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№

«Россия Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 
2007 елныц 24 июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль законына, «Россия 
Федерациясендэ жирле узидарэ оештыруныц гомуми принциплары турында» 
2003 елныц 6 октябрендэге 131-ФЗ номерлы Федераль законына , «Татарстан 
Республикасында кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында» 2010 елныц 21 
гыйнварындагы 7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына, Татарстан 
Республикасы Аксубай муниципаль районы Уставына таянып 
Карар бирэм:

1. «2019-2023 елларга Аксубай муниципаль районында кече, урта 
эшмэкэрлекне Ьэм хужалык итунец кече формаларын устеру» 
муниципаль программасын расларга

2. Олеге карарны Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль 
районыныц http://aksubayevo.tatarstan.ru рэсми сайтында Ьэм хокукый 
мэгълумат порталында

3. Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц «2017-2021 елларга Аксубай муниципаль районында кече, 
урта эшмэкэрлекне Ьэм хужалык итунец кече рэвешлэрен устеру 
муниципаль программасын раслау турында» 2017 елныц 24 апрелендэге 
261 номерлы карарын уз кочен югалткан дип танырга

4. Олеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Аксубай муниципаль 
районы Башкарма комитеты житэкчесенен финанслар Ьэм милек белэн 
идарэ иту буенча беренче |̂!>;К1^5^сары И. И. Моратшинга йеклэргэ.
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Башкарма комитет житэк^Ц^ А. Ф. Горбунов

Vi., '«530t00\ '

http://aksubayevo.tatarstan.ru
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«Аксубай муниципаль районында 2019-2023 еллардакече, урта эшмэкэрлекне 
Ьэм хужалык итунец кече формаларын устеру”

М УтЦИПАЛЬ ПРОГРАММАСЫ

2019 ел



Муниципаль программа паспорты.

Программаныц исеме
"2019-2023 елларга Аксубай муниципаль 
районында кече, урта эшмэкэрлекне Ьэм 
хужалык итунец кече формаларын устеру” 
муниципаль программасы (алга таба 
Программа)

Программаны
тепэшлэучелэр

Аксубай муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц икътисад булеге________

Программаныц 
максатлары Ьэм 
бурычлары

Программаныц максатлары:
- Кече Ьэмуртаэшмэкэрлекне, кече 
хужалыкларнынэтижэлеэшлэтуЬэмустеруеченуц 
айшартлартудыру

Аныц Татарстан
РеспубликасыАксубаймуниципальрайонындасоц 
иаль-
икътисадыйусешбурычларынчишугэкерткэнеле
шенарттыру

Аксубаймуниципальрайоныныцтулайтерриториа
льпродуктындакечеЬэмуртабизнесныцолешенар
ттыру,
- Кече Ьэмурта бизнес
елкэсендээшлэучелэрсанынарттыру.___________
Программаныц бурычлары:
1. Кече Ьэм урта эшмэкэрлеккэ, шэхси ярдэмче 
хужалыкларга ярдэм итунец яца формаларын 
булдыру Ьэм булган инфраструктурасын устеру;
2. Кулланучылар Ьэм авыл хужалыгы 
кооперациясен устеру.
3. Икътисадый актив халыкны эшмэкэрлек 
эшчэнлегенэ жэлеп иту максатыннан 
мэгълумати компания уткэру
4. Инновацион Ьэм конкуренция гэсэлэтле 
продукция житештеру очен кирэкле 
технологиялэр кертугэ ярдэм иту
5. Авыл жирендэ хужалык итунец кече 
рэвешлэрец тотрыклы устеру очец шартлар 
тудыру;



6. Кече Ьэм урта эш куарлык субъектларына 
дэулэт Ьэм муниципаль хезмэтлэр курсэтунец 
сыйфатын кутэру, кече Ьэм урта эш куарлык 
субъектларын Ьэм шэхси ярдэмче 
хужалыкларны консультацион яктан тээмин иту;
7. Эшмэкэрлекнец кадрлар потенциалын 
устеру;

Программаньщ 
максатчан 
индикаторлары Ьэм 
курсэткечлэре

- 1 мец кешегэ исэплэгэндэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектлары саны, 20,5 берэмлек.
- Тулаем территориаль продуктта кече Ьэм урта 
бизнес елеше 9,3 %

Программаньщ 
тормышка ашыру 
этаплары Ьэм сроклары.

