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Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы башкарма 
комитеты 
КАРАР БИРЭ:

1.Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетыныц «>>2018-2020 
елларга Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районында социаль 
юнэлешле коммерциячел булмаган оешмаларга ярдэм курсэту "максатчан 
программасын раслау турында

2.2016 елныц 4 февралендэге 34 номерлы карарны уз кочен югалткан 
дип танырга.

3. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан 
Республикасы Аксубай муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесе 
урынбасары С. В. Александровка йоклэргэ.

и А. Ф. Горбунов



Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
2018 елньщП сентябрендэге 
486 номерлы карары белэн расланган

Максатчан программа
”2018-2020 елларда Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 

районында социаль юнэлешле коммерциячел булмаган оешмаларга
ярдэм курсэту”

1. Программаньщ паспорты
1 .Программаньщ 
исеме

1.”2018-2020 елларга Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районында социаль юнэлешле 
коммерцияле булмаган оешмаларга ярдэм курсэту” 
максатчан программасы (алга таба Программа).

2. Программаны 
эшлэу нигезлэре

1. Россия Федерациясе Бюджет кодексы 
179 статья;
2. «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында " 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы 
Федераль законы;
3. “Коммерцияле булмаган оешмалар турында 
" 12.01.1996 ел, № 7-ФЗ Федераль закон;
4. "Ж^эмэгать берлэшмэлэре турында”
1995 елныц 19 маендагы 82-ФЗ номерлы 
Федераль закон;
5. "Социаль юнэлешле коммерциячел 
булмаган оешмаларга ярдэм иту мэсьэлэсе 
буенча Россия Федерациясенец аерым закон 
актларына узгэрешлэр керту турында”2010 
елнын 24 мартындагы 40 ФЗ номерлы 
Федераль закон;
6. "Хэйрия эшчэнлеге Ьэм хэйрия оешмалары

турында» 1995 елныц 11 августындагы 135-ФЗ 
номерлы Федераль закон._______________________

3 .Программаны 
эшлэуче Нэм 
координаторы

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы Башкарма комитеты

4.Программаньщ
максаты

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районы территориясендэ эшчэнлек алып баручы 
социаль юнэлешле коммерциячел булмаган____



оешмалар (алга таба коммерциячел булмаган 
оешмалар) эшчэнлегенэ ярдэм курсэту._____

5. Программаныц 
бурычлары

- коммерциячел булмаган оешмаларга финанс, 
М0ЛКЭТ, мэгълумати, консультацион ярдэм курсэту 
механизмнарын устеру ;
- жирле узидарэ органнары Ьэм халык арасында 

даими ЭШЛИ торгам хезмэттэшлек системасын 
булдыру ;
- муниципаль берэмлек халкына коммерциячел 

булмаган оешмалар тарафыннан курсэтелэ торгам 
социаль хезмэтлэр елкэсен устеру очен шартлар 
тудыру ;
- коммерциячел булмаган оешмалар 
хезмэткэрлэрен Ьэм ирекле кешелэрне яцадан 
эзерлэу Ьэм укыту ;
- муниципаль берэмлектэ хэйрия эшчэнлеген Ьэм 
иреклелэр хэрэкэтен булэклэу Ьэм стимуллаштыру

6. Программаны 
гамэлгэ ашыру 
сроклары______

2018 -  2020 еллар

7. Программаны 
финанслау кулэме 
Ьэм чыганаклары

Программаны тормышка ашыру очен барлыгы 300,0 
мец сум планлаштырыла. Шул исэптэн район 
бюджеты акчалары:
2018 ел-50,0 мец сум
2019 ел-100,0 мец сум
2020 ел-150,0 мец сум__________________________

8. Нэтижэлелек 
курсэткечлэре

-Нэтижэлелек курсэткечлэре юридик зат статусына 
ИЯ булган коммерциячел булмаган оешмалар санын 
арттыру ;

