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Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасының икътисадый 

үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 

31 октябрь, 823 нче карары белән 

расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан 

Республикасының икътисадый үсеше һәм 

инновацион икътисады» дәүләт 

программасына үзгәрешләр кертү 

хакында 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2014 – 2021 елларга 

Татарстан Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасын раслау турында» 2013 ел, 31 октябрь, 823 нче карары белән 

(Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 28 декабрь, 1078 нче, 

2014 ел, 22 февраль,  109 нчы, 2014 ел, 24 февраль, 118 нче, 2014 ел, 30 апрель, 284 

нче, 2014 ел, 2 июнь, 374 нче, 2014 ел, 17 июнь, 418 нче, 2014 ел, 8 июль, 473 нче, 

2014 ел,  9 июль,  477 нче, 2014 ел, 25 август, 612 нче, 2014 ел, 1 октябрь, 709 нчы,  

2014 ел, 24 ноябрь,  901 нче, 2014 ел, 6 декабрь, 956 нчы,  2014 ел, 31 декабрь, 1083 

нче,  2015 ел, 1 июнь, 390 нчы, 2015 ел, 24 июнь, 459 нчы, 2015 ел, 25 июнь, 460 

нчы, 2015 ел,  28 июль, 549 нчы, 2015 ел, 16 октябрь, 770 нче, 2015 ел, 30 ноябрь, 

906 нчы, 2015 ел, 28 декабрь,  992 нче, 2016 ел, 31 март, 190 нчы, 2016 ел, 30 апрель, 

268 нче, 2016 ел, 16 декабрь,  940 нчы; 2017 ел, 9 февраль, 73 нче; 2017 ел, 23 июнь, 423 

нче; 2017 ел, 13 июль, 480 нче; 2017 ел, 21 октябрь, 802 нче; 2017 ел, 15 декабрь, 1002 нче; 

2018 ел, 27 июнь, 533 нче; 2018 ел, 20 декабрь, 1192 нче карарлары белән кертелгән 

үзгәрешләрне исәпкә алып) расланган «2014 – 2021 елларга Татарстан 

consultantplus://offline/ref=B86F5DF6DA6541434458A353639BCAC2873098BC7D4DA2EBCEEEFAE49BA0D1AFE9E978A6323ECA4CE8D8BC46FEvAO
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Республикасының икътисадый үсеше һәм инновацион икътисады» дәүләт 

программасына (алга таба – Программа) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

Программа паспортында: 

«Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, Программаны финанслау күләмнәре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар һәм чыга-

наклар буенча бүлеп, 

Программаны 

финанслау күләм-

нәре 

Программаны финанслауның гомуми күләме 39 053 513,53 

мең сум тәшкил итә, шул исәптән Татарстан Республикасы 

бюджеты акчасы исәбеннән – 32 613 351,48 мең сум, җәлеп 

итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 5 776 137,77 мең сум, җәлеп итәргә 

планлаштырыла торган җирле бюджетлар акчасы исәбеннән –

5 374,70 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклар акчасы  

исәбеннән – 658 649,58 мең сум. 

 
Ел  Акча күләме, мең сум 

барлыгы 

 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты  

 

җәлеп ителергә планлаштырылган акча 

федераль  

бюджеттан 

җирле бюд-

жеттан 

бюджет-тан 

тыш 

чыганак-

лардан 

2014 3 669 180,12 1 794 954,55 1 717 775,57** 100,0 156 350,0 

2015 3 778 805,29 1 908 009,59 1 701 821,12*** 150,0 168 824,58 

2016 3 202 255,21 2 457 901,0 596 181,71**** 472,5 147 700,0 

2017 4 426 149,43 4 120 124,88 248 450,26* 1 499,3 56 075,0 

2018 5 522 954,95 5 419 467,55 71 405,8* 906,6 31 175,0 

2019 6 248 377,16 5 464 227,16 751 223,7* 751,3 32 175,0 
2020 6 062 218,46 5 591 251,06 437 044,9* 747,5 33 175,0 
2021 6 143 572,90 5 857 415,70 252 234,7* 747,5 33 175,0 
Бары-

сы  
39 053 513,53 32 613 351,48 

5 776 137,77 5 374,7 658 649,58 

 

Искәрмә: Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, 

тиешле бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен 

тәгаенләнергә тиеш. 
*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Программаны ресурслар 

белән тәэмин итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан 

субсидияләр бирелә торган Россия Федерациясе субъектларын 

конкурс нигезендә сайлап алу йомгаклары буенча ел саен 

билгеләнәчәк. 
**Шул исәптән 193 209,83529 мең сум – Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 ел, 30 декабрь, 

1151 нче карары белән расланган 2011-2013 елларга Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча 

республика программасы чараларын тормышка ашыруга 2012 

– 2013 елларда алынган федераль субсидияләрнең 

үзләштерелми калган, 2014 елда үзләштерелгән акчасы. 
***Шул исәптән 437 206,63906 мең сум – «2014 – 2017 елларга 

Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 
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үстерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка ашыруга 

2014 елда алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми 

калган, 2015 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
****Шул исәптән 1 364,34855 мең сум – «2014 – 2017 елларга 

Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка ашыруга 

2015 елда алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми 

калган, 2016 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
***** Шул исәптән 11 328,6 мең сум – «2014 – 2020 елларга 

Татарстан Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен 

камилләштерү» ярдәмче программасы чараларын тормышка 

ашыруга 2017 елда алынган үзләштерелми калган, 2018 елда 

үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
******Федераль бюджет исәбеннән программаны ресурс белән 

тәэмин итү күләме федераль бюджеттан бюджеттан 

субсидияләр бирелә торган Россия Федерациясе субъектларын 

конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча ел саен 

билгеләнә»;»; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Программаның максатларын һәм бурычларын тормышка 

ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары) һәм 

Программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» юлын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

 
«Еллар буенча 

бүлеп, 

Программаның 

максатларын 

һәм бурычларын 

тормышка 

ашырудан 

көтелә торган 

соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм 

Программаның 

бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Программа чараларын тулы күләмдә тормышка ашыру  

түбәндәгеләргә ирешергә мөмкинлек бирәчәк: 

тулаем төбәк продукт күләмен (алга таба – ТТП) 2013 ел 

дәрәҗәсенә чагыштырма бәяләрдә 2021 елда 15 процентка 

арттыру; 

Татарстан Республикасының бер кешесенә 2021 елга кадәр 

туры чит ил инвестицияләре күләмен 110 АКШ долларга кадәр 

арттыру; 

2017 елга эш белән тәэмин ителгән халыкның гомуми санында 

микропредприятиеләрдә, кече һәм урта предприятиеләрдә һәм 

шәхси эшмәкәрләрдә эш белән тәэмин ителгән хезмәткәрләрнең 

уртача исемлек (тышкы ике урында эшләүдән тыш) саны 

өлешен 26,9 процентка кадәр арттыруга; 

2017 елга кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары санын (шәхси 

эшмәкәрләрне дә кертеп) 1 мең кешегә исәпләгәндә 43 

берәмлеккә кадәр арттыруга; 

сәнәгать җитештерүенең гомуми күләмендә инновацион 

продукция өлешен 19,7 процентка кадәр арттыру; 

тикшерелгән оешмаларның гомуми күләмендә технологик 

инновацияләрне гамәлгә ашыручы оешмаларның чагыштырма 
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авырлыгын 17,5 процентка кадәр арттыру; 

Татарстан Республикасы гариза бирүчеләренең дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтү сыйфатыннан канәгать булу 

дәрәҗәсен 2021 елга 90 процентка кадәр арттыру; 

булу урыны буенча «бер тәрәзә» принцибы буенча дәүләт һәм 

муниципаль хезмәтләр алу мөмкинлеге булган гражданнар 

өлешен (шул исәптән дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең күпфункцияле үзәкләрендә) 2021 елга 90 процентка 

кадәр арттыру; 

урнаштырылган сатып алуларның гомуми өлешендә электрон 

формада ачык аукционнар өлешен 85 процент дәрәҗәсендә 

саклап калу; 

көндәшлекле сатып алулар өлешен (сатуларның гомуми 

суммасыннан катнашучылар саны) 73,16 процентка кадәр 

арттыру; 

тарифларны (бәяләрне) раслау турында гариза белән 

мөрәҗәгать иткән җайга салынулы оешмалар санының 

тарифларны дәүләти җайга салу органы карары кабул ителгән 

оешмалар санына карата 100 процент дәрәҗәсендә 

мөнәсәбәтләрен саклап калу; 

барлык авыл җирлекләрендә генераль планнар эшләү; 

Татарстан Республикасы территориаль планлаштыру схемасына 

еллык төзәтмәләр кертү; 

вакытында бирелгән мәгълүмат материалларының өлешен 

аларның гомуми саныннан 100 процент дәрәҗәсендә саклап 

калу; 

Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг 

комитетында коррупциягә каршы сәясәт чараларын гамәлгә 

ашыру буенча расланган программалар (планнар) белән 

каралган чаралар өлешен 100 проценты дәрәҗәсендә саклап 

калу; 

сатып алуларның конкурент булмаган ысуллары нәтиҗәләре 

буенча төзелгән контрактларның гомуми бәясен 8 процент 

дәрәҗәсендә саклап калу; 

ярдәм күрсәтелгән социаль юнәлешле коммерциячел булмаган 

оешмалар санын кимендә 200 берәмлеккә кадәр арттыру; 

Программада катнашучы предприятиеләрдә хезмәт 

җитештерүчәнлеген ел саен кимендә 5 процентка арттыру; 

