МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ
ҺƏМ АЗЫК-ТӨЛЕК
МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ
23.09.2021

БОЕРЫК
г .Казань

№

244/2-пр

2021 елда «Иң яхшы комбайнчы»
республика конкурсын
уздыру турындагы нигезлəмəне
раслау хакында
Комбайнчы һөнəренең абруен күтəрү һəм аны популярлаштыру, Татарстан
Республикасы агросəнəгать комплексында булган урып-җыю техникасы паркыннан
нəтиҗəле файдалану һəм 2021 елгы урып-җыю кампаниясендə югары
күрсəткечлəргə ирешкəн комбайнчыларны бүлəклəү максатларында Татарстан
Республикасы Министрлар Кабинетының 2021 елның 21 сентябрендəге 1884-р
номерлы күрсəтмəсен үтəү йөзеннəн б о е р а м:
1. «Иң яхшы комбайнчы» республика конкурсын уздыру турындагы
нигезлəмəне расларга (кушымта итеп бирелə).
2. Əлеге боерык рəсми басылып чыккан көненнəн үз көченə керə.
3. Əлеге боерыкның үтəлешен тикшереп торуны министрның беренче
урынбасары Н.Р. Залаковка йөклəргə.

Татарстан Республикасы
Премьер министры урынбасары – министр

М.А. Җəббаров

Татарстан Республикасы Авыл
хуҗалыгы һəм азык-төлек
министрлыгының
2021 елның 23 сентябрендəге
244/2-пр номерлы боерыгы белəн
расланды

2021 елда «Иң яхшы комбайнчы»
республика конкурсын уздыру турында
НИГЕЗЛƏМƏ
1. Гомуми нигезлəмəлəр
1.1. Əлеге Нигезлəмə (алга таба – Нигезлəмə) 2021 елда «Иң яхшы комбайнчы»
республика конкурсының максатын, аны оештыру һəм уздыру тəртибен билгели.
1.2. 2021 елда «Иң яхшы комбайнчы» республика конкурсын (алга таба –
конкурс) уздыруның максаты - Татарстан Республикасы территориясендə 2021 елгы
урып-җыю кампаниясе барышында ашлык суктыру күлəме һəм чаптыру мəйданы
буенча югары күрсəткечлəргə ирешкəн аеруча актив комбайнчыларны бүлəклəү.
1.3. Конкурсны Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һəм азык-төлек
министрлыгы (алга таба – Министрлык) оештыра.
1.4. Конкурсны уздыру сроклары, шартлары турындагы мəгълүмат Интернет
мəгълүмат-телекоммуникация челтəрендə Министрлыкның рəсми сайтында
(http://agro.tatarstan.ru) «Белгечлəр өчен мəгълүмат» бүлегендə (алга таба –
Министрлыкның рəсми сайты) Конкурс турында Министрлык боерыгы үз көченə
кергəн көннəн 3 календарь көн эчендə урнаштырыла.
1.5. Конкурсны финанслау Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
2021 елның 21 сентябрендəге 1884-р номерлы күрсəтмəсе белəн каралган акчалар
исəбенə Министрлык тарафыннан башкарыла.
1.6. Конкурсны оештыру һəм уздыру эше түбəндəге принципларга нигезлəнə:
гавамилек һəм ачыклык;
конкурста катнашучыларның тигезлеге.
2. Конкурста катнашучылар
2.1. Конкурста катнашуга ашлык җыю комбайннарында, үзйөрешле
чапкычларда һəм теземгə салучы ургычларда эшлəүче барлык механизаторлар (алга
таба - катнашучылар) кертелə.
2.2. Конкурста катнашу өчен Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һəм
азык-төлек министрлыгының Татарстан Республикасы муниципаль районнарындагы
барлык авыл хуҗалыгы һəм азык-төлек идарəлəре 2021 елның 30 сентябренə кадəр
Министрлыкка түбəндəгелəрне тапшыралар:
конкурста катнашучыларның гаризаларын карау буенча комиссия утырышы
беркетмəсен;

