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   2007 елның 24 июлендә кабул ителгән “ Россия Федерациясендә кече һәм
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 “  Татарстан Республикасында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турында”гы
7нче  законын   үтәү  йөзеннән,  гражданнарның  тормыш  дәрәҗәсен  яхшырту,
шәһәрнең   ныклы  социаль-икътисадый  үсешен  тәэмин  итү, Татарстан
Республикасы  Чистай  муниципаль  районы  икътисадында  кече  бизнесның
чагыштырма авырлыгын  арттыру максатында Татарстан Республикасы Чистай
муниципаль  районы башкарма комитеты  

                                                     КАРАР БИРӘ:
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2.  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль   районы   башкарма
комитетының   икътисад  бүлегенә  әлеге  карарны   Татарстан
Республикасының  рәсми хокукый-мәгълүмат порталында (pravo.tatarstan.ru)
бастырырга   һәм  Татарстан  Республикасы  Чистай  муниципаль  районы
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урнаштырырга.
     3.Әлеге  карарның  үтәлешенә  контрольлек  итүне  үз  өстемдә
калдырам.  
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1. ПРОГРАММА ПАСПОРТЫ
Программа исеме “2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Чистай 

муниципаль районында  кече һәм урта  эшмәкәрлекне 
үстерү программасы” (алга таба  - Программа)

Программаны төп 
эшләүче 

Чистай  муниципаль районы  башкарма  комитетының
икътисад бүлеге 

Программаның 
максатлары һәм 
бурычлары

Программа  максаты:  икътисадны  формалаштыручы
мөһим  компонент,  шулай  ук  ТР  Чистай  муниципаль
районында социаль-икътисадый үсеш бурычларын хәл
итүгә  аның  өлешен  арттыру буларак, кече  һәм  урта
эшмәкәрлекнең эшләве һәм үсүе өчен уңайлы шартлар
булдыру. 
Муниципаль программа бурычлары: 
1. Кече һәм урта  эшмәкәрлек үсеше 
инфраструктурасын үстерү;  
2. Инвестицион проектларны тормышка ашыру өчен 
кирәкле ресурсларга кече һәм урта  эшмәкәрлекне алу 
мөмкинлеге системасын яхшырту һәм инженерлык 
инфраструктурасы объектларын булдыру;
3. Кече һәм урта  эшмәкәрлек субъектларын финанс 
яклавы чараларын тормышка ашыру;  
4. Инвестицион проектларны тормышка ашыру 
кысаларында  административ киртәләрне бетерү; 
5.Эшмәкәрлекнең  кадрлар потенциалын үстерү  

Программаны тормышка 
ашыру сроклары һәм 
этаплары 

2019-2023 еллар

Программаны
башкаручылар

Чистай  муниципаль районы  башкарма  комитетының
икътисад бүлеге

Программаны финанслау
күләмнәре  һәм
чыганаклары 

Чистай  муниципаль районында  халык  мәшгульлеге
программасы 
Эшмәкәрләрнең кредит акчасы һәм үз акчалары
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Программаны үтәүгә 
контрольлек итү

ЧМРның башкарма комитеты

Программаны  тормышка
ашыруның  төп
нәтиҗәләре

Программаны тулы күләмдә тормышка ашыру  2023 ел
азагына түбәндәгеләргә ирешү мөмкинлеге бирәчәк:
 *кече  һәм  урта   эшмәкәрлек  өлкәсендә  мәшгуль
булучылар санын шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп, 6785
кешегә кадәр арттыру; 
*ВТПда  кече һәм урта  эшмәкәрлек   өлешен 29%ка
кадәр үсү; 
* кече  һәм  урта   эшмәкәрлек  субъектлары  булып
торучы,  шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп,  экспортерлар
өлешен  арттыру,  гомуми  күләмдә  чимал  булмаган
экспортны 0,04%ка кадәр;
*  кече  һәм  урта   эшмәкәрлек  субъектлары   гына
катнашучы булып торучы заказчыларның өлешен 36%ка
кадәр арттыру; 
*  кече һәм урта  эшмәкәрлек  предприятиеләренең һәм
шәхси  эшмәкәрләрнең  продукцияләр  (хезмәтләр)
әйләнешен 13573 миллион сумга кадәр арттыру;  
* кече  һәм  урта   эшмәкәрлек  предприятиеләре
эшчәнлегеннән  берләштерелгән  бюджетка  салым
кертемнәре  күләмен   388,26  миллион  сумга  кадәр
арттыру.  
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2. Кереш өлеш

Хәзерге  Россия  өчен   кече  һәм  урта  эшмәкәрлек  –  бу  икътисадның
динамикалы үсүсче күп тармаклы секторы.

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү  конкурентлык итүче өстенлекләр
булдыру  аша  төбәкләрнең  конкурентлык  итү  сәләтен  арттыруга  ярдәм  итә:
төбәк  икътисадына инвестицияләр  җәлеп  итү,   төбәк  бюджетын  арттыру, эш
урыннары  булдыру  һәм  халыкның  мәшгульлеген  тәэмин  итү,   җирле
товарларның һәм хезмәтләрнең төрлелеге, конкурентлык итү мохитын үстерү,
социаль киеренкелекне киметү һәм базар мөнәсәбәтләрен демократлаштыру. 

Эшлеклелек активлыгын арттыру һәм  инвестицион климатны  яхшырту
максатында кече бизнес субъектларына комплекслы ярдәм итүнең нәтиҗәле
системасын булдыру  Россия Федерациясенең  дәүләт икътисадый сәясәтенең
өстенлекле юнәлешләренең берсе булып тора. 

Шул уңайдан Татарстан Республикасы  Чистай муниципаль районында
кече һәм урта эшмәкәрлекнең эшләве һәм үсүе өчен уңайлы шартлар булдыру
буенча  чаралар  эшләү  һәм  тормышка  ашыру  Чистай  муниципаль  районы
икътисадының ныклы үсешен  тәэмин итүнең төп шартларының берсе булып
тора. 
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3. Программаның гомуми өлеше
3.1. Программаның максаты һәм бурычлары 

Муниципаль  программаның  максаты:  икътисадны  формалаштыручы  мөһим
компонент, шулай ук  Татарстан Республикасы  Чистай муниципаль районында
социаль-икътисадый  үсеш  бурычларын  хәл  итүгә  аның  өлешен  арттыру
буларак, кече һәм урта  эшмәкәрлекнең эшләве һәм үсүе өчен уңайлы шартлар
булдыру. 

Муниципаль программаның  бурычлары: 
1. Кече һәм урта  эшмәкәрлеккә ярдәм итү инфраструктурасын үстерү.  
2. Инвестицион проектларны тормышка ашыру өчен кирәкле ресурсларга

кече  һәм  урта   эшмәкәрлекне  алу  мөмкинлеге  системасын  яхшырту  һәм
инженерлык инфраструктурасы объектларын булдыру.  

3.  Кече һәм урта  эшмәкәрлек субъектларын финанс яклавы чараларын
тормышка ашыру.

4. Инвестицион проектларны тормышка ашыру кысаларында  
административ киртәләрне бетерү. 

5.Эшмәкәрлекнең  кадрлар потенциалын үстерү.
  3.2. Чистай муниципаль районында кече һәм урта  эшмәкәрлекне  үстерү

проблемаларын бәяләү, агымдагы хәлгә анализ 

2018 елның 1 октябре торышына муниципаль районда 2650 эшмәкәрлек
субъекты  үз эшчәнлеген  башкара, аларда  6674 кеше мәшгуль яки икътисад
өлкәсендә эшләүче халыкның гомуми санының 15% процентын тәшкил итә, шул
исәптән  670   икътисадый  актив кече   һәм микропредприятиеләр,  11  урта
предприятие һәм1969 шәхси эшмәкәр.

Кече һәм урта   предприятиеләр хезмәткәрләренең уртача исемлек саны
җитештерелә торган продукциягә сорау кимү хисабына, урта предприятиеләрдә
производствоны оптимальләштерү сәбәпле кими. 

Узган  елның  9  аенда  кече  һәм  урта    предприятиеләр   әйләнеше  8
миллиард 255 миллион сум тәшкил итте, бу 2017 елның шул чорыннан  0,4%ка
күбрәк. 2017 елда  тулай  территориаль продуктта кече бизнес өлеше   26,2%
тәшкил  итте.  (ТРбуенча –25%). Урта эшмәкәрлек субъектларының эре һәм кече
предприятиеләр  разрядына күчүе сәбәпле, керткән  өлеш кимеде.  

