
        МИНИСТЕРСТВО                                  ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА                                     АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ 
     И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ                                             ҺӘМ АЗЫК-ТӨЛЕК 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН                                          МИНИСТРЛЫГЫ 
 
 
             ПРИКАЗ                                                                БОЕРЫК 

              26.08.19                              г.Казань                     № 173/2-пр 

 

  «Иң яхшы комбайнчы»  республика  
  конкурсын уздыру турындагы  
  нигезләмәне раслау хакында  
 

    Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  2019  елның  20  
августындагы 2038-р номерлы күрсәтмәсен үтәү йөзеннән  һәм  комбайнчы  
һөнәренең  абруен күтәрү һәм   аны популярлаштыру, Татарстан Республикасы 
агросәнәгать  комплексында булган урып-җыю техникасыннан нәтиҗәле 
файдалану һәм 2019 елгы урып-җыю кампаниясендә югары  күрсәткечләргә  
ирешкән   комбайнчыларны бүләкләү максатларында, боерам:  

    1. «Иң яхшы комбайнчы» республика  конкурсын уздыру турындагы 
нигезләмәне расларга (кушымта  итеп  бирелә).  

    2.  Әлеге боерык  рәсми басылып чыккан көненнән  үз  көченә керә.  
    3. Әлеге боерыкның  үтәлешен тикшереп  торуны министрның  беренче 

урынбасары  Н.Л.Титовка йөкләргә. 
 
 
 

      Татарстан Республикасы  
      Премьер-министры  
      урынбасары  – министр                                                               М.Г. Әхмәтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Татарстан Республикасы Авыл   
хуҗалыгы һәм азык-төлек  

министрлыгының  
2019 елның  26  августындагы  

173/2-пр   номерлы   боерыгы  белән   
расланды  

  
 

«Иң   яхшы комбайнчы»  республика конкурсын   
уздыру турында  нигезләмә  

 

1. Гомуми нигезләмә 
 

1.1. Әлеге Нигезләмә (алга  таба – Нигезләмә) 2019 елда  «Иң   яхшы 
комбайнчы»  республика конкурсының максатын, аны  оештыру һәм  уздыру 
тәртибен билгели.   

1.2. 2019 елда «Иң   яхшы комбайнчы»  республика конкурсын (алга таба – 
конкурс) уздыруның максаты  2019 елгы урып-җыю кампаниясе барышында 
Татарстан Республикасы  территориясендә суктыру күләме һәм чаптыру мәйданы 
буенча югары күрсәткечләргә ирешкән  аеруча актив комбайнчыларны бүләкләүдән 
гыйбарәт.     

 1.3. Конкурсны  Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгы (алга  таба – Министрлык) оештыра.   

1.4. Конкурсны уздыру  сроклары, шартлары  турындагы мәгълүмат Интернет 
мәгълүмат-телекоммуникация  челтәрендә Министрлыкның рәсми сайтында:   
«Татарстан Республикасы рәсми  порталы» http://agro.tatarstan.ru/,   «Белгечләр өчен  
мәгълүмат» бүлегендә  (алга  таба – Министрлыкның рәсми сайты) әлеге  боерык үз 
көченә  кергән  көннән  3 календарь көн эчендә  урнаштырыла.   

 1.5. Чыгымнарны  финанслау    Татарстан  Республикасы Министрлар 
Кабинетының 2019 елның 20 августындагы 2038-р номерлы  күрсәтмәсендә 
каралган акчалар  исәбенә башкарыла.    

1.6. Конкурсны  оештыру һәм уздыру эше  түбәндәге   принципларга   
нигезләнә:  

гавами һәм  ачыклык; 
конкурста катнашучыларның тигезлеге.    
 

2. Конкурста катнашучылар 
 

2.1. Конкурста катнашуга ашлык җыю  комбайннарында, үзйөрешле 
чапкычларда һәм теземгә салучы  ургычларда эшләүче барлык механизаторлар 
кертелә.  

