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расланган “2016 – 2020 елларга Татарстан 
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үзгәрешләр кертү турында 

 

         Татарстан Республикасы Балык Бистәсе   муниципаль  районы Башкарма 

комитетының территория үсеше бүлеге тәкъдимен карап, 2007 елның 24 

июлендәге “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү 

турында”гы 209-ФЗ номерлы Федераль законның 18 маддәсен, Татарстан 

Республикасының  2010 елның 21 гыйнварындагы “Татарстан Республикасында 

кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында”гы7-ЗРТ номерлы Законның 13 

маддәсен тормышка ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе   муниципаль  районы Уставына туры китереп, КАРАР БИРӘМ: 

 

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районы Башкарма 

комитетының 2016 елның 11 августында 123пи номерлы карары белән 

расланган “2016 – 2020 елларга Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль  районында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү” муниципаль 

программасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.1)”1.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында 

кече һәм урта эшмәкәрлек торышының гомуми сыйфатнамәсе” бүлеген 

түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

“1.1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  районында 

кече һәм урта эшмәкәрлек торышының гомуми сыйфатнамәсе. 

Эшмәкәрлек  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  

районы икътисадында, салым  салу базасын  барлыкка китерүдә һәм халыкның 

ихтыяҗларын тәэмин итүдә мөһим роль уйный.Кече һәм урта эшмәкәрлекнең 

әһәмиятле роле  социаль планда да,  барыннан да бигрәк – яңа эш урыннары 

булдыру ул, кайсыдыр ки райондагы эшсезлек дәрәҗәсенә җитди йогынты 

ясый.Кече һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә халыкның социаль-икътисади 

планда аеруча актив өлеше мәшгуль. 
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Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү хуҗалык итүнең хәзерге заман базар 

системасы барлыкка килү һәм үсүенең индикаторы булып тора. 

Район территориясендә кече һәм урта эшмәкәрлекнең 521 субъекты һәм 

123 индивидуаль эшмәкәр үзләренең хуҗалак эшчәнлеген гамәлгә ашыра, 

аларда 1,5 мең чамасы граждан хезмәт итә.Районның берләштерелгән 

бюджетына үз керемнәребезнең гомуми күләменең 26%ы аларның 

эшчәнлегеннән керде.Районның тулай территориаль продуктында кече һәм  

урта эшмәкәрлек продукциясенең өлеше  0,8 % үсеш белән 36,5% тәшкил итте. 

Районның потенциалын исәпкә алып, әлеге күрсәткечне  ел саен үстерә бару 

бурычы куела. 

Район эшмәкәрлеге эшчәнлек төрләре буенча икътисадның барлык 

тармакларында да тәкъдим ителгән.Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районында  2018 елда икътисади эшчәнлек төрләре буенча  кече 

эшмәкәрлек субъектлары санының бүленеше 1 таблицада китерелә. 

 
1 таблица  

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында  

 2018 елда  эшчәнлек төрләре буенча  кече эшмәкәрлек субъектларының 

бүленеше  

 

Икътисади эшчәнлек төре  Индивидуаль 

эшмәкәрләр саны  

Авыл хуҗалыгы  78 

Балык тоту, балык үрчетү   1 

Файдалы казылмалар чыгару 0 

Эшкәртү  производствосы 10 

Төзелеш 5 

Күпләп һәм ваклап сату; автотранспорт  

чараларын,  мотоциклларны, көнкүреш  

эшләнмәләрен һәм шәхси куллану 

әйберләрен ремонтлау 

200 

Гостиницалар  1 

Транспорт  һәм элемтә 70 

Күчемсез мөлкәт белән операцияләр,  аренда  

һәм хезмәт күрсәтүләр тәкъдим итү 

 

12 

Башкалар 21 

БАРЛЫГЫ: 398 

 

 Конкрет цифрларга  тукталсак:  2017 ел йомгаклары буенча район буенча 

тулай территориаль продукт күләме 6 миллиард 56 миллион сум тәшкил 

итте, шуның 2 миллиард 626 миллион сумы авыл хуҗалыгына туры килә, бу 

2016 ел дәрәҗәсенә 129 % дигән сүз. Реализацияләнгән авыл хуҗалыгы 

продукциясе күләме 5%ка  артты һәм 1 гектар сөрү җиренә туры килгән 15,9 

мең сум  керем белән 1 миллиард 236 миллион сум тәшкил итте. Әлбәттә, 



мондый югары күрсәткечләргә ирешүдә  гаять зур өлеш кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына туры килә. 

Хуҗалык итүнең кече формалары да актив үсеш кичерәләр.Район 

территориясендә 45 гаилә фермасы эшли, тагын 14 е – төзелү стадиясендә. 

