
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ М0СЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
СОВЕТЫНЫЦ IIIЧАКЫРЫЛЫШ XXXII СЕССИЯСЕ 

К А Р А Р № 131 

Меслим «20» февраль 2019 ел 

2019-2023 елларга 
Меслим муниципаль районында кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 

программасын раслау турында 

2003 елныц 6 октябрендэге «Россия Федерациясендэ жирле узидарэ 
оештыруныц гомуми принциплары турында» 1Э1-ФЗ санлы Федераль законы, 
2007 елньщ 24 июлендэге «Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлекне 
устеру турында» 209-ФЗ санлы Федераль законы, «Меслим муниципаль районы» 
муниципаль берэмлеге Уставы нигезендэ, Татарстан Республикасы Меслим 
муниципаль районы Советы К АР АР ИТТЕ: 

1. 2019-2023 елларга Меслим муниципаль районында кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру программасын (алга таба Программа) №1 кушымта 
нигезендэ расларга. 

2. Элеге карарны Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районыныц 
рэсми сайтында Ьэм Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ 
Татарстан Республикасы хокукый мэгълуматыныц рэсми порталында 
урнаштырырга. 

3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны Меслим муниципаль район 
башлыгы урынбасары А.М. Эхмэтж;ановка йеклэргэ. 

Меслим муниципаль 
район Советы рэисе 

Меслим муниципаль 
район Башлыгы, 

Р.Х. Муллин 



2019 елнын 20 февралендэге 
131 санлы Татарстан Республикасы 
Меслим муниципаль район 
Советыньщ карарына 
№1 кушымта 

Татарстан Республикасы 
Меслим муниципаль 
районы Советынын 
« » № 
карары белэн 
РАСЛАНДЫ 

Р.Х. Муллин 

2019-2023 ЕЛЛАРГА МвСЛИМ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНДА КЕЧЕ ЬЭМ 

УРТА ЭШКУАРЛЫКНЫ УСТЕРУ 
ПРОГРАММАСЫ 

Меслим, 2019 ел 



ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ 

Программа исеме «2019-2023 елларга Меслим муниципаль районында 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру программасы» 
(алга таба - Программа) 

Программа эшлэу ечен 
нигез 

2007 елнын 24 июлендэге «Россия Федерациясендэ 
кече Ьэм урта эшмэкэрлекне устеру турында» 209-
ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан 
Республикасында кече Ьэм урта эшкуарлыкны 
устеру турында» 2010 елнын 21 гыйнварындагы 7-
ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы. 
«Авыл хущалыгын устеру турында»2006 елнын 29 
декабрендэге 264-ФЗ номерлы Федераль законнын 
утэлеше, «2013-2020 елларга Татарстан 
Республикасында авыл хущалыгын устеру Ьэм авыл 
хущалыгы продукциясе, чимал Ьэм азык-телек 
базарларын щайга салу» Дэулэт программасын 
раслау турында» Татарстан Республикасы 
Министрлар Кабинетынын 2013 елнын 8 
апрелендэге 235 номерлы карары Ьэм Татарстан 
Республикасы территориясендэ шэхси ярдэмче 
хущалыкларны устеругэ дэулэт ярдэме турында 
«2016 елнын 12 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы законы» 

Программанын заказчысы Меслим муниципаль районы Башкарма комитеты 
Программанын теп 
эшлэучесе 

Меслим муниципаль районы Башкарма 
комитетынын территориаль усеш булеге; 
Меслим муниципаль районынын авыл хущалыгы 
Ьэм азык-телек идарэсе; 

Программаны 
башкаручылар 

• Меслим муниципаль районы щирле узидарэ 
органнары (алга таба-щирле узидарэ органнары); 

• Меслим муниципаль районы Башкарма 
комитеты булеклэре; 

• Меслим муниципаль районынын авыл 
хущалыгы Ьэм азык-телек идарэсе; 

• Кече Ьэм урта эшкуарлыкка ярдэм иту 
оешмалары; 

• Физик затлар, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары, хущалык итунен кече формалары. 

Программада Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары, хущалык 



Катнашучылар итунен кече формалары. 
Программанын Максаты • кече Ьэм урта эшкуарлыкнын нэтищэле 

эшчэнлеге Ьэм усеше ечен шартлар тудыру, шулай 
ук Татарстан Республикасы Меслим муниципаль 
районынын социаль-икътисадый усеш бурычларын 
хэл итугэ керткэн елешен арттыру; 
• Меслим муниципаль районынын тулаем 
территориаль продуктында эшмэкэрлек 
секторынын елешен арттыру; 
• район бюджетына салымнар Ьэм башка 
тулэулэр керуне арттыру; 
• Меслим муниципаль районы Кече Ьэм урта 
эшмэкэрлекнен конкурентлылык сэлэтен арттыру; 
• кече бизнес елкэсендэ эшлэуче хезмэткэрлэр 
санын арттыру; 
• авыл халкынын тормыш сыйфатын яхшырту; 
• авыл щирлегендэ яшэу ечен унайлы шартлар 
тудыру; 
• туризм усеше ечен унайлы оештыру-хокукый 
Ьэм икътисадый шартлар тудыру. 

Программанын Бурычлары 1. Унай эшлекле климатны тээмин иту; 
2. Кулланучылар кооперациясен устеру; 
3. Эшкуарлык субъектларынын финанс 
ресурсларына керуен кинэйту, шул исэптэн 
бюджеттан тыш акчаларны щэлеп иту аша да; 
4. ^иЬазлар Ьэм технологиялэр лизингын устеру; 
5. Эшкуарлык субъектларына финанс-мелкэт Ьэм 
оештыру-методик ярдэм курсэту; 
6. Кече Ьэм урта бизнесны устеру 
инфраструктурасы объектларын булдыру Ьэм 
устеру; 
7. Кече Ьэм урта бизнес усешенен естенлекле 
юнэлешлэренэ ярдэм иту; 
8. Эшсез халыкны кече Ьэм урта бизнес елкэсенэ 
щэлеп иту ечен естэмэ стимуллар булдыру; 
9. Кече Ьэм урта бизнеснын социаль 
щаваплылыгын Ьэм нэтищэлелеген кутэру; 
10. Шэхси ярдэмче хущалыкларны устеру ечен 
шартлар тудыру; 
11. К(Ф)Х Ьэм шэхси ярдэмче хущалыкларда 
сыерларнын баш санын арттыру; 



12. Авыл хущалыгы билгелэнешендэге щирлэрдэн, 
буш терлекчелек биналарыннан, биналардан, 
корылмалардан нэтищэле файдалануга ярдэм иту. 
13. Тарихи-мэдэни Ьэм табигый мирасны торгызу, 
саклау Ьэм рациональ файдалану. 

Программаны тормышка 
ашыру сроклары Ьэм 
этаплары 

2019-2023 еллар 

Программаны финанслау 
чыганаклары 

Барлыгы - агымдагы финанслау 7 500 мен сум, шул 
исэптэн: 
- щирле бюджет-7 500 мен сум 
(2019 ел - 1 500 мен сум; 
2020 ел - 1 500 мен сум 
2021 ел - 1 500 мен сум 
2022 ел - 1 500 мен сум 
2023 ел - 1 500 мен сум); 

Программаны финанслау кулэме Меслим 
муниципаль районы бюджетыннан ел саен 
чираттагы финанс елына Татарстан Республикасы 
Законы нигезендэ аныкланачак. 

Программаны ресурс белэн тээмин иту кулэме 
Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын 
гамэлгэ ашыру хисабына республика бюджетыннан 
кече Ьэм урта эшмэкэрлеккэ Ьэм шэхси ярдэмче 
хущалыкларга дэулэт ярдэме курсэтугэ субсидиялэр 
биру йомгаклары буенча билгелэнэчэк. 
Программаны финанслау кулэме фаразланган 
характерга ия Ьэм, тиешле бюджетларнын 
мемкинлеклэрен исэпкэ алып, ел саен тезэтмэлэр 
кертелергэ тиеш. 

Программанын утэлешен 
контрольдэ тоту 

Программаны тормышка ашыруны Меслим 
муниципаль районы Башкарма комитеты 
контрольдэ тота 

Кереш 

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары - «Россия Федерациясендэ кече Ьэм 
урта эшкуарлыкны устеру турында» 2007 елнын 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы 
Федераль закон шартлары нигезендэ, кече предприятиелэргэ, шул исэптэн 
микропредприятиелэргэ Ьэм урта предприятиелэргэ кертелгэн кертелгэн хущалык 
итуче субъектлар (юридик затлар Ьэм шэхси эшмэкэрлэр). 

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм иту - Россия Федерациясе 



субъектларынын дэулэт программаларын (ярдэмче программаларын), муниципаль 
программаларны (ярдэмче программаларын) устеругэ юнэлдерелгэн чараларны уз 
эченэ алган, Россия Федерациясе субъектларынын дэулэт программалары 
(ярдэмче программалары), Россия Федерациясе дэулэт программалары (ярдэмче 
программалары) Ьэм муниципаль программалар (Ярдэмче программалар) 
нигезендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру максатларында гамэлгэ ашырыла 
торган), кече Ьэм урта эшкуарлык субьектларына ярдэм инфраструктурасын 
барлыкка китеруче Россия Федерациясе дэулэт хакимияте органнары, Россия 
Федерациясе субъектларынын дэулэт хакимияте органнары, щирле узидарэ 
органнары оешмаларынын эшчэнлеге. 

Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ теркэлгэн Ьэм федераль закон белэн билгелэнгэн тиешле шартларга 
туры килгэн, Меслим муниципаль районы территориясендэ эшчэнлек алып 
баручы Ьэм тубэндэге шартларга туры килэ торган хущалык щэмгыятьлэре, 
хущалык партнерлыклары, щитештеру кооперативлары, авыл хущалыгы 
кулланучылар кооперативлары, крестьян (фермер) хущалыклары Ьэм шэхси 
эшмэкэрлэр керэ: 

1) юридик затлар ечен - Россия Федерациясенен, Россия Федерациясе 
субъектларынын, муниципаль берэмлеклэрнен, чит ил юридик затларынын, чит 
ил гражданнарынын, ищтимагый Ьэм дини оешмаларнын (берлэшмэлэрнен), 
хэйрия Ьэм башка фондларнын курсэтелгэн юридик затларнын устав (щыелма) 
капиталында (пай фондында) егерме биш проценттан (акционерлык инвестиция 
фондлары Ьэм ябык пай инвестиция фондлары активларыннан тыш) артмаска 
тиеш, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары булмаган бер яки берничэ юридик 
затка караган катнашу елеше егерме биш проценттан артмаска тиеш; 

2) Хезмэткэрлэрнен уртача саны алдагы календарь ел ечен, кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларынын Ьэр категориясе ечен хезмэткэрлэрнен уртача 
санынын тубэндэге чик курсэткечлэреннэн артмаска тиеш: 

а) урта предприятиелэр ечен йез дэ бердэн ике йез илле кешегэ кадэр; 
б) кече предприятиелэр ечен йез кешегэ кадэр; кече предприятиелэр 

арасында микропредприятиелэр булеп бирелэ - унбиш кешегэ кадэр. 
3) Федераль законда курсэтелгэн талэплэрнен берсенэ туры килэ торган 

хущалык щэмгыятьлэренен, хущалык партнерлыкларынын, щитештеру 
кооперативларынын, авыл хущалыгы кулланучылар кооперативларынын, 
крестьян (фермер) хущалыкларынын Ьэм шэхси эшкуарларнын алдагы календарь 
елында эшмэкэрлек эшчэнлеген башкарудан алынган Кереме (ул салымнар Ьэм 
щыемнар турында Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн тэртиптэ 
билгелэнэ), эшчэнлекнен барлык гамэлгэ ашырыла торган терлэре буенча 
суммалана, барлык салым режимнары буенча кулланыла Ьэм кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларынын Ьэр категориясе ечен Россия Федерациясе Хекумэте 
тарафыннан билгелэнгэн ин чик курсэткечлэрдэн артмаска тиеш. 

Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларына ярдэм инфраструктурасы булып, 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларын тезу ечен шартлар тудыру Ьэм аларга 
ярдэм иту ечен, Россия Федерациясе дэулэт программаларын (ярдэмче 
программаларын), Россия Федерациясе субъектлары дэулэт программаларын 
(ярдэмче программаларын), муниципаль программаларны гамэлгэ ашырганда 
дэулэт Ьэм муниципаль ихтыящларны тээмин иту ечен, товарлар сатып алу, 



эшлэр, хезмэт курсэтулэрне тээмин итучелэр (башкаручылар, подрядчиклар) 
сыйфатында булдырыла торган яки уз эшчэнлеген гамэлгэ ашыручылар 
сыйфатында щэлеп ителэ торган коммерцияле Ьэм коммерцияле булмаган 
оешмалар системасы тора. 

Юридик затларга (дэулэт (муниципаль) учреждениелэренэ, шэхси 
эшмэкэрлэргэ, шулай ук физик затларга - эш, хезмэт курсэтучелэргэ, товар 
щитештеручелэргэ субсидиялэр алынмыйча калган керемне каплау Ьэм (яки) 
финанс тээминаты (кайтару) эшлэре башкару хезмэтлэрен курсэтугэ бэйле 
чыгымнарны каплау максатларында тулэусез Ьэм кире кайтарылмый торган 
нигездэ бирелэ (подакцизлы товарлардан, щинел машина Ьэм мотоциклдан, РФ 
территориясендэ устерелгэн виноградтан щитештерелгэн шэраб продуктларыннан 
тыш). 

1. Программаньщ максатлары Ьэм бурычлары 

Муниципаль программанын максатлары: 
• кече Ьэм урта эшкуарлыкнын нэтищэле эшчэнлеге Ьэм усеше ечен шартлар 

тудыру, шулай ук анын Татарстан Республикасы Меслим муниципаль 
районынын социаль-икътисадый усеш бурычларын хэл итугэ керткэн 
елешен арттыру.; 

• Меслим муниципаль районынын тулаем территориаль продуктында 
эшмэкэрлек секторынын елешен арттыру; 

• район бюджетына салымнар Ьэм башка тулэулэр керуне арттыру 
• Меслим муниципаль районы Кече Ьэм урта эшмэкэрлекнен 

конкурентлылык сэлэтен арттыру; 
• кече бизнес елкэсендэ эшлэуче хезмэткэрлэр санын арттыру; 
• авылда халыкнын тормыш сыйфатын яхшырту; 
• авыл щирлегендэ яшэу ечен унайлы шартлар тудыру; 

туризмны устеру ечен унайлы оештыру-хокукый Ьэм икътисадый шартлар 
тудыру; 

Муниципаль программанын бурычлары: 

1. Унай эшлекле климатны тээмин иту; 
2. Кулланучылар кооперациясен устеру; 
3. Эшкуарлык субъектларынын финанс ресурсларына керуен кинэйту, 

шул исэптэн бюджеттан тыш акчаларны щэлеп иту аша; 
4. ^иЬазлар Ьэм технологиялэр лизингын устеру; 
5. Эшкуарлык субъектларына финанс-мелкэт Ьэм оештыру-методик ярдэм 

курсэту; 
6. Кече Ьэм урта бизнесны устеру инфраструктурасы объектларын 

булдыру Ьэм устеру; 
7. Кече Ьэм урта бизнес усешенен естенлекле юнэлешлэренэ ярдэм иту; 
8. Эшсез халыкны кече Ьэм урта бизнес елкэсенэ щэлеп иту ечен естэмэ 

стимуллар булдыру; 
9. Кече Ьэм урта бизнеснын социаль щаваплылыгын Ьэм нэтищэлелеген 

кутэру; 



10. Шэхси ярдэмче хущалыкларны устеру ечен шартлар тудыру; 
11. К(Ф)Х Ьэм шэхси ярдэмче хущалыкларда сыерларнын баш санын 

арттыру. 
12. Авыл хущалыгы билгелэнешендэге щирлэрдэн, буш терлекчелек 

биналарыннан, корылмалардан нэтищэле файдалануга ярдэм иту. 
13. Тарихи-мэдэни Ьэм табигый мирасны торгызу, саклау Ьэм рациональ 

файдалану. 

2. Агымдагы хэлне анализлау, кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру 
проблемаларын бэялэу 

Кече Ьэм урта предприятиелэр Меслим муниципаль районы икътисадында 
меЬим роль уйный. Кече предприятиелэр мобиль Ьэм алар икътисадтагы 
бушлыкны артык югары дэрэщэдэге керемнэр белэн тутыралар, шунын белэн 
район икътисадында алга китеш ечен кирэкле тулэугэ сэлэтле ихтыящнын тиз 
тулуын тээмин итэлэр. 2019 елнын 1 гыйнварына кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектлары саны 485 берэмлек тэшкил итте, шулардан 396 индивидуаль 
эшмэкэр. 

Икътисади эшчэнлекнен сонгы елларда кече предприятиелэр актив усеш 
алган кайбер елкэлэрен аерып чыгарырга мемкин. Кече предприятиелэрнен 
кубесе куплэп Ьэм ваклап сату елкэсенэ, шулай ук авыл хущалыгына туры килэ. 
Элеге эшчэнлек елкэлэре куп еллар дэвамында тартып тора торган эшчэнлек 
булып кала бирэ. Бу кече бизнес субъектлары, кагыйдэ буларак, зур озак вакытка 
исэплэнгэн инвестиеиялэр талэп итми торган уз ресурсларын ин табышлы Ьэм 
исэн калу ечен меЬим булган эшчэнлек юнэлешлэренэ тупларга омтыла дигэн 
суз. 

Меслим муниципаль районы кече эшмэкэрлек субъектларын 2018 елда эшчэнлек 
тврлэре буенча булу 

Икътисадый эшчэнлек тере Кече 
предприятиелэр, 

берэмлеклэр саны 

Шэхси 
эшмэкэрлэр саны 

Авыл хущалыгы 9 110 

Эшкэрту производстволары 13 25 

Тезелеш 25 17 

Куплэп Ьэм ваклап сату, 
автотранспорт чараларын 
ремонтлау Ь. б. 

