
              

                           ПРИКАЗ                                                                 БОЕРЫК 
                          22.07.2019                     Казан шәһәре                  № 195/2 - пр 

 

Татарстан  Республикасы Авыл хуҗалыгы  һәм 
азык-төлек  министрлыгының «2019-2024 
елларга Татарстан  Республикасында 
«Агростартап»  проекты  буенча крестьян 
(фермер)  хуҗалыкларын  булдыру  һәм  
үстерү» ведомство  программасында  катнашу  
өчен    крестьян (фермер)  хуҗалыкларын      
сайлап  алу       конкурсы  турында» 2019 елның  
17  июлендәге 148/2-пр номерлы   боерыгына  
үзгәреш  кертү  хакында   
 

          Татарстан  Республикасы  Президентының  2019 елның  18 сентябрендәге 
ПУ-551 номерлы  Указы  нигезендә  б о е р а м:  

1. Татарстан Республикасы Авыл  хуҗалыгы  һәм азык-төлек  
министрлыгының «2019-2024 елларга Татарстан  Республикасында «Агростартап»  
проекты  буенча крестьян (фермер)  хуҗалыкларын  булдыру  һәм  үстерү» ведомство  
программасында  катнашу  өчен   крестьян (фермер)  хуҗалыкларын  сайлап  алу     
конкурсы  турында» 2019 елның  17 июлендәге 148/2-пр  номерлы    боерыгына  
түбәндәге  үзгәрешне  кертергә:  

            Боерыкка   «2019-2024 елларга Татарстан  Республикасында «Агростартап»  
проекты  буенча крестьян (фермер)  хуҗалыкларын  булдыру  һәм  үстерү» ведомство  
программасы буенча  грант  бирү  турында  шартнамә» дигән 12 нче  кушымтаны   
яңа  редакциядә  бәян  итәргә (кушымта  итеп  бирелә).   

2. Әлеге  боерыкның  үтәлешен  үзем  тикшереп  торам.    
           

Татарстан Республикасы  Премьер-министры 
-министр вазыйфаларын  башкаручы  М.А. Җәббаров 



 
 

Татарстан  Республикасы Авыл 
хуҗалыгы  һәм азык-төлек  
министрлыгының 2019 елның 
17 июлендәге 148/2-пр номерлы 
боерыгы  белән  расланган  
Нигезләмәгә   

12  нче  кушымта   

(2019 елның 23  сентябрендәге  
№ 195/2-пр  боерыгы 
редакциясендә)  

  
«2019-2024 елларга  Татарстан  Республикасында  «Агростартап» проекты  буенча  

крестьян (фермер) хуҗалыкларын  булдыру  һәм үстерү»     ведомство  программасы  
буенча  грант бирү  турында 

ШАРТНАМӘ 
 

№ ________  
 Казан шәһәре    « ____ »__________20__ел 

Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, алга 
таба «Грант бирүче» дип аталачак, бер яктан, Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының    2005 елның 6 июлендәге 316  номерлы «Татарстан Республикасы 
Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәсьәләләре» карары белән расланган   
Нигезләмә нигезендә  эш итүче Татарстан Республикасы Премьер-министры 
урынбасары – Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры 
вазыйфаларын  башкаручы Җәббаров  Марат Азат  улы йөзендә,  һәм,  икенче яктан,  
Татарстан Республикасы _______________  муниципаль районында  теркәлгән,  
____________________,     ОГРНИП___________нигезендә эш итүче крестьян 
(фермер) хуҗалыгы  __________________________,   алга таба «Грант алучы» дип аталачак, 
алга таба бергә  «Яклар» дип аталачак,   конкурс уздыру йомгаклары  буенча  
(конкурс комиссиясе утырышының 2019 елның  23 сентябрендәге  1 К.К  номерлы 
беркетмәсе,   Грант бирүченең  Бюджет акчалары  бирү  турында 2019 елның  23 
сентябрендәге  193/2-пр номерлы  боерыгы) түбәндәгеләр турында   әлеге  
Шартнамәне төзеделәр:     
  

1. Шартнамә предметы 
 

1.1. Грант бирүче  Грант алучыга  ___________________________________ 
 (эшчәнлек  төре 

 юнәлеше  буенча  КФХ  булдыруга  һәм  үстерүгә  грант бирә.  
  