Гаилә фермаларының, кооперативларның  актив үсүе һәм җәлеп итүе 

дәүләт ярдәменә күп бәйле.2017 елда гаилә фермаларын үстерүгә гомуми 

суммасы 50 миллионнан артык булган 11 грант алынды. Төрле субсидияләр 

рәвешендәге дәүләт ярдәменең гомуми суммасы 223 миллион сум тәшкил итте. 

Агымдагы елда  район Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм 

азык-төлек министрлыгы аша баручы 32 республика программасының  гомуми 

суммалары 91,9 млн.  сум булган 6 сында катнашты, шуларның яңа гына 

керешүче фермерларга (6 фермер) дәүләт булышлыгы грантлары 

программасында 15 млн. сумы һәм  28 млн. сум күләмдәгесе гаилә терлекчелек 

фермалары (4 фермер) үстерүгә грант алу программасы буенча. 

Авыл хуҗалыгын үстерү белән беррәттән районның икътисади 

нәтиҗәлелегенә  кече һәм урта эшмәкәрлек сәнәгать предприятиеләренең эше 

дә сәбәпче.  2017 ел йомгаклары буенча алар тарафыннан 1 миллиард 304 

миллион сумлык сәнәгать  продукциясе  җитештерелгән һәм төяп озатылган, бу 

2016 ел белән чагыштырганда 132% дигән сүз. 

Сәнәгать җитештерүенең индексы 140% (2016 – 107,6%)  тәшкил итте. 

“АПК Русский мрамор” ябык акционерлык җәмгыяте ит эшкәртү 

предприятиесенең  җитештерү егәрлекләрен арттыруы уңаеннан  уңай 

динамика күзәтелә. Узган ел белән чагыштырганда бу предприятиедә төяп 

озатылган товарлар күләме 1,5 мәртәбә үсте.127 эш урыны гамәлдә. 

Предприятие планында продукция җитештерүне 47%ка  арттыру  ниятләнә. 

Узган ел  М-7 федераль трассасы бүлемтегендә  инвесторы ОАО 

“Каздорстрой” булган “Агродорпарк Слобода” төзелеше башланып китте. 

Проектның инвестицияләр күләме 240 миллион сум тирәсе исәпләнә. Бу 

проектның уникальлеге – авыл хуҗалыгы  продукциясен реализацияләү буенча 

юл яны базары төзү. 

2017 елда ООО”Лидер-Транс” компаниясе ак май, аертылмаган һәм 

әчегән сөттән ясалган продукцияләр, сыр һәм творог җитештерүгә 

планлаштырылган Балык Бистәсе сөт  комбинатын модернизацияләүгә 

тотынды.Заводның проект егәрлеге көнгә 150 тонна сөт эшкәртүгә исәпләнгән. 

Инвестицияләр күләме 180 млн. сум тәшкил итә. 

Икътисадның әлеге секторы кече һәм урта эшмәкәрлеккә,яңа 

технологияләр эшләү һәм кертүгә булышучы гамәлдәге программаларны 

тотрыклы реализацияләү рәвешендә аерым игътибарга һәм ярдәмгә мохтаҗ. 

Кече һәм урта эшмәкәрлекнең барлык җитештерү тармакларының 

нәтиҗәле үсеше нигездә  халыкның тормыш дәрәҗәсен алдан билгеләүче булып 

тора. 

Яңа эш урыннары булдыру буенча төзелүче сәнәгать мәйданчыкларының, 

Агродорпарк,  Сөт комбинатының булачак резидентларына  өметләр багланыла. 

Хәзерге вакытта иң мөһим бурыч булып кече һәм урта эшмәкәрлек 



субъектларын арттыру, районыбыз халкы өчен үтә дә зарур булган эш 

урыннары булдыру өчен районга инвестицияләр җәлеп итү тора. 

Районда шәхси эшмәкәрлек өчен  сәүдә тармагы аеруча үзенә тартып 

тора. 229 стационар сәүдә предприятиеләренең  74% ы  кече эшмәкәрлек 

субъектларыныкы. Районда кибетләрнең төп челтәре товарларның катнаш 

ассортиментын реализацияли. Район халкына “Кама” район кулланучылар 

җәмгыяте сәүдә челтәренең 12 кибете сәүдә хезмәте күрсәтә. 

