
 

 

 

 

 

 
Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «Апас 
муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү” 
программасын раслау турында " 2010 елның 12 мартындагы 70 номерлы карары» 

 
  Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Уставына таянып, "Россия 
Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24 
июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль законны, "Татарстан Республикасында кече һәм 
урта эшкуарлыкны үстерү турында" 2010 елның 21 гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы 
Татарстан Республикасы Законын тормышка ашыру максатларында, Татарстан 
Республикасы Апас муниципаль районы Уставына таянып, Татарстан Республикасы 
Апас муниципаль районы Башкарма комитеты  карар бирә: 
1. "Апас муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм 
итү” программасын расларга 
2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
бастырып чыгарырга һәм Апас муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга 
http://apastovo.tatarstan.ru/. 
3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет җитәкчесенең 
территориаль үсеш буенча урынбасары Ш. Ш. Гаффаровка йөкләргә. 
 
 
Җитәкчесе                                                                                          А. Н. Гыйбадуллин 
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Апас муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һәм урта эшкуарлыкка 

ярдәм итү программасы 

 
 

Паспорт 

Программаның исеме Апас муниципаль районында 2019-2023 елларга кече 

һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү программасы 

Программаны эшләү ӛчен 

нигезләр 

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә 

оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль 

закон", 

"Россия Федерациясендә кече һәм урта 



эшкуарлыкны үстерү турында" 2007 елның 24 

июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон", 

"Татарстан Республикасында кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү турында" 2010 елның 21 

гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан 

Республикасы законы" 

Программаны эшләүче Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге 

Программаның тӛп 

башкаручылары 

Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

территориаль үсеш бүлеге 

Программаның максаты Финанс ресурсларыннан файдалануны киңәйтү, кече 

һәм урта эшкуарлыкка муниципаль ярдәм күрсәтү 

инфраструктурасын үстерү исәбенә конкурентлы 

мохит формалаштыру ӛчен кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларын үстерүгә ярдәм итү 

Программаның тӛп 

бурычлары 

1.Апас районы Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка 

китерүче кече һәм урта эшкуарлык субъектлары 

һәм оешмалары үсеше ӛчен уңай шартлар тудыру; 

2.Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм 

районның кече һәм урта эшкуарлык субъектларына 

ярдәм инфраструктурасы оешмаларына адреслы 

финанс һәм мӛлкәти ярдәм күрсәтү чараларын 

гамәлгә ашыру; 

3.Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм 

инфраструктурасын үстерү; 

4.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

мәгълүмати ярдәм күрсәтүне үстерү, Апас районы 

эшкуарлык эшчәнлегенең абруен күтәрүгә ярдәм 

итү; 

5.Яшьләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү 

6.Икътисадый актив эшмәкәрлек сыйныфын 

формалаштыруга ярдәм итү; 7.Кече һәм урта 

эшкуарларның кирәкле ресурсларга (җир, биналар, 

электр/газ/җылылык/су үткәрү челтәрләренә, 

җиһазлар, милек һәм башкалар) керү системасын 

яхшырту, шул исәптән нәтиҗәсез файдаланыла 

торган муниципаль мӛлкәткә; 

8.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары түләнгән 

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары җирле 

бюджетның салым керемнәренә салым ӛлешен 

арттыру; 

9.Кече һәм урта эшмәкәрлектә эшләүчеләрнең 

район икътисадындагы гомуми сандагы ӛлешен 



арттыру. 

Программаны тормышка ашыру 2019-2023 еллар 

дәвамында башкарылачак, программаны тормышка 

ашыру чорында мәгълүмати һәм матди ресурсларны 

берләштерү, үсеш нокталарын һәм ӛстенлекле 

юнәлешләрне билгеләү, хокукый актларга 

тӛзәтмәләр кертү, программаны нәтиҗәле гамәлгә 

ашыруга комачаулый торган административ 

киртәләрне бетерү, шулай ук программаның тӛп 

чараларын гамәлгә ашыру, кече һәм урта бизнеска 

ярдәм инфраструктурасын формалаштыру, кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларының финанс һәм 

мәгълүмати ресурсларга үтемлелеген арттыру 

гамәлгә ашырылачак. 

Программаны гамәлгә 

ашыру сроклары 

2019-2023 еллар 

Программаны финанслау 

чыганаклары 

2019-2023 елларга программаны финанслау 

чыганаклары 

-кече һәм урта эшкуарлык субъектларына дәүләт 

ярдәме күрсәтүгә юнәлдерелгән Татарстан 

Республикасы бюджеты акчалары (конкрет 

суммалар күрсәтмичә мӛмкин булган акча чыганагы 

буларак фаразлана); 

- Апас муниципаль районы бюджеты акчалары 

(программаны финанслау күләме фаразланган 

характерда һәм Апас муниципаль районы бюджеты 

нигезендә ел саен тӛзәтмәләр кертергә тиеш); 

2019-50 мең сум.; 

2020-50 мең сум.; 

2021-50 мең сум.; 

202-50 мең сум.; 

2023-50 мең сум.; 

 

- бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

Программаны тормышка 

ашыруның кӛтелгән соңгы 

нәтиҗәләре 

Программаны тормышка ашыру күздә тотыла: 

- кече һәм урта эшмәкәрлекнең икътисади актив 

субъектлары санын арттыру; 

- кече һәм урта эшмәкәрлектә эш белән тәэмин 

ителгән халык санын арттыру; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының 

эшчәнлек нәтиҗәлелеге (табышлылыгы, 

рентабельлелеге) үсеше; 

- шәһәр икътисадына кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларының керткән ӛлешен арттыру; 



- кече һәм урта эшмәкәрлек ӛлкәсендә "күләгәле 

икътисад" ӛлеше кимү 

Программаның үтәлешен 

контрольдә тотуны 

оештыру системасы 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге 

программ чараларны тормышка ашыру барышын 

ведомствоара координацияләү һәм контрольдә тота 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.Кереш 

       Апас муниципаль районында 2017 елда тулай территориаль продукт 6,9 млрд. 

сумга җитте, 2016 ел белән чагыштырганда 9% үсеш. Район бюджетының үз 

керемнәре күләмендә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларыннан кергән 

керемнәр 38% тәшкил итә. Статистика мәгълүматлары буенча, 2017 елда кече 

һәм микропредприятиеләрнең әйләнеше. 50% ка арткан һәм 5 млрд. 118 млн. сум 

тәшкил иткән. 

       Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү Татарстан Республикасы Апас 

муниципаль районының 2030 елга кадәрге чорга социаль-икътисадый үсешенең 

стратегик планының тӛп максатларының берсе - район территориясендә уңайлы 



һәм имин яшәү ӛчен шартлар тәэмин итү. Соңгы елларда икътисади күрсәткечләр 

динамикасы икътисадның реаль секторы үсешенең тотрыклы тенденциясен 

күрсәтә. 

 

3. Программаның гомуми ӛлеше: 

1)2019-2023 елларга Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкка 

ярдәм күрсәтү муниципаль программасының максатлары һәм бурычлары. 

2030 елга кадәрге чорга озак вакытлы социаль-икътисадый үсеш концепциясе, ТР 

Социаль-икътисадый үсеш стратегиясе, Казан агломерациясе стратегиясе, Апас 

муниципаль районы стратегиясе нигезендә программаның тӛп максаты-Апас 

районы территориясендә теркәлгән һәм эшчәнлек алып баручы кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары үсеше ӛчен уңай шартлар тудыру. 