Эшмәкәрлек  төрләре  структурасында  иң зур  өлешне сәүдә,  җәмәгать
туклануы  һәм  көнкүреш  хезмәтләре  предприятиеләре  (32%),    эшкәртүче
производство  (17%),  төзелеш  (12%),  транспорт  һәм  элемтә  (12%),  күчемсез
милек белән операцияләр (8%), башка эшчәнлек (19%) алып тора.

Кече һәм урта  эшмәкәрлек  субъектлары  гына катнашучы булып торучы
эре заказчыларның  сатып алу өлеше  2014 елдагы 21%тан 2017 елда  26%ка
кадәр артты. 

2013-2017  еллар  чорында  Чистай  муниципаль районы  буенча   тулай
территориаль продукт (ТТП) 13,2 миллиард сумнан 18,1миллиард сумга кадәр яки
37%ка  артты.  ТТП  күләмнәре  үсүгә  дә  карамастан,   ТТПда  кече  һәм  урта
эшмәкәрлек  субъектлары  кеременең  чагыштырма  авырлыгы   2013елда
36,6%тан  2017елда 26,2%ка кадәр кимеде.  
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3.3. Чистай муниципаль районында икътисадның төрле сайланган
секторларында кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү  

3.3.1. Кече һәм урта эшмәкәрлекне  сәнәгатьтә үстерү  
Чистай муниципаль районында сәнәгать  беренче чиратта  икътисадның

эшкәртүче тармагы предприятиеләре белән күз алдына китерелә.  Эшкәртүче
производство  продукциясе  өлеше   төгәл  прибор  төзелеше  предприятиеләре
тарафыннан  булдырыла.  Күпчелек  предприятиеләр,  базар  шартларына
җайлашып,   ел  саен  җитештерү  күләмен  арттыралар,  эшләүчеләр  санын
тотрыклы  арттыралар,  җитештерүне  модернизацияләүгә  һәм
диверсификацияләүгә  инвестицияләр кертәләр,чит илдән керүче товарларны
алмаштыру  өстендә  эшлиләр.  Предприятиенең  интеллектуаль  капиталына
нигезләнеп һәм югары дәрәҗәдәге өстәлгән бәя белән  продукция җитештерүче
предприятие  Чистай муниципаль районы сәнәгатен үстерү нигезе булып тора.
Чистай  сәнәгать  предприятиеләре эшчәнлегенең  тагын  бер  көчле  ягы булып
аларның   тиешле  эш  тәҗрибәсе  булган,  үз  эшкәртелеш  подразделениеләре
булу  тора.   Хәрби-сәнәгать  комплексы  өчен  әйберләр  җитештерү  юнәлеше
формалашты һәм үсеш алды.  

2018елның  1  октябренә эшкәртүче производство  өлкәсендә 112 кече
предприятие исәпләнде, бу 2017 елның шул чоры  дәрәҗәсенә карата 3,7%ка
күбрәк.    Шуның белән бергә  әлеге  тармакта  эшләүче  шәхси  эшмәкәрләр
санының 4%ка кимүе билгеләп үтелде ( 128дән 123кә кадәр).  

Чистай  муниципаль  районында  сәнәгать   җитештерүен  үстерүнең үсеш
нокталары булып торалар: 

 зур тәҗрибәләре булган, куючылар һәм сатып алучылар белән  ныклы

элемтә  урнаштырган,  базардагы  яхшы  репутациясе  югары  хезмәт
җитештерүчәнлеге  булган  машина  төзелеше  предприятиеләре  (төгәл  прибор
төзелеше өстенлеккә ия),  бу Чистайдагы югары өстәмә бәя белән, шул исәптән
икеләтә  билгеләнештәге  чит  ил  продукциясенә  чикләүләр  кертелү   сәбәпле,
үзебездә  җитештерелгән   приборлар  белән  тәэмин  итүдә  кыенлык  кичерүче
Россиянең хәрби-сәнәгать комплексы ихтыяҗлары  өчен продукт җитештерүче
предприятиеләрнең  характерлы үзенчәлеге булып тора;

 төбәк  дәрәҗәсендә   конкурентлы  өстенлек  итүгә  ия  булган  җиңел

сәнәгать предприятиеләре, Чистайның логистик оптималь урнашуы, хезмәткә һәм
җитештерү биналарын арендага алган өчен  түләүгә  чагыштырмача  аз чыгым
белән бәйле, бу конкурентлык итүче предприятиеләргә караганда продукциянең
үзкыймәтенең аеруча түбән булуын тәэмин итә;  

  беренче  чиратта  проектлау  һәм  эшләү  өлкәсендә  сәнәгать

кулланучыларына   производство   хезмәтләре  күрсәтүче  предприятиеләр,
аларның  конкурентлык  итү  сәләте  эшләү  өлкәсендә  эшчәнлекнең  эзлексез
тәҗрибәсе булу белән бәйле;

 азык-төлек сәнәгате предприятиеләре, аларның актив үсү мөмкинлеге  гамәлдәге

санкцияләргә каршы режим, районның агросәнәгать кластерында чимал базасы
булу  һәм  2014-2018  елларда  күзәтелгән  үзебездә  җитештерелгән   азык-төлек
сәнәгате продукциясенә  ихтыяҗның тотрыклы артуы  белән тәэмин ителә; 
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 Кече  һәм  урта  эшмәкәрлек  субъектларының  “Моношәһәрләрне  үстерү  –

микрокредит”  программасы кысаларында "Автоградбанк"  АҖ партнеры   "МСП
Банк" АҖ белән бергә  шәхси эшмәкәрләргә ташламалы кредиттан  файдалану
мөмкинлеге бар.   Өч елга кадәр  срок белән залогсыз һәм әйләнештәге  акчаны
тулыландыруга,  агымдагы эшчәнлекне финанслауга,  документларның минималь
пакеты белән  поручительләрдән башка 10,6 еллык процент белән  500 000 мең
сумга кадәр  кредит бирү  тормышка ашырыла. 

“Чистай  шәһәре”   муниципаль   берәмлегенең  башкарма  комитеты  кече
бизнес  субъектларына төрле яклы ярдәм күрсәтә, өйрәтү максатында семинар-
киңәшмәләр  үткәрелә,  анда  норматив  документлардагы,  салым  законындагы
үзгәрешләр карала. 

Муниципаль  берәмлек   сайтында “Кече бизнес”  бүлеге оештырылган,
анда  кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары өчен  норматив документлар һәм
мәгълүмати материал урнаштырыла.   

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының үз предприятиеләрен  Ю.М.
Стахеевның сәнәгать мәйданында урнаштыра алалар, аларның резидентлары
җир һәм милек салымы түләүдән азат ителгән.  

Чистай шәһәр комитетының 26.05.2016 елгы 73нче номерлы Карары белән
Чистай муниципаль районы “Чистай шәһәре”  муниципаль  берәмлеге  милкендә
булган,  өченче  затлар  хокукына  бәйсез  һәм  кече  һәм  урта  эшмәкәрлек
субъектларына  бирү өчен билгеләнгән  муниципаль милек исемлеге расланган.

3.3.2. Агросәнәгать  комплексында кече һәм урта эшмәкәрлек үстерү
Чистай  муниципаль  районында   агросәнәгать   комплексы  бөртекле

культуралар җитештерү, яшелчәчелек, ит һәм сөт җитештерү өчен терлекчелек,
авыл  хуҗалыгы  продукциясен  эшкәртүче  производство  буларак  күз  алдына
килә.   Хәзерге  вакытта  Чистай  авыл  хуҗалыгы   районда  һәм  республикада
яшәүчеләрне  авыл хуҗалыгы продукциясенең төп төрләре белән тәэмин итә.
2018 елның  1  октябренә   авыл хуҗалыгы өлкәсендә   18  кече предприятие
исәпләнде, 2017 елның шул чоры  дәрәҗәсеннән 12,5%ка күбрәк. Шуның белән
бергә  әлеге тармакта эшләүче  шәхси  эшмәкәрләрнең санын   6%ка  кимүенә
күрсәтелде (131тән 124кә кадәр).