          1.2. Грант  алучы  гранттан конкурс комиссиясе тарафыннан  расланган  чыгымнар  
планы  нигезендә файдаланырга  йөкләмә  ала.  
         1.3. Грант суммасы  Грант   бирүче тарафыннан  Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының  муниципаль райондагы Авыл хуҗалыгы 
һәм азык-төлек  идарәсенең  (алга таба – Идарә)  Татарстан Республикасы  буенча 
Федераль казначылык Идарәсендә   ачылган  шәхси счетына күчерелә, ә Идарә 
грантларны  грант алучылар  тарафыннан   Россия  кредит  оешмаларында ачылган 
шәхси  счетларга күчерә, грантның  күләме       ___________________________ сум  
тәшкил  итә.                                                                   (сүзләр белән языла)                  



 
 
 
 
 
 

2. Грант бирүченең  хокуклары  һәм бурычлары 
 

2.1. Грант бирүче: 
Грант алучының әлеге Шартнамә белән үзенә йөкләнгән бурычларны 

үтәвен тикшереп  тора;  
  Грант алучыдан проектны гамәлгә ашыруга кагылышлы финанс һәм башка 

беренчел исәпкә алу документларын соратып ала; 
    грантның проектны гамәлгә  ашыруга гына тотылышын раслау өчен Грант 

алучы тарафыннан тапшырылган  документларны тикшерә,   шулай ук проектның 
фактта  гамәлгә ашырылуын тикшерә;   
          Грант алучыга карата Россия Федерациясе  законнарында   һәм әлеге  
Шартнамәдә каралган, хокук бозуларны бетерүгә һәм   «2019-2024 елларга  
Татарстан  Республикасында  «Агростартап» проекты  буенча  крестьян (фермер) 
хуҗалыкларын  булдыру  һәм үстерү»     ведомство  программасы    таләпләренең  
үтәлешен  тәэмин  итүгә юнәлдерелгән гамәлләрне башкара. 

2.2. Финанслау лимитлары булганда, Грант алучыга, әлеге  Шартнамә 
төзелгән  вакыттан 5 эш көненнән дә соңга калмыйча,  акчалар күчерү юлы  белән 
грант суммасын түләүне гамәлгә ашыра.     
        2.3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының  «Агросәнәгать  

комплексына дәүләт чаралары турында»  2018 елның  17  гыйнварындагы  17 
номерлы карарында, Россия  Федерациясе  Хөкүмәтенең “Фермерларга  ярдәм  
итү  системасын булдыруга  һәм  авыл  хуҗалыгы  кооперациясен  үстерүгә  
Россия  Федерациясе  субъектлары  бюджетларына федераль бюджеттан  башка  
бюджетара  трансфертларны  бирү  һәм  бүлү  кагыйдәләрен  раслау  турында” 
2019 елның 20 апрелендәге  476  номерлы    карарында,    Россия  Федерациясе  
Хөкүмәтенең “Фермерларга  ярдәм  итү  системасын булдыруга  һәм  авыл  
хуҗалыгы  кооперациясен  үстерүгә  Россия  Федерациясе  субъектлары  
бюджетларына федераль бюджеттан  башка  бюджетара  трансфертларны  бирү  
һәм  бүлү  кагыйдәләрен  раслау  турында” 2019 елның 20 апрелендәге  476  
номерлы      карары  белән  расланган кагыйдәләрендә каралган исемлекләрне,  
документлар  формаларын  раслау,  шулай  ук  аларны  бирү  срокларын  билгеләү  
турында” Россия Федерациясе  Авыл  хуҗалыгы  министрлыгының  2019 елның  6  
июлендәге 238  номерлы  боерыгында   каралган       Грант  бирү тәртибе, 
максатлары һәм шартлары  бозылу факты (фактлары)  билгеләнгән яисә  алар 
турында  дәүләт  финанс  контроле органыннан мәгълүмат алынган  очракта, шул  
исәптән әлеге Грант алучы тарафыннан Шартнамә нигезендә  тапшырылган 
документларда дөрес  булмаган белешмәләр күрсәтелгән   очракта, шул хокук 
бозулар  бетерелгәнче грант бирү Грант бирүче    тарафыннан  туктатып  торыла, 
бу хакта  туктатып тору турында карар  кабул   ителү датасыннан 10 эш көненнән  
дә соңга калмыйча катгый рәвештә Грант алучыга  хәбәр ителә.    