Программада катнашучы предприятиеләрдә эш урыннарының 

гомуми санында югары җитештерүчәнлекле эш урыннары 

өлешен 2021 ел ахырына 2017 ел күрсәткеченә карата 1,2 

тапкырга арттыру; 

Кластерда катнашучы оешмаларның бер хезмәткәренә 2021 

елга эшләп чыгаруны бәя ягыннан 6 процентк арттыруа; 

Кластерның ике һәм аннан да күбрәк оешмасы белән берлектә 
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гамәлгә ашырыла торган фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр 

өлкәсендә эшләр һәм проектлар күләмен ел саен 5 процентка 

кадәр арттыру; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары әйләнешен 2014 ел 

күрсәткеченә карата даими бәяләрдә 124,2 процентка кадәр 

арттыру; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектының бер хезмәткәренә 

исәпләгәндә әйләнеш күләмен 2014 ел күрсәткеченә карата 

даими бәяләрдә 119,8 процентка кадәр арттыру; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары әйләнешендә эшкәртү 

сәнәгате өлешен 17,0 процентка кадәр арттыру (шәхси 

эшмәкәрләрне исәпкә алмыйча); 

Татарстан Республикасы экспортының гомуми күләмендә кече 

һәм урта предприятиеләр экспорты өлешен 7,1 процентка кадәр 

арттыру; 

федераль бюджет акчалары исәбеннән кече һәм урта 

эшкуарлыкка дәүләт ярдәмен финанс белән тәэмин итүнең 

гомуми күләмендә монопрофильле муниципаль берәмлекләрдә 

кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендәге чараларны 

гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән акчалар өлешен 10 процентка 

кадәр арттыру; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларыннан аерым юридик 

затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла торган товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар нәтиҗәләре буенча төзелгән 

шартнамәләрнең гомуми хакы күләмендә 25 процентка кадәр, 

шул исәптән кече һәм урта эшкуарлык субъектлары белән 

сатып алулар нәтиҗәләре буенча төзелгән шартнамәләрнең 

еллык хакы күләмендә, аларда катнашучылар бары тик кече һәм 

урта эшкуарлык субъектлары гына катнаша торган кече һәм 

урта эшкуарлык субъектлары белән төзелгән шартнамәләрнең 

еллык бәяләмәсендә 15 процентка кадәр арттыру; 

төбәк проекты кысаларында ярдәм алган кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектлары һәм үзмәшгуль гражданнар санын 

үсеп бара торган нәтиҗә белән 7,3 мең берәмлеккә кадәр 

арттыру;  

бизнес алып бару нигезләрен, финанс грамоталылыгын һәм 

эшмәкәрлек эшчәнлегенең башка күнекмәләренә өйрәтелгән  

кешеләрне 2,248 меңгә кадәр арттыру»; 

 

 

Программаның III бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«III. Программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
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Программаны финанслауның гомуми күләме 39 053 513,53 мең сум тәшкил 

итә, шул исәптән Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән – 32 613 

351,48 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган федераль бюджет акчасы 

исәбеннән – 5 776 137,77 мең сум, җәлеп итәргә планлаштырыла торган җирле 

бюджетлар акчасы исәбеннән –5 374,70 мең сум һәм бюджеттан тыш чыганаклар 

акчасы  исәбеннән – 658 649,58 мең сум. 

 
Ел  Акча күләме, мең сум 

барлыгы 

 

Татарстан 

Республикасы 

бюджеты  

 

җәлеп ителергә планлаштырылган акча 

федераль  

бюджеттан 

җирле бюд-

жеттан 

бюджет-тан тыш 

чыганак-лардан 

2014 3 669 180,12 1 794 954,55 1 717 775,57** 100,0 156 350,0 

2015 3 778 805,29 1 908 009,59 1 701 821,12*** 150,0 168 824,58 

2016 3 202 255,21 2 457 901,0 596 181,71**** 472,5 147 700,0 

2017 4 426 149,43 4 120 124,88 248 450,26* 1 499,3 56 075,0 

2018 5 522 954,95 5 419 467,55 71 405,8* 906,6 31 175,0 

2019 6 248 377,16 5 464 227,16 751 223,7* 751,3 32 175,0 
2020 6 062 218,46 5 591 251,06 437 044,9* 747,5 33 175,0 
2021 6 143 572,90 5 857 415,70 252 234,7* 747,5 33 175,0 

Барысы  39 053 513,53 32 613 351,48 5 776 137,77 5 374,7 658 649,58 

 

Искәрмә: Финанслау күләмнәре фараз характерында була һәм, тиешле 

бюджетлар мөмкинлекләрен исәпкә алып, ел саен тәгаенләнергә тиеш. 
 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Программаны ресурслар белән тәэмин 

итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан субсидияләр бирелә торган Россия 

Федерациясе субъектларын конкурс нигезендә сайлап алу йомгаклары буенча ел 

саен билгеләнәчәк. 
**Шул исәптән 193 209,83529 мең сум – Татарстан Республикасы Министрлар 