23 156 

Транспорт Ьэм элемтэ 4 46 
Кучемсез милек белэн 
операциялэр, аренда Ьэм хезмэт 
курсэту 

4 2 

Башка коммуналь, социаль Ьэм 
шэхси хезмэтлэр курсэту 

- 10 



Башкалар 9 30 
Барлыгы 87 396 

Меслим районы - авыл хущалыгы районы Ьэм монда К(Ф)Х кече 
формаларын устеругэ Ьэм авыл хущалыгы щирлэреннэн нэтищэле файдалануга 
аерым игътибар бирелэ. Районда 41 мини-ферма исэплэнэ, бугенге кендэ 287 баш 
савым сыеры бар. 8 авыл кешесе дэулэт ярдэме алу ечен чиратта тора. 8 башка 
исэплэнгэн мини ферма тезу ечен республика программасы 200 мен сумга, 5 баш 
120 мен сумга субсидия бирэ. 

2018 елда дэулэт ярдэме 14 млн 880 мен сум кулэмендэ булеп бирелгэн. 
Авыл хущалыгы министрлыгы 2016 елда шэхси хущалыкларда авыл хущалыгын 
устеругэ юнэлдерелгэн ярдэмче программалар исемлеген кинэйтте. 
Муниципалитет бурычларынын берсе-халыкны дэулэт ярдэме белэн уз 
хущалыкларын ныгытуда кызыксындыру. 

Сонгы елларда Меслим муниципаль районы икътисады структурасында кече 
Ьэм урта эшкуарлык секторы усешенен тотрыклы динамикасына карамастан, бу 
елкэне алга таба устеру ечен шактый кечле тоткарлык тудыра торган факторлар 
бар: 

1. Эшмэкэрлек субъектларына югары салым. 
2. Югары процентлар буенча банк кредитлары. 
3. Булмэлэр ечен югары аренда тулэве. 
4. Энергия чыганакларына югары тарифлар. 
5. Тубэн хезмэт щитештеручэнлеге. 
Бу шартларда кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына курсэткечлэр усешен 

тээмин иту авыр. Бу елкэ усешенен инерцион сценарие тискэре макроикътисади 
шартлар аркасында икътисади усеш темпларынын акрынаюын куз алдында тота. 

Элеге программаны тормышка ашыру кече Ьэм урта эшкуарлык елкэсендэ 
сыйфатлы узгэрешлэргэ юнэлдерелгэн. Элеге программада инвестиция 
проектлары ечен чыгымнарны кимету, финанс ресурсларыннан азат иту 
максатларында КУЭ субъектларына финанс Ьэм консультацион ярдэм курсэту 
чаралары каралган: 

- субсидиялэр яна эш башлаучы эшмэкэрлэргэ ярдэм иту ечен базарга 
кергэндэ аларнын чыгымнарын кимету максатында бирелэ; 

- субсидиялэр авыл хущалыгы кулланучылар кооперативларына ярдэм 
итугэ бирелэ; 

- субсидиялэр шэхси ярдэмче хущалыкларга ярдэм итугэ бирелэ; 
- эшсез гражданнарнын узмэшгульлегенэ ярдэм иту буенча дэулэт хезмэте, 

шул исэптэн билгелэнгэн тэртиптэ эшсез дип танылган гражданнарга 
узмэшгульлегенэ булышлык курсэту; 

- ^ и р Ьэм милек ечен аренда тулэвеннэн азат иту Ьэм салым буенча 
ташламалар сэнэгать парклары, сэнэгать мэйданчыклары, агросэнэгать парклары, 
технопарклар, бизнес-инкубаторлар резидентларына Ьэм идарэче компаниялэренэ 
бирелэ. 

Югарыда санап утелгэн чараларны гамэлгэ ашыру ин нэтищэле кече Ьэм урта 
предприятиелэргэ ярдэм итэргэ мемкинлек бирэчэк. Меслим муниципаль 
районынын икътисад структурасы щитештеру, югары технологияле 
предприятиелэр елешен арттыру ягына узгэрэчэк, бу исэ хезмэткэрлэрнен уртача 



айлык хезмэт хакы дэрэщэсен арттыруга китерэчэк. 
• Меслим муниципаль районында кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары 

усешенэ карата тубэндэге тармак естенлеклэре билгелэнэ 
• щитештеру эшчэнлеге; 
• авыл хущалыгы; 
• керу туризмы, туристлык инфраструктурасын устеру, кунакханэ бизнесы; 
• икенчел чималны эшкэрту, табигатьтэн рациональ файдалану, экология. 





Чаралар Ярдэмче Чаралар Башкаручылар Тормышка Максат Экэмияткэ ия индикаторлар Финанслау кулэме, мец сум 
исемнэре программаны 

ц исеме 
исеме ашыру 

сроклары, 
ешлык 

чан 
индикат 

орлар 
Иэм 

нэтиж;эл 
елек 

курсэтк 
ечлэре, 
улчэу 

берэмле 
ге 

2019 
ел 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

2023 
ел 

2019 
ел 

2020 
ел 

2021 
ел 

2022 
ел 

2023 
ел 

Авыл ху^алыгын устеру 

Авыл 
^ирлегендэ 

шэхси 
ярдэмче 

ху^алыклар 
ны устеру; 

Усемлекчел 
ек Нэм 

терлекчеле 
ктэ бизнес 
пакетлар 

биру; 

Кэбестэ устеру Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

3 6 9 12 15 100 100 100 100 100 Авыл 
^ирлегендэ 

шэхси 
ярдэмче 

ху^алыклар 
ны устеру; 

Усемлекчел 
ек Нэм 

терлекчеле 
ктэ бизнес 
пакетлар 

биру; 

Чегендер 
устеру 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

3 6 9 12 15 100 100 100 100 100 

Сарымсак 
устеру 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023 айга 
1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

3 6 9 12 15 100 100 100 100 100 

Кишер 
устеру 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

3 6 9 12 15 100 100 100 100 100 

Суган 
устеру 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

3 6 9 12 15 100 100 100 100 100 

Сыерлар 
урчету 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

32 32 32 32 32 Агымдагы грантларны финанслау 

Угезлэр 
урчету 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

32 32 32 32 32 Агымдагы грантларны финанслау 



Куяннар 
урчету 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

5 8 9 12 14 Агымдагы грантларны финанслау 

Бройлерлар 
урчету 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

90 135 180 220 250 Агымдагы грантларны финанслау 

Казлар 
урчету 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

90 135 180 220 250 Агымдагы грантларны финанслау 

Сеткэ кэщэлэр 
урчету 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе, 

Кооперация, 
А Д Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

18 25 32 35 40 Агымдагы грантларны финанслау 

Финанс кэм 
консультаци 

я ярдэме 

Субсидиялэр 
Ьэм грантлар 

алу ечен 
документлар 

пакетын 
эзерлэу 
(алырга 

мемкин булган 
субсидиялэр 

ечен) 

Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

икътисад булеге 

даими Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 

Эзер 
продукциягэ 

чимал 
эшкэрту 

ечен 

Продукция 
сату челтэрен 

булдыру 

Икътисад булеге, 
Кооперация, 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Челтэрлэ 
р саны 

10 15 18 20 22 70 70 70 70 70 

Авыл халкы 
ечен Бизнес-

мэктэп 

Авыл 
щирлеклэрен 
йереп чыгу 

Ьэм 
потенциаль 

бизнесменнар 
белэн очрашу 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Чыгулар 
саны 

18 18 18 18 18 Агымдагы финанслау 

Терле 
номинациялэ 

р буенча 
булэклэу 

Эшмэкэрлек 
рухын устеру 

ечен 
конкурслар 

уткэру 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

Конкурс 
лар саны 

4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 

Крестьян Буш кэм Документлар 
пакетын 

Икътисад булеге, 
мелкэт Ьэм щир 

даими КФХ 
саны 

5 3 2 2 2 150 90 60 60 60 



фермер 
хужалыклар 

ын устеру 

хущасыз 
объектларн 
ы биру 

эзерлэу менэсэбэтлэре 
палатасы 

ТР кэм РФ 
грантлары 
белэн алып 

бару 

Грантлар алу 
ечен 

документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

даими Грант 
алучыла 
р саны 

5 4 5 6 5 200 200 250 280 300 

Лизинг-
грантлар 

белэн алып 
бару 

Икътисад булеге даими Лизинг-
грант 

алучыла 
р саны 

2 3 2 2 3 Агымдагы финанслау 

Ташламалы 
кредит биру 

Документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге даими Ташлама 
лы 

