларны алар кергән 
көнне журналга терки, ул нумерланган, тегелгән һәм Министрлыкның мөһере белән 
ныгытылган булырга тиеш. Аларны кабул итү вакыты чыкканнан соң алынган 
конкурс заявкалары конкурс нигезендә сайлап алуда катнаша алмый. 

4.5. Барлык тапшырыла торган документлар формалары барлык пунктлар 
буенча да тутырылырга һәм Династия башлыгының имзасы һәм мөһере (булган 
очракта) белән расланырга тиеш. 

4.6. Гариза һәм документлар Министрлыкка кәгазь рәвешендә тапшырыла. 
4.7. Конкурс заявкасын әзерләү буенча барлык чыгымнар Династия башлыгы 

тарафыннан тотыла. 

4.8. Конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчеләр иң күп балл җыйган гаилә 

фермер династияләре җиңүче дип игълан ителә. Баллар тигез булганда бу Тәртипнең   

3.6 нчы пунктындагы «б» пунктчасында күрсәтелгән критерие буенча иң күп балл 

җыйган гаилә фермер династиясе җиңүче дип таныла. 
4.9. Конкурс комиссиясе заявкаларны кабул итү вакыты чыккан көннән эш 

көннәрендә исәпләнә торган 15 көн эчендә тапшырылган заявкаларны һәм 
документларны карап тикшерә, гаилә фермер династияләренең конкурс заявкасын 
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бу Тәртип нигезендә бәяли һәм конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе белән 
раслана торган максимум балл җыйган гаилә фермер династияләре (алга таба – 
җиңүчеләр) (иң күбе биш) исемлеген формалаштыра. 

Премия бирүдән баш тарту өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: 
бу Тәртип белән күздә тотылган мәгълүматларны һәм документларны 

тапшырмау яки аларны тулы күләмдә тапшырмау; 
бу Тәртип белән күздә тотылган һәм тапшырылган мәгълүматлар дөрес 

булмау; 
гаилә фермер династиясенең бу Тәртип таләпләренә туры килмәү. 
Конкурс комиссиясе беркетмәсе нигезендә Министрлык биш эш көне эчендә 

конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчеләр турында боерык чыгара. 

4.10. Министрлык җиңүчеләр турында боерык басылып чыккан көннән биш 

эш көне эчендә конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчеләргә электрон элемтә аша 

хәбәр итә, шулай ук Министрлыкның «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация 

челтәрендәге рәсми сайтында конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчеләр исемлеген 

урнаштыра. 

4.11. Министрлык Татарстан Республикасы бюджеты акчасы белән баш эш 

итүче була һәм акчаны Премияләр бирү турында карар кабул ителгән көннән эш 

көннәрендә исәпләнә торган биш көн эчендә үзенең Татарстан Республикасы 

Финанс министрлыгында ачылган шәхси счетыннан Династияләр башлыкларының 

кредит оешмаларында ачылган исәп-хисап счетларына күчерүне гамәлгә ашыра. 

 

V. Премияләр күләме 

 

5.1. Премия күләме һәр җиңүчегә 100,0 мең сум тәшкил итә. Салым деклара-

циясен рәсмиләштерү һәм күчерелгән Премиядән физик затлар кеременә салым 

күчерү Министрлык тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

5.2. Премия алучылар (конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчеләр) саны –                

1 елга иң күбе биш кеше. 

 

VI. Премияләрне кире кайтару тәртибе 

 

6.1. Конкурска тапшырылган документларның дөреслеге өчен җаваплылык за-

коннар нигезендә Династия башлыгына йөкләнә. 

6.2. Династия башлыгы тарафыннан законсыз рәвештә Премия алынган очрак-

та, ул Татарстан Республикасы бюджетына законнар нигезендә кире кайтарылырга 

тиеш. 

 

 

_______________________________ 