  
  



 
 
 

3. Грант алучының хокуклары һәм бурычлары  
  

3.1. Грант алучы: 
3.1.1. Идарәгә  түбәндәге  документларны  тапшыра:    
чыгымнар планында күрсәтелгән сатып алынган һәр әйбернең хакыннан 

кимендә  10 процентын   үз акчалары исәбеннән    түләнүен раслый торган  
документларның    Грант бирүче боерыгы белән расланган форма буенча җыелма 
реестрын, шулай  ук күрсәтелгән документларның күчермәләре (түләү 
йөкләнешләренең (поручениеләрнең), шартнамәләрнең,  накладнойларның, 
фактура счетларының,    ветеринария документларының,  сатып алынган 
әйберләрне дәүләт теркәвенә алу турындагы документларның күчермәләре, 
сатып алынган әйберләрнең, ферманың  эчке һәм тышкы  якларының  
фотографияләре) өстәлә;     

максатчан  чыгымнарны  түләү өчен  түләү  йөкләмәләрен,  КФХда  
максатчан  чыгымнарны  түләү буенча  түләү  йөкләмәләрен  барлыкка китергән 
шартнамәләрне,  аларда  башкаручының  (подрядчикның, поставщикның) тулы  
исеме һәм товарның (хезмәт күрсәтүләрнең) исеме,  аларның  чыгымнар  планы  
нигезендә  грант чикләрендәге  суммага  саны (күләме) күрсәтелгән  булырга  
тиеш;   
         3.1.2.  Нәтиҗәлелек күрсәткечләре һәм (яисә) 1.1, 1.2, 3.1. пунктларда  
билгеләнгән башка күрсәткечләр зурлыгына  ирешүне тәэмин итә;  

            3.1.3. Грант исәбенә  башкарыла  торган  операцияләрнең  аерымланган  
аналитик  исәбен  алып  бару  йөкләмәсен үз  өстенә ала;   
             3.1.4. КФХ башлыгы  грант акчаларын  алган  көннән  алып  7 ел буена  
Грант бирүчегә  «Эшчәнлек  турында  белешмәләр»  формасы  буенча нәтиҗәлелек 
күрсәткечләре  зурлыгына ирешү турында яртыеллык һәм еллык хисаплар  
тапшыра.  Хисаплар  Грант алучы тарафыннан Идарәгә Грант бирүче  боерыгы 
белән расланган формалар буенча хисап  чоры  узганнан соң  ун  көн эчендә  
тапшырыла. Идарә  хисаплар кергәннән соң  ун көн эчендә  аларны килештерә һәм 
Грант бирүчегә җибәрә; 

           3.1.5. Грант акчаларын  тотып  бетергәннән соң       18 ай эчендә  Грант 
бирүчегә гранттан   максатчан файдалану турында, Идарә башлыгы белән 
килештереп,   «Җыелма реестр» формасы буенча хисап тапшыра, аңа хисап 
документлары өстәлеп бирелә.  Хисап  документлары   дип, законнар нигезендә 
шулай дип танылган  документлар атала  (түләүне,  товарлар алуны һәм (яисә) 
хезмәтләр күрсәтүне  раслый торган документлар,  фотографияләр). Хисаплар 
Грант  алучының имзасы һәм  мөһере (булса)     белән таныкланган һәм Татарстан 
Республикасы  муниципаль районындагы Идарә башлыгы белән  килештерелгән  
булырга тиеш;   
           3.1.6. Грант акчалары  үзләштерелгәннән соң  кимендә 5 ел  дәвамында  авыл  
хуҗалыгы   эшчәнлеген  гамәлгә ашыра;   

3.1.7. Үзе  җитәкче    булып  тора  торган  хуҗалык урнашкан һәм  теркәлгән   
урын  буенча     муниципаль берәмлектә  яши яиәс күченеп  килергә  йөкләмә  ала.   Бу  
хуҗалык  грант акчалары  үзләштерелгән  датадан   кимендә 5 ел  буена  аның  
бердәнбер  эш  урыны була;   

3.1.8. Әгәр грант суммасы  2 млн.  яисә аннан  күбрәк  булса, -  кимендә  2  яңа  
даими  эш урыны булдыра  һәм 2 млн. сумнан  кимрәк  булса,   кимендә  1  даими  эш 
урыны булдыра; 

 



   
 