кредит 
алучыла 
р саны 

2 2 2 2 3 Агымдагы финанслау 

Бизнес-
пакетлар 

биру 

Шэхси 
рэвештэ 

норматив 
талэплэрне 

эзерлэу 

Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

даими Агымдагы финанслау 

Терле 
номинациялэ 

р буенча 
булэклэу 

Эшмэкэрлек 
рухын устеру 

ечен 
конкурслар 

уткэру 

Икътисад булеге, 
Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

Конкурс 
лар саны 

4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 

Кулланучылар 
кооперативлары 

н устеру 

Субсидиялэн 
гэн 

программа 
буенча 

автолавкала 

Автолавка 
биру буенча 

конкурс уткэру 

Татпотребсоюз, 
икътисад булеге 

2019-2023, 
елга 1 тапкыр 

Автомоб 
иль саны 

2 2 2 2 2 Грантларны агымдагы финанслау 

р 

автомобиль 
лэре биру 

Кучмэ сэудэ 
кэм 

ярминкэлэр 
буенча 

субсидиялэр 
биру 

Ярминкэлэр 
уткэру, кучмэ 

сэудэ 
маршрутларын 

щайга салу 

Татпотребсоюз, 
икътисад булеге 

2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

сан 4 4 4 4 4 Грантларны агымдагы финанслау 

Лизинг 
щиказлары 

ечен 
субсидия 

тулэу 

Документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Татпотребсоюз, 
икътисад булеге 

2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

сан 8 10 11 13 14 Грантларны агымдагы финанслау 



Консультац 
ия ярдэме 

Документлар 
пакетын 
эзерлэу 

кооперация 2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

сан 4 4 4 4 4 60 60 60 60 60 

Авыл ТР Нэм РФ Грантлар алу Икътисад булеге, даими Грант 5 4 5 6 5 250 300 300 300 400 
ху^алыгы 
кооперативлар 
ын устеру 

грантлары 
белэн алып 

бару 

ечен 
документлар 

пакетын 
эзерлэу 

Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

алучыла 
р саны 

Буш Нэм Документлар Икътисад булеге, даими КФХ 5 3 2 2 2 150 90 60 60 60 

хущасыз 
объектларн 

ы биру 

пакетын 
эзерлэу 

мелкэт Ьэм щир 
менэсэбэтлэре 

палатасы 

саны 

Ташламалы Документлар Икътисад булеге даими Алучыла 2 2 2 2 3 100 100 100 100 100 

кредит биру пакетын 
эзерлэу 

р саны 

Бизнес- Шэхси Авыл хущалыгы Ьэм даими Алучыла 26 20 16 15 15 Агымдагы финанслау 

пакетлар 
биру 

рэвештэ 
норматив 

талэплэрне 
эзерлэу 

азык-телек идарэсе р саны 

Эшкэрту Конкурслар Икътисад булеге, 2019-2023, Коопера 2 2 2 2 2 250 300 300 300 300 

щиНазларын 
сатып алу 

уткэру Авыл хущалыгы Ьэм 
азык-телек идарэсе 

елга 1 тапкыр тив саны 

вчен 
чыгымнарн 

ы каплау 
Туризмны устеру 

Авыл 
туризмын 

устеру; 

Кучмэ штаб 
комиссиялэр 

е, бизнес-

Торак урыны 
биру 

Икътисад булеге, 
АХ Башлыклары 

2019-2023, 
айга 1 тапкыр 

Шэхси 
ярдэмче 
хущалык 
лар саны 

4 5 6 8 10 Инвесторны финанслау Авыл 
туризмын 

устеру; 
пакетлар Терле Икътисад булеге, 2019-2023, Шэхси 4 5 6 8 10 Агымдагы финанслау Ьэм тулэуле хезмэтлэр 

биру хезмэтлэр АХ Башлыклары, айга 1 тапкыр ярдэмче ечен керем 
курсэту Яшьлэр эшлэре, 

спорт Ьэм туризм 
булеге 

хущалык 
лар саны 

Туристик 
сэфэр курсэту 

Икътисад булеге, 
"Хущалык белэн 

тээмин иту" МУП, 

Гариза буенча Кол. 
поездок 

2 4 6 12 12 Агымдагы финанслау Ьэм тулэуле хезмэтлэр 
ечен керем 

Яшьлэр эшлэре, 
спорт Ьэм туризм 

булеге 

Ял кене Кучмэ штаб Терле Икътисад булеге, 2019-2023, Кол. 4 5 6 8 10 Агымдагы финанслау Ьэм тулэуле хезмэтлэр 

туризмын 
устеру 

комиссиялэр 
е, бизнес-
пакетлар 

хезмэтлэр 
курсэту 

АХ Башлыклары 
Яшьлэр эшлэре, 

спорт Ьэм туризм 
булеге 

айга 1 тапкыр поездок ечен керем 

биру Туристик 
сэфэр курсэту 

Икътисад булеге, 
"Хущалык белэн 

Гариза буенча Кол. 
поездок 

2 4 6 12 12 Агымдагы финанслау Ьэм тулэуле хезмэтлэр 
ечен керем 



тээмин иту" МУП, 
Яшьлэр эшлэре, 

спорт Ьэм туризм 
булеге 

Массакулэм 
мэдэни 
чаралар 
курсэту 

Икътисад булеге, 
"Хущалык белэн 

тээмин иту" МУП 
Яшьлэр эшлэре, 

спорт Ьэм туризм 
булеге, Икътисад 

булеге 

Гариза буенча Кол. 
поездок 

2 4 6 12 12 Агымдагы финанслау Ьэм тулэуле хезмэтлэр 
ечен керем 

«Нарат 
Асты», 

«Набережная 
», «Алмалы» 
рекреацион 
зоналарын 

устеру 

Инвесторла 
р эзлэу 

Бизнес 
модельлэр 

белэн тэкъдир 
иту, реклама 

Икътисад булеге даими Ед. 2 5 6 8 9 50 125 150 200 225 «Нарат 
Асты», 

«Набережная 
», «Алмалы» 
рекреацион 
зоналарын 

устеру 

Щир 
кишэрлеклэр 

е биру 

Сопровождени 
е 

документации 

Икътисад булеге, 
мелкэт Ьэм щир 
менэсэбэтлэре 

палатасы 

даими Ед. 
участков 

2 2 2 2 2 50 50 50 50 50 

«Нарат 
Асты», 

«Набережная 
», «Алмалы» 
рекреацион 
зоналарын 

устеру ТР кэм РФ 
грантлары 
белэн алып 

бару 

Грантлар алу 
ечен 

документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге даими Кол. 
пакетов 

2 2 2 2 2 50 50 50 50 50 

«Нарат 
Асты», 

«Набережная 
», «Алмалы» 
рекреацион 
зоналарын 

устеру 

Тезелеш 
белэн алып 

бару 

Проектны 
тормышка 

ашыру ечен 
документлар 

пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге, 
инфраструктура 

усеше булеге 

даими Кол. 
пакетов 

2 2 2 2 2 Агымдагы финанслау 

«Нарат 
Асты», 

«Набережная 
», «Алмалы» 
рекреацион 
зоналарын 

устеру 

Мэдэни-куцел 
ачу 

хезмэтлэре 
курсэту 

Массакулэм 
мэдэни 
чаралар 
курсэту 

Икътисад булеге, 
"Хущалык белэн 

тээмин иту" МУП, 
Яшьлэр эшлэре, 

спорт Ьэм туризм 
булеге, 

Мэдэният булеге 

даими Кол-во 
выездов 

2 4 6 8 10 Агымдагы финанслау Ьэм тулэуле хезмэтлэр 
ечен керем 

Сэнэгать мэйданчыкларын устеру 
«Меслим» 
сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

ТР кэм РФ 
грантлары 
белэн алып 

бару 

Грантлар алу 
ечен 

документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге даими Кол. 
пакетов 

5 5 6 6 6 Агымдагы финанслау «Меслим» 
сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Тезелеш 
белэн алып 

бару 

Проектны 
тормышка 

ашыру ечен 
документлар 

пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге, 
инфраструктура 

усеше булеге 

даими Кол. 
пакетов 

2 1 1 1 1 Агымдагы финанслау 

«Меслим» 
сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Резидентла Сэнэгать 
паркын 

Икътисад булеге 2019-2023, 
елга 1 тапкыр 

Кол-во 
резидентов 

5 5 6 6 6 Агымдагы финанслау 



рга 
ташламалар 

биру 

аккредитациял 
э у 

Ташламалы 
кредит биру 

Документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге даими Колич. 
получателе 

й 

1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 

«Усеш» 
Сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

ТР кэм РФ 
грантлары 
белэн алып 

бару 

Грантлар алу 
ечен 

документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге даими Пакетлар 
саны 

8 9 10 11 12 Агымдагы финанслау «Усеш» 
Сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Тезелеш 
белэн алып 

бару 

Проектны 
тормышка 

ашыру ечен 
документлар 

пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге, 
инфраструктура 

усеше булеге 

даими Пакетлар 
саны 

1 1 1 1 1 Агымдагы финанслау 

«Усеш» 
Сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Резидентла 
рга 

ташламалар 
биру 

Сэнэгать 
паркын 

аккредитациял 
эу 

Икътисад булеге 2019-2023, 
елга 1 тапкыр 

Резидентла 
р саны 

8 9 10 11 12 Агымдагы финанслау 

«Усеш» 
Сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Ташламалы 
кредит биру 