Программаның максаты-финанс ресурсларыннан файдалануны киңәйтү, КУЭ 

муниципаль ярдәм күрсәтү инфраструктурасын үстерү исәбенә конкурентлы 

мохит формалаштыру ӛчен кече һәм урта эшкуарлык субъектларын үстерүгә 

ярдәм итү. 

Максатка ирешү ӛчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 

1.Апас районы Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм 

инфраструктурасын барлыкка китерүче кече һәм урта эшкуарлык субъектлары һәм 

оешмалары үсеше ӛчен уңай шартлар тудыру; 

2.Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына һәм районның кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасы оешмаларына адреслы 

финанс һәм мӛлкәти ярдәм күрсәтү чараларын гамәлгә ашыру; 

3.Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын үстерү; 

4.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына мәгълүмати ярдәм күрсәтүне үстерү, 

Апас районы эшкуарлык эшчәнлегенең абруен күтәрүгә ярдәм итү; 

5. Яшьләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү 

6.Икътисадый актив эшмәкәрлек сыйныфын формалаштыруга ярдәм итү; 

7.Кече һәм урта эшкуарларның кирәкле ресурсларга (җир, биналар, 

электр/газ/җылылык/су үткәрү челтәрләренә, җиһазлар, милек һәм башкалар) керү 

системасын яхшырту, шул исәптән нәтиҗәсез файдаланыла торган муниципаль 

мӛлкәткә; 

8.- Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары тарафыннан түләнгән җирле 

бюджетның салым керемнәрендә салымнарның ӛлешен арттыру;; 

9.Кече һәм урта эшмәкәрлектә эшләүчеләрнең район икътисадында 

эшләүчеләрнең 8% ын арттыру; Программаны тормышка ашыру 2019-2023 еллар 

дәвамында башкарылачак, программаны тормышка ашыру чорында мәгълүмати 

һәм матди ресурсларны берләштерү, үсеш нокталарын һәм ӛстенлекле 

юнәлешләрне билгеләү, хокукый актларга тӛзәтмәләр кертү, программаны 



нәтиҗәле гамәлгә ашыруга комачаулый торган административ киртәләрне бетерү, 

шулай ук программаның тӛп чараларын гамәлгә ашыру, кече һәм урта бизнеска 

ярдәм инфраструктурасын формалаштыру, кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының финанс һәм мәгълүмати ресурсларга үтемлелеген арттыру 

гамәлгә ашырылачак. 

 

2)Апас муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкның агымдагы 

торышына Анализ 

Районда 2018 елның 1 июленә 575 кече һәм урта бизнес субъекты эшчәнлек 

алып бара. 

Районда 240 стационар сәүдә объекты, ябык базар, 6 сәүдә комплексы һәм 

бер ачык сәүдә мәйданчыгы эшли. 34 җәмәгать туклануы предприятиесе эшли. 

Кече һәм урта бизнеста 1300 кеше эшли, бу предприятие һәм оешма 

хезмәткәрләренең 28% ын тәшкил итә. Районның кече предприятиеләре әйләнеше 

5 млрд. сумнан артык тәшкил итә. 

Кече предприятиеләр буенча уртача айлык хезмәт хакы 19 % ка арткан һәм 

19 367,1 сум тәшкил иткән. 

Бу секторда ваклап сату әйләнеше 1 499 млн. сум тәшкил итте. 779 млн. 

сумлык азык-тӛлек товарлары сатылган, шул исәптән алкогольле продукция - 51 

млн.сумга. 

2017 ел йомгаклары буенча тулаем территориаль продуктта кече һәм урта 

бизнес ӛлеше 21,6% тәшкил итте. 

Районда кече бизнес әйләнешенең тӛп ӛлеше сәүдә ӛлкәсенә туры килә - 

якынча 45%, тӛзелештә ӛлеше – 16 %, авыл хуҗалыгында - 12%. 2018 елда кече 

эшмәкәрлек субъектлары катнашында 83 муниципаль ихтыяҗлар ӛчен 75 товар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алынды. 

 

2012 елдан башлап кайбер күләмдә кимү күзәтелә.Барлыкка килгән 

тенденция шәхси эшмәкәрләр ӛчен иминият взнослары тарифларының артуы 

белән бәйле. 

Аларның вәкилләре фикеренчә, кече бизнес үсешен кыенлаштыра торган 

тӛп сәбәпләрнең берсе-дәүләт һәм муниципаль милеккә карата үткәрелә торган 

конкурслар, банкларның югары процент ставкалары, контроль-күзәтчелек 

органнарын тикшерү, эшкуарларның югары салым йӛкләнеше һәм гамәлдәге 

дәүләт һәм муниципаль ярдәм программалары турында хәбәрдар булмавы. 

Муниципаль органнар эшчәнлегенең ачыклыгын һәм үтә күренмәлелеген 

тәэмин итү, коррупцион факторларны булдырмау максатларында Апас 

муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмәтләр 

күрсәтүнең 71 административ регламенты эшләнде һәм расланды. 

Татарстан Республикасы муниципаль районнарында 2018 елда Татарстан 

Республикасы кече һәм урта бизнес предприятиеләре ассоциациясе тарафыннан 

уздырылган эшлекле климат һәм эшлекле активлыкка мониторинг нәтиҗәләре 

буенча муниципаль районнарда эшлекле климат формалаштыруга хакимият һәм 

бизнес хезмәттәшлеге, хезмәтләр күрсәтүнең Ачыклыгы, Эшкуарлыкка ярдәм итү 



программалары булу, бизнес ӛчен инфраструктура, эшкуарлык бергәлекләренең 

активлыгы кебек факторлар аеруча зур йогынты ясый. 

 

3)икътисадның тӛрле сайланган секторларында кече һәм урта 

эшмәкәрлекне үстерү. 

Бүгенге кӛндә КУЭ үсеше тӛрле юнәлешләрдә үсә. Икътисадның тӛрле 

секторларында эшмәкәрләр уңышлы эшкә юнәлдерелгән. Алар тӛрле ведомство 

программаларында, шул исәптән «Лизинг-Грант», «Мини-ферма», «Яшь 

фермер», «Гаилә фермасы»программаларында катнашалар. Районда эшмәкәрләр 

эшчәнлегенең тӛп тӛре-сәүдә, тӛзелеш, авыл хуҗалыгы. Тик соңгы елларда йӛк 

ташу, пассажирларны билгеләнгән маршрутлар буенча ташу кебек ӛлкәләр дә 

үсә. 

Агымдагы елда «Профсервис» ҖЧҖ үз милкенә автобус сатып алды һәм 

Апас-Болгар һәм Апас-В. Аткозино маршрутлары буенча йӛртә башлады. Әлеге 

маршрутлар буенча Татарстан Республикасы бюджетыннан субсидияләр бирелә.  

ШЭ Шәрәфетдинов һәм ИП Кәримов Коштово-Каратун-Апас-Казан һәм 

Тутай-Чирмешән-Каратун-Апас-Казан маршрутлары буенча пассажирлар йӛртә. 

ШЭ Шәрәфетдинов Коштово-Каратун-Апас маршруты буенча пассажирлар 

йӛртүне ӛстәмә рәвештә гамәлгә ашыра. 