       3.1.9. Яңа  булдырылган  даими  эш  урыннарын  грант акчалары  тотылып 
беткәннән соң  кимендә  5 ел  дәвамында  саклый;    

         3.1.10. Грантны  үзенең  шәхси  счетына  акчалар  кергәннән соң  18 ай  эчендә  
куллана;    
        3.1.11. Чыгымнар планында күрсәтелгән сатып  алынган әйберләрнең  
хакыннан  кимендә 10 процентын үз акчаларыннан түли; 
        3.1.12. Грант акчалаын  алганнан  соң  18 ай  эчендә  авыл  хуҗалыгы  
хайваннарының  баш  санын  (авыл  хуҗалыгы культуралары  мәйданын) чыгымнар  
планында  күрсәтелгән  санга ___________ җиткерә, еллык  җитештерү  күләмен  
___________ тәэмин  итә һәм  грант акчалары  тотылып  беткәннән соң  5 ел  буена 
аларны   саклап кала;    
        3.1.13. Авыл  хуҗалыгы  продукциясе  күләмен  грант бирелгән ел алдыннан  
булган күләмнән  10      процентка арттыруны  тәэмин  итә;  
         3.1.14. Грант бирүче һәм дәүләт (муниципаль)  финанс  контроле  органнары  
тарафыннан Грант  бирү  шартларының, максатларының һәм тәртибенең  Грант алучы 
тарафыннан  үтәлүен     тикшереп  торуга  ризалык  бирә.       
         3.2.  Грантны куллану йомгаклары буенча   Грант алучы  гранттан максатчан    
билгеләнештә  файдалану турында  «Килештерү  кәгазен» Министрлыкның  тармак 
бүлекләре,   аудит һәм коррупциягә каршы эш бүлеге  башлыкларыннан һәм 
«Агростартап» грантларын   бирү өчен  крестьян (фермер) хуҗалыклары  проектларын  
сайлап   буенча  конкурс   комиссиясе  рәисеннән имзалата.    

  
4. Якларның  җаваплылыгы 

 
        4.1. Яклар  үз    йөкләмәләре өчен  законнар  нигезендә  җаваплы булалар.   
Министрлык һәм дәүләт (муниципаль) финанс  контроле   органнары грант     бирү  
шартларының, максатларының һәм тәртибенең үтәлешен һәм аннан  максатчан 
файдалануны  законнарда билгеләнгән  тәртиптә тикшерәләр.   

                 4.2. Бирелгән грантлар, аларны  бирүнең  Шартнамәнең  3.1. пунктында  
билгеләнгән   максатлары һәм шартлары бозылу, грантлардан    максатчан  
файдаланмау   йә   грант  алу өчен    дөрес булмаган белешмәләр һәм  
документлар бирелү  фактлары     ачыкланган  очракта, Министрлык таләбе 
алынган  көннән алтмыш  көн эчендә Татарстан Республикасы  бюджеты 
кеременә  кире кайтарылырга    тиеш.      
       4.3. Күрсәтелгән  акчаларны   бюджет  кеременә  ихтыярый рәвештә 
кайтарудан  баш  тарткан  очракта,  алар  законнар   нигезендә мәҗбүри рәвештә   
алынырга тиеш.      

4.4.  Грант  алучы тарафыннан  Грант бирүчегә  һәм Идарәгә тапшырыла  
торган  документларның дөреслеге өчен җаваплылык Грант алучыга  йөкләнә.    



 
 

       4.5. Шартнамәне  гамәлгә  ашыру  барышында барлыкка килергә 
мөмкин булган каршылыклар Яклар сөйләшүләре аша хәл  ителә.   

    Каршылыкларны сөйләшүләр аша хәл итеп булмаган очракта, алар    
законнарда  билгеләнгән тәртиптә   хәл ителергә тиеш.    

   4.6. Яклар  Шартнамә буенча йөкләмәләрне  тулысынча яисә өлешчә 
үтәү    өчен  җаваплылыктан   бары тик форс-мажор хәлләр  (РФ  ГК, ст. 401, 
п.3)  барлыкка килгәндә  генә  азат ителәләр. Әмма  мондый хәлләр барлыкка 
килү  үзе  Грант алучының  үз йөкләмәсен үтәвен туктатмый, әгәр аны бу 
хәлләр беткәннән соң  үтәп була  торган булса.    