Документлар 
пакетын 
эзерлэу 

Икътисад булеге даими Алучылар 
саны 

1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 

«Усеш» 
Сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Щир 
кишэрлеклэр 

е биру 

Документлар 
тапшыру 

Икътисад булеге, 
мелкэт Ьэм щир 
менэсэбэтлэре 

палатасы 

даими Пакетлар 
саны 

1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 

«Усеш» 
Сэнэгать 

мэйданчыгын 
устеру 

Барлыгы: 
Бизнес класс усеше 

Яшьлэр Ьэм 
балалар 

эшкуарлыгын 
устеру 

Яшьлэрне 
укыту кэм 

бизнеска 
ейрэту 

Укыту 
планнарын 

эзерлэу 

Икътисад булеге, 
мэгариф булеге, 

эшмэкэрлэр 

2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

Дэреслэр 
саны 

4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 Яшьлэр Ьэм 
балалар 

эшкуарлыгын 
устеру 

Яшьлэрне кэм 
балаларны 

профиль буенча 
бизнеска 
укыту 

Укыту 
планнарын 

эзерлэу 

Икътисад булеге, 
мэгариф булеге, 

эшмэкэрлэр 

2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

Дэреслэр 
саны 

4 4 4 4 4 100 100 100 100 100 

Яшьлэр Ьэм 
балалар 

эшкуарлыгын 
устеру 

Яшьлэрне кэм 
балаларны 

теория буенча 
бизнеска 
укыту 

Гамэли эш Икътисад булеге, 
мэгариф булеге, 

эшмэкэрлэр 

2019-2023, 
кварталга 1 

тапкыр 

Дэреслэр 
саны 

4 4 4 4 4 Инвесторлар чаралары 

Яшьлэр Ьэм 
балалар 

эшкуарлыгын 
устеру 

Терле Эшмэкэрлек Икътисад булеге, 2019-2023, Конкурсла 1 1 1 2 2 100 100 100 200 200 



номинациялэр 
буенча 

булэклэу 

рухын устеру 
ечен 

конкурслар 
уткэру 

мэгариф булеге елга 1 тапкыр р саны 



Чара 1. Авыл щирлегендэ шэхси ярдэмче хужалыкларны устеру; 

- усемлекчелек Ьэм терлекчелектэ бизнес-пакетлар белэн ярдэм иту; 
- эзер продукциягэ чимал эшкэрту ечен финанс Ьэм консультация 

ярдэме; 
- эзер продукцияне сатуга ярдэм иту (сэудэ челтэрлэре, ярминкэлэр 

аша) (республика, муниципаль Ьэм кулланучылар кооперативлары); 

Шэхси ярдэмче хущалыкларда табышны арттыру ечен усемлекчелек Ьэм 
терлекчелекне устеру планлаштырыла: 

- усемлекчелек елешендэ, 2019 елнын апрелендэ шэхси ярдэмче 
хущалыклардан орлык сатып алу ечен гаризалар язарга, шулай ук эзер бизнес 
пакетлы орлыклар сату дилерларын чакырырга кирэк. 

- «Меслим райпосы» буенча естэмэ ярдэм исэбенэ муниципаль район 
хисабына 500 мен сум финанслау. Шэхси ярдэмче хущалык белэн «Меслим 
райпосы» Д Ч Д арасында килешулэр тезелэ, алынган шэхси ярдэмче хущалык 
орлыклары хисабына сентябрь аенда эзер продукцияне кире кайтаралар, «Меслим 
райпосы» Д Ч Д уз чиратында продукцияне тормышка ашыра. 

Муниципалитет (фин. ярдэм) \ «Меслим райпосы» ЖЧЖ (орлык) 
Шэхси ярдэмче хужалык (устерелгэн продукт) «Меслим райпосы» ЖЧЖ 
(сату - килэсе елга орлык сатып алу). - терлекчелек елкэсендэ КУЭны устеру 
буенча авыл щирлеге штабы белэн берлектэ консультация ярдэме курсэту, алга 
таба территориаль усеш булеге документларын алып бару ярдэмендэ барлык 
республика грантлары буенча финанс ярдэме курсэту планлаштырыла. Шэхси 
ярдэмче хущалыкларны терлекчелекне устерудэ кызыксындыру максатыннан, 
муниципаль бюджеттан елына 200 мен сум булэк белэн квартал саен терле 
номинациялэр белэн конкурслар уткэрергэ кирэк. 

Чара 2. Крестьян фермер хужалыкларын устеру; 

• КУЭ Авыл щирлеге штабына квартал саен Ьэр фермер белэн шэхси эш 
алып бару; 

• Грантларны, территориаль усеш булеге республика бюджетыннан 
бизнес-грантларны, алып бару; 

• Буш Ьэм хущасыз объектларны биру; 
• Авыл щирлеге штабларында шэхси ярдэмче хущалыкларны бизнеска 

ейрэту; 

2023 елда крестьян-фермер хущалыкларын устеру тенденциясе 



2 номерлы таблиица 
Исеме 2019 2020 2021 2022 2023 

К Ф Х (берэмлеклэрдэ) 70 75 80 89 90 
Усемлекчелек 43 45 47 49 52 
(берэмлеклэрдэ) 
Терлекчелек 
(берэмлеклэрдэ) 

23 25 27 29 32 

Кошчылык 30 35 40 45 50 
(берэмлеклэрдэ) 
Эшсезлек дэрэщэсе (%) 0,65 0,5 0,4 0,3 0,2 

Чара 2.1. Меслим районында 2023 елга кадэр КФХ арасында усемлекчелекне 
устеру; 

Меслим районында серулек щирлэренен гомуми мэйданы 71 138 гектар 
тэшкил итэ, шунын 42 401 гектары - агрофирмалар, 28737 гектары - фермер 
хущалыклары тарафыннан эшкэртелэ. 

Серулек щирлэренен гектарыннан уныш щитештеручэнлеген арттыру Ьэм 
югары уныш алу ечен Меслим районы буенча КФХ Ьэм авыл хущалыгы Ьэм азык-
телек идарэсе арасында гектардан югары уныш алу ечен серулек щиренэ 
минераль ашламаларнын норматив саны турында килешулэр тезергэ 
планлаштырыла. 

Килешудэ ел саен элиталы орлыкларга алмаштыру кирэклеге турында 
эйтелэчэк. Меслим районы буенча авыл хущалыгы Ьэм азык-телек идарэсе 
фермерларынын авыл хущалыгы техникасын янартуга Грантларда катнашуы 
планлаштырыла. 

2023 елга кадэр КФХ арасында усемлекчелекне устеру тенденциясе 
3 номерлы таблица 

2019 2020 2021 
Минерал Элиталы Унышлы Минераль Элиталы Уныш Минераль Элиталы Унышл 
ь орлыкла лык, ц/га ашламалар орлыклар лылык, ашламала орлыкла ылык, 
ашламал р чэчу, керту, кг чэчу, % ц/га р керту, р чэчу, ц/га 
ар керту, % д.в. /га кг д.в. /га % 
кг д.в. 
/га 

1 
КФХ 34 8 23 39 11 25 45 13 28 

2022 2023 
Минерал Элиталы Унышлы Минераль Элиталы Унышлы 
ь орлыкла лык, ц/га ашламалар орлыклар лык, ц/га 
ашламал р чэчу, керту, кг чэчу, % 
ар керту, % д.в. /га 
кг д.в. 
/га 

1 
КФХ 52 15 29 60 17 30 



Чара 2.2. Меслим районында КФХлар арасында Терлекчелекне 2023 елга 
кадэр устеру; 

Районда мегезле эре терлекнец гомуми саны - 12 884 баш, шул исэптэн 
сыерлар саны - 4 975 баш, КФХда 1 673 баш мегезле эре терлек бар, шуларныц 
485 башы сыерлар. 

КФХда мегезле эре терлекнец баш санын арттыру ечен республика 
программаларында катнашу, шэхси ярдэмче хущалыклар арасыннан яца КФХлар 
булдыру, шулай ук буш Ьэм хущасыз объектларны тапшыру, Икътисадый актив 
халыкны эшмэкэрлек эшчэнлегенэ щэлеп иту, авыл щирлеге штабы белэн 
берлектэ республика Ьэм федераль бюджет акчаларыннан эшмэкэрлеккэ Ьэм 
шэхси ярдэмче хущаларга ярдэм программалары буенча колнсультация ярдэме 
курсэту Ьэм мэгълуматлар биру ( шул исэптэн "Лизинг-Грант" пргораммасын Ьэм 
эшкуарлыкка ярдэм иту буенча башка программалар) планлаштырыла. 