муниципаль берэмлектэ уздырылган Ижтимагый 
акциялэр Ьэм чаралар санын арттыру ; 
социаль проектлар район Ьэм край конкурсларында 

- катнашкан Ьэм грант алган коммерциячел 
булмаган оешмалар санын арттыру ;
- халыкка курсэтелэ торган социаль хезмэтлэрнец 
санын Ьэм сыйфатын арттыру ;
-муниципаль берэмлек буенча хэйрия эшчэнлеге 

кулэмен арттыру.______________________________



2. Программа методлары белэн проблеманьщ асылы Ьэм карарларньщ
кирэклеген нигезлэу

Гражданлык жэмгыяте уз мэнфэгатьлэренец Ьэм максатларыныц 
уртаклыгын ацлау нигезендэ берлэшергэ омтылучы Ьэм уз проблемаларын 
гына тугел, башка кешелэрнед проблемаларын да мостэкыйль хэл итэ 
алырлык территория халкыньщ ирекле узоешуы нэтижэсе буларак барлыкка 
килэ.
Буген жэмгыять икътисади проблемаларны гына тугел, э моЬим социаль- 
мэдэни проблемаларны да хэл иту кыенлыгына юлыкты. Социаль елкэ 
тармагына остэмэ финанс чараларын жэлеп иту бурычларын хэл итэргэ 
сэлэтле институтларньщ берсе булып, шулай ук икътисад ресурсларын булуне 
оптимальлэштеругэ ярдэм иту тора, ул шулай ук «икътисадньщ оченче 
секторы» дип атала (беренче сектордан - дэулэт учреждениелэреннэн Ьэм 
икенче сектордан аермалы буларак - эшкуарлык олкэсе бизнес- 
предприятиелэреннэн аермалы буларак). Шупа бэйле рэвештэ коммерциячел 
булмаган хужалыкларны устеру социаль елкэне саклап калу Ьэм халыкны 
социаль яклауны тээмин иту эшендэ аеруча актуаль.
Икътисадньщ коммерциячел булмаган секторыныц роле аныц оешмасыныц 
демократия принципларын практикада тормышка ашыру ниятеннэн башка 
гражданлык жэмгыяте узэгенэ эверелуе белэн ацлатыла. Коммерциячел 
булмаган оешмалар аша район жэмэгатьчелеге эгъзалары ирекле инициатива 
курсэту мемкинлеге алалар, бу сизелерлек икътисади нэтижэ генэ тугел, э 
социаль файда да бирэ. Ижтимагый структураларга ия булган потенциалны 
Ьэм энергияне куллану районный социаль, сэяси Ьэм икътисадый елкэлэренец 
алга таба усешен тээмин итэчэк.
«Россия Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары 
турында» 2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль закон 
нигезендэ социаль юнэлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, хэйрия 
эшчэнлегенэ Ьэм ирекле ярдэм курсэтугэ жирле эЬэмияткэ ия мэсьэлэлэр 
кертелде.
2018 елныц 1 гыйнварына Аксубай муниципаль районы территориясендэ 30 
дан артык коммерциячел булмаган оешма эшли, алар гражданнарныц терле 
категориялэре белэн эш алып бара Ьэм халыкка торле социаль хезмэтлэр 
курсэтэ.
Тубэндэ Аксубай районы муниципаль берэмлеге территориясендэ эшчэнлек 
алып баручы коммерцияле булмаган оешмалар буенча мэгълуматлар 
китерелде (1 нче таблица).



Таблица 1.