Кабинетының 2010 ел, 30 декабрь, 1151 нче карары белән расланган 2011-2013 

елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча 

республика программасы чараларын тормышка ашыруга 2012 – 2013 елларда 

алынган федераль субсидияләрнең үзләштерелми калган, 2014 елда үзләштерелгән 

акчасы. 
***Шул исәптән 437 206,63906 мең сум – «2014 – 2017 елларга Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү» ярдәмче программасы 

чараларын тормышка ашыруга 2014 елда алынган федераль субсидияләрнең 

үзләштерелми калган, 2015 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
****Шул исәптән 1 364,34855 мең сум – «2014 – 2017 елларга Татарстан 

Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү» ярдәмче программасы 

чараларын тормышка ашыруга 2015 елда алынган федераль субсидияләрнең 

үзләштерелми калган, 2016 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 
***** Шул исәптән 11 328,6 мең сум – «2014 – 2020 елларга Татарстан 

Республикасында дәүләт икътисадый сәясәтен камилләштерү» ярдәмче 

программасы чараларын тормышка ашыруга 2017 елда алынган үзләштерелми 

калган, 2018 елда үзләштерергә планлаштырылган акчасы. 



7 
 

******Федераль бюджет исәбеннән программаны ресурс белән тәэмин итү 

күләме федераль бюджеттан бюджеттан субсидияләр бирелә торган Россия 

Федерациясе субъектларын конкурс нигезендә сайлап алу нәтиҗәләре буенча ел 

саен билгеләнә.»; 

 

Программага 2 нче кушымтада: 

«2017-2021 елларга Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль 

дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру 

һәм үстерү» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«2017-2021 елларга 

Татарстан 

Республикасы 

территориясендә 

муниципаль дәрәҗәдәге 

индустриаль (сәнәгать) 

парклар һәм сәнәгать 

мәйданчыкларын 

булдыру һәм үстерү  

ТРБ - - - 1 150 500,0 2 430 248,08 2 593 049,2 2 740 000,0 2 820 000,0 11 733 797,28»; 

 

«Программа буенча барлыгы, шул исәптән:» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Программа 

буенча 

барлыгы, 

шул 

исәптән: 

3 669 180,12 3 778 805,29 3 202 255,21 4 426 149,43 5 522 954,95 6 248 377,16 6 062 218,46 6 143 572,9 39 053 513,53»; 

 

«ТРБ» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«ТРБ 1 794 954,55 1 908 009,59 2 457 901,0 4 120 124,88 5 419 467,55 5 464 227,16 5 591 251,06 5 857 415,7 32 613 351,48»; 

 

«2018 – 2021 елларга Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 1 нче ярдәмче программа):  

1 нче ярдәмче программа паспортында: 

«Ярдәмче программа бурычлары» юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Ярдәмче 

программа 

бурычлары 

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына һәм кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка 

китерүче оешмаларга финанс ярдәменең нәтиҗәлелеген арттыру; 

2. Россия Федерациясе субъектларының дәүләт милке 

объектларына һәм (яки) муниципаль милек объектларына 

капитал салуларны финанслашу; 

3. Яшьләр эшмәкәрлеген үстерүгә ярдәм итү; 

4. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына «бер тәрәзә» 

принцибы буенча хезмәт күрсәтүне оештыру; 
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5. «Кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек 

инициативасына булышлык күрсәтү» илкүләм проектына керүче 

федераль проектларның максатларына, күрсәткечләренә һәм 

нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган төбәк проектларын 

гамәлгә ашыру кысаларында эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару 

шартларын яхшырту; 

 

«Еллар буенча бүлеп, Ярдәмче программаның максатларын һәм бурычларын 

тормышка ашырудан көтелә торган соңгы нәтиҗәләр (нәтиҗәләрне бәяләү 

индикаторлары) һәм Ярдәмче программаның бюджет нәтиҗәлелеге күрсәткечләре» 

юлын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«Еллар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаның 

максатларын 

һәм бурычларын 

тормышка 

ашырудан 

көтелә торган 

соңгы 

нәтиҗәләр 

(нәтиҗәләрне 

бәяләү 

индикаторлары) 

һәм Ярдәмче 

программаның 

бюджет 

нәтиҗәлелеге 

күрсәткечләре 

Ярдәмче программаны тулысынча гамәлгә ашыру 2021 ел 

ахырына кадәр түбәндәгеләрне арттыру мөмкинлеге бирәчәк: 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары әйләнешен 2014 ел 

күрсәткеченә карата даими бәяләрдә 124,2 процентка кадәр; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектының бер хезмәткәренә 

исәпләгәндә әйләнешне 2014 ел күрсәткеченә карата даими 

бәяләрдә 119,8 процентка кадәр; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары әйләнешендә эшкәртү 

сәнәгате өлеше (шәхси эшмәкәрләрне исәпкә алмыйча) 17 

процентка кадәр; 