        2.2. Конкурста катнашу өчен Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек министрлыгының Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы 
барлык авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәләре 2019 елның 23 сентябреннән  4 
октябренә кадәр Министрлыкка түбәндәгеләрне тапшыралар:  

конкурста җиңүгә  дәгъва кылучыларны карау буенча утырыш беркетмәсен; 



Россия Федерациясе гражданы   паспорты  күчермәсен; 
җиңүгә   дәгъва кылучының   һәркайсы  буенча әлеге Боерыкка Кушымта   

нигезендәге  форма  буенча    шәхси  белешмәләрне  эшкәртүгә    ризалык.  
3. Конкурсны оештыру һәм уздыру тәртибе  

 
3.1. Конкурста    җиңүчеләрне билгеләү өчен конкурс комиссиясе төзелә. 

Конкурс комиссиясе  составы Министрлык боерыгы белән раслана.  Конкурс 
комиссиясе  составына кергән вазыйфаи затларның  шәхси  составы үзгәргәндә,  
Министрлык боерыгы белән тиешле үзгәрешләр кертелә. 

3.2. Әлеге Нигезләмәнең 2.2 пункты нигезендә Министрлыкка кергән 
документлар Министрлыкның конкурс комиссиясе тарафыннан карала.  

3.3. Комиссиянең эше утырышлар рәвешендә, аның  әгъзаларының кимендә 
яртысы булганда, гамәлгә ашырыла.  

3.4. Комиссия составына аның рәисе, секретаре һәм  әгъзалары керә.  
3.5. Комиссия рәисе: 
комиссия утырышының көн тәртибен раслый; 
комиссия  әгъзаларына йөкләмәләр  бирә.  
3.6. Комиссия секретаре: 
комиссия эшчәнлеген  оештыра; 
комиссия утырышларын уздыру урынын, вакытын билгели; 
комиссия утырышының көн тәртибен һәм материалларын әзерли; 
комиссия утырышының көн  тәртибен раслау өчен комиссия рәисенә кертә;  
комиссия утырышлары беркетмәләрен әзерли. 
3.7. Комиссия утырышларын аның рәисе (аның  вазыйфаларын башкаручы) 

(алга таба – рәислек  итүче)    үткәрә. 
 3.8. Комиссия  әгъзалары аның утырышларында шәхсән катнашалар. 
3.9. Комиссия карары утырыш беркетмәсе итеп рәсмиләштерелә, ул конкурс 

уздырылган датадан өч эш көне эчендә рәислек итүче һәм комиссия секретаре 
тарафыннан имзалана.   

3.10. Комиссия түбәндәгеләргә хокуклы: 
Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнарыннан,  

Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле үзидарә  
органнарыннан, агросәнәгать  комплексы оешмаларыннан һәм аларның    вазыйфаи 
затларыннан комиссия эшчәнлеген гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны 
соратып алырга;  

 үз утырышларына  Татарстан Республикасы башкарма дәүләт хакимияте 
органнары,  Татарстан Республикасында муниципаль берәмлекләрнең җирле 
үзидарә  органнары вәкиләрен, агросәнәгать  комплексы оешмалары җитәкчеләрен, 
вазыйфаи  затларын    һәм   башка вәкилләрен, шулай ук  башка затларны  комиссия  
компетенциясенә кергән мәсьәләләр буенча  фикер алышу өчен  чакырырга;   

 
  
бирелә торган мәгълүматның дөреслеген  тикшерергә. 
 3.11. Конкурс уздыру датасы турындагы карар комиссия тарафыннан 2019 

елның 31  октябреннән  дә  соңга  калмыйча   кабул ителә.  



3.12. Конкурс уздырганда конкурста катнашучының эшчәнлеге  түбәндәге  
күрсәткечләр буенча бәяләнә:   

 ашлык  җыю комбайны –  Татарстан Республикасында суктырылган бөртекле,  
кузаклы  һәм  техник культураларның максималь күләме буенча; 

үзйөрешле   чапкычлар һәм  теземгә салучы ургычлар –  Татарстан 
Республикасында чаптырылган бөртекле,  кузаклы  һәм  техник культураларның 
максималь күләме буенча. 