Апас муниципаль районы Казан-Ульяновск трассасы буйлап йӛк ташу 

белән шӛгыльләнү һәм логистик юнәлешне үстерү ӛчен уңайлы булып тора.  

Сәнәгать секторы кыенлыклар белән очраша, әмма әлеге сектор 

предприятиеләре бизнеска инвестицияләргә тырыша. Мәсәлән, Стройсервис 

ҖЧҖ һәм Тайфун ҖЧҖ Бетон җитештерүне дәвам итә. Ә 2018 елда тагын бер 

асфальт-бетон заводы ачылды. Шулай ук «Татавтодор» АҖ Апас филиалы 

асфальт һәм бетон җитештерә, бер ел эчендә 332 млн.сумлык продукция 

(асфальт) чыгара һәм 165 млн. сумлык юл эшләрен башкара. Каратун тимер юл 

станциясе бистәсендә ҖЧҖ ―тәмле икмәк"проектын уңышлы тормышка ашыра. 

Предприятие икмәк-күмәч эшләнмәләре җитештерү белән шӛгыльләнә. Кече 

Күккүз авылында» Агровит " чәй һәм дару үләннәре фасовкасы цехы ачты, аның 

еллык күләме 5 млн.сум тәшкил итә. 

Татарстан Республикасы Президенты йӛкләмәсен үтәү йӛзеннән безнең 

районда 3 кооператив ачылды. Авылда бизнес рәвешенең уңышлы булуын 

«Рассвет " кулланучылар кооперативы, «Заготовитель» кулланучылар 

кооперативы һәм Апас-1 кулланучылар җәмгыяте раслый. 

"Каратун ашлык» ҖЧҖ катнаш азык җитештерә, ашлык киптерү белән 

шӛгыльләнә. 

ШЭ Зәйнуллина Л. Ф. 4,6 га мәйданда чәчәкләр, кыяр, помидор һәм 

рассадалар үстерә. Ӛстәмә рәвештә сӛт эшкәртү буенча тәүлегенә 10 тоннага 

кадәр мини-завод ачарга планлаштыра. 

 

4) куллану базарын үстерү 



Куллану базарының торышы яшәү мохитенең сыйфатын һәм уңайлылыгын 

тәэмин итү, шулай ук товарлар, барыннан да элек, азык-тӛлек сәүдә челтәре аша 

таратыла торган халыкның сәламәтлеге торышы ӛчен мӛһим әһәмияткә ия. 

    Районда кулланучылар базарын үстерү ӛчен уңай шартлар 

тудырылган.  

Бүгенге кӛндә Апас муниципаль районы территориясендә тӛбәк 

компанияләреннән «Тандер» ЯАҖ ( «Магнит») һәм Магнит-косметикс, 

«Агроторг» ЯАҖ («Пятерочка+») һәм Альбион-2002 (Бристоль), кызыл һәм Ак 

компанияләр бар. 

2018 елда 200 урынга исәпләнгән җәмәгать туклануы объекты ачылды.  

Район халкына да кӛнкүреш хезмәтләре күрсәтелә. Агымдагы елда 17 эш 

урыны ӛчен халыкка кӛнкүреш хезмәте күрсәтү буенча 5 предприятие 

файдалануга тапшырылган. Ачылган объектлар арасында 3 чәчтарашханә, 2 

автомойкалы автосервис бар. Кӛнкүреш хезмәтләре структурасында транспорт 

чараларына, машиналарга һәм җайланмаларга техник хезмәт күрсәтү һәм ремонт 

ясау (25%), торак һәм башка корылмалар ремонтлау һәм тӛзү буенча хезмәтләр 

(20%), шулай ук чәчтарашханә хезмәтләре (45%) ӛстенлек итә. 

Әлеге ӛлкәдә хезмәт күрсәтү ӛлкәсен киңәйтү тенденциясе күзәтелүгә 

карамастан, хәзерге вакытта районда химчистка, кием тегү, ӛйдә няня хезмәте, 

бәйрәмнәр оештыру, анимацион хезмәтләр юк. 

Ваклап сату базарында тӛп состав ӛлеше булып тора. 

 Сәүдә үсешенең тӛп максаты-район халкының һәм кунакларының арзан 

бәяләрдән сыйфатлы һәм куркынычсыз куллану товарлары сатып алуга булган 

ихтыяҗын, товар җитештерүчеләр һәм сәүдә эшчәнлеге субъектлары тарафыннан 

бизнес алып бару ӛчен уңайлы мохит формалаштыру белән бергә, тулысынча 

канәгатьләндерүдән гыйбарәт. 

Сәүдә ӛлкәсендә кулланучылар базары үсешенең ӛстенлекле юнәлешләре 

булып, аларга ярдәм итү ӛчен киләсе елларда җирле үзидарә органнары гамәлләре 

юнәлдереләчәк: 

      1. Халык ӛчен социаль әһәмиятле азык-тӛлек товарларының һәркем 

ӛчен мӛмкин булуын тәэмин итү максатларында сәүдә инфраструктурасын үстерү. 

2. Чит илдә җитештерелгән куллану товарларын үз аналоглары белән 

алыштыру кысаларында аны край базарына алга этәрү юлы белән җирле авыл 

хуҗалыгы товар җитештерүчеләре продукциясе белән кулланучыларны максималь 

тәэмин итү. 

Кулланучылар базарының 2023 елга үсеш нәтиҗәләре булырга тиеш: 

районның сәүдә объектлары мәйданы белән муниципаль берәмлекләре 

халкының фактта тәэмин ителешен арттыру, бу халык ӛчен азык-тӛлек һәм азык-

тӛлек булмаган товарлар алуны намуслы конкурентлык мохитендә арттырачак; 

авыл хуҗалыгы һәм башка азык-тӛлек продукциясен сату базарын оештыру, 

авыл хуҗалыгы базарын тӛзү; 

ваклап сату базарларына һәм ярминкәләренә туры килә торган товар 

әйләнеше ӛлешен 10га арттыру%; 



җирле товар җитештерүчеләр тарафыннан сыйфатлы продукция чыгаруны 

стимуллаштыру юлы белән район халкы һәм кунаклары тарафыннан товарлар 

сатып алуның сыйфатын һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү, шулай ук район 

территориясенә кертелмәү һәм тормыш һәм сәламәтлек югалтуга китерүче 

контрафакт продукцияне күпләп һәм ваклап сатуга эләгү, бигрәк тә алкоголь 

суррогатлары. 

 

5) Яшьләр, хатын-кызлар һәм пенсионерлар арасында эшмәкәрлекне үстерү, 

социаль эшкуарлыкны үстерү 

Хәзерге дӛньяда яшь кешеләргә киләчәктә аларга шӛгыльләнергә туры 

киләчәк эшчәнлек белән генә билгеләнергә ярамый. Эшмәкәрлек белән 

шӛгыльләнү тагын да катлаулырак. Күпләр бу хакта уйлана, әмма эшмәкәрлекнең 

максаты — алар тормышка ашырырга теләгән кешеләр аз. Шул ук вакытта 

яшьләр-зур потенциалга ия кешеләр, аларның үзгәрешләргә омтылышы бар. 

Яшь кешеләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү-бу кече бизнес ӛлешен 

арттыру гына түгел, ә яшьләрне эш белән тәэмин итү проблемасын да хәл итү. 

Яшьләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә җәлеп итү максатында районның җирле 

үзидарә органнары тарафыннан бурычлар куелды: 

- 9-11 сыйныф укучылары арасында районның мәгариф учреждениеләрендә 

сыйныфтан тыш сәгатьләрдә районда эшләп килүче бизнес, конкрет мисаллар 

китереп, районда бизнес үсешенең перспектив тармаклары турында мәгълүмат 

белән лекцияләр үткәрү; 

- производствога чыгып, яшьләр ӛчен семинарлар оештыру; 

- ӛлкән сыйныф укучыларын эшмәкәрлек эшчәнлеге нигезләренә бушлай 

проектларда ӛйрәтү; 

- Апас Агроколледж программасына бизнес алып бару нигезләрен кертү 

тәкъдиме белән чыгу; 

-иң яхшы бизнес-идеяләргә яшьләр конкурсы үткәрү. 

 

Хатын-кыз роле эшмәкәрлектә даими үсә. Хатын-кызлар бу ӛлкәдә 

үзләренең активлыкларын күрсәтәләр һәм бизнесмен-ир-атлардан берни белән дә 

калышмыйлар. Алар актив рәвештә эшмәкәрлек эшчәнлеге ритмына кӛйләнә һәм 

базар урынын уңышлы алып тора. 

Хатын-кыз эшмәкәрләрне җәлеп итә торган, социаль ӛлкәләрнең, беренче 

чиратта, кешеләрнең тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән булуы һичшиксез 

зур плюс булып тора. Әйтик, балаларның үсеше һәм белем бирү ӛлкәсендәге 

социаль юнәлешле бизнес һәм проектларның күбесе нәкъ менә хатын-кызлар 

тарафыннан тормышка ашырыла. 

Хатын-кызлар арасында бизнес-эшчәнлекне актив популярлаштыру 

максатларында 2018 елда хатын-кызлар эшмәкәрлегенә багышланган түгәрәк 

ӛстәл узды. Әлеге чарада бизнесның тӛрле ӛлкәләреннән районның бизнес-

ледилары хатын-кызлар арасында эшмәкәрлекне үстерү программасын 

формалаштыруның тӛп мәсьәләләре турында фикер алыштылар, үзләренең уңыш 

серләре һәм «ПО-женски»бизнес алып бару нечкәлекләре белән уртаклаштылар. 



Мәсәлән, эшмәкәр Л. Ф. Зәйнуллинаны бизнесның уңышлы үсешенә мисал 

итеп китерергә мӛмкин, ул 4,6 га мәйданда Чәчәк, кыяр, помидор һәм үсентеләрне 

үстерә. Ӛстәмә рәвештә сӛт эшкәртү буенча тәүлегенә 10 тоннага кадәр мини-

завод ачарга планлаштыра. 

 

Ӛлкән яшьтәге гражданнар мәнфәгатьләрендәге гамәлләр программасын 

тормышка ашыруның ӛстенлекле юнәлешләренең берсе булып ӛлкән яшьтәге 

гражданнарны эш белән тәэмин итүне стимуллаштыру тора: 

- булдыру, икътисади һәм социаль шартлар мотивирующих әлеге категория 

гражданнарның хезмәт белән тәэмин итү; 

- психологик һәм проф юнәлеш бирү эшенең махсус формаларын эшләү һәм 

тормышка ашыру (бу ӛлкән яшьтәге гражданнарга хезмәт базарының заманча 

таләпләренә җайлашырга мӛмкинлек бирәчәк); 

- эшне дәвам итәргә теләүче пенсия яшендәге гражданнарга һӛнәри белем 

бирүнең махсус программаларын эшләү; 

- эш белән тәэмин итү хезмәте органнарының эш бирүчеләр белән ӛлкән 

яшьтәге гражданнарга һәм пенсия яшендәге затларга юнәлдерелгән махсус 

вакансияләр банкы булдыру ӛчен актив хезмәттәшлеге; 

- хезмәт һәм социаль ӛлкәне тоташтыручы тӛп буын буларак эш 

бирүчеләрнең потенциалын куллану; 

- хезмәт базарында яшь дискриминациясен булдырмау буенча чараларны 

гамәлгә ашыру; 

- хезмәт базарында ихтыяҗ зур булган һӛнәрләр һәм белгечлекләр буенча 

ӛлкән яшьтәге хезмәткәрләрнең хезмәт потенциалын исәпкә алып һӛнәри белем 

бирүне (яңадан укытуны) оештыру; 

- ӛлкән яшьтәге гражданнарны компьютер грамотасына ӛйрәтү ӛчен 

шартлар тудыру, шул исәптән ӛлкән яшьтәге гражданнарның компьютер 

грамоталылыгын ӛйрәтү ӛчен бердәм программа һәм методик пособиеләр эшләү 

юлы белән; - пенсия яшендәге затлар арасында, ӛйдә, вакытлыча, сыгылмалы һәм 

дистанцион эш белән тәэмин итү, шул исәптән авыл җирлегендә Кече 

эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм итү; 

- пенсия алды һәм пенсия яшендәге гражданнарның эшкә урнашу 

мӛмкинлекләре турында хәбәрдарлыгын арттыру; 

- эш бирүчеләрнең ӛлкән хезмәткәрләрне эш белән тәэмин итүнең 

ӛстенлекләре турында белем бирүне оештыру; 

- ӛлкән яшьтәге хезмәткәрләрнең, шул исәптән инвалид булган ӛлкәннәрнең 

хезмәт эшчәнлегенә карата булган хезмәт һәм социаль законнарның үтәлешен 

иҗтимагый контрольдә тотуны оештыру; 

- эш белән тәэмин итү хезмәте органнары тарафыннан хезмәт базарындагы 

актив гамәлләрне гамәлгә ашыру: махсуслаштырылган вакансияләр ярминкәләрен 

оештыру, пенсия яшендәге һәм пенсия яшендәге гражданнарны сайлап алу 

социологик сораштырулар үткәрү, хезмәт эшчәнлеген дәвам итү, эшкә урнашу 

ӛчен һӛнәри белем алуга ихтыяҗны билгеләү максатыннан; 



- пенсия алды һәм пенсия яшендәге гражданнарны социаль хезмәт күрсәтү 

ӛлкәсенә, шул исәптән мәктәпкәчә яшьтәге балаларны карау һәм карау ӛчен җәлеп 

итү мӛмкинлеген күздә тоткан чараларны эшләү һәм тормышка ашыру; 

- пенсия яшендәге һәм пенсия яшендәге гражданнарның хезмәт 

потенциалын куллану юлы белән остазлыкны үстерү; 

- пенсия алды һәм пенсия яшендәге гражданнарның хезмәт эшчәнлеген 

тәэмин итү максатларында дистанцион (ӛйдә) эш белән тәэмин итүне үстерү һәм 

башкалар. 

Районда 2018-2020 елларга " Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы» муниципаль берәмлегендә социаль юнәлешле коммерцияле булмаган 

оешмаларга ярдәм программасы эшли. Бүгенге кӛндә социаль юнәлешле 

коммерциячел булмаган оешмаларга Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте 

органнары тарафыннан оештырылган грант ярдәме күрсәтүдә катнашу ӛчен 

шартлар тудырылган. 