2019-2023 еллар

Программаны
башкаручылар

- Аксубай муниципаль районы жирле узидарэ 
органнары
- Аксубай муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц структур булекчэлэре;
- Кече Ьэм урта эш куарлыкка ярдэм курсэтуне 
оештыру оешмалары;
- Физик затлар, кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары, кече хужалык рэвешлэре

Программаны финанслау 
кулэмнэре Ьэм
чыганаклары

Барлыгы-агымдагы финанслау 300 мец сум, шул 
исэптэн:
-  жирле бюджет-300 мец сум (2019 ел - 100 мец 
сум 2020 ел-100 мец сум 2021 ел-100 мец сум.);
- республика бюджеты - (республика Ьэм 
федераль программалар катнашында, КУЭ 
усешенэ грантлар) Аксубай муниципаль районы 
бюджетыннан программаны финанслау кулэме 
ел саен чираттагы финанс елына Татарстан 
Республикасы Законы нигезендэ тогэллэнэчэк. 
Финанслау кулэме жир кишэрлеклэрен, 
биналарны, корылмаларны формалаштыру 
елешендэ кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына молкэти ярдэм курсэтугэ 
салынган. Программаны финанслау кулэме 
фаразланган характерда Ьэм тиешле бюджетлар



мемкинлеклэрен исэпкэ алып ел саен тезэтмэлэр 
кертергэ тиеш.

Программаньщ утэлешен 
контрольдэ тоту

Программаньщ утэлешен контрольдэ тоту 
Аксубай муниципаль районы башкарма 
комитеты, Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц икътисад булегенэ 
йеклэнгэн

Программаны тормышка
ашыруныц
нэтижэлэре

теп
2023 елга кадэр кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
елкэсендэ эшлэучелэр саны, шул исэптэн шэхси 
эшмэкэрлэр -  1394 кеше.
Тулаем территориаль продуктта кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек елеше-9,3 %.
Катнашучылар бары тик СМСПХ гына булган 
сатып алулар елеше-21 %.
Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары саны - 
570 берэмлек.
1 мец кешегэ исэплэгэндэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектлары саны-20,5 берэмлек. 
Кече предприятиелэр буенча бер хезмэткэрнен 
уртача айлык эш хакы-22 601 сум.
Кече Ьэм урта предприятиелэрдэн жирле 
бюджетка салым Ьэм салым булмаган тулэулэр 
34,5 млн. сум тэшкил итэ.

II. Кыскача кереш.
Элеге программа Аксубай муниципаль районында эшмэкэрлекне 
устеругэ юнэлдерелгэн чаралар исемлеген билгели

Программаны эшлэу ечен норматив хокукый база булып "Россия 
Федерациясендэ кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында" 2007 елныц 24 
июлендэге 209-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасында 
кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру турында "2010 елныц 21 гыйнварындагы 
7-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы, Дэулэт статистикасы 
федераль хезмэтенец территориаль органы мэгълуматлары тора

Элеге программада тубэндэге тошенчэлэр Ьэм терминнар кулланыла: 
кече Ьэм урта эшмэкэрлек-товарлар, эшлэр Ьэм хезмэтлэр базарында кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектлары эшчэнлеген билгели торган икътисад секторы; 
кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары - юридик затларнъщ бердэм дэулэт 
реестрына кертелгэн кулланучылар кооперативлары Ьэм коммерция 
оешмалары (дэулэт Ьэм муниципаль унитар предприятиелэрдэн тыш), шулай



ук шэхси эшкуарларныц бердэм дэулэт реестрына кертелгэн Ьэм юридик зат 
оештырмыйча эшмэкэрлек эшчэнлеген гамэлгэ ашыручы физик затлар (алга 
таба - "шэхси эшмэкэрлэр"), крестьян (фермер) хуж;алыклары тубэндэге 
шартларга туры килэ:

1) юридик затлар ечен - курсэтелгэн юридик затларнын, устав (склад) 
капиталында (пай фонды) хэйрия Ьэм башка фондларныц Россия 
Федерациясе субъектларыньщ, Россия Федерациясе субъектларыньщ, 
муниципаль берэмлеклэрнец, чит ил юридик затларыньщ, чит ил 
гражданнарыньщ, ижтимагый Ьэм дини оешмаларыньщ 
(берлэшмэлэренец), хэйрия Ьэм башка фондларынын, катнашуыныц 
гомуми олеше егерме биш проценттан артмаска тиеш (акционер 
инвестиция фондлары активларыннан Ьэм ябык пай инвестиция 
фондларыннан тыш), кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары булмаган 
бер яки берничэ юридик затныкы булмаган, эшчэнлек интеллектуаль 
эшчэнлек нэтижэлэрен (электрон исэплэу машиналары, мэгълуматлар 
базалары, уйлап табулар, файдалы модельлэр, сэнэгать урнэклэре, 
селекция казанышлары ечен программалар, интеграль микросхемалар 
житештеру серлэре (ноу-ха2) хезмэткэрлэрнец уртача саны алдагы 
календарь елы эчендэ кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыньщ Ьэр 
категориясе ечен хезмэткэрлэрнец уртача саныныц тубэндэге чик 
курсэткечлэреннэн артмаска тиеш:у) гамэли кулланудан гыйбарэт 
хужалык жэмгыятьлэренэ кагылмый