Агросәнәгать   комплексында кече  һәм  урта  эшмәкәрлек  субъектлары
арасында  82   крестьян- фермер хуҗалыгы бар,  шул исәптән 38е гамәлдәге
гаилә   фермалары,  аларның  17е  югары  технологияле. Сөт  җитештерү
юнәлешендәге 2 мини-ферма төзелү стадиясендә тора. 

Кече  һәм  урта  эшмәкәрлек  субъектларының  “Моношәһәрләрне  үстерү  –
микрокредит”  программасы кысаларында  "Автоградбанк" АҖ партнеры    "МСП
Банк" АҖ белән бергә  шәхси эшмәкәрләргә ташламалы кредиттан файдалану
мөмкинлеге  бар.    Өч  елга кадәр   срок  белән залогсыз  һәм акча  әйләнешен
тулыландыруга,  агымдагы эшчәнлекне финанслауга,  документларның минималь
пакеты белән  поручительләрдән башка 10,6 еллык процент белән  500 000мең
сумга кадәр  кредит бирү  тормышка ашырыла. 

Чистай муниципаль районында  авыл хуҗалыгы  җитештерүен үстерүнең
үсеш нокталары булып торалар: 
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үсемлекчелек  продукциясе  үстерү  һәм  терлекчелек  продукциясе

җитештерү  буенча  авыл  хуҗалыгы  предприятиеләре,  органик  авыл  хуҗалыгы
формаларын  да  үз  эченә  алып,  аларның  актив  үсү  мөмкинлеге   гамәлдәге
санкцияләргә каршы режим, районның агросәнәгать кластерында лаеклы матди
база  булу  һәм  үзебездә  җитештерелгән   авыл  хуҗалыгы  продукциясенә
ихтыяҗның тотрыклы артуы  белән тәэмин ителә. 

балык  тоту  һәм  балык  үрчетү  белән  шөгыльләнүче  предприятиеләр

балык тотуның  ярдәмче производство хезмәтләрендә,  аларны үстерү  балык
продукциясенә сорау  арту белән тәэмин ителәчәк. 

  ат үрчетү белән шөгыльләнүче предприятиеләр  ат үрчетүнең ярдәмче

производство хезмәтләрендә, аларны үстерү  ат ите продукциясенә сорау  арту
белән тәэмин ителәчәк. 

3.3.3.Туризм өлкәсендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү 
 Хәзерге вакытта Чистай муниципаль районында  туризм өлкәсе  үсеш

стадиясендә  тора.   Шәһәрдә  Чистай  дәүләт  тарихи-архитектур  һәм  әдәби
музей-тыюлыгы  булдырылды.  Аның  составында   алты  музей-күргәзмә
объектлары  эшли.   Чистай –  “Кече  тарихи  җирлекләр  территориясен  һәм
инфраструктурасын  комплекслы  үстерү”  проектында  катнашучы.  Әлеге
максатларга  БРИКС  Яңа үсеш банкы һәм Татарстан Республикасы   38 миллион
доллар  күләмендә  акча  җибәрүне  планлаштыра.  Әлеге   проект  кысаларында
күләмле ремонт-реставрация эшләре уздыру һәм яңа музей объектлары булдыру
планлаштырыла, ә бу яңа эш урыннары булдыру  дигән сүз.  Проектны 2018-2025
елларда тормышка ашыру планлаштырыла. 

Соңгы елларда  туризм өлкәсендә эшләүчеләр саны  ике тапкырга артты –
2015 елдагы  33 кешедән 2018 елда 67 кешегә кадәр.  Бүгенге көндә 56 мастер
төрле материаллардан сувенир продукциясе ясау һәм сату белән шөгыльләнә,
шулардан  ун  эш  урыны  агымдагы  елда  булдырылды.  2017  ел  нәтиҗәләре
буенча туризм  өлкәсендә  эшләүче  учреждениеләрнең   җыелма  табышы  36
миллион сум  тәшкил итте,  2018 елның  9 аенда 33 миллион сум.  

Чистай муниципаль  районында  туризм  өлкәсен   үстерүнең  үсеш
нокталары булып торалар: 
 туризм  өлкәсенең  үсү   һәм  эшләү  нигезен  формалаштыручы   беренчел

туристик хезмәтләр предприятиеләре (туроператорлар, махсус билгеләнештәге
транспорт  предприятиеләре,  кунакханә  һәм  башка  предприятиеләр
( инвентарьны прокатка бирү салоны); 
 туризм  өлкәсенең  үсешенә  ярдәм  итүче   икенчел   туристик  хезмәтләр

предприятиеләре (җәмәгать туклануы предприятиеләре,  гомуми билгеләнештәге
транспорт предприятиеләре һәм  башка предприятиеләр (сувенир салоннары)).

3.4.  Чистай муниципаль районында кулланучылар базарын үстерү 
Чистай  муниципаль  районындагы  үз  эченә  ваклап  сатуны,  җәмәгать

туклануын  һәм   хезмәтләр  өлкәсен  алган   кулланучылар  базары   – район
икътисадының үсүче буынының берсе, ул ел саен сату күләмнәренең үсү темпы,
сатып алучыларга  хезмәт күрсәтү культурасының камилләшүе,    прогрессив
сәүдә технологияләрен кертү, икътисадый һәм  финанс нәтиҗәләренең үсешен
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тәэмин итү, матди-техник базаны, кадрлар потенциалын ныгыту, коммерцияви,
инвестицион һәм социаль инициативаны  ныгыту белән характерлана. 

2018елның  1 октябре торышына  Чистай муниципаль районы буенча 530
предприятие,  шул  исәптән  9  челтәр  ритейлерының  56 сәүдә  предприятиесе
сәүдә эшчәнлеген гамәлгә ашыра. 

2018 елның 9 аенда сәүдә предприятиеләренең товар әйләнеше  4346,5
миллион сум тәшкил итте,   үсеш 2017 елның шул чоры  дәрәҗәсенә 103,1%,
шулардан  азык-төлек төркеме товарларының товар әйләнеше 2219,7 миллион
сум,  азык-төлек булмаган төркем товарлары әйләнеше  2126,8 миллион сум.
2018  елның  9  аенда   шәһәрнең  бер  яшәүчесенә  56,3  мең  сумлык  товар
сатылган, 2017 елның шул чоры  дәрәҗәсенә карата үсеш 104,3 %  тәшкил итте.

Шәһәр   территориясендә  азык-төлек  һәм  азык-төлек  булмаган  төркем
товарлары  сату буенча 1 базар урнашкан. Базар сәүдәсенең товар әйләнеше
2018  елның  9  аенда   391,0  миллион  сум  тәшкил  ите,  2017  ел  белән
чагыштырганда   15%  процентка  кимегән.  Базардагы  товар  әйләнеше
муниципаль районның гомуми күләмдәге товар әйләнешенең 9,0% тәшкил итә. 

Стационар сәүдә предприятиеләрендә эшләүчеләр саны 3106 кеше. Уртача
хезмәт хакы 17213 сум, 2017 ел  дәрәҗәсенә карата үсеш 103 %  тәшкил итә. 

Чистай муниципаль районында базарларны исәпкә алып сәүдә мәйданнары
65619 квадрат метр исәпләнә. Мең кешегә  1177 квадрат метр сәүдә мәйданы
туры килә. 

  2018елның   1октябренә Чистай муниципаль районында  4715 утырту
урыны  белән  102  җәмәгать  туклануы  предприятиесе  бар,  шуларның   62се
гомуми куллану челтәрендәге предприятиеләр.  2018 ел дәвамында 1 гомуми
куллану   предприятиесе  ачылды.  Җәмәгать  туклануы  предприятиеләренең
товар әйләнеше  189,2 миллион сум тәшкил итте, 2017 ел  дәрәҗәсенә карата
үсеш  101,7%.  Үзләре  җитештергән  продукция  өлеше  җәмәгать  туклануының
гомуми әйләнешенең 74,2 % тәшкил итә.  Бер яшәүчегә 2449 сумлык җәмәгать
туклануы  хезмәте  күрсәтелгән,  2017  ел   дәрәҗәсенә  карата  үсеш  102,8%.
Җәмәгать  туклануы  предприятиеләрендә эшләүчеләр саны  549 кеше.  Уртача
хезмәт хакы 13935  сум, 2017 ел  дәрәҗәсенә карата үсеш 115,3%   тәшкил итте. 