Икътисадның коммерциячел булмаган секторының роле аның оешмасының 

демократия принципларын практикада тормышка ашыру ниятеннән башка 

гражданлык җәмгыяте үзәгенә әверелүе белән аңлатыла. Коммерциячел булмаган 

оешмалар аша район җәмәгатьчелеге әгъзалары ирекле инициатива күрсәтү 

мӛмкинлеге алалар, бу сизелерлек икътисади нәтиҗә генә түгел, ә социаль файда 

да бирә. Иҗтимагый структураларга ия булган потенциалны һәм энергияне 

куллану районның социаль, сәяси һәм икътисадый ӛлкәләренең алга таба үсешен 

тәэмин итәчәк. 

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары 

турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмаларга, хәйрия эшчәнлегенә һәм 

ирекле ярдәм күрсәтүгә җирле әһәмияткә ия мәсьәләләр кертелде. 

2018 елның 1 гыйнварына район территориясендә 39 коммерциячел 

булмаган оешма эшли, алар гражданнарның тӛрле категорияләре белән эш алып 

бара һәм халыкка тӛрле социаль хезмәтләр күрсәтә. 

Түбәндә район территориясендә эшчәнлек алып баручы коммерцияле 

булмаган оешмалар буенча мәгълүматлар китерелде (1 нче таблица). 

 

Таблица 1 

Апас муниципаль районы территориясендә эшчәнлек башкаручы 

коммерцияле булмаган оешмалар буенча мәгълүматлар 

 

 На 1 января 2018 г. 

Ветераннар, пенсионерлар 

оешмалары 

2 

Яшьләр, спорт оешмалары 1 

Профсоюз оешмалар 1 

Дини оешмалар 35 



Бүгенге кӛндә коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге социаль 

характердагы бик тар мәсьәләләргә һәм гражданлык инициативаларының 

мӛмкинлекләренә кагыла дип атап булмый. 

Муниципаль берәмлектә коммерциячел булмаган сектор үсешенең йомшак 

яклары булып тора: 

1. Түбән гражданлык активлыгы; 

2. халыкның иҗтимагый активлыгының аерым тӛрләре үсеше тигез түгел; 

3. җирле үзидарә органнарының һәм халыкның нәтиҗәле хезмәттәшлеге 

системасының булмавы; 

4. коммерцияле булмаган оешма җитәкчеләрендә менеджмент һәм эш 

башкару ӛлкәсендә профессиональ һәм махсус белем җитмәү һәм, нәтиҗә буларак, 

аларның эшчәнлегендә системалылык булмау, планлаштыруның түбән дәрәҗәсе 

һәм үз эшчәнлекләрендә программа алымын кулланырга уйламау; 

5. массакүләм мәгълүмат чаралары белән эшләүгә әзер булмавы, 

җәмгыятьнең коммерциячел булмаган оешмалар эшчәнлеге турында мәгълүмат 

бирүнең түбән дәрәҗәсе; 

6. коммерцияле булмаган оешмаларның чикләнгән ресурслары-кеше, 

финанс, техник; 

7. оешмаларның үзара бәйләнеше, муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә җайга 

салынган эчке элемтәләр булмау. 

Программа граждан җәмгыятен үстерүгә, гражданлык активлыгы һәм 

халыкның ирекле инициативалары ӛчен хокукый, икътисадый һәм оештыру 

шартларын булдыруга юнәлдерелгән коммерциячел булмаган оешмаларга ярдәм 

чаралары системасын билгели. 

 

6) сәнәгать мәйданчыкларын үстерү һәм резидентларны җәлеп итү 

Апас муниципаль районында сәнәгать мәйданчыгында (мәйданы – 4,6 

гектар), помидор, кыяр, лалә чәчәкләре һәм берьеллык чәчәкләр үстерү буенча 

эшчәнлек алып бара. 1 квартал эчендә товар әйләнеше 47 млн. сум тәшкил итте, 

әлеге мәйданда 24 кеше эшли, аның планнарында-помидор һәм кыяр үстерү 

мәйданнарын арттыру. 

Каратун ст.т. бистәсендә 2 гектардан артык мәйданда шәхси мәйданчык 

(элеккеге СМУ территориясе) ачылды. Мәйданчыкта 3 резидент эшчәнлек алып 

бара: 

- беренче резидент – «МолПромТранс» ҖЧҖ (сӛт - җыю пункты). 1 

кварталда товар әйләнеше 13 млн. сум тәшкил иткән (15 млн.сум кертелгән. халык 

саны-10 кеше); 

- икенче резидент - «Триумф» ҖЧҖ (бетон җитештерү). Бер ел эчендә 

продукция күләме 4,5 млн. сум тәшкил итәчәк.; 

- ӛченче резидент – «Сафар» ҖЧҖ (тӛзелеш материаллары сату). Күләме 3,5 

млн. сум тәшкил итәчәк. 

Шәмбалыкчы авыл җирлеге территориясендә тагын бер сәнәгать 

мәйданчыгы эшли - 17,6 га мәйданлы «Стройсервис» ҖЧҖ мәйдан резиденты 

бетон ясау һәм юллар һәм биналар тӛзү белән шӛгыльләнә. 1 квартал нәтиҗәләре 



буенча продукция әйләнеше 0,5 млн. сум тәшкил итте (план буенча еллык 

күрсәткеч – 20 млн.сум). Булдырылган эш урыннары саны 51 кеше хәзерге 

вакытта аны аккредитацияләү ӛчен документлар әзерләнә. 

 

7)үзмәшгуль халык ӛчен программа булдыру 

2019 ел башына Апас муниципаль районы территориясендә теркәлгән 

эшсезлек дәрәҗәсе икътисади актив халыкның 0,4% ын тәшкил итте. 

Халыкның үз бизнесында үзмәшгульлеген тәэмин итү эшсезлек 

проблемаларын хәл итү һәм муниципаль берәмлекнең кеше капиталы 

потенциалын тормышка ашыру чыганакларының берсе булып тора 

Кешегә үзен тәэмин итәргә һәм үз бизнесларына башка эшсезләрне җәлеп 

итәргә мӛмкинлек бирә торган эшчәнлек формаларына зур игътибар бирелә. Яңа 

эшне Формалаштыру һәм үстерүнең мондый варианты халыкның үзмәшгульлеге 

программасын күздә тота. Билгеле, үзмәшгульлек турында закон кабул ителү 

белән, гамәлдәге эшмәкәрләр шәхси эшмәкәрлектән үзмәшгульлеккә күчәргә 

мӛмкин. 

 

8) авыл хуҗалыгында кооперацияне үстерү 

Авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперациясен үстерү шәхси ярдәмче 

хуҗалыкларның социаль-икътисадый мәнфәгатьләрен яклау зарурлыгына бәйле, 

бу авыл хуҗалыгы продукциясенең конкурентлылыгын арттыруга, мәшгульлек 

дәрәҗәсенә, крестьян хуҗалыкларының керемнәрен арттыруга, шулай ук авылның 

социаль инфраструктурасын яхшыртуга ярдәм итә. 

Татарстан Республикасы Президенты йӛкләмәсен үтәү йӛзеннән безнең 

районда 3 кооператив ачылды. Авылда бизнес рәвешенең уңышлы булуын 

«Рассвет " кулланучылар кооперативы, «Заготовитель» кулланучылар 

кооперативы һәм Апас-1 кулланучылар җәмгыяте раслый. 