эшләүче халыкның гомуми санында кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларында эшләүче хезмәткәрләрнең исемлек буенча уртача 

саны (тышкы бергә эшләүдән тыш) 28,2 процентка кадәр; 

Татарстан Республикасы экспортының гомуми күләмендә кече 

һәм урта предприятиеләр экспорт өлеше 7,1 процентка кадәр; 

1 мең кешегә исәпләгәндә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

саны (ш8әхси эшмәкәрләрне дә кертеп) 43 берәмлеккә кадәр; 

федераль бюджет акчалары исәбеннән кече һәм урта 

эшкуарлыкка дәүләт ярдәмен финанс белән тәэмин итүнең 

гомуми күләмендә монопрофильле муниципаль берәмлекләрдә 

кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү өлкәсендәге чараларны 

гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән акчалар өлешен 10 процентка 

кадәр; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларыннан аерым юридик затлар 

тарафыннан гамәлгә ашырыла торган товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алулар нәтиҗәләре буенча төзелгән 

шартнамәләрнең гомуми хакы күләмендә 25 процентка кадәр, 

шул исәптән кече һәм урта эшкуарлык субъектлары белән сатып 

алулар нәтиҗәләре буенча төзелгән шартнамәләрнең еллык хакы 

күләмендә, аларда катнашучылар бары тик кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары гына катнаша торган кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары белән төзелгән шартнамәләрнең еллык 
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бәяләмәсендә 15 процентка кадәр арттыру; 

теркәлгән үзмәшгуль гражданнар санын арта баручы нәтиҗә 

белән 60 меңгә кадәр; 

төбәк проекты кысаларында ярдәм алган кече һәм урта 

эшмәкәрлек  субъектлары һәм үзмәшгуль гражданнар санын арта 

баручы нәтиҗә белән 7,3 мең берәмлеккә кадәр;  

экспорт юнәлешле кече һәм урта эшмәкрлек субъектларына 

ярдәм күрсәтүне координацияләү үзәкләре (агентлыгы) ярдәме 

белән экспортка чыгарылган кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары санын 234 берәмлеккә кадәр; 

микрофинанс оешмаларының кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларына гамәлдәге микрозаймнары саны арта баручы 

нәтиҗә белән 591 берәмлеккә кадәр; 

төбәк гарантия оешмалары тарафыннан гарантия ярдәме белән 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына күрсәтелгән финанс 

ярдәме күләме арта баручы нәтиҗә белән 6,4 млрд. сумга кадәр; 

төбәк проектында катнашу нәтиҗәләре буенча кече һәм урта 

эшмәкәрлек өлкәсендә эшләүче төбәк проектында катнашучы 

физик затлар саны 2,373 мең кешегә кадәр; 

төбәк проектында катнашучылар тарафыннан яңа төзелгән кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны 316 берәмлеккә кадәр; 

бизнес алып бару нигезләренә, финанс грамоталылыгына һәм 

эшмәкәрлек эшчәнлегенең башка күнекмәләренә өйрәтелгән кеше  

саны 2,248 меңгә кадәр; 

төбәк проектында катнашучы физик затлар саны – 12,663 мең 

кешегә кадәр»;  

 

1 нче ярдәмче программаның I бүлегенә түбәндәге эчтәлекле бүлекчә өстәргә: 

 

«Ккече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативаларына ярдәм итү» 

илкүләм проекты кысаларында Татарстан Республикасының төбәк проектларын 

гамәлгә ашыру» 

 

Россия Федерациясе Президентының «2024 елга кадәрге чорга Россия 

Федерациясе үсешенең илкүләм максатлары һәм стратегик бурычлары турында» 

2018 елның 7 маендагы 204 номерлы Указын гамәлгә ашыру кысаларында Татарстан 

Республикасында биш төбәк проекты аша гамәлгә ашырыла торган «Кече һәм урта 

эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативаларына ярдәм итү» илкүләм проекты 

расланды: 

1. Эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару шартларын яхшырту.  

Проектны гамәлгә ашыруның төп максаты – кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына (алга таба – КУЭ) мөлкәти ярдәм күрсәтүне киңәйтү, шулай ук 

үзмәшгуль гражданнар өчен эшчәнлек алып баруда уңай шартлар тудыру. Проект 

нәтиҗәләре түбәндәгеләргә юнәлдерелә: 

көндәшлекне үстерүгә ярдәм итү буенча «юл картасы» эшләү;  
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үзмәшгуль гражданнарга консультация һәм белем бирү ярдәме күрсәтү буенча 

чаралар комплексын эшләү;  

электрон ресурслар аша милек исемлегенә керүне тәэмин итү. 

2. Татарстан Республикасы КУЭ субъектларының финанс ярдәменә, шул 

исәптән ташламалы финанслауга үтемлелеген киңәйтү.  