2023 елга кадэр КФХлар арасында Терлекчелекне устеру тенденциясе 
4 нче номерлы таблица 

Исеме 2019 2020 2021 2022 2023 Исеме 
Мегезле 

эре 
терлек 
(баш) 

Сыер 
(баш) 

Мегезле 
эре 

терлек 
(баш) 

Сыер 
(баш) 

Мегезле 
эре 

терлек 
(баш) 

Сыер 
(баш) 

Мегезле 
эре 

терлек 
(баш) 

Сыер 
(баш) 

Мегезле 
эре 

терлек 
(баш) 

Сыер 
(баш) 

КФХ 100 100 150 150 250 200 300 250 350 300 

Чара 2.3. Меслим районында 2023 елга кадэр КФХлар арасында 
кошчылыкны устеру; 
Бугенге кендэ районда терле юнэлешлэр буенча фермер хущалыкларын устеру 
ечен алшартлар бар. Кошчылык яхшы темплар белэн усэ. Ит щитештеру 
структурасында кош ите елеше 60% тан артык тэшкил итэ. Монда кошчылык 
фермерларыныц елеше зур. 

«Чайка ФХ» Д Ч Д хущалыгы заманча югары технологияле щиЬазлар белэн 
щиЬазландырылган. Моныц хисабына иммунобиологик препаратлар 
щитештерергэ мемкин булган сыйфатлы инкубация йомыркасы алалар. 2018 ел 
эчендэ 12 млн. тавык эмбрионы эшлэп чыгарылды Ьэм куелды. Алга таба элеге 
курсэткечне 20 млн. га кадэр арттыру планлаштырыла. 

Моннан тыш, 2018 елда «Чайка ФХ» Д Ч Д халыкка 500 мец тавык, 120 
мец бройлер, 2 млн.тирэсе чеби саткан. 

2023 елга КФХлар арасында кошчылыкны устеру тенденциясе 
Таблица № 5 

КФХ исеме Барлыгы ^стерелгэн кош ите, ц. КФХ исеме 
2019 2020 2021 2022 2023 

КФХ 1910 2292 2750 3300 3960 



Чара 3. Меслим районында кооперативларны 2023 елга кадэр устеру; 

2017 елда республика ярдэме программасы буенча Тойгелде авыл щирлеге 
сет заводы тезу ечен 15 млн. сум кулэмендэ «Фаиза» авыл хущалыгы 
кулланучылар тээмин иту-сату кооперативы грант алды. Проектнын гомуми бэясе 
30 млн. сум тэшкил итэ. Шул ук елны «Агролидер» авыл хущалыгы кулланучылар 
тээмин иту-сату кооперативы 3,8 млн. сум кулэмендэ грант алып, казлар сугым 
цехы тезуне тэмамлаган. Проектнын бэясе 21 млн. сум. 2019 елда 3 авыл 
хущалыгы кулланучылар тээмин иту-сату кооперативы — «Меслим Агро» тавык 
сую цехына, «Меслим продукт» он тарту заводы тезелешенэ, «Агрологистик» 
тавыклар устеру буенча читлек щайланмалары ечен грантлар алырга конкурста 
катнашу планлаштырыла. 3 мен баш тавык сую егэрлеге булган сугым цехын 
тезегэндэ кошчылыкнын эш сезонын арттыру зарурлыгы арта. 2018 ел 
нэтищэлэре буенча 2 203 мен баш тавык устерелгэн, тавык сую цехын эшлэтеп 
щибэргэннэн сон, устерелгэн тавыклар саны кышкы чорда эшлэу исэбенэ 5 500 
мен башка щитэчэк. Килэчэктэ ел саен 3 авыл хущалыгы кулланучылар тээмин 
иту-сату кооперативы ачу Ьэм грант алу конкурсларында катнашу каралган. 

2023 елга щитештерелгэн продукция кулэме 100% ка артачак. 

2023 елга кадэр кооперативлар усеше тенденциясе 
6 нчы таблица 

АХДК 2019 2020 2021 2022 2023 

Грант Яна эш Грант Яна Грант Яна Грант Яна эш Грант Яна эш 
сумма урынна суммас эш суммас эш сумма урынна сумма урынн 

сы ры ы (млн. урынн ы (млн. урын сы ры сы ары 
(млн. сум) ары сум) нары (млн. (млн. 
сум) сум) сум) 

Коо перативЛАР 30 20 25 15 20 10 15 10 15 10 

Чара 4. 2023 елга кадэр Меслим районында туризмны эшмэкэрлек эшчэнлеге 
буларак устеру 

• Меслим муниципаль районы территориаль-географик хэлен исэпкэ 
алып, туризм индустриясе усешенен естенлекле юнэлешлэре булып тубэндэгелэр 
тора: 

• Развитие сельского туризма (агротуризм). Туристлык 
индустриясенен бу секторы авыл щирендэ табигый, мэдэни-тарихи Ьэм башка 
ресурсларны Ьэм анын комплекслы туристлык продуктын булдыру 
узенчэлеклэрен куллануга юнэлдерелгэн. Туристлар купмедер вакыт авылча яшэу 
рэвеше алып баралар, щирле мэдэният Ьэм щирле гореф-гадэтлэр белэн 
танышалар, традицион авыл хезмэтендэ катнашалар. 

• Ял кене туризмын устеру. Ял кене турлары, кагыйдэ буларак, бер 
генэ эш кене - щомга, лэкин 2-3 кенлек терле юнэлештэге ял итудэн гыйбарэт. 

Танып белу турларынын ике тере бар: 



1. стационар турлар - туристлык узэгендэ туристлар белэн берлектэ. 
2. маршрут турлары - сэяхэт маршруты рэвешендэ тезелгэн берничэ торак 

пункт Ьэм истэлекле урыннарда булу. 
3. куцел ачу турлары (ял кене турларыныц нигезе). Аларныц теп максаты, 

элбэттэ, - туристик сэфэр вакытында куцел ачу. 
V Рекреацион туризмны устеру - бу кешелэрнец физик Ьэм рухи 

кечлэрен торгызу ечен кирэкле ял иту максатларында буш вакытларда йеруе. 
Рекреацион ресурслар Меслим муниципаль районы табигый потенциалыныц 
меЬим елешен тэшкил итэ. Моннан тыш, районда хэзерге заман туризмын 
формалаштыруда Ьэм устерудэ аларныц роле, бигрэк тэ экологик-географик яктан 
караганда, даими рэвештэ арта. 

2019 елдан 2023 елга кадэр туризмны устеру тенденциясе 

Исеме Проектныц Яца эш Туристлар Район Проект 
инвестициялэр урыннары, агымы бюджетына бизнесыныц 
кулэме, млн. берэмлек (1 елга), естэмэ табыш планлаштырылган 

сум кеше алу, мец сум. эйлэнеше, ел. 
млн. сум 

Рекреацион зона 150-190 32-35 3 200 1 060 19-20 
«Нарат-Асты» 
Ял базасы 26-30 10-13 2 600 446 13-15 
«Набережная» 
Ял базасы 10-13 5-7 2 000 223 6-7 
«Вэрэш» 
Ял базасы 40-42 13-15 2 400 481 10,8-12 
«Алмалы» 
Барлыгы: 226-275 30-70 10 200 2 210 48,8-54 

Чара 5. 2023 елга кадэр Меслим районында сэнэгать мэйданчыкларын 
устеру; 

Меслим муниципаль районында ике сэнэгать мэйданчыгы эшли: 
1. «Меслим» сэнэгать мэйданчыгы ; 
2. «Усеп килуче» сэнэгать мэйданчыгы; 

2018 ел ечен гамэлдэге сэнэгать мэйданчыкларыныц кайбер нэтищэлэре; 

№ 
Курсэткеч исеме Улчэу 

берэмлеге 

«Меслим» 
сэнэгать 

мэйданчыгы ; 

«Усеп килуче» 
сэнэгать 

мэйданчыгы; 
1. Сэнэгать 

мэйданчыгыныц 
мэйданы 

га. 10,8 72,1 

2. Резидентлар саны берэмлек 5 8 
3. Эш урыннары саны берэмлек 291 133 
4. Резидентлар эйлэнеше млн. сум 848,97 147,42 



5. Салым тулэулэре кулэме млн. сум 9,73 2,9 
6. Уртача хезмэт хакы сум 33 864 30 941 

2023 елга кадэр «Меслим» сэнэгать мэйданчыгын устеру тенденциясе 

№ Курсэткеч исеме Улч. 
бер. 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 

1. Сэнэгать 
мэйданчыгынын, 

мэйданы 

га. 10,8 10,8 12,8 12,8 12,8 

2. Резидентлар саны берэмл 
ек 

5 5 6 6 6 

3. Эш урыннары 
саны 

берэмл 
ек 303 315 327 340 354 

4. 

Резидентлар 
эйлэнеше 

млн. 
сум 

1 177,24 1 224,33 1 273,31 1 324,23 1 377,21 

4. 

шул исэптэн эре 

4. 

«Агромастер» Д К 
Д Ч Д 

млн. 
сум 626,09 651,13 677,18 704,27 732,44 

4. 
«ЭлектрАрматура» 

Д Ч Д 
млн. 
сум 

42,18 43,87 45,62 47,45 49,35 4. 

«Экомилк» Д Ч Д млн. 
сум 

4,95 5,15 5,35 5,57 5,79 

4. 