Аксубай муниципаль районы территориясендэ эшчэнлек алып баручы 
коммерциячел булмаган оешмалар буенча мэгълуматлар

2018 елныц 1 
гыйнварына

Ветераннар, пенсионерлар берлэшмэлэре 1

Дини оешмалар 29

Форпост 1

ТЯГ-Татарстан «ЯЦА ГАСЫР» 1

Бугенге кондэ коммерциячел булмаган оешмалар эшчэнлеге социаль 
характердагы бик тар мэсьэлэлэргэ Ьэм гражданлык инициативаларыныц 
мемкинлеклэренэ кагыла дип атап булмый.
Муниципаль берэмлектэ коммерциячел булмаган сектор усешенец йомшак 
яклары булып тора:
1. Тубэн гражданлык активлыгы;
2. халыкныц ия?тимагый активлыгыныц аерым торлэре усеше тигез тугел;
3. ж:ирле узидарэ органнарыныц Ьэм халыкныц нэтиясэле хезмэттэшлеге 
системасыныц булмавы;
4. коммерцияле булмаган оешма я^итэкчелэрендэ менеджмент Ьэм эш 
башкару елкэсендэ профессиональ Ьэм махсус белем ж;итмэу Ьэм нэтиж;э 
буларак, аларныц эшчэнлегендэ системалылык булмау, планлаштыруныц 
тубэн дэрэжэсе Ьэм уз эшчэнлеклэрендэ программа алымын кулланырга 
уйламау;
5. массакулэм мэгълумат чаралары белэн эшлэугэ эзер булмавы, 
жэмгыятьнец коммерциячел булмаган оешмалар эшчэнлеге турында 
мэгълумат бирунец тубэн дэрэжэсе;
6. коммерциячел булмаган оешмаларныц чиклэнгэн ресурслары -  кеше, 
финанс, техника буенча Башкарма комитеты каршындагы махсус штат 
берэмлеге юк.
7. оешмаларныц узара бэйлэнеше, муниципаль берэмлек дэрэжэсендэ 
жайга салынган эчке элемтэлэр булмау.



Программа граждан жэмгыятен у^^теругэ, гражданлык активлыгы Ьэм 
шэЬэрлелэрнец ирекле инициативалары очен хокукый, икътисадый Ьэм 
оештыру шартларын булдыруга юнэлдерелгэн коммерциячел булмаган 
оешмаларга ярдэм чаралары системасын бил гели.

3. Программаныц максатлары йэм бурычлары

Программаньщ максаты булып тора:
- Коммерциячел булмаган оешмалар эшчэнлегенэ ярдэм иту. 
Максатка ирешу тубэндэге бурычларны хэл иту юлы бел эн момкин: 
коммерциячел булмаган оешмаларга финанс, молкэт, мэгълумати, 

консультацион ярдэм курсэту механизмнарын устеру ;
жирле узидарэ органнары Ьэм халык арасында даими эшли торган 

хезмэттэшлек системасын булдыру ;
муниципаль берэмлек халкына коммерциячел булмаган оешмалар 

тарафыннан курсэтелэ торган социаль хезмэтлэр олкэсен устеру ечен 
шартлар тудыру ;
коммерциячел булмаган оешмалар хезмэткэрлэрен Ьэм ирекле 

кешелэрне яцадан эзерлэу Ьэм укыту ;
муниципаль берэмлектэ хэйрия эшчэнлеген Ьэм иреклелэр 

хэрэкэтен котлау Ьэм стимуллаштыру.

4. Программаны тормышка ашыру нэтижэлелеге критерийлары

Программаны гамэлгэ ашыруныц нэтижэлелеге муниципаль дэрэжэдэ 
халыкныц гражданлык активлыгы торышын характерлаучы сыйфатлы 
Ьэм кулэм курсэткечлэре буенча бэялэнэ.
Чараларны тормышка ашыру нэтиясэсендэ котелэ:
- юридик зат статусына ия булган коммерциячел булмаган оешмалар 
санын арттыру ,
- муниципаль берэмлектэ уздырылган ижтимагый акциялэр Ьэм чаралар 
санын арттыру ,
- социаль проектлар район Ьэм край конкурсларында катнашкан Ьэм 
грант алган коммерциячел булмаган оешмалар санын арттыру ,
- халыкка курсэтелэ торган социаль хезмэтлэрнец санын Ьэм сыйфатын 
арттыру.
- муниципаль берэмлек буенча хэйрия эшчэнлеге кулэмен арттыру.