Россия Федерациясе гражданы паспортының күчермəсен;
конкурста катнашучының һəркайсы буенча əлеге Нигезлəмəгə кушымтадагы
форма буенча шəхси белешмəлəрне эшкəртүгə ризалык.
3. Конкурсны оештыру һəм уздыру тəртибе
3.1. Конкурста җиңүчелəрне билгелəү өчен конкурс комиссиясе (алга таба комиссия) төзелə. Конкурс комиссиясе составы Министрлык боерыгы белəн
раслана.
3.2. Əлеге Нигезлəмəнең 2.2 пункты нигезендə Министрлыкка кергəн
документлар комиссия тарафыннан карала.
3.3. Комиссия составына
аның рəисе, рəис урынбасары, секретаре һəм
комиссия əгъзалары керə.
3.4. Комиссия рəисе:
комиссия утырышының көн тəртибен раслый;
комиссия əгъзаларына йөклəмəлəр бирə.
3.5. Комиссия секретаре:
комиссия эшчəнлеген оештыра;
комиссия утырышларын уздыру урынын, вакытын билгели;
комиссия утырышының көн тəртибен һəм материалларын əзерли;
комиссия утырышының көн тəртибен раслау өчен комиссия рəисенə кертə;
комиссия утырышлары беркетмəлəрен əзерли.
3.6. Комиссия эше утырышлар рəвешендə гамəлгə ашырыла. Комиссия
утырышны комиссия рəисе карары буенча уздыра. Комиссия утырышларында
комиссия əгъзаларының гомуми саныннан кимендə өчтəн икесе катнашса,
утырышлар вəкалəтле санала.
3.7. Комиссия утырышларын комиссия рəисе уздыра, ул булмаган очракта,
рəис вазыйфалары аның урынбасарына (алга таба – рəислек итүче) йөклəнə.
3.8. Комиссия əгъзалары аның утырышларында шəхсəн үзлəре катнашалар.
3.9. Комиссия карарлары утырышта катнашучы əгъзаларның гади күпчелек
тавышы белəн кабул ителə. Тавышлар тигез булганда, рəислек итүченең тавышы
хəлиткеч була.
3.10. Комиссия карары утырыш беркетмəсе итеп рəсмилəштерелə. Беркетмə
комиссия утырышы узган көннəн алып өч эш көне эчендə рəсмилəштерелə.
3.11. Комиссия утырышы 2021 елның 4 октябреннəн дə соңга калмыйча
уздырыла.
3.12. Комиссия түбəндəгелəргə хокуклы:
Татарстан Республикасы дəүлəт хакимиятенең башкарма органнарыннан,
Татарстан Республикасында муниципаль берəмлеклəрнең җирле үзидарə
органнарыннан, агросəнəгать комплексы оешмаларыннан һəм аларның вазыйфаи
затларыннан комиссия эшчəнлеген гамəлгə ашыру өчен кирəкле мəгълүматны
соратып алырга;
бирелə торган мəгълүматның дөреслеген тикшерергə;
үз утырышларына Татарстан Республикасы дəүлəт хакимиятенең башкарма

органнары,
Татарстан Республикасында муниципаль берəмлеклəрнең җирле
үзидарə органнары, агросəнəгать комплексы оешмалары җитəкчелəрен, вазыйфаи
затларын
һəм башка вəкиллəрен, шулай ук башка затларны комиссия
компетенциясенə кергəн мəсьəлəлəр буенча фикер алышу өчен чакырырга.
3.13. Конкурс уздырганда конкурста катнашучының эшчəнлеге түбəндəге
күрсəткечлəр буенча бəялəнə:
ашлык җыю комбайны – Татарстан Республикасында суктырылган бөртекле,
кузаклы һəм техник культураларның максималь күлəме буенча;
үзйөрешле
чапкычлар
һəм
теземгə
салучы
ургычлар–Татарстан
Республикасында чаптырылган бөртекле, кузаклы һəм техник культураларның
максималь күлəме буенча.
3.14. Комиссия 335 кешене конкурста җиңүчелəр һəм призерлар буларак
билгели һəм гомуми күлəме 10,0 млн. сум булган премияне алар арасында
түбəндəге саннарда һəм күлəмнəрдə бүлə:
50 мең сум күлəмендə 100 премия - (физик затлар өчен салымны (НДФЛ) тотып
калып) – ашлык җыю комбайнында бер җиңүчегə;
40 мең сум күлəмендə 15 премия - (физик затлар өчен салымны (НДФЛ) тотып
калып) – үзйөрешле чапкычларда һəм теземгə салучы ургычларда бер җиңүчегə.
20,0 мең сум күлəмендə 220 премия - (физик затлар өчен салымны (НДФЛ)
тотып калып) (əлеге пунктның икенче һəм өченче абзацларында күрсəтелгəн
җиңүчелəрдəн тыш) Татарстан Республикасында бөртекле һəм кузаклы
культураларны урып-җыюның гомуми мəйданында муниципаль районның
чагыштырма күлəмен исəпкə алып, Татарстан Республикасы муниципаль районнары
арасында бүленə, ул əлеге Нигезлəмəнең 3.13 пунктында күрсəтелгəн күрсəткечлəр
буенча бəялəнə.
3.15. Конкурс йомгаклары комиссия утырышы беркетмəсе имзаланган көннəн
өч эш көне эчендə Министрлыкның рəсми сайтында урнаштырыла.
3.16. Премиялəр Министрлык тарафыннан тапшырыла.