Проектны гамәлгә ашыруның төп максаты – КУЭ субъектларына, 

индивидуаль эшмәкәрләрне дә кертеп, бирелә торган финанс ярдәме күләмен, 

ташламалы кредитлар күләмен арттыру. 

Проект нәтиҗәләре түбәндәгеләргә юнәлдерелде: 

илкүләм гарантия системасы кысаларында кредит-гарантияле ярдәм күрсәтү;  

төбәк лизинг компаниясе эшләвен исбатлау;  

кредитлар һәм лизинг түләүләре буенча процент ставкасын түләү чыгымнарын 

компенсацияләүгә субсидияләр бирү;  

микрозаймнар бирү, шул исәптән үзмәшгуль гражданнар өчен дә. 

3. Татарстан Республикасы КУЭ субъектларының акселерациясе. 

Проектны гамәлгә ашыруның төп максаты – кече һәм урта эшмәкәрлек 

өлкәсендә эшләүчеләр санын арттыру һәм ярдәм алган КУЭ субъектлары санын 

арттыру. Проект нәтиҗәләре түбәндәгеләргә юнәлдерелде: 

КУЭ субъектларының җитештерү мәйданнарына һәм бүлмәләренә ташламалы 

үтеп керүен тәэмин итү; 

тәэмин итүчеләр кысаларында КУЭны үстерүне стимуллаштыру 

максатларында КУЭ үсешенең индивидуаль планнарын эшләү;  

«Минем бизнес» үзәге хезмәт күрсәтә торган КУЭ субъектлары өлешен 

арттыру;  

моношәһәрләрдә аларның үсешен тизләтү максатларында КУЭ субъектларына 

ярдәм күрсәтү. 

4. Фермерларга ярдәм итү системасын булдыру һәм авыл кооперациясен 

үстерү.  

Проектны гамәлгә ашыруның төп максаты – агросәнәгать комплексы 

өлкәсендә КУЭ субъектлары санын арттыру, шул исәптән крестьян (фермер) 

хуҗалыкларына (алга таба – КФХ) грант ярдәме исәбенә хуҗалыкларны булдыру 

һәм үстерү һәм  авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларын үстерү. 

«Фермерларга ярдәм итү системасын булдыру һәм авыл кооперациясен 

үстерү» төбәк проектын гамәлгә ашыру Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы 

һәм азык-төлек министрлыгына йөкләнгән. Проект нәтиҗәләре түбәндәгеләргә 

юнәлдерелде: 

КФХга грант ярдәме;  

авыл хуҗалыгы кооперативларына сатып алынган авыл хуҗалыгы 

продукциясе чыгымнарын каплауга субсидияләр бирү;  

«Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү 

компетенцияләр үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе эшчәнлеген тәэмин итүгә 

субсидияләр бирү. 

5. Эшмәкәрлекне популярлаштыру. 

Проектны гамәлгә ашыруның төп максаты – Татарстан Республикасы халкы 

арасында эшмәкәрлекнең уңай образын формалаштыру, шулай ук гражданнарның 
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төрле категорияләрен, шул исәптән үзмәшгульләрне дә кертеп, КУЭ секторына 

җәлеп итү, шул исәптән КУЭның яңа субъектларын булдыру. Проект нәтиҗәләре 

түбәндәгеләргә юнәлдерелде: 

конкурслар, шул исәптән халыкара дәрәҗәдәге – Worldskills, «Эшлекле 

мохит», «Син – Эшмәкәр», «Алтын йөзлек " проектлары үткәрү;  

«Перезагрузка» форумын, «Россиянең яшь эшмәкәре» Бөтенроссия 

конкурсының төбәк этабын үткәрү; 

1 нче ярдәмче программаның  II бүлегендә:  

тугызынчы һәм унынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«Кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм 

итү» илкүләм проектына керүче федераль проектларның максатларына, 

күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган төбәк проектларын 

гамәлгә ашыру кысаларында эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару шартларын 

яхшырту. 

Ярдәмче программаның төп чаралары Ярдәмче программа максатларыннан 

һәм бурычларыннан чыгып формалаштырылды. Шул ук вакытта һәр мәсьәләне хәл 

итү кысаларында эшмәкәрләрнең санын арттыру өлешендә дә, бизнесны үстерү 

өлешендә дә эшмәкәрлеккә ярдәм итүгә һәм үстерүгә юнәлдерелгән чаралар 

каралган, бу яңа эш урыннары булдыруны күздә тота.»; 

түбәндәге эчтәлекле унберенче абзац өстәргә: 

«2018-2021 елларга Татарстан Республикасында КУЭ субъектларына ярдәм 

чаралары эшләгәндә эшмәкәрләрнең бәйсез сораштырулары мәгълүматлары исәпкә 

алынган.»; 

1 нче ярдәмче программаның II бүлегендәге «Ярдәмче программаның төп 

чаралары тасвирламасы» бүлекчәсендә: 

унҗиденче – егерме алтынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«бизнес-инкубатор процессларын үстерү һәм бизнес-инкубаторларның 

агымдагы эшчәнлеген тәэмин итү. 