2) хезмэткэрлэрнец уртача саны алдагы календарь елы эчендэ кече Ьэм 
урта эшкуарлык субъектларыньщ Ьэр категориясе ечен хезмэткэрлэрнец 
урта предприятиелэр ечен йездэн ике йез илле кешегэ кадэр;
йезгэ кадэр кече предприятиелэр ечен; кече предприятиелэр арасында 
микропредприятиелэр - унбиш кешегэ кадэр бирелэ;уртача саныныц 
тубэндэге чик курсэткечлэреннэн артмаска тиеш:

3) естэмэ кыйммэткэ салымнан яисэ активларныц баланс бэясенэ 
салымнан (теп чараларныц Ьэм матди булмаган активларныц калдык 
бэясе) башка товарлар сатудан кергэн табыш алдагы календарь ел ечен 
Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларыньщ Ьэр категориясе ечКалендарь елда микропредприятие, 
кече предприятие яки урта предприятие хезмэткэрлэренец уртача саны 
аныц барлык хезмэткэрлэрен, шул исэптэн гражданлык-хокукый 
килешулэр буенча эшлэуче хезмэткэрлэрен, реаль эшлэнеп беткэн 
вакытны исэпкэ алып, вэкиллеклэр, филиаллар Ьэм башка аерымланган 
булекчэлэр хезмэткэрлэрен, элеге микропредприятиелэр, кече



предприятиелэр яки урта предприятиелэр хезмэткэрлэрен исэпкэ алый 
билгелэнэ. Календарь ел ечен товарларны (эшлэрне башкару, хезмэтлэр 
курсэту) реализациялэудэн кергэн табыш Россия Федерациясе Салым 
кодексы белэн билгелэнгэн тэртиптэ билгелэнэ. Активларньщ баланс 
бэясе (теп чараларньщ Ьэм матди булмаган активларньщ калдык бэясе) 
бухгалтерлык исэбе турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
билгелэнэ;ен билгелэнгэн чик курсэткечлэрдэн артмаска тиеш

шэхси ярдэмче хужалык-гражданныц Ьэм аньщ гаилэ эгъзаларыныц 
бирелгэн (алынган) я?ир кишэрлегендэ авыл хужалыгы продукциясен 
житештеру Ьэм эшкэрту буенча эшмэкэрлек эшчэнлеге тугел, кагыйдэ 
буларак, авыл жирлегендэ азык-телек продуктларында уз ихтыяжларын 
канэгатьлэндеру;
кече инновацион предприятиелэр (компаниялэр) - инновацион эшчэнлек 
алып баручы кече эшмэкэрлек субъектлары;
бизнес-инкубатор-кече эшмэкэрлеккэ аныц усешенец башлангыч 
стадиясендэ ярдэм иту терлэрен курсэтуче оешма;

III. Программаньщ гомуми елеше

«2019-2023 елларга Аксубай муниципаль районында кече, урта эшмэкэрлекне 
Ьэм хужалык итунец кече формаларын устеру»муниципаль программасыньщ 
максаты, бурычлары.

Аксубай муниципаль районында кече Ьэм урта эшкуарлыкка ярдэм эшкуарлык 
субъектларыныц эшлекле активлыгын устеру ечен уцай климат булдыруга, 
эшкуарлык усешенец теп чиклэулэренец йогынтысын киметугэ юнэлдерелгэн 
Ьэм эшкуарлыкка ярдэм иту юнэлешлэрен стратегик максатлар, бурычлар Ьэм 
муниципаль район усешенец естенлекле юнэлешлэре системасына кейлэугэ 
нигезлэнгэн.

Бу максаттан Россия Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасыньщ теп 
стратегик документларына даими анализ ясала, урта сроклы перспективага 
социаль-икътисадый усешнен теп бурычлары билгелэнэ Ьэм элеге бурычлар 
кысаларында кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына ярдэм иту чараларын 
гамэлгэ ашыруга тэкъдим ителэ

Россия Федерациясе субъектларында, шул исэптэн Татарстан 
Республикасында да эшкуарлык усешен тоткарлый торган теп проблемалар, 
«Опора России», «Эшлекле Россия» гомумроссия ижтимагый оешмалары.