Программаны тормышка ашыру буенча нэтижэлелекне бэялэу 
критерийларыныц план параметрлары динамикасы

Бэялэу критерийлары Улчэу
берэмлеклэре

Программаны
тормышка

ашыру
башлануга
максатчан

курсэткечнец
эЬэмияте

Программаны
тормышка

ашыру
тэмамланганнан 
соц максатчан 
курсэткечнец 

эЬэмияте
юридик зат статусына ия 
булган коммерциячел 
булмаган оешмалар санын 
арттыру

берэмлек 31 31

муниципаль берэмлектэ 
уздырылган Ижтимагый 
акциялэр Ьэм чаралар 
санын арттыру

берэмлек 115 140

район Ьэм тебэк социаль 
проектларында грантлар 
алган Ьэм катнашкан 
коммерциячел булмаган 
оешмалар санын арттыру

берэмлек 4 7



5. Программа чаралары исемлеге

№

т/б

Район бюджеты чыгымнары суммасы, мен, сум
Чаралар исеме

2018 ел 2019 ел 2020 ел

1 2 3 4 5

1. КБО хезмэткэрлэрен Ьэм ирекле кешелэрне 
эзерлэу, яцадан эзерлэу Ьэм аларныц 
квалификациясен кутэру елкэсендэ ярдэм иту

1,0 1,0 1,0

1.2. С ем и н ар  «С оц иаль п роектлар  конкурсы : гар и задан  алып  
хи сап к а  к адэр»

1,0 1,0 1,0

2. Х эй р и я  Ьэм ирекл ел ек  эш ч эн л ек н е сти м ул л аш ты р у 11 ,0 2 1 ,0 2 1 ,0

2 .1 . “Я хш ы лы к эш л эр гэ аш ы к " х эй р и я  акциясе 5 ,0 10 ,0 10 ,0

2 .2 . Брак авы лларда т е р л е  яш ьтэге Ь эвэск эрлэр  
б ер л эш м эл эр е  оеш ты р у Ьэм аларны ц эш ч эн л еге

5 ,0 10 ,0 10 ,0

2 .3 . Х эй р и я  Ьэм ирекл ел эр  эш ч эн л еген э  йом гак  ясау 1,0 1,0 1,0

3. С оциаль х е зм э т  к ур сэту  е л к э се н  у ст ер у 10 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0

3 .1 . К ом м ер ц и я ч ел  бул м аган  оеш м ал ар  ар асы н да  соц и аль  
проектлар конкурсы

10 ,0 15 ,0 15 ,0

3 .2 . Р айон ны ц к ом м ер ц и яч ел  бул м аган  оеш м алары  Ьэм  
м ун и ц и п ал ь  у ч р е ж д е н и е л эр е  ар асы н д а  соц и аль  
партнерлы к проектлары  конк урсы

5 ,0 5 ,0

4. К ом м ер ц и я ч ел  б у л м аган  оеш м ал ар га  аларны ц  
эш ч эн л еген  оеш ты р уга  с у б с и д и я л эр  б и р у

10 ,0 10 ,0 10 ,0

5. К ом м ер ц и я ч ел  бул м аган  оеш м ал ар га  м ел к эт  я р д эм е  
к ур сэту  (к ом м ер ц и я ч ел  бул м аган  оеш м ал ар  эш ч эн л еге  
еч ен  б у л м эл эр  б и р у )

3 0 ,0 5 0 ,0 1 0 0 ,0

6. К ом м ер ц и я ч ел  бул м аган  оеш м ал ар га  к он сул ьтац и я  
я р д эм е

0 ,0 0 ,0 0 ,0

Барлыгы: 6 2 ,0 1 0 2 ,0 1 5 2 ,0