 Соңгы өч елда 22 кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты “Лизинг-Грант” 

программасында катнашып алар тарафыннан 23,2 млн. сумлык  дәүләт ярдәме 

алынды”; 

1.2)кушымтаны түбәндәге эчтәлектәге 3.1 бүлеге белән тулыландырырга: 

“3.1.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү 

шартлары 

3.1.1. 2007 елның 24 июлендәге ”Россия Федерациясендә кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү турында”гы 209-ФЗ  Федераль законның 18 маддәсен 

тормышка ашыру максатларында, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районында түбәндәге өлкәләрнең берсендә 

 сәнәгать (эшкәртү) җитештерүе; 

резина һәм пластмасса эшләнмәләре җитештерү; 

экологик максатлар өчен җиһазлар җитештерү; 

халык сәнгате һөнәрләрен үстерү (нәфис чүкү); 

җитештерү, авыл хуҗалыгы продукциясен, халык куллануы товарларын 

һәм туклану продуктларын сакланулары озак сроклы булган товар итеп 

эшкәртү һәм реализацияләү; 

агач эшкәртү һәм агачтан эшләнмәләр җитештерү; 

балык үстерү, эшкәртү һәм балык продуктлары  реализацияләү; 

логистика үзәкләре (склад инфраструктурасы) 

эшчәнлекнең югарыда саналган өстенлекле төрләре белән шөгыльләнүче 

җитештерү эшчәнлеген  күздә тоткан  кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

әлеге  муниципаль программа нигезендә торак пунктларның рөхсәт ителгән 

файдалану рәвешендәге җир категорияләренә керүче җирләреннән   ташламалы 

шартларда арендага җир кишәрлекләре бирү рәвешендә   мөлкәт ярдәме 

күрсәтү гамәлгә ашырыла. 

3.1.2.Әлеге муниципаль программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән  җир 

кишәрлекләре  максатчан файдаланылырга тиеш. 

3.1.3. Әлеге муниципаль программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән  җир 

кишәрлекләрен кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына арендага ташламалы 

шартларда  бирү  булып биш елдан да ким булмаган срокка төзелгән аренда 

шартнамәсе буенча җир кишәрлеге өчен  еллык аренда түләве зурлыгын  

түбәндәге күләмнәрдә билгеләү тора: 

аренданың беренче елында – аренда шартнамәсендә билгеләнгән еллык 

аренда түләве күләменең 20% ы; 

аренданың  икенче елында – аренда шартнамәсендә билгеләнгән еллык 

аренда түләве күләменең 40% ы; 



аренданың  өченче елында – аренда шартнамәсендә билгеләнгән еллык 

аренда түләве күләменең 60% ы; 

аренданың  дүртенче елында – аренда шартнамәсендә билгеләнгән еллык 

аренда түләве күләменең 80% ы; 

аренданың  бишенче елында – аренда шартнамәсендә билгеләнгән еллык 

аренда түләве күләменең 100% ы. 

3.1.4. Әлеге муниципаль программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән  җир 

кишәрлекләрен арендага ташламалы шартларда бирү рәвешендә  мөлкәт ярдәме 

күрсәтү  турында карар кабул итү максатларында, мөрәҗәгать итүче – кече һәм 

урта эшмәкәрлек субъекты  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы Башкарма комитеты  карары  белән төзелгән Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына мөлкәт ярдәме күрсәтү  турындагы  мәсьәләләрне карау буенча  

Комиссиягә  (алга таба – Комиссия)  мөрәҗәгать итә. 

3.1.5. Әлеге муниципаль программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән  җир 

кишәрлекләрен кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына арендага ташламалы 

шартларда бирү  турында карар кабул итү Татарстан Республикасы Балык 

Бистәсе муниципаль  районының Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы  

(алга таба – Палата) яки, Комиссия  карарын исәпкә алып, Россия Федерациясе 

Җир кодексы нигезендә  җирле үзидарәнең  бүтән вәкаләтле органы 

тарафыннан гамәлгә ашырыла.  

3.1.6. Әлеге муниципаль программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән  җир 

кишәрлеге арендага ташламалы шартларда  Комиссиягә мөрәҗәгать иткән 

аеннан алда килүче  айның беренче числосына түбәндәге таләпләргә туры килә 

торган кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына бирелә: 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты  әлеге муниципаль программаның 

3.1.1 пунктында күрсәтелгән өлкәләрнең кайсы да булса берсендә эшчәнлекнең 

өстенлекле төрләре белән шөгыльләнә; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты  Федераль салым хезмәтенең 

Татарстан буенча Идарәсендә  теркәлгән һәм эшчәнлеген Татарстан 

Республикасы территориясендә гамәлгә ашыра; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектының Россия Федерациясенең салым 

һәм  җыемнар  турындагы законнары нигезендә  салымнар, иминият взнослары, 

пеня, штрафлар, процентлар түләү буенча  тиешле үтәлмәгән йөкләмәләре юк ; 

юридик зат  үзгәртеп оештыру, бетерү, бөлгенлеккә төшү  процессында 

түгел, ә индивидуаль эшмәкәр индивидуаль эшмәкәрлек сыйфатында 

эшчәнлеген туктатмаган; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектының субсидияләр, бюджет 

инвестицияләре, шул исәптән бүтән муниципаль хокукый актлар нигезендә 

бирелгәннәрен дә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы 

бюджетына кайтару буенча кичектерелгән бирәчәге һәм Татарстан 

Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы бюджеты каршында башка 

кичектерелгән бурычы  юк. 