шулай ук Татарстан Республикасыныц Социаль-икътисадый мониторинг 
комитеты тарафыннан уздырыла торган эшкуарлык усеше проблемаларын 
тикшеру Ьэм элеге сораштыруларга Ьэм эшкуарлык жэмэгатьчелеге 
анкеталарына нигезлэнэ торган теп проблемалар булып тора:

кадрлар дефициты;

югары ечен кече Ьэм урта бизнес дэрэжэсе салым йоклэнешен; 

тубэн алу финанс ресурслары;

Жир Ьэм кучемсез милеккэ тубэн утемлелек; 

энергетика инфраструктурасынын арзан булуы; 

административ киртэлэр булу; 

коррупция;

яца жиЬазлар алу белэн проблемалар 

Программаныц максатлары Ьэм бурычлары

- Кече Ьэм урта эшмэкэрлекне, кече хужалыкларны нэтижэле эшлэту Ьэм 
устеру ечен уцай шартлар тудыру

Татарстан Республикасы Аксубай муниципаль районында социаль- 
икътисадый усеш бурычларын чишугэ керткэн елешен арттыру

- Аксубай муниципаль районыньщ тулай территориаль продуктында кече Ьэм 
урта бизнесныц елешен арттыру,

- Кече Ьэм урта бизнес елкэсендэ эшлэучелэр санын арттыру.

Курсэтелгэн максатка ирешу ечен тубэндэге бурычларны хэл итэргэ кирэк:

1. Районда уцай инвестицион климатны тээмин иту-житештеру Ьэм башка 
инвесторлар объектларын урнаштыру, сэнэгать мэйданчыклары, 
сэнэгать парклары, технолегик парклар, бизнес-узэклэр булдыру ечен 
уцайлы инфраструктура булдыру).

2. Кече Ьэм урта эшмэкэрлеккэ, шэхси ярдэмче хужалыкларга ярдэм 
итунец яна формаларын булдыру Ьэм булган инфраструктурасын 
устеру;

3. Икътисадый актив халыкны эшмэкэрлек эшчэнлегенэ жэлеп иту;
4. Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары ечен финанс ресурсларыннан 

файдалану мемкинлеген арттыру



5. Инновацион Ьэм конкуренциягэ сэлэтле продукция житештеру ечен 
кирэкле технологиялэр кертугэ ярдэм иту;

6. Ж^итештеруне технологик яктан яцадан коралландыруга Ьэм кече Ьэм 
урта эшкуарлык субъектларыныц хезмэт житештеручэнлеген 
арттыруга ярдэм курсэту, шулай ук авыл жирлегендэге кече 
хужалыкларны тотрыклы устеру ечен шартлар тудыру;

7. Эшмэкэрлекнец кадрлар потенциалын устеру

8. Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларына дэулэт хезмэтлэре курсэтунец 
сыйфатын арттыру, кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларын Ьэм шэхси 
ярдэмче хужалыкларны фэнни-методик, норматив-хокукый мэгълуматлар Ьэм 
консультация белэн тээмин иту;

9. Эшкуарлык субъектларыныц тебэк эчендэ, тобэкара Ьэм халыкара 
базарларда базар позициялэрен кочэйту - кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларына мэгълумати Ьэм консультацион ярдэм курсэту, кече Ьэм урта 
эшкуарлыкка дэулэт ярдэме курсэту инфраструктурасын устеру;

2. Аксубай муниципаль районында кече Ьэм урта эшкуарлык Ьэм 
хужалык итунец кече формалары усешенец агымдагы торышын 

анализлау, КУЭ усеше проблемаларын бэялэу.

Икътисадны узгэртеп коруньщ Ьэм цивилизацияле базар менэсэбэтлэре 
торгызуныц хэзерге шартларында, эчке Ьэм халыкара базарларда конкуренция 
усешенец кече Ьэм урта эшкуарлыкны Ьэм кече хужалык рэвешлэрен устеру 
аеруча меЬим роль уйный

Кече эшмэкэрлек Аксубай муниципаль районы икътисадында, салым салу 
базасын формалаштыруда, халыкныц, районныц авыл хужалыгы Ьэм сэнэгать 
усеше ихтыяжларын тээмин итудэ зур роль уйный. Эшкуарлыкка ярдэм иту 
Аксубай муниципаль районыныц 2016-2021 елларга Ьэм 2030 елга кадэрге 
планлы чорга социаль-икътисадый усеш Стратегиясенец естенлекле 
юнэлешлэренец берсе буларак карала.