"Рассвет» ПК 30 * 70 программасы буенча автолавка алган инде. Әлеге 

кооператив сӛт продукциясен эшкәртү, икмәк һәм он эшләнмәләр җитештерү 

белән шӛгыльләнә. Ул шулай ук кибет ачты, беренче кирәк-яраклары белән 

тәэмин итәчәк аз халык яши торган пунктларга. Ике катлы ресторан бар. Хәзерге 

вакытта 25 эш урыны булдырылган. 

"Заготовитель» ПК йон һәм тире сатып алу белән шӛгыльләнә. Монда 4 

кеше эшли, 3 млн.сумлык инвестицияләр кертелгән. 

Апас-1 буенча икмәк һәм икмәк-күмәч әйберләре җитештерү белән 

шӛгыльләнә. Әлеге предприятиедә 43 кеше эшли. 

Кече Кокузы авылында» Агровит " чәй һәм дару үләннәре фасовкасы цехы 

ачты, еллык күләм 5 млн.сум тәшкил итәчәк. 8 эш урыны булдырылган. 

 

4.Территориянең инвестицион җәлеп итүчәнлеген бәяләү, эшкуарлыкны 

үстерү юнәлешләрен һәм конкрет чаралар исемлеге. 

Программа чараларын тормышка ашыру куелган бурычларны тормышка 

ашыру кысаларында планлаштырыла. 



1 бурыч: Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын барлыкка китерүче 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларын һәм оешмаларын үстерү ӛчен уңай 

шартлар тудыру. 

Әлеге юнәлеш кысаларында җаваплы башкаручы тарафыннан кече һәм урта 

эшкуарлык үсешенең финанс, икътисадый, социаль һәм башка күрсәткечләренә, 

кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм чараларының нәтиҗәлелегенә 

анализ ясала һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм 

урта эшкуарлыкны үстерү фаразын формалаштыра. Уңай шартлар булдыру әлеге 

программа чараларын гамәлгә ашыру аша гамәлгә ашырыла. 

1.1.Муниципаль дәрәҗәдәге сәнәгать паркларын тӛзү һәм үстерү: 

1.2.Резидентларны җәлеп итүгә һәм яңа эш урыннары булдыруга ярдәм итү; 

1.3.Апас муниципаль районы бюджетына районның сәнәгать 

мәйданчыклары ӛчен җибәрелә торган салымнар буенча ташламалар бирү буенча 

норматив-хокукый актлар кабул итү. 

 

2 бурыч: инженер инфраструктурасы объектларын булдыру һәм КУЭның 

инвестицион проектларны тормышка ашыру ӛчен кирәкле ресурслардан 

файдалану системасын яхшырту 

2.1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы милкендә булган буш 

җир кишәрлекләре һәм гамәлдә булмаган биналар реестрларын алып бару; 

2.2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы территориясендә 

инвестицион һәм инновацион проектларны гамәлгә ашыруга ярдәм итү; 

2.3.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы инвестицион 

паспортын ел саен актуальләштерү 

2.4.Район башлыгы белән интернет инвесторлар челтәрендә туры элемтә 

каналын популярлаштыру; 

2.5 районда КУЭ инвестицион проектларын тормышка ашыру. 

 

3 бурыч: Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектларына 

ярдәм инфраструктурасы оешмаларына адреслы финанс һәм мӛлкәти ярдәм 

чараларын гамәлгә ашыру. 

Әлеге юнәлеш кысаларында кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

финанс һәм мӛлкәт ярдәме күрсәтелә. 

3.1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына финанс ярдәме күрсәтү түбәндәге юнәлешләр буенча 

ярдәм чаралары күрсәтү рәвешендә гамәлгә ашырыла: 

3.1.2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына күргәзмә-ярминкә чараларында катнашу 

чыгымнарының бер ӛлешен каплауга субсидияләр бирү. 

3.1.3.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм урта 

предприятиеләре җитәкчеләренең эшкуарлык грамоталылыгын һәм 



компетентлыгын арттыру буенча мәгариф хезмәтләре ӛчен түләү чыгымнарының 

бер ӛлешен каплауга субсидияләр бирү. 

3.1.4.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына Лизинг-грант конкурс сайлап алуы нигезендә җиһазлар 

сатып алуга бәйле чыгымнарның бер ӛлешен каплауга субсидияләр бирү. 

3.1.5.РФ һәм ТР да гамәлгә ашырылмый торган башка ярдәм чаралары. 

 

3.2.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районының Кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларына мӛлкәт ярдәме түбәндәге юнәлешләр буенча гамәлгә 

ашырыла: 

3.1.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына арендага бирү ӛчен 

билгеләнгән күчемсез милек объектлары исемлегеннән бирү. 

ТР Җир һәм мӛлкәт мӛнәсәбәтләре министрлыгы йӛкләмәсе буенча 

"Республика мӛлкәт казнасы" ДБУ тарафыннан "Казан җир ӛсте һәм җир асты 

транспорты техникумы" махсус һӛнәри белем бирү учреждениесенең оператив 

идарәсендәге Октябрь ур., 38 һәм Химиклар ур, 9 адреслары буенча урнашкан 

дәүләт милкеннән файдалану тикшерелде. 

 

3.2.2 Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы бюджетына керүче 

җирле салымнар буенча ташламалар бирү. 

 

Программаның тӛп чаралары эшләнгән юнәлешләр 

1.Кече һәм урта эшмәкәрлекне нәтиҗәле үстерү ӛчен хокукый базаны 

камилләштерү һәм административ киртәләрне киметү. 

2.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына финанс-кредит һәм мӛлкәт 

ярдәме күрсәтү. 

3.Агросәнәгать комплексын үстерү. 

4.Эшкуарлыкны үстерүнең ӛстенлекле юнәлешләрен тормышка ашыру. 

5.Эшмәкәрлек эшчәнлеген мәгълүмати тәэмин итү. 

6.Эшмәкәрлек ӛлкәсендә квалификацияле кадрлар санын арттыру. 

7.Яшьләр һәм эшсезләрнең эшмәкәрлек инициативасын хуплау һәм 

стимуллаштыру. 

8.Кече эшмәкәрлек субъектлары, шулай ук кече эшмәкәрлек субъектлары 

арасында хакимият органнары белән партнерлык мӛнәсәбәтләре урнаштыруга 

ярдәм итү. 

9.Билгеләү конъюнктуры базары, товарлар һәм хезмәтләр күрсәтү, район. 

Районда кече эшмәкәрлекнең агымдагы торышына Анализ. 

10.Муниципаль сәнәгать паркын үстерү. 

 

Ӛстенлекле юнәлешләргә ярдәм итү 

Апас муниципаль районының социаль-икътисадый үсешенең тӛп 

бурычларыннан чыгып, Апас муниципаль районында халыкның тормыш 

сыйфатын күтәрү икътисадның тотрыклы динамикалы үсеше һәм кешенең яшәү 



тирәлеген булдыру нигезендә әлеге программа нигезендә кече һәм урта 

эшкуарлык эшчәнлегенең ӛстенлекле тармаклары һәм ӛлкәләре билгеләнде: 

1) авыл хуҗалыгы; 

2) эшкәртү производстволары, 

3) кӛнкүреш хезмәте күрсәтү, 

4) транспорт һәм тӛзелеш. 