«ШАХ» Д Ч Д млн. 
сум 

459,56 477,94 497,05 516,94 537,61 

5. Салым тулэулэре 
кулэме 

млн. 
сум 13,49 14,03 14,59 15,17 15,78 

6. Уртача хезмэт 
хакы 

сум 35 219 36 627 38 092 39 616 41 201 

2023 елга кадэр «усэ торган» сэнэгый щитештеру предприятиесенец усеш 
тенденциясе 

№ Курсэткеч исеме Улч. бер. 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 
1. Сэнэгать 

мэйданчыгынын 
мэйданы 

га. 
72,1 72,1 80,1 90,25 112,6 

2. Резидентлар саны ед. 138 144 150 156 162 

3. Эш урыннары 
саны 

ед. 204 213 221 230 239 

4. 
Резидентлар 

эйлэнеше 
млн. руб. 204,42 212,60 221,10 229,95 239,15 

шул исэптэн эре 



«ФХ Чайка» Д Ч Д 
шэхси эшмэкэр 
Шэнгэрэев Д.М. 

млн. руб. 
131,44 136,69 142,16 147,85 153,76 

Д Ч Д «ХПП 
Август» 

млн. руб. 45,61 47,44 49,34 51,31 53,36 

5. Салым тулэулэре 
кулэме 

млн. руб. 4,02 4,19 4,35 4,53 4,71 

6. Уртача хезмэт 
хакы 

руб. 32 179 33 466 34 804 36 197 37 644 

сэнэгыи житештеру предприятиелэренен, 
планлаштырылган инвестициялэр кулэме, млн. 

сум 

.1 .1 .1 .1 .1 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

• ПП "Муслюмово" • ПП "Развивающейся" 

Чара 6. 2023 елга кадэр Меслим районында «Бизнес-класс» булдырып, 
яшьлэр эшкуарлыгын устеру; Мероприятие 6. Развитие молодежного 
предпринимательства с созданием «Бизнес-Класса» в Муслюмовском районе 
до 2023 года; 

Бугенге этапта яшьлэр эшкуарлыгын устеру ечен тубэндэгелэр кирэк: 

1) Яшьлэр арасында эшмэкэрлек эшчэнлеген популярлаштыру. Элеге 
стратегик бурычны хэл иту ечен кирэк: 

- уен Ьэм тренинг чаралары уткэрергэ; 
- югары сыйныф укучылары ечен эшкуарлык буенча олимпиадалар 

оештыру; 
- яшьлэрне белем биру курсларына чакырырга 
- эшкуарлыкка, ихтыяж; зур булган Ьэм лаеклы Ьенэр буларак, уцай 

менэсэбэт формалаштыручы социаль реклама чыгаруны оештыру; 
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- яшь эшкуарларга дэулэт ярдэме турында мэгълумат биру; 
- илнен икътисади алгарышынын нигезе булган гадел Ьэм социаль щаваплы 

эшмэкэр идеясен пропагандалаучы реклама материалларын эшлэу Ьэм тарату; 
- уздырыла торган бизнес-проектлар конкурслары турында яшьлэргэ 

мэгълумат биру; 
2) Яшьлэрне эшкуарлыкка куплэп щэлеп иту. Бу бурычны хэл иткэндэ 

дэулэт тарафыннан уткэрелэ торган программалар турында агитация 
материаллары таратырга, уку йортларында яшьлэр арасында анкета 
сораштырулары уткэрергэ кирэк. Ьэр анкетада элемтэ ечен мэгълумат булеге 
булырга тиеш. Анкеталарны эшкэрткэннэн сон эшмэкэрлэр булырга эзер булган 
яшьлэрнен мэгълумат базасын тезергэ кирэк. Уз предприятиелэрен ачарга телэгэн 
яшьлэр белэн мэгълумати конференциялэр уздыру, аларга унышлы эшмэкэрлэр, 
бизнес Ьэм хакимият вэкиллэре чакырылырга тиеш; 

3) эшмэкэрлек эшчэнлеген алып бару сэлэте булган яшьлэрне сайлап алу. 
Эшкуарлар бизнес-идеялэрне бэялэгэндэ Ьэм аларнын авторлары белэн энгэмэ 
корганда, эксперт сессиялэрен энгэмэ формасында уткэрергэ кирэк. Бизнес-
идеялэр конкурслары чыннан да кызыклы тэкъдимнэр табарга Ьэм аларны 
практикада тормышка ашырырга мемкинлек бирэ; 

4) яшьлэргэ бизнес алып бару кунекмэлэрен устеру максатыннан профильле 
укулар уткэрергэ. 

Яшьлэр бизнес-планлаштыру, проект командаларын формалаштыру курсы 
буенча тирэнэйтелгэн модульле укулар узарга тиеш. Укытуга мастер-класслар 
уткэрергэ сертификацияле бизнес-тренерларны щэлеп итэргэ, унышлы эшкуарлар, 
бизнес белэн бэйле терле елкэ белгечлэре (салым органнары хезмэткэрлэре, 
хезмэт законнары буенча белгечлэр, санэпидемстанция хезмэткэрлэре, янгын 
сундеручелэр, экологлар, бухгалтерлар) белэн экспертлар сессиялэре оештырырга 
кирэк. 

2023 елга кадэр " Бизнес-Класс» белем биру твркеменец усеш тенденциясе 
кеше саны 

Еллар Сэнэгать юнэлеше Кошчылык юнэлеше Эшкэрту юнэлеше 
Теркем 
катнашу 
чылары 
нын 
башланг 

«Бизнес 
-Класс» 
группас 
ынын 
составы 

Теркем 
составын 

нан 
потенциа 

ль 

Терке 
м 
катна 
шучыл 
арыны 

«Бизнес-
Класс» 
группасы 
нын 
составы 

Теркем 
катнашучыл 
арынын 
башлангыч 
составы 

«Бизн 
ес-
Класс 
» 
группа 

Теркем 
составын 

нан 
потенциа 

ль 

Теркем 
катнашу 
чыларын 
ын 
башланг 

ыч 
составы 

эшмэкэр 
лэр 

н 
башла 
нгыч 
состав 
ы 

сынын 
состав 
ы 

эшмэкэр 
лэр 

ыч 
составы 

2019 25 10 3 25 10 3 25 10 3 
2020 25 10 3 25 10 3 25 10 3 
2021 27 11 4 27 11 4 27 11 4 
2022 27 11 4 27 11 4 27 11 4 
2023 30 12 5 30 12 5 30 12 5 

3. Программаны ресурслар белэн тээмин иту 



Программаны финанс ягыннан тээмин иту Татарстан Республикасы, 
Меслим муниципаль районы бюджеты акчаларын Ьэм бюджеттан тыш 
чыганаклардан шэхси инвестициялэрне щэлеп иту Ьэм алардан файдалану куз 
алдында тотыла. 

мен, сум. 
Юнэлешнен 

исеме 
Чаралар исеме Барлыгы 2019 

ел 
2020 

ел 
2021 

ел 
2022 

ел 
2023 

ел 

Кече 
хущалык 

иту 
формалары 

Усемлекчелек Ьэм 
терлекчелек буенча шэхси 
ярдэмче хущалыкларга 
ярдэм иту 

2 000 700 400 300 300 300 

Кече 
хущалык 

иту 
формалары 

Терлекчелек бинасы, яшелчэ 
саклау урыны тезергэ 
телэгэн фермерларга 
биналарньщ гомуми 
мэйданы 100 кв. метрдан да 
ким булмаган 

2 800 500 500 600 600 600 
Кече 

хущалык 
иту 

формалары 

Теркэлгэн кеннэн алып 24 
айдан да артык булмаган 
эшчэнлек алып баручы авыл 
хущалыгы 
кооперативларына 

1 450 250 300 300 300 300 

Туризм Грантларда катнашу ечен 
проектлар тезу, реклама, 
ММЧ буенча алга таба 
мавыктыру, экскурсоводка 
хезмэт ечен тулэу 

1 250 50 300 300 300 300 

Барлыгы 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Программаны тормышка ашыруны Меслим муниципаль районы Башкарма 
комитеты, Меслим муниципаль районынын Финанс-бюджет палатасы контрольдэ 
тота. 

Программа чараларын финанслау чыганаклары Ьэм кулэмнэре, аларны 
гамэлгэ ашыру Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетлары 
мемкинлеклэреннэн чыгып, ел саен тезэтелергэ тиеш. 