Хэзерге вакытта кече предприятиелэр район икътисадыныц барлык 
тармакларында да эшчэнлек алып бара. Кече эшмэкэрлек яца предприятиелэр 
Ьэм эш урыннары булдыру юлы белэн халыкныц мэшгульлеге проблемаларын 
ХЭЛ итуне, базарны торле товарлар Ьэм хезмэтлэр белэн баетуны тээмин итэ.

Кече бизнес усешен характерлаучы курсэткечлэрнец берсе-кече бизнес саны 
Ьэм структурасы. 2018 елнын 1 октябренэ Аксубай муниципаль районында 58



икътисадый актив кече предприятие Ьэм 497 шэхси эшмэкэр уз эшчэнлеген 
алып бара.

Сэудэ нокталары булган эшмэкэрлэр бер ук вакытта уз производствосын 
ачалар (икмэк пешеру, кафе, тэрэзэлэр Ьэм ишеклэр ж;ыю цехлары ачыла, 
металл эшкэрту буенча цехлар ачыла, шиномонтаж остаханэлэре ачыла). 
Район икътисады структурасы акрын, эмма ж;итештеру тармакларын устеру, 
хезмэт курсэту белэн кызыксынучы кече Ьэм урта бизнеснын, олешен арттыру 
ягына таба ышанычлы рэвештэ узгэрэ.

Буген сэудэ нокталары булган куп кенэ эшмэкэрлэр ж;итештеру эшчэнлегенэ 
дэ кучэ

Шуны да билгелэп утэргэ кирэк, район, яца производстволар усеше 
нэтижэсендэ, узлэре житештергэн тезелеш материаллары белэн тээмин 
ителгэн, алар читтэн кертелгэннэрдэн 10-15% ка арзанрак.

0Й ТИ К , районда арболит, керамзит Ьэм фундамент блоклар житештерелэ, 
брусчатка, тимер-бетон, металл Ьэм келэм эшлэнмэлэре житештеру бар. 
Пластик тэрэзэлэр, барлык тер материалдан ишеклэр -  металл, пластик Ьэм 
агач ж;итештерелэ. Агач эшкэрту буенча барлык тер пиломатериаллар Ьэм 
эшлэнмэлэр, шул исэптэн тирэнтен эшкэрту материаллары ж;итештеру 
предприятиелэре эшли. Корпуслы мебель ж;итештеру бар.

2017 елда тулай территериаль продуктта кече Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектлары елеше 8,2% тэшкил итте, 2018 елга бэя -8 %.

Кече предприятиелэр категориясендэ « Аксубай агрофирмасы» ЖЧЖенеи 
КУЭ структурасында кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыныц елеше киму 
Ьэм эре нефть кемпаниялэре тарафыннан нефть чыгару кулэмен 150% ка 
арттыру белэн бэйле.

Районда «Аксубай муниципаль районы эшмэкэрлэр советы» эшли, аньщ 
эгъзалары-эшмэкэрлек эшчэнлегенен терле юнэлешлэрендэ эшлэуче 12 
эшмэкэр. Муниципаль берэмлек дэрэжэсендэ Аксубай муниципаль 
районында эшмэкэрлеккэ ярдэм иту Ьэм аны устеру мэсьэлэлэре буенча 
Координацион Совет эшли, эшмэкэрлекне устеру буенча Попечительлэр 
советы оештырылды. Теп эшчэнлек эшкуарлыкка ярдэм итугэ Ьэм аны 
популярлаштыруга юнэлдерелгэн. Квартал саен Совет кицэйтелгэн 
утырышлар уткэрэ, аларныц максаты-кече Ьэм урта эшкуарлык 
субъектларыныц жирле узидарэ органнары белэн узара хезмэттэшлеген



тээмин иту Ьэм район эшмэкэрлеге алдында торгам проблемаларны хэл итунец 
оптималь юлларын бергэлэп эшлэу.

КУЭ усеше проблемаларын бэялэу

Бизнесны устеругэ комачаулаучы топ проблема булып уз, шулай ук заем 
финанс чыганаклары житмэу.Эшмэкэрлэрнец теп олеше кредит Ьэм заем 
акчаларыннан файдаланмый, ченки кече предприятиелэрдэ кирэкле тээмин 
иту Ьэм кредит тарихы булмау аркасында.Гадэттэгечэ, коммерция банклары 
кече бизнеска хезмэт курсэту бик кыен, югары тэвэкэллек сорый Ьэм 
чагыштырмача тубэн керемле дип саный.Кече эшмэкэрлекне устеруне милек 
мэсьэлэлэре дэ тоткарлый. Хэзерге вакытта бик аз кече предприятиелэрнен 
генэ уз биналары Ьэм жиЬазлары бар. Дир кишэрлеклэрен милеккэ яки 
арендага алуга да проблемалар бар.Эшмэкэрлэр идарэче Ьэм коммерция 
карарларын кабул иту ечен бизнес аспектлары мэгълуматларына мохтаж.

