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Татарстап Республпкасы Арча
мунпцппаJIь райоцы авыл хуrцалыгь!
предприятиелоренец 2020 елда югары
жптештерy кyрсOткечлерена шрешкан
а.,Iдыпгы терлекчелореrr бluакllау
турыпддгы ппгезлOм0

Арча муниrц,rпirпь районы авыл хркtrлыгы предприятиеларенец терлекчелек
прод}кциясе )ц,rтештерY кYламнэреЕ, терлсклэрнец продуктльшыгыЕ артгыру hэм
бапl санын сакJIсlп к€lJIу, ilвыл хухtцыгы оешм€шары хезматкэрлэренец эшенэ
йомгак ясау, югары кyрсаткечлэрга ирешyдэ кызыксынуларын арттыру
мuксатларында Арча муниципапь рйоrш Башкарма комитеты кАРАР ЧЫГАРА:

l. Расларга:
1.1. Татарстан Ресгryбликасы Арча муншIип€lпь районы ulвыл хужaшыгы
предцриятиеларенец tшдынгы терлекчелэрен 2020 елда югары щЕгештерy
кyрсаткеtlларена ирешкэн ечен булэклэy турында нигезломэне (l нче кушымта).
1.2. Татарстан Республикасы Арча муниципtшь районы tlвыл х}халыгы
предприятиелэренец ttлдынгы терлекчелэрен билгелэу буенча район комиссиясе
сост€lвын (2 нче кушымта).

2. Тэкьдим итерга:

2.1. Арча муниципtlJIь районыныц массtкyлам мэьлрtат чар(шарына urдынгы
хезмэтне пропагандtцау hэм хезмэткэрларне мор€uь кызыксындыру
мlксЕIтларында алдынгы терлекчелэрнец кyрсэткечларен дilими hэм тулы итеп
яктыртып торырга.

3. Олеге карарны Татарстан Республикасыныц рэсми хокукый мэьлyмат
портt}Jшнда (htф:рrачо.tаtаrstап.ru) бастырып tшгарырга hэм Арча муниlипtць

райоrшныц расми сайтында (http:arsk.tatarstan.ru) урнаштыру юлы белэн х€tJыкка

)${гкерергэ,
4. Элеге карарныц yталешен уз вазифама а.пам.
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Бапrкарма комитgты щитакчесе
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Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы авыл ху?калыгы
предприятиеларенец 2020 елда югары житештерy кyрсаткечларено

ирешкан алдынгы терлекчеларен булаклау турындагы
ни гезлама

2. Максатлар haM бурычлар.

8. Терлекчелек пролукциясен щитештерyдэ иц югары кyрсаткечларга
ирешкэн Арча муниципаltь районыныц терлекчелек тармагы arлдынгыларын
ачыкJIау.

9. Авыл хужалыгы хезмэткарлэренец югары кyрсэткечларгэ ирешyдэ
кызыксынуларын артгыру.

l. Гомуми ниr,езламалар.
1. Олеге Нигезламэ Арча муниципаль районы авыл хухалыгы

предприятиелэренец терлекчелек продукциясе щитештерy кyлэмнэрен,
терлекларнец продуктлылыгын арттыру haM баш санын саклап кму, авыл
хужалыгы оешмалары хезматкэрлэренец эшенэ йомгак ясау, югары
кyрсаткечларгэ ирешyдэ кызыксынуларын арттыру максатларында эшлэнде.

2. Олеге карар нигезендэ Арча муниципЕuIь районы авыл хуКалыгы
оешмаларында хисап аенда терлекчелек тармагында иц югары кyрсэткечлэргэ
ирешкэн терлекчелар булэклэнэ. Булэклэу hэр айныц 25 числосыннан соц
башкарыла.

3. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы авыл хужалыгы
предприятиеларенец алдынгы терлекчелэрен билгелэу буенча район
комиссиясе (алга таба - комиссия), булэклэу очен, терлекчелек тармагында
алдынгыларны билгели.

4. Щитештеру .шдынгыJIарьiн билгелаГ'андэ комиссия тарафыннан
претендентларныц щитештерY кYрсэткечлэре исэпкэ €UIына.

5. Х(ицучелэрне булаклау район авыл хущшIыгы

формированиеларенец терлекчелек фермаларына чыгып уздырыла.
6. Оештыручылар-Арча муниципЕчIь районы Башкарма комитеты hэм

раЙон авыл хужалыгы hэм азык толек идарэсе.
7, Финанслау Арча муниципаJIь районы бюджеты хисабына

башкарыла. Барлыгы 5l кеше булэклэнэ, zulдынгы терлекчелэрне бyлэклэyга
акчarларныц гомуми кyлэме 102 мец сумны тэшкил итэ.



10. Терлекчелек тармагы алдынгыларын мораль haM матди булэклэу,
хезмэт эшчэнлегендаге югары кyрсэткечлэр очен стимуллаштыру. Яшь
хезмэткарларне жэлеп итy очен авыл хуя(.rлыгы hенэрлэренец абруен кyтэрy.

3. Терлекчелек тармагы алдынгыларыrr булаклау тартибе
l l. Булэклау очен кандидатуралар аJIдынгыларныц житештерy

кYрсэткечлэрен, авыJl хуща,J,Iыгы оешмасында эш стажын, оешма
я(итэкчелэренец бyлэклаy турындагы yтенечларен исапка мып билгелэнэ.

|2. Хисап аенда иц кyп сот савып аJIган сые савучылар, иц кyп терлек
артымы алган бозау караучылар булаклэна.

13. Барлык Еrлдынгылар 2000 сумлык акчаJIата премиrt haM Арча
муниципrць район башлыгыныц Рэхмэт хаты белэн булэклэнэлэр
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Гатиятов Р.М. Татарстан Республикасы Авыл хужа.пыlы hэм
€вык-толек министрлыгыныц Арча муниципatль

раЙонындагы авыл хужЕIлыгы hэм азык-толек
идарэсе житэкчесе-комиссия рэисе

Комиссия агъзалары:
Абдуллин Л.И.

Аблуллин М.Р. Татарстан Республикасы Авыл хуrцалыгы hэм
азык-толек министрлыгыныц Арча муниципаль
районындагы авыл хужirлыгы hэм азык-толек
идарасенец финанс-икътисад булеге щитакчесе

Хэйретдинов Р.Р, 'I'aTapcTaH Республикасы Авыл хужалыгы hэм
азык-толек министрлыгыныц Арча муниципЕrль

раЙонындагы авьш хущалыгы haM itзык-толек
идарэсенец терлекчелек буенча консультанты

Файзрахманов Р.А Арча муниципаtь районы ветеринария оешмасы
житэкчесе

Зарифуллин З.М. Арча муниципаль районыныц селекция-насел
хезмэте житэкчесе

Татарстан Республикасы Арча муниципаль районы авыл ху2калыгы
предприятиеларенец алдынгы терлекчеларен билгелау буенча

район комиссиясе соt,I,авы

Татарстан Республикасы Авыл хухqалыгы haM
uвык-толек министрлыгыныц Арча муницип€rль

районындагы авыл хужarлыгы hэм азык-толек
идарэсе житэкчесе урынбасары