3.1.7.Җир кишәрлекләрен кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

арендага ташламалы шартларда бирү турындагы  мәсьәләне карау өчен  

мөрәҗәгать итүче Комиссиягә түбәндәге документларны тапшыра: 

а) Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Башкарма 

комитеты карары белән расланган форма буенча мөлкәт ярдәме күрсәтү 

турында гариза; 

б)гамәлгә кую документларының күчермәләре; 

в) Россия Федерациясенең салым һәм  җыемнар  турындагы законнары 

нигезендә  салымнар, иминият взнослары, пеня, штрафлар, процентлар түләү 

буенча түләргә  тиешле  бирәчәкләренең булмавын раслаучы салым органының 

гариза бирү көненә кадәр утыз календарь көннән дә алдан бирелмәгән  

белешмәсе; 

г)сорап алынган җир кишәрлеге территориясендә кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъекты тормышка ашырырга планлаштырган  инвестиция 

проектының паспорты; 

д) инвестиция проектын тормышка ашыруның конкрет сроклары 

күрсәтелгән ышаныч хаты. 

Мөрәҗәгать  итүче тарафыннан әлеге пунктның “в” пунктчасында 

каралган документ тапшырылмаган очракта  Комиссия әлеге документны 

дәүләт хакимиятенең вәкаләтле органындагы ведомствоара мәгълүмат белән 

ярдәм итешү тәртибендә  соратып алдырта. 

Комиссия шулай ук  Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль 

районы Финанс-бюджет палатасындагы ведомствоара мәгълүмат белән ярдәм 

итешү тәртибендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектының субсидияләр, 

бюджет инвестицияләре, шул исәптән бүтән муниципаль хокукый актлар 

нигезендә бирелгәннәрен дә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе 

муниципаль районы бюджетына кайтару буенча кичектерелгән бирәчәге һәм 

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы бюджеты 

каршында башка кичектерелгән бурычы  юклыгын  раслаучы документны 

соратып алдырта. 

3.1.8. Мөрәҗәгать итүченең барлык тәкъдим ителгән документлары ачык 

итеп бастырылган һәм барлык пунктлары да тутырылган (мәгълүматлар 

булмаганда сызык куелган) булырга тиеш. Кырып бетерүләр һәм төзәтүләр, 

мөһер белән (мөһер булганда) таныкланган  һәм вәкаләтле затның имзасы 

(юридик затлар өчен) белән  яки үз кулы  белән  имза куеп (индивидуаль 

эшмәкәрләр өчен) расланган  төзәтүләрдән гайре,  рөхсәт ителми.Гариза һәм 

документларның бөтен битләре дә номерланган булырга тиеш. 

Документларның күчермәләре аңа вәкаләте булган затның имзасы һәм 

мөрәҗәгать  итүченең мөһере (юридик затлар өчен) (мөһере булса) белән яки үз 

кулы белән имза  куеп  (индивидуаль эшмәкәрләр өчен) расланган булырга 

тиеш.Гариза һәм документлар тегелгән һәм аңа вәкаләте булган затның имзасы 

һәм мөрәҗәгать  итүченең мөһере (юридик затлар өчен) (мөһере булса) белән 

яки үз кулы белән имза  куеп  (индивидуаль эшмәкәрләр өчен) азаккы 

документның  арткы ягына  битләрнең гомуми санын күрсәтеп расланган 

булырга тиеш. Комиссия гаризаны кергән көнендә  терки, тәкъдим ителгән 



документларны карый һәм Комиссия турындагы Нигезләмә нигезендә аның 

буенча карар кабул итә. 

3.1.9.Комиссия кабул иткән карарның күчермәсе Комиссия утырышы 

беркетмәсе имзаланганнан соң өч эш көне эчендә  алга таба  әлеге муниципаль 

программаның 3.1.1 пунктында күрсәтелгән  җир кишәрлекләрен кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына арендага ташламалы шартларда бирүне хәл итү 

өчен Палатага яисә җирле үзидарәнең башка вәкаләтле органына җибәрелә.”. 

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык  Бистәсе муниципаль 

районының http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм 

http://pravo.tatarstan.ru. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый 

мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта 

калдырам. 
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