Ц1111 консультация узэгенец ераклыгы.

Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектларыныц дэулэт ярдэме программаларында 
катнашулары аз.

Узмэшгуль гражданнар турында Федераль законны гамэлгэ ашыру белэн 
бэйле рэвештэ эшмэкэрлэр саны Ьэм эйлэнеше киму

3. Икътисадныц терле секторларында КУЭ усеше

2018 елньщ 1 октябренэ районный кече Ьэм урта эшмэкэрлек секторын 555 
эшмэкэрлек субъекты 58 кече предприятие Ьэм 497 шэхси эшмэкэр 
формалаштыралар

Кече предприятиелэр арасында иц куп тупланган: куплэп-ваклап сатуда-15 
берэмлек-26 %, авыл Ьэм урман хужалыгында -  8 берэмлек - 14%, тезелештэ 
-  24%, эшкэрту производствосында -  6 берэмлек-10%, кучемсез милек белэн 
операциялэр, транспортировкалау, аренда Ьэм башка хезмэтлэр курсэту 
0лкэсендэ-26 %.

Районда шэхси эшмэкэрлэр саны усешенец уцай динамикасы кузэтелэ (2015 
елда - 437 шэ; 2016-444 шэ; 2017 елда-453 шэ 1.10.2018 елга - 497 шэ).

Эшкуарларныц теп елеше, гадэттэгечэ, куплэп Ьэм ваклап сату елкэсенэ 2018 
елньщ 1 октябренэ туры килэ - структурадагы 240 шэхси эшмэкэр-48,2 %. 
Сэудэ елкэсендэ 2015 елда сэудэ олкэсендэ 255 кеше шогыльлэнсэ, 2016 елда 
245 эшмэкэр 2017 елда 234 кеше булса, ел саен сэудэ олкэсендэ 10 эшмэкэр 
ябыла. Элеге киму законнардагы узгэрешлэр белэн бэйле. Уз чиратында зур



финанс чыгымнары талэп иткэн ЕГАИС Ьэм Онлайн касса керту Кече авыл 
торак пунктларында сэудэ нокталары эшчэнлеген туктатырга мэжбур итэ. 
Транспорт Ьэм элемтэ олкэсендэ эшмэкэрлэр саныньщ шактый артуы 
кузэтелэ, 2015 ел белэн чагыштырганда, 34% ка яки 13 кешегэ усеш кузэтелэ.

Авыл хужалыгы Ьэм урман хужалыгы олкэсендэ буген 80 эшмэкэр 
шегыльлэнэ. 2015 елда бу тармакта 67 кеше исэплэнэ, бу сан 20% ка арткан .

Барыннан да элек авыл хужалыгы олкэсендэ эшлэуче эшмэкэрлэр саны артуга 
базар шартлары Ьэм авыл хужалыгы житештеругэ ярдэм иту кысаларында 
максатчан дэулэт сэясэте ярдэм итэ

Район территориясендэ предприятиенец агач эшкэрту тармагында зур 
житештеру потенциалы бар, шул исэптэн агачны тирэнтен эшкэрту, вагонка 
такталар Ьэм корпуслы мебель, тозелеш материаллары, тимер-бетон 
эшлэнмэлэр, металл эшкэрту, эретеп ябыштырып ясалган эшлэнмэлэр 
житештеру. Азык-толек, хэлэл продукция, яшелчэ продукциясен эшкэрту, 
шул исэптэн авыл хужалыгы продукциясен консервациялэу олкэлэрендэ дэ 
урыннар бар

Аксубай муниципаль районы территориясендэ жэмэгать туклануы 
предприятиелэренэ 436 урынга 10 жэмэгать туклануы объекты хезмэт курсэтэ. 
2018 елда жэмэгать туклануы предприятиелэре эйлэнеше 35560 мец сум 
тэшкил итте.

Район буенча тулэуле хезмэтлэрне гамэлгэ ашыру кулэме 228,9 млн. сумнан 
артып киткэн.