Яшьләр эшмәкәрлеген үстерүгә ярдәм итү буенча бурычларны гамәлгә ашыру 

кысаларында яшьләр инновацияле иҗаты үзәкләрен булдыру һәм үстерү буенча 

чаралар каралган. 

Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына «бер тәрәзә» принцибы буенча 

хезмәт күрсәтүне оештыру бурычларын гамәлгә ашыру кысаларында КУЭ 

субъектлары өчен КФҮләрдә бизнес өчен хезмәт күрсәтү дәвам итәчәк. 

Эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару шартларын яхшырту бурычын гамәлгә 

ашыру кысаларында «Кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек 

инициативасына ярдәм итү» илкүләм проектына керүче федераль проектларның 

максатларына, күрсәткечләренә һәм нәтиҗәләренә ирешүне тәэмин итә торган төбәк 

проектларын гамәлгә ашыру кысаларында түбәндәге чаралар каралган: 

төбәк гарантия оешмасын үстерү; 

дәүләт микрофинанс оешмасын үстерү; 

«Минем бизнес» үзәкләрендә КУЭ субъектларына хезмәт күрсәтү, сервислар 

һәм ярдәм чаралары күрсәтү»; 

моношәһәрләрдә КУЭ субъектларын тизләтелгән үстерү максатларында төбәк 

гарантия оешмасын үстерү; 
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моношәһәрләрдә КУЭ субъектларын тизләтелгән үстерү максатларында 

дәүләт микрофинанс оешмаларын үстерү; 

КУЭ экспорт юнәлешле субъектларына ярдәм күрсәтүне координацияләү 

үзәге үсеше;»; 

бүлекчәгә түбәндәге эчтәлекле егерме җиденче – утыз дүртенче абзацлар 

өстәргә: 

«КУЭ субъектларының җитештерү мәйданнарына һәм бүлмәләренә 

производство һәм инновацион компанияләрне булдыру (үстерү) максатларында 

ташламалы үтемлелеген тәэмин итү; 

эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү һәм һәр максатчан төркем өчен үз 

бизнесларын булдыруга ярдәм итү чараларын гамәлгә ашыру, шул исәптән яшь 

эшкуарлар бергәлеге булдыруга ярдәм итү һәм остазлык институтын үстерүне 

кертеп. 

Моннан тыш, бүтән чаралар да каралган, шул исәптән: 

КУЭ субъектларына мәгълүмати ярдәм күрсәтү һәм үз бизнесын оештыруны 

популярлаштыру буенча кампанияләр оештыру; 

Татарстан Республикасында хакимият һәм бизнесның үзара хезмәттәшлеге 

системасын оештыру; 

«Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм күрсәтү һәм аны 

үстерү программаларын гамәлгә ашыру үзәге» дәүләт казна учреждениесе 

эшчәнлеген тәэмин итү. 

Ярдәмче программаның максатлары һәм бурычлары киселешендә төп 

чаралары исемлеге әлеге Ярдәмче программага кушымтада күрсәтелгән. 

Ярдәмче программаны тормышка ашыру вакыты: 2018 – 2021 еллар.»; 
 

1 нче ярдәмче программаның V бүлегендә: 

унберенче – унтугызынчы абзацларны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«теркәлгән үзмәшгуль гражданнар санын 60 меңгә кадәр арттыру, үсә баручы 

нәтиҗә белән; 

төбәк проекты кысаларында ярдәм алган КУЭ субъектлары һәм үзмәшгуль 

гражданнар санын үсә баручы нәтиҗә белән 7,3 мең берәмлеккә кадәр арттыру; 

КУЭ экспорт юнәлешле субъектларына ярдәм күрсәтүне координацияләү 

үзәкләре (агентлыгы) ярдәме белән экспортка чыгарылган КУЭ субъектлары санын 

234 берәмлеккә кадәр арттыру; 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына микрофинанс оешмаларының 

гамәлдәге микрозаймнары санын үсә баручы нәтиҗә белән 591 берәмлеккә кадәр 

арттыру; 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына күрсәтелгән финанс ярдәме күләмен 

тәэмин итү, төбәк гарантия оешмалары тарафыннан гарантия ярдәме белән арта 

торган нәтиҗә белән, 6,4 млрд. сумга кадәр арттыру; 

төбәк проектында катнашу нәтиҗәләре буенча КУЭ өлкәсендә эшләүче төбәк 

проектында катнашучы физик затлар санын 2,373 мең кешегә кадәр арттыру; 

төбәк проектында катнашучылар тарафыннан яңа барлыкка килгән КУЭ 

субъектлары санын 316 берәмлеккә кадәр арттыру; 
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бизнес алып бару нигезләрен, финанс грамоталылыгын һәм эшмәкәрлек 