Шәһәрдә  халыкка   көнкүреш хезмәте  күрсәтү   буенча  69  предприятие
эшли. 2018 елның 9 аенда  әйләнеш  292,1 миллион сум, 2017 ел  дәрәҗәсенә
карата үсеш 106,6 % тәшкил итте. Эшләүчеләр саны 518 кеше.  Уртача хезмәт
14674хакы   сум, 2017 ел  дәрәҗәсенә карата үсеш 106,8%

3.5. Чистай муниципаль районында  яшьләр арасында эшмәкәрлекне
үстерү 

Бизнес-инкубатор үзәге яшьләр арасында эшмәкәрлекне үстерү өчен төп
мәйдан булып тора, ул яшьләргә түбәндәгеләрне тәкъдим итә:

 «Син –  эшмәкәр» белем  бирү программасын.  Әлеге  программа

яшьләрне  эшмәкәрлек  эшчәнлегенә  тарту  юлы  белән  кече  һәм  урта  бизнес
өлкәсендә аларның активлыгын стимуллаштыру өчен кирәк.  18дән 30га кадәрге
яшьтәге  яшь кешеләр  белем бирү  программасында  катнашучы була  алалар.
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Программа үз бизнеслары булучыларга да, үз эшен ачуны планлаштыручыларга
да исәпләнгән.  

 Иң яхшы  бизнес-проектка «Үз  идеяңне тормышка ашыр»   конкурсында

катнашу.   Конкурс   яшьләрнең  эшлеклелек  активлыгын  һәм  икътисадый
мөстәкыйльлеген  арттыру максатында үткәрелә. Чистай муниципаль районында
яшәүче  яки  укучы   һәм  конкурска  үз  бизнес-проектларын  тәкъдим  иткән  үз
бизнесларын  булдыру  белән  кызыксынучы,  бизнес-идеяләре  булган   затлар
конкурста катнашучылар була алалар. 

2018 елда Бизнес-инкубатор үзәгендә яшьләр арасында эшмәкәрлекне
үстерү буенча  түбәндәге чаралар тормышка ашырылды:  

1. «КУБ» коворкинг-үзәген ачу;  
2. Мәктәп  укучыларын  һәм  студентларны  эшмәкәрлек  үрнәге  белән

таныштыру өчен  “Ачык ишекләр” айлыгы уздырылды. Меңнән артыграк мәктәп
укучысы һәм студентлар Бизнес-инкубатор үзәгендә булдылар;

3. Җәйге  чорда  Бизнес-инкубатор  үзәге  резидентлары
предприятиеләрендә 15 мәктәп укучысы, 18 студент практика уздылар; 

4.  “3-4нче  сыйныфларда  укучылар  өчен  финанс  грамоталылыгы”
дәресләре оештырылды. 

3.6. Чистай муниципаль районында сәнәгать 
мәйданчыкларын үстерү һәм резидентларны җәлеп итү 

 Чистай  шәһәре  территориясендә  “Чистай”  Индустриаль  паркы,  Ю.М.
Стахеевның муниципаль дәрәҗәдәге аккредитацияләнгән сәнәгать мәйданчыгы
һәм  Бизнес-инкубатор  үзәге  булу,  шулай  ук  Чистай  шәһәренең  “Чистай”
алгарышлы  социаль-икътисадый  үсеш  территориясе  статусын  алуы  Чистай
муниципаль районында эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм итә. 

Хәзерге  вакытта  “Чистай”  Индустриаль  паркы  территориясендә
түбәндәгеләр урнашкан: 

 ООО «Татремстрой» җаваплылыгы чикләнгән  ширкәте,  ул полимер

торбалар,  тышчалар,  басымлы  полиэтилен  торбалар  җитештерү  белән
шөгыльләнә. Агымдагы датага инвестицияләр суммасы 80 миллион сум, алты
эш урыны булдырылган.  

 «Белый Кремль» сыра җитештерү  ААҖ филиалы.  Агымдагы датага

инвестицияләр суммасы 5,4 миллиард сум,  планлаштырылган 340 эш урыны
урынына 192 эш урыны булдырылган.  

 «Татспиртпром» АҖнең логистика  үзәге. Инвестицияләр  суммасы

148,8 миллион сум, 36 эш урыны булдырылган.  

 «ПО Гиперион» җаваплылыгы чикләнгән  ширкәте (АСИҮТ резиденты),

ПНД  полиэтилен  торбалар  җитештерүгә  юнәлеш  алган.  Инвестицияләрнең
гомуми күләме 34 миллион сум, булдырылачак эш урыннары саны – 11 кеше.  

 «Обувная компания Барс» җаваплылыгы чикләнгән  ширкәте (АСИҮТ

резиденты) –   күннән  һәм  ПВХдан  махсус  аяк  киеме  җитештерүче  завод.
Инвестицияләрнең  гомуми  күләме  106,1   миллион  сум,  булдырылачак  эш
урыннары саны –80 кеше. 
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 «КамЛит» җаваплылыгы  чикләнгән   ширкәте  (АСИҮТ  резиденты)  –

үзәктән куа торган электр насосларының энергия нәтиҗәлелеге җайланмалары
өчен комплектлаучылар җитештерүче завод. Инвестицияләрнең гомуми күләме
114,6  миллион сум, булдырылачак эш урыннары саны – 250 кеше.  

Ю.М.   Стахеевның  муниципаль  дәрәҗәдәге  аккредитацияләнгән
сәнәгать  мәйданчыгы  актив  үсә.  Бүгенге  көнгә   аның  территориясендә  8
резидент  эшли,   101  эш  урыны  булдырылган.   Эшчәнлекнең  төп  юнәлеше
төзелеш материаллары җитештерү.   2017 елда   резидентлар тарафыннан   4
миллион  600 мең  сум  акча  инвестицияләнгән.  2018  елның  9  аенда  төяп
озатылган  продукциянең күләме  75,2 миллион сум тәшкил итте, бу 2017 елның
шул чоры белән чагыштырганда  1.6 тапкырга күбрәк. Резидентларның салым
түләүләренең җыелма күләме 5,3 миллион сум яки  2017 елның шул чорына
карата  179,2%ка күбрәк.  

Бизнес-инкубатор  үзәге  -   шәһәрнең  кече  һәм  урта  эшчәнлекне  яклау
буенча  аккредитацияләнгән   мәйданнарының  берсе.   Хәзерге  вакытта  аның
мәйданында  24  җитештерү  предприятиесе  урнашкан,  алар  металл  һәм
пластмасс  әйберләр,  вакытны  исәпкә  алу  приборлары  һәм  башка  әйберләр
җитештерәләр. 

2018 елның 9 аенда  Бизнес-инкубатор үзәге резидентлары тарафыннан
20  яңа  эш  урыннары   булдырылган  (үзәкнең  бөтен  эшләү  чорында  206  эш
урыны), 251 миллион сумга продукция төяп озатылган.  

4. Территориянең инвестицион җәлеп
итүен бәяләү, эшмәкәрлекне үстерү

юнәлешләре һәм төгәл чаралар исемлеге
Инвестицияләрне җәлеп итү икътисадны үстерү,  социаль бурычларны

хәл итүнең мөһим шарты булып кала. 2017елда   төп капиталга финанслауның
барлык  чыганаклары хисабына   инвестицияләр күләме  6220,65 млн. сум, 2018
елның  9 аенда  4420,8 млн. сум тәшкил итте. 

1нче таблица 
2015-2018елларда Чистай муниципаль районы буенча төп капиталга

инвестицияләр күләме  динамикасы 

Күрсәткеч
Еллар

2013 2014 2015 2016 2017
2018
(9 ай)

Төп капиталга
финанслауның

барлык
чыганаклары

хисабына
инвестицияләр,

млн. сум

2331,2 1895,4 3564,3 5476,7 6220,7 4420,8

Инвестиция  структурасында  төп  өлеш  сәнәгать предприятиеләренә
туры килә, алар производствоны модернизацияләүгә һәм үстерүгә, җитештерү
куәтләреннән нәтиҗәлерәк файдалануга юнәлдерелгән.  ЧМРның инвестицион
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җәлеп  итүен  арттыруга   Чистай  шәһәренең  “Чистай”  алгарышлы  социаль-
икътисадый үсеш территориясе статусын алуы, шәһәрдә “Чистай” Индустриаль
паркы  булу,  Ю.М.   Стахеевның  муниципаль  дәрәҗәдә  аккредитацияләнгән
сәнәгать мәйданчыгы, Бизнес-инкубатор үзәге булу ярдәм итә.