 3.13. Комиссия  конкурста җиңүчеләрне һәм  призерларны ачыклый һәм   
түбәндәге саннарда һәм күләмнәрдә  алар арасында премияләрне бүлә: 

 280 премия 60 мең сум күләмендә (физик затлар өчен салымны (НДФЛ) тотып 
калып) – ашлык җыю  комбайнында бер җиңүчегә;   

 20 премия  60 мең сум күләмендә (физик затлар өчен салымны (НДФЛ) тотып 
калып) –  үзйөрешле   чапкычларда һәм  теземгә  салучы ургычларда бер җиңүчегә.   

3.14. Комиссия бөртекле һәм  кузаклы культураларның республика  буенча 
гомуми чәчүлек мәйданында муниципаль районның чагыштырма өлешен исәпкә 
алып, Татарстан Республикасы муниципаль районнары арасында бер җиңүчегә (3.13 
пунктында күрсәтелгән  җиңүчеләрдән тыш)  35 мең сум күләмендә (физик затлар 
өчен салымны (НДФЛ)  тотып калып)  200 премия бүлә һәм  ул әлеге  Нигезләмәнең  
3.12  пунктында  күрсәтелгән  күрсәткечләр буенча бәяләнә.   

 Барысы: конкурста җиңүчеләр саны –  500. 
 3.15. Конкурс йомгаклары  конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсе 

имзаланган датадан өч эш көне эчендә Министрлыкның рәсми сайтында 
урнаштырыла.  

 3.16. Премияләр  Министрлык  тарафыннан тапшырыла.    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                             

“Иң яхшы комбайнчы”  
республика конкурсын  
уздыру турында” 2019 елның 
_____  ______________   
номерлы  нигезләмәгә кушымта 

  
                                                                                                               

Шәхси белешмәләрне эшкәртүгә  

РИЗАЛЫК  

Мин,____________________________________________________________,               

           (фамилиясе, исеме, атасы  исеме  (соңгысы - булса) 

шәхесне таныклый торган документ __________(документ төре)  сериясе  _____           
№ ________, _____________________________________________ 

бирелгән (кайда, кем тарафыннан һәм кайчан) 

 теркәлү адресы: 
__________________________________________________________________, 

фактта яшәү  адресы: 

_________________________________________________________________ 

420014,  Казан шәһәре,   Федосеев ур., 36 йорт адресы буенча теркәлгән   Татарстан 
Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына  (алга таба –  
Министрлык) түбәндәге шартларда үземнең шәхси белешмәләрне эшкәртүгә 
ризалык бирәм:   

1. Министрлык минем шәхси белешмәләрне бары тик «Иң яхшы комбайнчы» 
республика конкурсында катнашу максатларында  гына эшкәртә. 

         2. Министрлыкка  эшкәртүгә тапшырыла торган шәхси белешмәләр исемлеге: 
          фамилиясе, исеме, атасы исеме, туу датасы, паспорт белешмәләре, элемтә 
телефоны (өй, мобиль, эш), фактта яшәү һәм теркәлү адресы. 

3. Үземнең  шәхси белешмәләрне Министрлык   тарафыннан эшкәртүгә, ягъни 
түбәндәге гамәлләрне башкаруга ризалык бирәм: шәхси белешмәләрне җыю,  
системалаштыру,  туплау,  саклау, төгәлләштерү (яңарту, үзгәртү), файдалану, 
шәхсилеген  бетерү, блокировкалау, юкка  чыгару, бу белешмәләрне эшкәртүнең 
югарыда  күрсәтелгән ысулларын  гомуми тасвирлау  «Шәхси  белешмәләр 
турында» 2006  елның 27 июлендәге  152-ФЗ номерлы Федераль законда  
китерелгән, шулай ук законнарда  күрсәтелгән  очракларда мондый мәгълүматны  
өченче  затларга  тапшыруга ризалык бирәм.    

4. Әлеге  Ризалык ул имзаланган датадан  5 ел дәвамында гамәлдә була. 



       «Шәхси  белешмәләр турында» 2006  елның 27 июлендәге  152-ФЗ номерлы 
Федераль закон  нигезләмәләре белән танышуымны, шәхси   белешмәләрне    яклау 
өлкәсендәге хокукларны һәм  бурычларны аңлатуларын  раслыйм.  

  
        
       
 «____»_________ 20__  ел       ____________          _________________ 

                                                            (имза)           (фамилиясе, исеме, атасы  исеме  (соңгысы – булса)                                       