Шэхси эшмэкэрлэр тарафыннан курсэтелэ торган хезмэтлэрнец бер торе- 
транспорт хезмэтлэре. Шэхси йок транспорты булган Ьэм халыкка, шулай ук 
предприятиелэр Ьэм оешмаларга йок ташу буенча хезмэтлэр курсэтуче 72 
шэхси эшмэкэр транспорт хезмэте курсэтэ, 2018 елда алар 133,99 мец тонна 
йок ташыган

Аксубай муниципаль районында 62 актив крестьян-фермер хужалыгы эшли, 
шулардан гаилэ терлекчелек фермалары Ьэм яшь фермерлар программалары 
буенча 32 гаилэ фермасы оештырылган, шул исэптэн 14е - сот житештеру, 8е 
- эре могезле терлек симерту, 2се - овцеферма. Ice - ат фермасы Ьэм Ice - 
кошчылык, 2 се яшелчэ устеру. 2018 елда 2017-2021 елларга Татарстан 
Республикасында эш башлаучы фермерларга ярдэм программасы буенча 
районныц 3 крестьян-фермер хужалыгы 7 млн. 500 мец сумлык грант отты.



Районный; авыл ж;ирлеклэрендэ 9533 дэн артык шэхси ярдэмче хужалык 
исэплэнэ. Шэхси ярдэмче хужалыкларга ярдэм иту программасы буенча 2018 
елда мини-фермалар (18 хужалык) тезу ечен -  3,1 млн.сум, кош -  корт (каз, 
урдэк, куркэ, бройлер) сатып алуга -  683,2 мец сум, таналар сатып алуга-75 
мец сум, 3 яшьтэн олкэнрэк биялэр тоту ечен -  466 мец сум, савым сыерларын 
Ьэм кэжэлэрне тотуга -  12 389 мец сум субсидия алынган.

"Яшь фермер» программасы ярдэмендэ районда помидор Ьэм кыяр устеру 
буенча 2 теплица хужалыгы тезелде. Еллык житештеру 20 тоннага житэ, 18 
тонна кыяр Ьэм 70 мецнэн артык теп чэчэк. Элеге житештеру кулэме гемуми 
ихтыяжныц 35% ЫН каплый.

Авыл хужалыгын устеругэ зур игътибар бирелэ. Жирлэрне заманча куллану 
шактый интенсив. Авыл хужалыгы жирлэрен билэгэн барлык мэйдан 104,7 
мец га тэшкил итэ.

Соцгы елларда гаилэ фермалары саны ышанычлы рэвештэ арта, бу депрессив 
терак пунктларны саклап калуга Ьэм устеругэ, авылда урта сыйныф 
фермалаштыруга ярдэм итэ.

Сэнэгать житештеруе усешенец меЬим юнэлеше-авыл хужалыгы житештеру 
кемплексы белэн бергэ барырга тиешле азык-телек сэнэгатен устеру. 
Экелегик чиста авыл хужалыгы предукциясе житештеру мемкинлеге бар. 
Чыннан да, райен икътисадыныц нигезен авыл хужалыгы житештеруе тэшкил 
итэ.

Эшмэкэрлек эшчэнлегенец естенлекле терлэре:

- азык-телек Ьэм эшкэрту сэнэгате (авыл хужалыгы предукциясен эшкэрту));

- жилэк кластеры усеше;

- транспорт (логистика) Ьэм элемтэ елкэсе;

- агач Ьэм агачкалдыкларын эшкэрту;

- сэламэтлек саклау;

- яшелчэчелек Ьэм усемлекчелек;

- терлекчелек;

- эзерлэу эшчэнлеге;

- юл буе сервисын устеру;



- авыл туризмы;

- эчэргэ яраклы су эзерлэу.

-мэдэни-спорт Ьэм массакулэм ял оештыру.

4. Куллану базарын устеру

Кулланучылар базары Аксубай муниципаль районы яшэешен тээмин итудэ 
сэудэ, жэмэгать туклануы Ьэм кенкуреш хезмэте курсэтудэ меЬим 
сегментларныц берсе булып тора, халыкныц икътисади усешенэ Ьэм 
мэшгульлеген устеругэ, кече Ьэм урта бизнесны устеругэ ярдэм итэ, Аксубай 
районы бюджетына зур олеш кертэ.

Кулланучылар базары башка базарларга турыдан-туры бэйле, акча 
керемнэренэ, халыкныц тулэу сэлэтенэ тээсир итэ, товар-акчалата 
менэсэбэтлэрне ж;айга сала Ьэм шуна курэ куллану базарын нэтижэле устеру 
шартларын булдыру районныц икътисадый сэясэтенец иц моЬим елеше булып 
тора.