“Чистай”  алгарышлы социаль-икътисадый үсеш территориясе (АСИҮТ)
–  бу  ташламалы  салым  шартлары,  җиңеләйтелгән  административ
процедуралар һәм башка өстенлекләр белән икътисадый зона.

Чистай шәһәре территориясендә  теркәлгән теләсә кайсы предприятие
(гамәлдәге  яки   яңасы)  “Чистай”  алгарышлы  социаль-икътисадый  үсеш
территориясе   резиденты була  ала, аларның   инвестицион проекты “Чистай”
алгарышлы  социаль-икътисадый  үсеш  территориясе   резиденты
критерийләренә тәңгәл килергә тиеш. 

2нче таблицада АСИҮТ резиденты өчен төп ташламалар тәкъдим ителгән  
2нче таблица 

“Чистай” АСИҮТ резиденты өчен төп ташламалар 

Ташламалар
исеме

АСИҮТ резиденты 
статусын алганчыга кадәр

АСИҮТ резиденты статусын
алганнан соң

Табышка салым 20%

5%
беренче 5 отчет чоры

12 %
аннан соңгы 5 отчет чоры

Иминиятләү
взнослары

30% 7,6%

Мөлкәткә  салым 2,2% 0%

Җир салымы
җир участогының кадастр

бәясеннән1,5%
0%

Потенциаль резидентның инвестицион проектка таләпләре: 
*Капиталь кертемнәр күләме –2,5 млн. сумнан ким түгел

     *Эш урыннары булдыру – 10 берәмлектән ким түгел 
Әлеге ташламалар икътисадый эшчәнлекнең 24 төренә  карый.  “Чистай”

АСИҮТ  резиденты алгарышлы  социаль-икътисадый  үсеш  территориясендә
эшчәнлекне тормышка ашыру турында   Килешүгә имза куйганнан  соң  10 ел
дәвамында ташламалардан файдалана ала.  

“Чистай” индустриаль паркы  үзенә кадәр китереп  җиткерелгән барлык
кирәкле  инженерлык  инфраструктурасы  белән  292  гектар  мәйданлы
мәйданчыктан тора: электр энергиясе белән тәэмин итү челтәре (8 МВт куәтле),
газ белән тәэмин итү ( сәгатенә 30 мең. куб.м),  су белән тәэмин итү  (сәгатенә
575 куб.м)  һәм су чыгару   (сәгатенә  259 куб.м),  парк территориясендә  45 МВт
куәтле энергоүзәк төзелгән, җылылык белән тәэмин итү  челтәре үткәрелгән,
мәйдан эчендә юллар төзелгән.

Паркның резидентлар өчен  производствоны урнаштыру  мәйданы 227
гектар  тәшкил  итә,  ул  0,9дан 12,98 гектарга  кадәр  мәйданлы  35   участокка
бүленгән. Парк төбәк билгеләнешендәге объектлар белән чиктәш. Мәйданнан
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көнбатышта  1,2 км ераклыкта Чистай шәһәре урнашкан,   көнчыгыштан төбәк
билгеләнешендәге  Чистай-Түбән  Кама  автомобиль  юлы  белән,  көнъяктан
Казан-Оренбург - Чистай-Түбән Кама автомобиль юлы белән чиктәш.

Барлык җир участоклары да Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районы “Чистай  шәһәре”  муниципаль  берәмлеге   милкендә  тора,   аларның
һәрберсенең  милеккә хокук турындагы таныклыгы һәм кадастр паспорты бар.   

3нче таблицада  “Чистай”  индустриаль  паркы  резиденты  өчен  төп
ташламалар тәкъдим ителгән.  

 

3нче таблица 
“Чистай” индустриаль паркы  резиденты өчен төп ташламалар

Ташламалар исеме
Резидент статусын

алганчыга кадәр
“Чистай” ИП резиденты
статусын алганнан соң

Табышка салым 20% 15,5%
Мөлкәткә  салым 2,2% 0,1%

Җир салымы
җир участогының

кадастр
бәясеннән1,5%

0% 
(беренче 7 ел дәвамында)

Җир участогын
арендалау  

Бушлай
(беренче 7 ел дәвамында)

Әлеге ташламалар икътисадый эшчәнлекнең барлык төрләренә дә  карый. 
Потенциаль резидентның инвестицион проектка таләпләре: 

 Капиталь кертемнәр күләме 350 млн. сумнан артыграк

 Эш урыннары булдыру – 50 берәмлектән ким түгел.

“Чистай” индустриаль паркы  резидентлары өчен  аның кадастр бәясенең
15%на тигез  булган бәя буенча җир участогын сатып алу мөмкинлеге  (бер кв.м
өчен 334 сум (НДС салынмый)). 

Шәһәр территориясендә  9 мең кв.м.га якын  буш производство мәйданы
булу   бизнесны үстерү һәм инвесторларны җәлеп итү өчен Индустриаль парк
мәйданына өстәмә  ресурс базасы булып тора. Болар -«Восток» Чистай сәгать
заводы мәйданы– 3393 кв.м., элеккеге кондитер фабрикасы территориясе– 3085
кв.м.,  элеккеге  ит  комбинаты   территориясе––  1492  кв.м.,  элеккеге  кирпеч
заводы  территориясе–– 840,5 кв. м.

7423 кв.м. мәйданлы,  җитештерү  һәм  склад  биналары  белән
җиһазландырылган, преференцияләр белән (җир салымын һәм милеккә салым
түләүдән азат итү төрендә) аренда  мәйданнары бирүче   Ю.М.   Стахеевның
муниципаль  дәрәҗәдәге  аккредитацияләнгән  сәнәгать  мәйданчыгы  булу
районыбызда  ярдәм итүнең чираттагы чарасы булып тора. 

 2010  елда  оештырылган  Бизнес-инкубатор  үзәге  кече  һәм  урта
эшчәнлекне  үстерүгә  ярдәм  итә.  Бизнес-инкубатор  үзәгенең   арендага  бирү
өчен билгеләнгән  мәйданы  850,3  кв.м.   һәм арендага бирү өчен кырыктан
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артыграк  бина  тәшкил  итә.  Бизнес-инкубатор  үзәге  түбәндәге  хезмәтләрне
күрсәтә:  

 өч елга кадәр срок белән ташламалы  шартларда  шәһәрнең эшлеклелек
автивлыгы  үзәгендә   21дән  42  квадрат  метрга  кадәр   мәйданлы
тулысынча җиһазландырылган  офис биналарын  арендага бирү; 

 өстенлекле  шартларда  кече  бизнесны  яклауның   федераль  һәм  төбәк
программалары буенча  финанс ярдәме алу мөмкинлеге бар; 

 резидент  бизнесын  үстерү  стратегиясен  эшләү,  проектларны  махсус
белеме һәм проектларны озату өлкәсендә эш тәҗрибәсе булган  шәхси
менеджерның тулы озатуы һәм консультация бирүе; 

 резидентларны,  шулай  ук  аларның  хезмәткәрләрен  ел  саен  укыту
(квалификацияне күтәрү);

 эшмәкәрлек  эшчәнлеге  мәсьәләләре  буенча  бушлай  консультация
хезмәтләре:   юридик  затны  теркәү,   салым салу,  бухгалтерлык  учеты,
бизнес-планлаштыру; 

 Бизнес-инкубатор үзәге юристлары тарафыннан  резидентлар эшчәнлеген
бушлай юридик озату; 

 дәүләт  власте  һәм  идарә  органнары  белән  үзарамөнәсәбәтләрдә
резидентларга ярдәм күрсәтү; 

 Бизнес-инкубатор үзәге ярдәме белән базарда башка катнашучылар белән
эшлекле хезмәттәшлек урнаштыру мөмкинлеге; 

 тематик конференцияләрдә,  семинарларда,түгәрәк өстәлләрдә катнашу
юлы  белән  резидентның  масса-күләм  мәгълүмат  чаралары  белән
үзараэлемтәсе;  

 резидентның күргәзмәләрдә, конкурсларда катнашуы; 
 бизнесны  үстерү тәҗрибәсен тапшыру һәм башка максатларда Үзәкне

тәмамлаучылар  белән партнерлык  мөнәсәбәтләре  урнаштыруда  ярдәм
итү. 