эшчәнлегенең бүтән күнекмәләренә өйрәтелгәннәр күләмен 2,248 меңгә кадәр 

арттыру; 

төбәк проектында катнашучы физик затлар санын 12,663 мең кешегә кадәр 

арттыру.»; 

түбәндәге эчтәлекле егерменче – утызынчы абзацлар өстәргә: 

«1) КУЭ субъектларының конкуренциягә сәләтен арттыру; 

2) КУЭка ярдәм күрсәтү инфраструктурасын үстерү; 

3) яшьләр эшмәкәрлеге системасын үстерү, талантлы яшьләргә ярдәм итү; 

4) технологик эшмәкәрлек системасын үстерү; 

5) импортны алыштыру программалары кысаларында КУЭ субъектлары 

тарафыннан товарлар һәм хезмәт күрсәтүләрне арттыру; 

6) КУЭ субъектларының финанс һәм матди ресурсларга үтемлелеген тәэмин 

итүче механизмнарны камилләштерү; 

7) КУЭ үсешен тоткарлый торган административ киртәләрне һәм 

каршылыкларны бетерүгә ярдәм итүгә юнәлдерелгән механизмнарны үстерү; 

8) эшмәкәрлек эшчәнлеге белән кызыксынуны арттыру хисабына халыкның 

эшлекле активлыгын үстерү; 

9) эшмәкәрлек өлкәсендә рационализаторлык һәм уйлап табу эшчәнлегенә 

ярдәм итүнең нәтиҗәле механизмнарын формалаштыру; 

10) яшьләрне инновацион эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итүне 

активлаштыру; 

11) «эшмәкәрлек культурасыбарлыкка килү».»; 

 

1 нче ярдмәче программага кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә (карарга 

теркәлә); 

 

«2017-2020 елларга Татарстан Республикасы территориясендә муниципаль 

дәрәҗәдәге индустриаль (сәнәгать) парклар һәм сәнәгать мәйданчыкларын булдыру 

һәм үстерү» ярдәмче программасында (алга таба – 2 нче ярдәмче программа):  

2 нче ярдәмче программа исемендә «2017 – 2020 елларга» сүзләрен «2017 – 

2021 елларга» сүзләренә алмаштырырга;  

2 нче ярдәмче программа паспортының «Еллар һәм чыганаклар буенча бүлеп, 

Ярдәмче программаны финанслау күләмнәре» юлын түбәндәге редакциядә бәян 

итәргә: 

 

«Еллар һәм 

чыганаклар буенча 

бүлеп, Ярдәмче 

программаны 

финанслау 

күләмнәре 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән 

ярдәмче программаны финанслауның күләме 11 733 797,28 

мең сум тәшкил итә. 
 

Ел Акча күләме, мең сум 

барлыгы Татарстан 

Республикасы 

бюджеты  

 

федераль 

бюджет 
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2017 1 150 500,0 1 150 500,0 * 

2018 2 430 248,08 2 430 248,08 * 

2019 2 593 049,2 2 593 049,2 * 

2020 2 740 000,0 2 740 000,0 * 

2021 2 820 000,0 2 820 000,0 * 

Барысы 11 733 797,28 11 733 797,28 * 

 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Ярдәмче 

программаны ресурслар белән тәэмин итү күләме 

бюджетларына федераль бюджеттан кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дәүләт ярдәме күрсәтү өчен субсидияләр 

бирелә торган Россия Федерациясе субъектларын сайлап алу 

йомгаклары буенча ел саен билгеләнә»; 

 

2 нче ярдәмче программаның IV бүлеген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 

«IV. Ярдәмче программаның ресурслар белән тәэмин ителешен нигезләү 
 

Татарстан Республикасы бюджеты акчасы исәбеннән ярдәмче программаны 

финанслауның күләме 11 733 797,28 мең сум тәшкил итә: 

 

Ел Акча күләме, мең сум 

барлыгы шул исәптән 

Татарстан Республикасы 

бюджетыннан  

 

федераль 

бюджеттан 

2017 1 150 500,0 1 150 500,0 * 

2018 2 430 248,08 2 430 248,08 * 

2019 2 593 049,2 2 593 049,2 * 

2020 2 740 000,0 2 740 000,0 * 

2021 2 820 000,0 2 820 000,0 * 

Барысы 11 733 797,28 11 733 797,28 * 

*Федераль бюджет акчасы исәбеннән Ярдәмче программаны ресурслар белән 

тәэмин итү күләме бюджетларына федераль бюджеттан кече һәм урта эшмәкәрлеккә 

дәүләт ярдәме күрсәтү өчен субсидияләр бирелә торган Россия Федерациясе 

субъектларын сайлап алу йомгаклары буенча ел саен билгеләнә.»; 

2 нче ярдәмче программага 1 нче кушымтаны яңа редакциядә бәян итәргә 

(карарга теркәлә). 

 

 

Татарстан Республикасы 

Премьер-министры                  А.В.Песошин 