Татарстан Республикасы Авыл
хуҗалыгы һəм азык-төлек
министрлыгының 2021 елның 23
сентябрендəге 244/2-пр номерлы
боерыгы белəн расланган “Иң яхшы
комбайнчы” республика конкурсын
уздыру турында нигезлəмəгə
1 нче кушымта
(Тəкъдим ителə торган форма)

Шəхси белешмəлəрне эшкəртүгə
РИЗАЛЫК
Мин, ________________________________________________________________,
(фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булса)
шəхесне таныклый торган документ __________(документ төре) сериясе _____
№ ________, _____________________________________________
бирелгəн (кайда, кем тарафыннан һəм кайчан)

теркəлү адресы:
__________________________________________________________________,
фактта яшəү адресы:
____________________________________________________________________
Казан шəһəре,
Федосеев ур., 36 йорт адресы буенча теркəлгəн
Татарстан
Республикасы Авыл хуҗалыгы һəм азык-төлек министрлыгына (алга таба –
Министрлык) түбəндəге шартларда үземнең шəхси белешмəлəрне эшкəртүгə
ризалык бирəм:
1. Министрлык минем шəхси белешмəлəрне бары тик 2021 елда «Иң яхшы
комбайнчы» республика конкурсында катнашу максатларында гына эшкəртə.
2. Министрлыкка эшкəртүгə тапшырыла торган шəхси белешмəлəр исемлеге:
фамилия, исем, ата исеме, туу датасы, паспорт белешмəлəре, элемтə телефоны
(өй, мобиль, эш), фактта яшəү һəм теркəлү адресы.
3. Үземнең шəхси белешмəлəрне Министрлык тарафыннан эшкəртүгə, ягъни
түбəндəге гамəллəрне башкаруга ризалык бирəм: шəхси белешмəлəрне җыю,
системалаштыру, туплау, саклау, төгəллəштерү (яңарту, үзгəртү), файдалану,
шəхеслегемне ачу, блокировкалау, шəхси
белешмəлəрне юкка
чыгару, бу
белешмəлəрне эшкəртүнең югарыда күрсəтелгəн ысулларын гомуми тасвирлау
«Шəхси белешмəлəр турында» 2006 елның 27 июлендəге 152-ФЗ номерлы

Федераль законда китерелгəн, шулай ук законнарда билгелəнгəн очракларда,
мондый мəгълүматны өченче затларга тапшыруга ризалык бирəм.
4. Əлеге ризалык ул имзаланган көннəн 5 ел дəвамында гамəлдə була.
«Шəхси белешмəлəр турында» 2006 елның 27 июлендəге 152-ФЗ номерлы
Федераль закон нигезлəмəлəре белəн танышуымны, шəхси белешмəлəрне яклау
өлкəсендəге хокукларның һəм бурычларның миңа аңлатылуын раслыйм.

20_____ елның «____»______
_________________________________________________________________
(Имза)

(Фамилия, исем, ата исеме – соңгысы - булса)

2021 елда «Иң яхшы комбайнчы»
республика конкурсын уздыру
турындагы Нигезлəмəгə
2 нче кушымта

(Тəкъдим ителə торган форма)

Тарату өчен рөхсəт ителгəн шəхси белешмəлəрне эшкəртүгə
РИЗАЛЫК
Мин, __________________________________________________________________,
(фамилия, исем, ата исеме (соңгысы - булса) рус телендə)
____________________________________________________________________,
(почта адресы)