Чистай  муниципаль  районының   билгеләнгән  югары  инвестицион
җәлеп итүе  нигезендә, кече һәм урта  эшмәкәрлекне үстерүнең бүлеп
бирелгән үсеш нокталары нигезендә,  шулай ук  2016-2021 елларга һәм
2030  елга  кадәрге  планлы  чорга  Чистай  муниципаль  районының
социаль-икътисадый  Стратегиясе  нигезендә  Чистай  муниципаль
районында   эшмәкәрлекне  үстерүнең  төп  юнәлешләрен
формалаштырырга мөмкин:
 сәнәгатьне үстерү,

 авыл хуҗалыгын үстерү,

 туризмны үстерү.

Күрсәтелгән  тармакларда  бизнесны  үстерү  өчен   уңайлы  шартлар
булдыруны  тормышка  ашыручы   төп  чаралар  исемлеге   Кушымтада
күрсәтелгән. 

5. Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү программасын ресурслы тәэмин итү
Чистай муниципаль районы халкының мәшгульлеге программасы. 
Эшмәкәрләрнең кредит акчасы һәм үз акчалары.
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6. Рискларны бәяләү, аларны киметү буенча чаралар 
Көтелмәгән  хәлләрне   исәпкә  алмаганда,  Программаны   тормышка

ашыруның  уңышсызлыгы куркынычы минималь итеп бәяләнә.  
Программаны  тормышка  ашыруга  таләп  ителгән  акчаны  алып

бетермәүнең финанс куркынычлылыгы Программаны үтәмәү куркынычлылыгы
булып  тора.   Бу  очракта   программаның  кайбер   чаралары  тормышка
ашырылмаячак, ә кайбер чараларны финанслау асылда кимиячәк. 

Финанс куркынычлыгы белән идарә итү чаралары булып торалар:

 ирешелгән  нәтиҗәләргә  бәйле  рәвештә,  программа  чараларын  тормышка

ашыру өчен каралган финанс чаралары күләмен  ел саен ачыклау; 
 беренче чираттагы финанслау өчен  өстенлекләрне билгеләү; 

 республика һәм федераль бюджет акчасын җәлеп итү.

Шуны  да  билгеләп  үтәргә  кирәк,   программаны  тормышка  ашырганда
эшчәнлекне норматив тәэмин итүне камилләштерү белән бәйле куркынычлар
булуы ихтимал, бу  тулаем кече һәм урта эшмәкәрлек өлкәсендә үсеш темпының
әкеренәюенә китерергә мөмкин.  

Әлеге  куркынычлылык  төркеме  тәэсирен   минимумга  калдыру  өчен
планлаштырыла: 

-  эшмәкәрлек  өлкәсендә   федераль  һәм  төбәк   законнарындагы
планлаштырылган үзгәрешләргә мониторинг үткәрү; 

- чараларны үтәүчеләрнең кертелүче үзгәрешләргә  оператив тәэсир итүе
һәм үзвакытында хәбәр итү. 

Икътисадтагы  кризислы  күренешләрне  дә  куркынычлар  төркеменә
кертергә  мөмкин.  Карала  торган  өлкәдә   эшләрне  оештыру өчен  программа
чараларын  үтәүчеләрнең  эшчәнлек  нәтиҗәлелеген  арттыру  хисабына
икътисадтагы  кризислы  күренешләр  куркынычы  (финанс  чарасын  чикләү
буларак)  өлешчә минимумга  калдырылырга мөмкин,    әмма соңгы нәтиҗәдә
күпчелек  чараларны тормышка ашыру  кыенлаша, ә максатчан  күрсәткечләргә
каралган сроклардан соң гына ирешеләчәк. 

7. Программаның планлаштырылган икътисадый нәтиҗәлелеге,
программа белән идарә итү һәм тормышка ашыруга контроль 

Программаны  тормышка  ашыруның   нәтиҗәлелеге   түбәндәгеләрдән
чыгып бәяләнә: 

 фактта ирешелгән  индикаторлар  билгеләрен һәм аларның  планлы билгеләрен

чагыштыру юлы  белән Программаның максатына ирешү һәм бурычларын хәл итү
дәрәҗәсе; 

 Программаны  ресурслы  тәэмин  итүнең   планлаштырылган  чыгымнар

дәрәҗәсенә  туры килү  дәрәҗәсе һәм җирле бюджет, Татарстан Республикасы
бюджеты,  федераль  бюджет  акчасын  файдалануның  нәтиҗәлелеге,
финанслауның планлы һәм факттагы күләмнәрен  чагыштыру  юлы белән.

Программаны тормышка ашыру түбәндәгеләрне эшләү мөмкинлеге бирә: 
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 эчке  һәм  тышкы  базарларда  кече  һәм  урта  эшмәкәрлек  субъектларының

конкурентлык итү сәләтен арттыру; 

 кече  һәм  урта  эшмәкәрлек  субъектларының  мәгълүмати  технологияләрдән

файдалануын киңәйтү;  
 эшмәкәрлек  эшчәнлеге  белән  кызыксынуны  арттыру   хисабына  халыкның

эшлеклелек активлыгын үстерү; 

 кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү инфраструктурасын үстерү; 

 кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының финанс һәм матди ресурслар алуын

тәэмин итүче  механизмнарны камилләштерү;  

 эшмәкәрлеккә ярдәм итү инфраструктурасы оешмалары тарафыннан күрсәтелә

торган  хезмәтләрнең төрләрен арттыру һәм сыйфатын  күтәрү юлы белән кече
һәм  урта  эшмәкәрлек  субъектларына  мәгълүмати-консультация  ярдәмен
камилләштерү; 
 кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын дәүләт һәм муниципаль заказларны

үтәүгә җәлеп итү;  

 кече  һәм  урта  эшмәкәрлекне  үстерүне  тоткарлаучы  административ

каршылыкларны  бетерүгә юнәлдерелгән  механизмнарны арттыру.  
 4нче  таблицада    2019-  2023  елларга  Чистай муниципаль районында

кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча төп мөһим күрсәткечләр 

4нче таблица
Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү буенча төп мөһим күрсәткечләр 

№
п/п.

Күрсәткечләр исемлеге
үлчәү
бер.

2018 ел2019 ел2020 ел2021 ел2022 ел2023 ел

1

Кече һәм урта
эшмәкәрлек  өлкәсендә

мәшгуль булучылар
саны,  шәхси

эшмәкәрләрне дә
кертеп 

кеше 6674 6694 6715 6737 6760 6785

2
ВТПда  кече һәм урта
эшмәкәрлек   өлеше

%
26,8

27,1 27,6 28,2 28,5 29,0

3

Кече һәм урта
эшмәкәрлек

субъектлары булып
торучы, шәхси

эшмәкәрләрне дә
кертеп,

экспортерларның
чимал булмаган

% 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,04

4

Кече һәм урта
эшмәкәрлек

субъектларында
катнашучы эре

заказчыларның сатып

% 32,0 34,0 34,5 35,0 35,2 36,0
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5

Кече һәм урта
предприятиеләр һәм

ШЭләрнең
продукцияләр

млн.
сум

11674,411966,312325,312707,413114,013573,0

6

Кече һәм урта
эшмәкәрлек

предприятиеләре
эшчәнлегеннән
берләштерелгән
бюджетка салым

кертемнәре күләме  

млн.
сум

358,5 360,6 366,1 373,3 380,9 388,6

Программаны төп эшләүче - Татарстан Республикасы Чистай муниципаль
районы башкарма  комитеты  Программаны  тормышка  ашыруга  идарә  итүне
гамәлгә ашыра. 

Программаны эшләүче: 

 Программа чараларын тормышка  ашыруга планлаштыруны, үзараэлемтәне,

координацияләүне һәм контрольне оештыра; 
 Программа чараларын  әзерләүне һәм  санын ачыклауны, чаралар буенча

чыгымны һәм аны  башкаручылар составын гамәлгә ашыра; 

 Программаны   томышка  ашыру  барышы  турында  отчет  алып  бара  һәм

отчетны   билгеләнгән  тәртиптә  тиешле    республика    министрлыкларына
җибәрә. 