 

 

5. Кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм программасын ресурслар белән тәэмин 

итү 

Программаны ресурслар белән тәэмин итү түбәндәге бюджет чыганаклары 

тәшкил итә: 

1.кече һәм урта эшкуарлык субъектларына дәүләт ярдәме чараларын гамәлгә 

ашыруга Россия Федерациясе бюджетыннан конкурс нигезендә бүлеп бирелә 

торган акчалар (конкрет суммалар күрсәтмичә мӛмкин чыганак буларак 

фаразлана); 

2.Татарстан Республикасы бюджеты-Чираттагы финанс елына һәм план 

чорына Татарстан Республикасы бюджетында кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына дәүләт ярдәме чараларын гамәлгә ашыру ӛчен каралган акчалар 

(конкрет суммалар күрсәтмичә мӛмкин чыганак буларак фаразлана)); 

3.Апас муниципаль районы бюджеты-Чираттагы финанс елына һәм план 

чорына муниципаль берәмлек бюджетында язылган әлеге программа чараларын 

финанслауга каралган акчалар: 

 

 

ел 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы 

бюджеты акчалары 

(мең сум) 

2019 50 

2020 50 

2021 50 

2022 50 

2023 50 

 

6. Хәвеф-хәтәрләрне бәяләү. Кече һәм урта эшмәкәрлек проблемалары һәм аларны 

муниципаль дәрәҗәдә хәл итү мӛмкинлеге 

 

Апас муниципаль районында кече һәм урта бизнес шактый стабиль, шул ук 

вакытта җирле шартлар белән дә, тулаем икътисади вәзгыятьнең кризислы 

ӛзлегүләре белән дә билгеләнә торган кайбер проблемалар бар. 

Үткәрелгән сораштырулар күрсәткәнчә, эшкуарларның иң җитди кыенлыклары 

түбәндәге проблемаларны хәл итү тудыра: 

- энергия чыганаклары һәм чималга бәяләр арту; 

- бизнесны оештыру һәм үстерү ӛчен финанс ресурслары җитмәү; 

- эшмәкәрлек эшчәнлеген алып бару ӛчен квалификацияле кадрлар, белем һәм 

мәгълүмат җитмәү; 



-яңа эшлекле партнерлар эзләү һәм эшлекле элемтәләр булдыру мӛмкинлекләре 

җитәрлек түгел. 

Шул ук вакытта хәзерге вакытта кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары арасында 

рискларның югары дәрәҗәсе, предприятие җитәкчесе инициативасына һәм 

мӛмкинлекләренә шактый бәйлелек, финанс тотрыклылыгы, финанс 

резервларының түбән дәрәҗәсе, тӛп фондларның чикләнгән булуы, хуҗалык 

эшчәнлегенең чагыштырмача зур булмаган күләмнәре, кредит ресурсларына керү 

чикләнгән һәм аның икътисадый тотрыклыгын билгели торган башка 

күрсәткечләр билгеләнә. 

Сүз дә юк, югары салым йӛкләнеше, кече бизнес ӛчен банк процент 

ставкаларының нәтиҗәлелеге, контроль-күзәтчелек органнары тарафыннан 

оештырыла торган тикшерүләр җирле үзидарә органнары сәясәтенә бәйле түгел. 

Әмма муниципалитет хәл итәргә тиешле мәсьәләләр дә бар. Бу: 

-муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын һәм үтә күренмәлелеген тәэмин итү; 

- эшмәкәрләргә кече һәм урта предприятиеләр тарафыннан базар әйләнешенә 

җәлеп ителергә мӛмкин муниципаль ресурслар булу турындагы мәгълүматтан 

файдалану мӛмкинлеген бирү; 

-муниципаль икътисадның ӛстенлекле тармакларында эшчәнлек алып баручы 

эшкуарларга максатчан финанс ярдәме күрсәтү; 

- үз вакытында мәгълүмати ярдәм күрсәтү, Эшкуарлар белән конструктив диалог 

урнаштыру, нәтиҗәле " кире элемтәне тәэмин итү"; 

- белем бирү ярдәме. 

Гомумән, бизнес үзен уңайлы хис иткән уңайлы мохит булдыру. Әлеге 

бурычларны хәл итүгә әлеге программаны гамәлгә ашыру юнәлдереләчәк. 

 

 

7. Программаның планлаштырылган икътисадый нәтиҗәлелеге, программа белән 

идарә итү һәм гамәлгә ашыруны контрольдә тоту. 

 

Программа Апас муниципаль районында Кече эшмәкәрлекне алга таба үстерү 

ӛчен уңай шартлар тудыруга юнәлдерелгән чаралар комплексын үз эченә ала. 

Программаны үтәү ярдәм итәчәк: 

- шәһәрдә икътисадый һәм социаль стабильлекнең иң мӛһим элементы буларак 

кече эшкуарлык булдыруны һәм тотрыклы эшчәнлеген стимуллаштыра торган 

уңай икътисадый мохит формалаштыру; 

-Кече эшмәкәрлекне үстерү темпларын арттыру, кече предприятиеләрне 

икътисадый яктан ныгыту һәм эшчәнлек ӛлкәләрен киңәйтү; 

- Апас муниципаль районының берләштерелгән бюджеты салым керемнәренең 

гомуми суммасында кече эшмәкәрлек субъектларыннан район бюджетына 

керемнәрнең артуы, халыкны эш белән тәэмин итүнең ӛстәмә мӛмкинлекләре 

барлыкка килү, кече эшмәкәрлек белән шӛгыльләнүче хезмәткәрләрнең хезмәт 

хакы дәрәҗәсен күтәрү; 

- товар базарын кӛндәшлеккә сәләтле продукция һәм җирле производство 

хезмәтләре белән баету; 



-кече эшмәкәрлекнең социаль җаваплылыгын арттыру. 

 

Программаның үтәлеше буенча гомуми контрольне Апас муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе башкара. 

Апас муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең территориаль үсеш 

буенча урынбасары программаны тормышка ашыруны оператив контрольдә тота. 

Апас муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль үсеш бүлеге 

Программа чараларын планлаштыру, үзара хезмәттәшлек, координацияләү һәм 

контрольдә тотуны оештыра. 



 

 

 Программа чараларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә таблицада тәкъдим ителгән түбәндәге күрсәткечләргә ирешү күздә 

тотыла: 

Апас муниципаль районында 2019-2023 елларга КУЭ үсеше буенча төп күрсәткечләр 

N 

п/п 

индикатор берәмлек Максатчан әһәмияте индикатора, индикатора (фараз) 

2018 2019  2020  2021 2022 2023 

1 Апас муниципаль районында кече һәм урта 

эшмәкәрлек субъектларының гомуми саны, 

берәмлек 

Шт. 586 588 600 607 614 621 

2 Кече һәм урта эшмәкәрлек ӛлкәсендә 

эшләүчеләр саны 

Шт. 1300 1380 1436 1520 1582 1670 

3 Тулаем территориаль продуктның гомуми 

күләмендә кече һәм урта бизнес ӛлеше, % 

% 22 22,5 24,7 25,7 26,7 27,7 

4 Кече һәм урта бизнеста уртача айлык 

хезмәт хакы. 