4. Планлаштырыла торган икътисади нэти^элелек, программа белэн 
идарэ иту Ьэм тормышка ашыруны контрольдэ тоту 

2019-2023 елларда программа чараларын гамэлгэ ашыру нэтищэсендэ 
программаны гамэлгэ ашырунын икътисадый, бюджет Ьэм социаль 
нэтищэлелеген характерлаучы тубэндэге нэтищэлэргэ ирешелэчэк: 



1. Икътисадый нэтищэлелек курсэткечлэре: 
- кече эшмэкэрлек субъектларына (аларнын хезмэткэрлэренэ, 

стажерларына, хущаларына Ьэм/яки щитэкчелэргэ) кече Ьэм урта эшкуарлыкка 
ярдэм инфраструктурасын барлыкка китеруче оешмаларнын хезмэт курсэтулэрен 
курсэту;); 

- эш башлаучы Ьэм гамэлдэге предприятиелэргэ ярдэм программалары 
буенча грантлар, субсидиялэр биру буенча консультация хезмэтлэре курсэту-ел 
саен кимендэ 20; 

- КУЭнын кимендэ 10 яна субъектын булдыру; 
- КУЭны устеру елкэсендэ ел саен коллегиаль яки кинэшмэ органнарынын 

кимендэ 12 утырышын уздыру. 
2. Бюджет нэтищэлелеге курсэткече: 
- Меслим муниципаль районы бюджетына оешмалардан Ьэм КУЭ 

субъектларыннан - программада катнашучылардан, гомуми керемнен 30% тан да 
ким булмаган кулэмдэ салым керемнэрен тээмин иту (вмененный керемгэ Ьэм 
салым салунын гадилэштерелгэн системасы буенча алына торган бердэм салым 
тулэучелэр даирэсенен саклануы шартларында). 

3. Социаль нэтищэлелек курсэткечлэре: 
- ел саен кимендэ 30-40 естэмэ эш урыннары булдыру ; 
- ел саен 10 кешедэн дэ ким булмаган санда квалификация кутэрудэ ярдэм 

курсэту Ьэм янадан укыту; 
- ел саен 30дан да ким булмаган кече Ьэм урта бизнес вэкиллэренэ 

консультация хезмэтлэре курсэту. 
Моннан тыш, КУЭ усешенен ирешелгэн сан курсэткечлэре сыйфатлы 

социаль нэтищэлэргэ трансформациялэнэ: 
- кулланучылар базарын сыйфатлырак товарлар Ьэм хезмэтлэр белэн баету. 
Программанын нэтищэлелеген кимету яки арттыру турындагы нэтищэлэр 

программада аны гамэлгэ ашыру чорында да, аны тэмамлау нэтищэлэре буенча да 
каралган чараларга тезэтмэлэр керту буенча тэкъдимнэр эзерлэу ечен нигез 
булып тора. 



«2019-2023 елларга 
ТР Меслим муниципаль 
районында кече Ьэм 
урта эшкуарлыкны 
устеру» программасына 
1 нче кушымта 

2019-2023 елларга Меслим муниципаль районында КУЭ усеше буенча теп курсэткечлэр. 
№ Курсэткечлэрнен исеме Улчэу 

берэмлеге 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел 

1 Шэхси эшмэкэрлэрне дэ кертеп, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
елкэсендэ мэшгульлэр саны кеше 3 216 3 344 3 478 3 617 3 762 

2 Тулаем территориаль продуктта кече Ьэм урта эшмэкэрлекнен 
елеше 

% 40,15 40,25 40,50 40,75 41,05 

3 Микропредприятиелэрне дэ кертеп, кече Ьэм урта 
предприятиелэр эйлэнеше мен сум 3 250 474 3 380 493 3 515 713 3 656 341 3 802 595 

4 Кече Ьэм урта предприятиелэр хезмэткэрлэренен уртача хезмэт 
хакы 

сум 20 582,95 21 529,76 22 455,54 23 466,04 24 475,08 

5 Муниципаль район бюджетында кече эшмэкэрлек 
субъектларыннан салымнарнын, башка тулэулэрнен 
чагыштырмача кулэме 

% 20,01 20,91 21,75 22,62 23,57 

6 Хезмэткэрлэрнен гомуми саныннан кече предприятиелэр буенча 
хезмэткэрлэрнен исемлек буенча уртача саны елеше 

% 18,75 19,60 20,50 21,45 22,35 

7 
Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары булып торучы 
экспортерларнын, шэхси эшмэкэрлэрне дэ кертеп, чимал булмаган 
экспортнын гомуми кулэмендэ елеше 

% 95 93 91 88 86 

8 Катнашучылары бары тик КУЭ субъектлары гына булган эре 
заказчыларнын сатып алу елеше 

% 16,90 17,58 18,28 19,01 19,77 



«2019-2023 елларга Татарстан 
Республикасы Меслим муниципаль 
районында кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру» программасына 
2 нче кушымта 

«2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районында кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру» 
программасы максатлары, бурычлары, нэтищэлэрен бэялэу индикаторлары 

Теп чараларнын исеме Башкаручылар Теп чараларны 
утэу срогы 

Ахыргы нэтищэлэрне бэялэу индикаторлары, улчэу берэмлеклэре Индикаторлар мэгънэсе 

2019 2020 2021 2022 2023 

Максат исеме: кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларын устеру ечен унайлы шартлар тээмин иту, инновацион икътисад формалаштырунын меЬим компоненты буларак, кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектларынын санын арттыру Ьэм кендэшлеккэ сэлэтлелеген тээмин иту, шулай ук районнын социаль-икътисадый усеш бурычларын хэл итугэ анын елешен арттыру 

Меслим 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетыньщ 

2019-2023 Татарстан Республикасы Меслим муниципаль районы 
территориясендэ эшчэнлек алып баручы кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектлары (КФХ, ШЭ) саныныц артуы 
процентларда (%) 

4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 

территориаль 
усеш булеге 

2019-2023 Кече предприятиелэр, шул исэптэн микропредприятиелэр 
(КФХ, ШЭ) щитештергэн продукция эйлэнеше усеше, 
процентларда (%) 

7,3 8,8 9,4 10,8 11,00 

2019-2023 Барлык предприятиелэр (КФХ, ШЭ) хезмэткэрлэренен 
исемлек буенча уртача санында кече Ьэм урта предприятие 
хезмэткэрлэренен исемлек буенча урта саны елеше 

24,0 24,9 25,6 26,0 26,5 

2019-2023 Тулаем территориаль продуктта кече Ьэм урта эшкуарлыкнын 
елеше артуы 

39,8 40,0 40,2 40,4 40,5 

2019-2023 Теркэлгэн эшсезлекнен киму дэрэщэсе, % 0,65 0,5 0,4 0,3 0,2 

Бурычнын исеме: сэнэгатьтэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларынын хезмэт ^итештеручэнлеген арттыруга ярдэм иту, шулай ук авыл ^ирлегендэ хущалык итунен кече рэвешлэрен 
тотрыклы устеру ечен шартлар тудыру. 

Республика Ьэм федераль 
бюджет акчаларыннан 

Меслим 
муниципаль 

2019-2023 Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына курсэтелгэн 
консультациялэр саны, берэмлеклэрдэ 

30 30 30 35 40 



курсэтелэ торган 
эшкуарлыкка ярдэм 

районы 
Башкарма 

Дэулэт ярдэме алучылар саны, берэмлеклэрдэ 15 19 21 23 25 

программалары буенча 
консультация ярдэме 
курсэту Ьэм мэгълумат 
биру (шул исэптэн 
«Лизинг-Грант " 
программасы Ьэм 
эшкуарлыкка ярдэм иту 
буенча башка 
программалар); 

комитетынын 
территориаль 
усеш булеге 

Булдырыла торган эш урыннары саны, берэмлеклэрдэ 30 35 40 45 50 

Бурычнын исеме: эшмэкэрлекнец кадрлар потенциалын устеру 

Кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектлары 

программалары буенча 
консультация хезмэтлэре 

курсэту 

Меслим 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетынын 
территориаль 
усеш булеге 

2019-2023 Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына курсэтелгэн 
консультациялэр саны, берэмлеклэрдэ 

10 12 15 17 19 

Бурычнын исеме: кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтунец сыйфатын кутэру Ьэм кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларын консультация 
белэн тээмин иту 

Кече Ьэм урта 
эшкуарлыкны устеру 
проблемалары буенча 
анкета уткэру Ьэм аларны 
хэл иту юллары 

Меслим 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетынын 
территориаль 

2019-2023 Уткэрелгэн анкеталар саны, берэмлеклэрдэ 1 1 1 1 

Законнарны узгэрту Ьэм 
устеру белэн бэйле актуаль 
хокукый мэсьэлэлэр 
буенча, шулай ук 
эшкуарлыкка ярдэм итунец 
гамэлдэге программалары 
буенча кече Ьэм урта 
эшкуарлык субъектлары 
ечен кщэшмэлэр Ьэм 
семинарлар уздыру 

усеш булеге Уткэрелгэн семинарлар саны, берэмлеклэрдэ 4 4 6 8 10 



Бурычнын исеме: Икътисади актив халыкны эшмэкэрлек эшчэнлегенэ ^элеп иту 

Яшьлэр эшкуарлыгы 
елкэсенэ аны щэлеп иту 
буенча яшьлэр 
берлэшмэсе белэн эшлэу 

Меслим 
муниципаль 

районы 
Башкарма 

комитетынын 

2019-2023 Уткэрелгэн чаралар саны, берэмлеклэрдэ 4 4 6 8 9 

Кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына 
мэгълумати ярдэм 
курсэту Ьэм уз 
бизнесларын булдыруны 
популярлаштыру буенча 
эшче теркем тезу 

территориаль 
усеш булеге 

Уткэрелгэн чаралар саны, берэмлеклэрдэ 4 4 6 8 9 