Программаны үтәүгә  контрольлек  итүне  Татарстан  Республикасы  Чистай
муниципаль районы башкарма комитеты тормышка ашыра. 

8. Нәтиҗәләр
Кече һәм урта   эшмәкәрлекне үстерү  Программасын тормышка ашыру

2023 елга түбәндәге  нәтиҗәләрне алу мөмкинлеге бирәчәк:

 Кече һәм урта  эшмәкәрлек  өлкәсендә мәшгуль булучылар санын,  шәхси
эшмәкәрләрне дә кертеп, 6785 кешегә кадәр арттыру;

 ВТПда  кече һәм урта  эшмәкәрлек   өлешен 29%ка кадәр арттыру; 

 Кече  һәм  урта   эшмәкәрлек  субъектлары  булып  торучы,  шәхси

эшмәкәрләрне дә кертеп, экспортерларның чимал булмаган экспортның
гомуми күләмендәге өлешен 0,04%ка кадәр арттыру; 

 Кече һәм урта  эшмәкәрлек  субъектлары гына  катнашучы  булган   эре

заказчыларның сатып алу өлешен 36%ка кадәр арттыру; 
 Кече  һәм  урта     предприятиеләрнең  һәм  шәхси  эшмәкәрләрнең

продукцияләр (хезмәтләр) әйләнешен 13573 млн. сумга кадәр  арттыру; 

Кече һәм урта  эшмәкәрлек  предприятиеләре эшчәнлегеннән 

берләштерелгән бюджетка салым кертемнәре күләмен  388,26 млн. сумга 
кадәр арттыру. 
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Төп мөһим күрсәткеч (1): Кече һәм урта  эшмәкәрлек  өлкәсендә мәшгуль булучылар саны,  шәхси эшмәкәрләрне дә кертеп 

Ел
Үлчәү
бер.

Максат
лы

күрсәтк
еч

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар
ярдәмендә  максатлы күрсәткечкә

ирешеләчәк 
(турыдан туры тәэсир итү)

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә  максатлы
күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры  булмаган тәэсир итү)

20
19

кеше 6694

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар 
өчен семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы 
программасында катнашу буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Социаль өлкәдә кече һәм урта  
эшмәкәрлек  субъектларының ярдәм алу 
төрләре һәм ысуллары турында 
мәгълүмат  

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә кызыксынуны, 
кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен тоткарлаучы 
проблемаларны һәм каршылыкларны ачыклау максатында  
социологик тикшеренү уздыру 
2.Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм урта 
эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, муниципаль 
мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып бару, 
эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  
3. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  консультатив ярдәм 
күрсәтү

20
20

кеше 6715 1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар 
өчен семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы 
программасында катнашу буенча 

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә кызыксынуны, 
кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен тоткарлаучы 
проблемаларны һәм каршылыкларны ачыклау максатында  
социологик тикшеренү уздыру 
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм урта 
эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, муниципаль 
мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып бару, 
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консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Чистай шәһәрендә  социаль- 
юнәлештәге коммерцияви булмаган 
оешмаларның  ресурслы үзәген булдыру 

эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  
3. Социаль эшмәкәрлекне  үстерүне тоткарлаучы  чараларны 
ачыклау 

20
21

кеше 6737

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар 
өчен семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы 
программасында катнашу буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Субсидия бирү механизмы аша 
социаль хезмәтләр  өлкәсендә 
эшмәкәрлекне үстерүгә ярдәм итү

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә кызыксынуны, 
кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен тоткарлаучы 
проблемаларны һәм каршылыкларны ачыклау максатында  
социологик тикшеренү уздыру 
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм урта 
эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, муниципаль 
мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып бару, 
эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  

20
22

кеше 6760 1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар 
өчен семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы 
программасында катнашу буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү 
3. “Социаль өлкәдә кече һәм урта  

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә кызыксынуны, 
кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен тоткарлаучы 
проблемаларны һәм каршылыкларны ачыклау максатында  
социологик тикшеренү уздыру
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм урта 
эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, муниципаль 
мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып бару, 
эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  

20



эшмәкәрлек  эшчәнлеген оештыру” 
юнәлеше буенча өйрәтүче чаралар үткәрү 

20
23

кеше 6785

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар 
өчен семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы 
программасында катнашу буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә кызыксынуны, 
кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен тоткарлаучы 
проблемаларны һәм каршылыкларны ачыклау максатында  
социологик тикшеренү уздыру
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм урта 
эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, муниципаль 
мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып бару, 
эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  
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Төп мөһим күрсәткеч (2): ВТПда  кече һәм урта  эшмәкәрлек   өлеше,  процентларда

Ел
Үлч.
бер.

Максатл
ы

күрсәтке
ч

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә
максатлы күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры тәэсир итү)

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә  максатлы
күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры булмаган тәэсир итү)

20
19

% 27,1

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре 
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3 Социаль өлкәдә кече һәм урта  эшмәкәрлек  
субъектларының ярдәм алу төрләре һәм 
ысуллары турында мәгълүмат  

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә 
кызыксынуны, кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен 
тоткарлаучы проблемаларны һәм каршылыкларны 
ачыклау максатында  социологик тикшеренү уздыру 
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып 
бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  
3. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  консультатив 
ярдәм күрсәтү

20
20

% 27,6 1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре 
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. “Социаль өлкәдә кече һәм урта  эшмәкәрлек
эшчәнлеген оештыру” юнәлеше буенча 
өйрәтүче чаралар үткәрү

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә 
кызыксынуны, кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен 
тоткарлаучы проблемаларны һәм каршылыкларны 
ачыклау максатында  социологик тикшеренү уздыру 
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып 
бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  
3. Социаль эшмәкәрлекне  үстерүне тоткарлаучы  
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чараларны ачыклау

20
21

% 28,2

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре 
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Субсидия бирү механизмы аша социаль 
хезмәтләр  өлкәсендә эшмәкәрлекне үстерүгә 
ярдәм итү

1 Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә 
кызыксынуны, кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен 
тоткарлаучы проблемаларны һәм каршылыкларны 
ачыклау максатында  социологик тикшеренү уздыру
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм алып 
бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән үзмәшгульлекне  
популярлаштыру буенча  реклама кампанияләре үткәрү  

20
22

% 28,5

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре 
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укчылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә 
кызыксынуны, кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен 
тоткарлаучы проблемаларны һәм каршылыкларны 
ачыклау максатында  социологик тикшеренү уздыру
 2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм 
алып бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән 
үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  реклама 
кампанияләре үткәрү  

23



20
23

% 29,0

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре 
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укчылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү 

1. Халык ягыннан  эшмәкәрлек эшчәнлегенә 
кызыксынуны, кече һәм урта эшмәкәрлек  үсешен 
тоткарлаучы проблемаларны һәм каршылыкларны 
ачыклау максатында  социологик тикшеренү уздыру 
2. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм 
алып бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән 
үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  реклама 
кампанияләре үткәрү  

24



Төп  мөһим  күрсәткечләр (3):  Кече  һәм  урта   эшмәкәрлек  субъектлары  булып  торучы,  шәхси  эшмәкәрләрне  дә  кертеп,
экспортерларның чимал булмаган экспортның гомуми күләмендәге өлеше 

Ел
Үлч.
бер.