сум 18500 19367 21000 22500 24000 27000 

5 Кече һәм микропредприятиеләрнең 

әйләнеше 

млн.сум. 2500 3000 3200 3350 3400 3500 

6 Бюджетның үз керемнәре күләмендә салым 

кертемнәр кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларыннан керемнәр ӛлеше 

% 37 38 41 44 47 49 

7 кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

гына катнашкан закупкалар 

% 30 50 58 60 62 65 

8 КУЭ субъектлары булып тора, шул исәптән 

ИП, чимал булмаган экспортның гомуми 

күләмендә,% 

% 0 1 2 3 5 7 



Бүгенге кӛндә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары саны 575 тәшкил итә, 

шул исәптән 451 шәхси эшмәкәр. 2019 елда кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларының гомуми санын 13 берәмлеккә арттыру планлаштырыла. 

Шулай итеп, 2 кече предприятие ачылачак-болар «Тэмле ип» ПК һәм «Синтез-

трейд»ҖЧҖ. "Тэмле ипи» ПК икмәк, икмәк-күмәч, макарон һәм кондитер 

әйберләре җитештерү белән шӛгыльләнәчәк. Предприятиедә 30 кеше эшләячәк. 

"Синтез-Трейд» ҖЧҖ ГАЗ станциясен һәм аэрозоль цехын эшләтеп җибәрәчәк. 25 

эш урыны булдырылачак. 

Шәхси эшмәкәрләр буенча аерым үсеш тенденциясе бар. Мӛгезле эре терлек 

үрчетү буенча 3 КФХ, 1 КФХ-атлар үрчетү, 1 ИП-сарык үрчетү буенча, 2 ИП-каз, 

үрдәк һәм тавыклар үрчетү буенча һәм 2 ИП ачу планлаштырыла. 

Шуңа бәйле рәвештә, 2019 елда шәхси эшмәкәрнең саны 451 берәмлектән 461 

берәмлеккә кадәр, кече предприятиеләр саны 2 берәмлеккә 126 берәмлеккә кадәр 

артачак. Кече һәм урта эшмәкәрлек ӛлкәсендә эшләүчеләр саны 1380 кеше тәшкил 

итәчәк. 

Яңа теркәлгән һәм әйдәп баручы кече предприятиеләр һәм шәхси эшмәкәрләр 

саны арту белән товар әйләнеше артачак һәм 5млрд тәшкил итәчәк.сум. 

Предприятиеләрнең һәм шәхси эшмәкәрләрнең артуы бюджетның үз керемнәре 

күләмендә салым кертемнәренең артуына китерә кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларыннан керемнәр ӛлеше 33% тан 38% ка кадәр артачак. 

Районда керемнәрне легальләштерү буенча ведомствоара комиссия эшли. Әлеге 

комиссия утырышында даими рәвештә предприятиеләр вәкилләре, шәхси 

эшмәкәрләр чакырыла, анда салымнар, хезмәт хакын вакытында түләү һәм, 

әлбәттә, хезмәт хакын арттыру бурычлары куела. 

 

8.Нәтиҗәләр һәм кушымталар 

Программа җирле үзидарә органнары, эшкуарлар Советы, кече һәм урта 

эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасын барлыкка китерүче оешмаларның 

координацияләнгән гамәлләре нигезендә кече һәм урта эшкуарлык субъектлары 

ӛчен уңай мохит булдыру буенча комплекслы эш планын тәшкил итә. 

Әлеге программаны гамәлгә ашыру механизмнары аша алда куелган бурычларны 

хәл итәргә тиешле тӛп программа чаралары исемлеге, финанслау чыганаклары һәм 

срокларын күрсәтеп, программага 1 нче кушымтада китерелгән.



 
Кушымта  

Апас муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү программасының төп 

чараларының исемлеге  

Наименование задачи 
Наименование основных 

мероприятий 

Исполнитель программных 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1. Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

1. Консультирование 

предпринимателей по вопросам 

открытия, ведения и развития 

бизнеса 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Организация образовательных 

семинаров по вопросам поддержки 

малого предпринимательства 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

3. Проведение семинаров, 

"круглых столов" для 

руководителей и сотрудников 

средних и малых предприятий 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, Совет 

предпринимателей Апастовского 

муниципального района (по 

согласованию), представители 

малого и среднего бизнеса 

района (по согласованию) 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 



4. Организация встреч 

предпринимателей с органами 

государственной и муниципальной 

власти 

Исполнительный комитет  

Апастовского муниципального 

района РТ, совет 

предпринимателей Апастовского 

муниципального района района 

(по согласованию), сельские 

(городское) поселения 

Апастовского муниципального 

района района (по 

согласованию), представители 

федеральных и республиканских 

структурных подразделений в 

Апастовском муниципальном 

районе РТ района (по 

согласованию) 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Размещение информации в 

средствах массовой информации о 

реализуемых программах и 

мероприятиях 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

6. Содействие предпринимателям 

в установлении деловых 

отношений за пределами 

Республики Татарстан 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

7. Привлечение предпринимателей 

к участию в выполнении 

муниципальных заказов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

8. Актуализация информации на 

официальном сайте Апастовского 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 



муниципального района комитета Апастовского 

муниципального района 

2. Создание объектов 

инженерной 

инфраструктуры и 

улучшение системы 

доступа малого и 

среднего бизнеса к 

необходимым 

ресурсам для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

1. Создание и развитие 

промышленного парка 

муниципального уровня 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, 

резиденты промышленного парка 

района (по согласованию) 

2019-2023 Субсидии из 

Федерального и 

Республиканского 

бюджетов, 

предоставляемые 

на поддержку и 

развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

промышленных 

парков 

2. Содействие в создании частных 

индустриальных парков 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, частная 

управляющая компания и 

резиденты промышленно парка 

района (по согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

3. Разработка предложений по 

созданию объектов инженерной 

инфраструктуры для участия в 

Федеральных целевых программах 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, 

представители малого и среднего 

бизнеса района (по 

согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 



4. Консультирование и содействие 

в решении вопросов подключения 

к инженерным сетям 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, 

энергоснабжающие организации 

Апастовского муниципального 

района РТ района (по 

согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Инвентаризация и анализ 

инвестиционно-привлекательных 

объектов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, Палата 

имущественных и земельных 

отношений Апастовского 

муниципального района РТ, 

сельские (городское) поселения 

Апастовского муниципального 

района РТ района (по 

согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

6. Работы по подготовке 

документации на земельные 

участки для реализации 

инвестиционных проектов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, Палата 

имущественных и земельных 

отношений Апастовского 

муниципального района РТ, 

сельские (городское) поселения 

Апастовского муниципального 

района РТ района (по 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Средства 

инвесторов 



согласованию) 

 

7. Создание сельскохозяйственно 

снабженческих кооперативов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг 

Средства 

инвесторов 

3. Реализация мер 

финансовой 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Содействие предпринимателям 

в подготовке конкурсной 

документации для участия в 

федеральных и региональных 

программах, реализуемых 

Министерствами экономики и 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Татарстан 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Содействие в привлечении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

выставках и ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта товаров, 

работ и услуг, привлечения 

инвестиций 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

4. Устранение 

административных 

барьеров в рамках 

1. Организация встреч инвесторов 

с органами государственной и 

муниципальной власти 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 



реализации 

инвестиционных 

проектов 

муниципального района 

2. Поэтапное сопровождение 

инвестиционных проектов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

 

 