____________________________________________________________________,
(электрон почта адресы)

___________________________________________________________________,
(телефон номеры)

«Шəхси белешмəлəр турында» 2006 елның 27 июлендəге 152-ФЗ номерлы
Федераль законның
101 статьясы нигезендə Оештыручыга – Татарстан
Республикасы Авыл хуҗалыгы һəм азык-төлек министрлыгына (алга таба Оператор)
(ОГРН 1021602854580, ОКТМО 92701000001,
ОКПО 00099820),
юридик адресы: 420014, Татарстан Республикасы, Казан шəһəре, Федосеев ур.,
36 йорт), 2021 елда «Иң яхшы комбайнчы» республика конкурсында катнашу
максатында үземнең шəхси белешмəлəрне таратуга
(тапшыруга, бирүгə)
ризалыгымны бирəм.
Эшкəртүгə ризалык бирелə торган шəхси белешмəлəр категориялəре һəм
исемлеге
Т/№

Шəхси белешмəлəр

Ризалык
ƏЙЕ

Гомуми шəхси белешмəлəр
Фамилиясе
Исеме
Атасының исеме (булса)
Туу елы, ае, көне һəм урыны
Адресы
Белеме

ЮК

Һөнəре

Эшкəртү өчен шартлар һəм тыюлар билгелəнə торган шəхси белешмəлəр
категориялəре һəм исемлеге
Т/№

Шəхси белешмəлəр

Билгелəнə торган шартлар һəм
тыюлар исемлеге

1. [Шəхси белешмəлəр категориясе]
[Шəхси белешмəлəр исемлеге]

Искəрмə. Əлеге юл шəхси белешмəлəр субъекты телəге буенча шəхси
белешмəлəрне эшкəртүче Оператор ягыннан чиклəүлəр куелмыйча
тутырыла.
Шартлар һəм тыюлар шəхси белешмəлəрне чиклəнмəгəн яисə аерым бер даирəдəге
затларга Оператор тарафыннан тарату һəм (яисə) бирү гамəллəрен чиклəүне яисə
тыюны күздə тота.
Ризалыкта өстəмə шартлар күрсəтелергə мөмкин: алынган шəхси белешмəлəр
аларны эшкəртүче Оператор тарафыннан аның белешмəлəрдəн бары тик аерым
бер хезмəткəрлəр генə файдалана алуны тəэмин итə торган эчке челтəре аша йə
мəгълүмат-телекоммуникация челтəрлəреннəн файдаланып, йə алынган шəхси
белешмəлəрне тапшырмыйча гына таратылырга мөмкин.
Операторның чиклəнмəгəн даирə файдалана алу мөмкинлеге бирелə торган
мəгълүмат ресурслары һəм шəхси белешмəлəр субъектының шəхси белешмəлəре
белəн бүтəн гамəллəр: https://agro.tatarstan.ru/

Əлеге
Ризалыкның
гамəлдə
булу
_________________________________________________________

срогы:

(Ризалыкның гамəлдə булуының төгəл срогы)

Шəхси белешмəлəр субъекты үзенең шəхси белешмəлəрен эшкəртүгə əлеге
Ризалыгын, Операторга язма рəвештə хəбəр итеп, кире алырга хокуклы.
Шəхси белешмəлəр субъекты тарафыннан үзенең шəхси белешмəлəрен
эшкəртүгə əлеге Ризалыгы кире алынган очракта, Оператор аларны эшкəртүне
туктатырга
яисə мондый эшкəртүне туктатуны тəэмин итəргə
(əгəр шəхси
белешмəлəрне эшкəртү Оператор кушуы буенча башка зат тарафыннан башкарыла
торган булса) тиеш һəм шəхси белешмəлəрне эшкəртү максатларында аларны алга
таба саклауның кирəге булмаган очракта, Оператор шəхси белешмəлəрне юк
итəргə
яисə аларны юк итүне тəэмин итəргə (əгəр шəхси белешмəлəрне
эшкəртү Оператор кушуы буенча башка зат тарафыннан башкарыла торган булса)
тиеш, Оператор боларны күрсəтелгəн кире алу кергəн көннəн утыз көннəн дə
соңга калмыйча башкарырга тиеш. Күрсəтелгəн срокта шəхси белешмəлəрне юк

итү мөмкинлеге булмаган очракта, Оператор мондый шəхси белешмəлəрне
блокировкалый (əгəр шəхси белешмəлəрне эшкəртү Оператор кушуы буенча
башка зат тарафыннан башкарыла торган булса) һəм шəхси белешмəлəрне юк
итүне алты айдан да соңга калмыйча тəэмин итə.

____________________ (шəхси белешмəлəр субъекты имзасы)
____________________ (көн, ай, ел)