Максатлы
күрсәткеч

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә
максатлы күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры тәэсир итү)

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә
максатлы күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры булмаган тәэсир итү)

2019 % 0,01

1. Предприятиенең тышкы икътисадый эшчәнлеге 
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен семинар 
2. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү программасында катнашу буенча консультатив
ярдәм күрсәтү

1. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү  программасы реестрын  формалаштыру һәм
алып бару

2020 % 0,02

1. Предприятиенең тышкы икътисадый эшчәнлеге 
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен семинар
2. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү программасында катнашу буенча консультатив
ярдәм күрсәтү

1. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү  программасы реестрын  формалаштыру һәм
алып бару

2021 % 0,03

1. Предприятиенең тышкы икътисадый эшчәнлеге 
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен семинар
2. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү программасында катнашу буенча консультатив
ярдәм күрсәтү

1. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү  программасы реестрын  формалаштыру һәм
алып бару

2022 % 0,04 1.   Предприятиенең  тышкы икътисадый  эшчәнлеге
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен семинар 

1. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
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2. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү программасында катнашу буенча консультатив
ярдәм күрсәтү 

бирү  программасы реестрын  формалаштыру һәм
алып бару 

2023 % 0,04

1.   Предприятиенең  тышкы икътисадый  эшчәнлеге
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен семинар 
2 Продукциясен экспортка  чыгаручы  кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү программасында катнашу буенча консультатив
ярдәм күрсәтү

1. Продукциясен экспортка  чыгаручы кече һәм урта
эшмәкәрлек  субъектларына  ташламалы  кредит
бирү  программасы реестрын  формалаштыру һәм
алып бару

Төп мөһим күрсәткеч (4): Кече һәм урта  эшмәкәрлек  субъектлары гына  катнашучы   булган эре заказчыларның сатып алу өлеше

Ел
Үлчәү
бер.

Тулай
күрсәткеч

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар
ярдәмендә  максатлы күрсәткечкә

ирешеләчәк 
(турыдан туры тәэсир итү)

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә
максатлы күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры булмаган тәэсир итү)

2019 % 34

1.Дәүләт сатып алуларында катнашу  
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен 
семинар 
2. Дәүләт сатып алуларында катнашу  буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү 

1.Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – эре 
заказчыларның потенциаль куючылары  реестрын 
формалаштыру һәм яклау 

2020 % 34,5 1. Дәүләт сатып алуларында катнашу  
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен 
семинар 

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – эре 
заказчыларның потенциаль куючылары  реестрын 
формалаштыру һәм яклау
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2. Дәүләт сатып алуларында катнашу  буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү

2021 % 35,0

1. Дәүләт сатып алуларында катнашу  
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен 
семинар
2. Дәүләт сатып алуларында катнашу  буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – эре 
заказчыларның потенциаль куючылары  реестрын 
формалаштыру һәм яклау

2022 % 35,2

1. Дәүләт сатып алуларында катнашу  
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен 
семинар 
2 Дәүләт сатып алуларында катнашу  буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – эре 
заказчыларның потенциаль куючылары  реестрын 
формалаштыру һәм яклау

2023 % 36,0

1 Дәүләт сатып алуларында катнашу  
мәсьәләләре буенча эшмәкәрләр өчен 
семинар 
2. Дәүләт сатып алуларында катнашу  буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары – эре 
заказчыларның потенциаль куючылары  реестрын 
формалаштыру һәм яклау

Төп мөһим күрсәткеч (5): Кече һәм урта    предприятиеләрнең һәм шәхси эшмәкәрләрнең продукцияләр (хезмәтләр) әйләнеше 

Ел Үлч.бер.
Максатлы
күрсәткеч

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар
ярдәмендә  максатлы күрсәткечкә

ирешеләчәк 
(турыдан туры тәэсир итү)

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә
максатлы күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры булмаган тәэсир итү)
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2019
млн.
сум

11966,3

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Социаль өлкәдә кече һәм урта  
эшмәкәрлек  субъектларының ярдәм алу 
төрләре һәм ысуллары турында мәгълүмат  

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече 
һәм урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы 
программасы, муниципаль мөлкәт  реестрын 
формалаштыру һәм алып бару, эшмәкәрлекне, шул 
исәптән үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  
реклама кампанияләре үткәрү  
2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү   буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү

2020
млн.
сум

12325,3

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укчылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Чистай шәһәрендә социаль- юнәлештәге 
коммерцияви булмаган оешмаларның  
ресурслы үзәген булдыру

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече 
һәм урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы 
программасы, муниципаль мөлкәт  реестрын 
формалаштыру һәм алып бару, эшмәкәрлекне, шул 
исәптән үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  
реклама кампанияләре үткәрү  

2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү   буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү

2021
млн.
сум

12707,4

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү 
мәсьәләләре буенча 
эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Субсидия бирү механизмы аша социаль 
хезмәтләр  өлкәсендә эшмәкәрлекне 
үстерүгә ярдәм итү

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече 
һәм урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы 
программасы, муниципаль мөлкәт  реестрын 
формалаштыру һәм алып бару, эшмәкәрлекне, шул 
исәптән үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  
реклама кампанияләре үткәрү  

2 Социаль эшмәкәрлекне үстерү   буенча 
консультатив ярдәм күрсәтү
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2022
млн.
сум

13114

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Чистай шәһәрендә социаль- юнәлештәге 
коммерцияви булмаган оешмаларның  
ресурслы үзәген булдыру

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм 
алып бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән 
үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  реклама 
кампанияләре үткәрү  

2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү

2023
млн.
сум

13573

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Субсидия бирү механизмы аша социаль 
хезмәтләр  өлкәсендә эшмәкәрлекне үстерүгә 
ярдәм итү

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм 
алып бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән 
үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  реклама 
кампанияләре үткәрү  

2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү
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Төп мөһим күрсәткеч (6): Кече һәм урта    предприятиеләрнең һәм шәхси эшмәкәрләрнең продукцияләр (хезмәтләр) әйләнеше 

Ел
Үлчәү
бер.

Максатлы
күрсәткеч

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар
ярдәмендә  максатлы күрсәткечкә

ирешеләчәк 
(турыдан туры тәэсир итү)

Төгәл күрсәткечләр исемлеге, алар ярдәмендә
максатлы күрсәткечкә ирешеләчәк 

(турыдан туры булмаган тәэсир итү)

2019
млн.
сум

243,3

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Социаль өлкәдә кече һәм урта  эшмәкәрлек
субъектларының ярдәм алу төрләре һәм 
ысуллары турында мәгълүмат  

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече 
һәм урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы 
программасы, муниципаль мөлкәт  реестрын 
формалаштыру һәм алып бару, эшмәкәрлекне, шул 
исәптән үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  
реклама кампанияләре үткәрү  
2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү

2020 млн.
сум

247 1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече 
һәм урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы 
программасы, муниципаль мөлкәт  реестрын 
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семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Чистай шәһәрендә социаль- юнәлештәге 
коммерцияви булмаган оешмаларның  
ресурслы үзәген булдыру

формалаштыру һәм алып бару, эшмәкәрлекне, шул 
исәптән үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  
реклама кампанияләре үткәрү  

2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү

2021
млн.
сум

251,9

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр, үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3 Субсидия бирү механизмы аша социаль 
хезмәтләр  өлкәсендә эшмәкәрлекне үстерүгә
ярдәм итү

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече 
һәм урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы 
программасы, муниципаль мөлкәт  реестрын 
формалаштыру һәм алып бару, эшмәкәрлекне, шул 
исәптән үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  
реклама кампанияләре үткәрү  

2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү

2022 млн.
сум

257 1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Чистай шәһәрендә социаль- юнәлештәге 
коммерцияви булмаган оешмаларның  

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм 
алып бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән 
үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  реклама 
кампанияләре үткәрү  
2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү
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ресурслы үзәген булдыру

2023
млн.
сум

262,2

1. Бизнесны булдыру һәм үстерү мәсьәләләре
буенча эшмәкәрләр,үзмәшгульләр, өлкән 
сыйныфлар укучылары һәм студентлар өчен 
семинарлар 
2. Бизнесны дәүләт яклавы программасында 
катнашу буенча консультатив ярдәм күрсәтү 
3. Субсидия бирү механизмы аша социаль 
хезмәтләр  өлкәсендә эшмәкәрлекне үстерүгә 
ярдәм итү 

1. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен франшиз, кече һәм 
урта эшмәкәрлекне дәүләт яклавы программасы, 
муниципаль мөлкәт  реестрын формалаштыру һәм 
алып бару, эшмәкәрлекне, шул исәптән 
үзмәшгульлекне  популярлаштыру буенча  реклама 
кампанияләре үткәрү  
2. Социаль эшмәкәрлекне үстерү буенча  
консультатив ярдәм күрсәтү 
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