         4.7. Шартнамәне вакытыннан алда өзү, Якларның үзара килешүе 
буенча бюджет законнары нигезендә тиешле бюджетларга   грант тулы  
күләмдә   кайтарылгач, башкарыла. 
        4.8. Шартнамәне  Грант бирүче тарафыннан  суд тәртибендә,  Россия 
Федерациясе  Граждан кодексының 450  статьясы нигезендә өзү түбәндәге 
очракларда гамәлгә ашырыла:   
         4.8.1. Грант алучы тарафыннан грант үтәлеше турында хисаплар 
бирелмәсә  яисә алар тулысынча  бирелмәсә һәм Шартнамә йөкләмәләре 
үтәлмәсә;  
         4.8.2. Грант бирүче тарафыннан  хисап документлары тикшерелгәндә  
Грант алучы тарафыннан белешмәләрнең белә торып бозылуы ачыкланганда;  

               4.8.3. Грант акчаларының  максатчан тотылмавы  ачыкланган очракларда; 
   4.8.4. Грант алучы тарафыннан  эшчәнлек грант үзләштерелгән  

көннән 5 ел эчендә  туктатылган һәм (яисә) проектны гамәлгә ашыру буенча 
үзенә алынган йөкләмәләр Грант алучы тарафыннан үтәлмәгән очракта;   

4.8.5. Әгәр   проект Шартнамә  төзелгән  көннән  18  ай эчендә мөһим 
сәбәпләрсез (каршы тора алмаслык хәлләр, ягъни   гадәттән тыш хәлләр (җир 
тетрәү, давыл, су басу, янгын һ.б.лар), Грант алучының авырып  китүе  яисә  
җәрәхәт алуы  18 айдан  артыкка сузылу нәтиҗәсендә  озакка сузылган  
хезмәткә  сәләтсезлек,  якын туганының  сәламәтлеге   какшау  аркасында  
аны  озак  вакыт карарга  кирәк   булу аркасында)  гамәлгә ашырылмаса. 

 
  

                                 5. Йомгаклау  нигезләмәләре   
 

          5.1. Шартнамә  аны имзалаган көннән үз көченә  керә һәм  20______елның 
___   __________ кадәр гамәлдә була.   

  
      5.2. Шартнамәгә барлык  үзгәрешләр һәм өстәмәләр Якларның үзара 
килешүе буенча аңа Яклар тарафыннан имзалана торган   өстәмә  язма 
килешү төзү юлы белән кертелә.     
       5.3. Шартнамә  тигез юридик көчкә ия булган ике нөсхәдә төзелде, 

Якларның һәркайсына берәр нөсхә  бирелде. 

  



 
 

           6. Якларның реквизитлары  һәм  имзалары     
 

Грант бирүче:       Грант алучы: 
 

 
  
Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы һәм азык-төлек 
министрлыгы 

_____________________________________ 
теркәлү адресы: 
________________________________ 
_____________________________________ 

420014, Россия, Татарстан 
Республикасы,   Казан шәһәре,  
Федосеев ур.,  36 йорт 

яшәү адресы:   ____________________ 
_____________________________________ 

р/с 40201810900000000002  ГРКЦ 
Россия банкының ТР Милли банкы    
БИК 049205001 
ТР буенча УФК   (ТР   Авыл хуҗалыгы  
һәм азык-төлек  министрлыгы  - 
ТР   Авыл хуҗалыгы  һәм азык-төлек  
министрлыгы Аппаратының  ш/сч. ЛБ 
007090001 
ИНН 1654019555 
КПП 165501001 
ОГРН 1021602854580  

паспорт: серия ______, №______________ 
бирелү 
урыны:_______________________________ 
бирелү датасы:  _______________________ 
р/с__________________________________ 
БИК______________________________ 
 Корреспондент счеты ______________ 
 ОГРНИП (ОГРН)___________________ 
 КФХ башлыгының ИНН 
 
                      

  

Татарстан Республикасы Премьер-
министры урынбасары – Татарстан 
Республикасы авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек министры вазыйфаларын  
башкаручы  
 
М.А. Җәббаров  ________________ 
                                               (имза) 
 
мөһер урыны 
 
 
“____    “ _______________   20__ел 

    
 
 
 
 
 
 
__________________________   ___________ 
(фамилиясе, исеме, ат.исеме)           (имза) 
  
    мөһер урыны (булса) 
 
 
“ ____    “   _____________   20___ ел              

 
 
 
 
 

 