Аксубай муниципаль районында кулланучылар базарыныц тотрыклы булуы 
белэн характерлана, территориаль яктан халыкка азык-телек, товарлар Ьэм 
хезмэтлэр белэн озлексез тээмин итэ торган инфраструктурасы житэрлек усеш 
алган.

Районный барлык жирлеклэрендэ дэ кулланучыга якын, «якын» чиклэрендэ 
азык-телек Ьэм азык-телек булмаган товарлар стационар кибетлэре эшлэп 
килэ.

Аксубай муниципаль районында житештеру предприятиелэре усешендэ уцай 
моментларга карамастан, районныц теп азык - телек товарлары балансында 
эчке житештеру елеше шактый тубэн булып кала. Эчке житештеру елешен 
арттыру ечен кулланучылар кооперациясе системасын устеру каралган. 2019- 
2021 елларда " Аксубай Райпо» ПК базасында авыл хужалыгы продукциясен 
эшкэрту Ьэм кендэлек азык-телек товарлары житештеру планлаштырыла. 
Элеге системанын естэмэ усеше автолавкаларда график буенча районныц 
юллары яхшы булмаган Ьэм аз санлы торак пунктларына чыгып сэудэ итуне 
гамэлгэ ашырырга ярдэм итэ.

Ваклап сату челтэренец торышы халыкныц сэудэ мэйданчыклары белэн 
тээмин ителеш дэрэжэсе белэн бэялэнэ. Район халкыныц сэудэ 
мэйданчыклары белэн тээмин ителеше курсэткечлэре хэзерге вакытта 1 мец 
кешегэ 446 квадрат метр (нормативный 132%) тэшкил итэ.



Район территориясендэ 296 сэудэ объекты эшли. Район кибетлэренен теп 
елеше катнаш ассортиментта товарлар сата. Азык-телек Ьэм азык-телек 
булмаган товарлар, ит, ит эшкэрту продукциясе сату, автомашиналарга запас 
частьлэр сату, тезелеш Ьэм бизэу материаллары сату буенча махсуслашкан 
кибетлэр бар.

Кулланучылар товарларын сату буенча 2018 елга 1 684 620 мен сумлык бэя, 
шул ук чорга усеш темпы 101% тэшкил итэ. Дан башына ваклап сату 
эйлэнеше гамэлдэге бэялэрдэ 56,6 мен сум тэшкил итэ.

Шэхси эшмэкэрлэр Ьэм кече бизнес предприятиелэре район территориясендэ 
дэ, республика башкаласында да уткэрелэ торган ярминкэлэрдэ актив 
катнашалар. Кулланучылар базарында район товар я^итештеручелэре 
продукциясен алга этэру максатында сату кургэзмэлэре оештырыла.

5. Яшьлэр арасында эшмэкэрлекне устеруТатарстан Республикасы
Президенты Р. Н. Мицнехановньщ курсэтмэсен утэу йезеннэн Татарстан 
«Перезагрузка» зур эшкуарлык форумында катнашу нэтижэлэре буенча 
(№ПР-74, 26.03.2018) «Синергия «Мэскэу Финанс-сэнэгать университеты 
(алга таба - » Синергия «университеты) дэулэтнеке булмаган югары белем 
биру хосусый учреждениесе (алга таба - » Синергия " университеты) гомуми 
белем системасында Эшкуарлык буенча 8 Ьэм 10 сыйныф укучыларына 
электрон тест уткэру уткэрэ.
Тест укучыларда эшмэкэрлек эшчэнлеге алып баруга Ьэвэслек билгелэу 
максатыннан уткэрелэ.

Тестны эзерлэучелэр Ьэм оештыручылар «Синергия» университетыннан 
уз алдына Мэктэп укучысыньщ эшмэкэрлек тибындагы билгелэрен билгелэу; 
мэктэп укучыларыньщ эшкуарлык эшчэнлегенэ сэлэтле психологик портреты 
тезу; 0СТЭМЭ белем биру программасы буенча алга таба укыту очен 
укучыларньщ шэхси, социаль Ьэм когнитив потенциалын бэялэу бурычын куя. 
Тест узганнан сон, катнашучылар шэхси характеристикалар киселешендэ 
нэтижэлэр Ьэм узу турында электрон сертификат алачаклар.

Яшьлэр эшкуарлыгын устерудэ «Аксубай универсаль технологиялэр 
техникумы»ДАБУ моЬим роль уйный.
У рта звено белгечлэрен коммерция белгечлеге буенча эзерлэу программасы 
буенча техникумда 50 дэн артык кеше белем ала. Элеге программа буенча уку 
процессы планы буенча тубэндэге дисциплиналар укытыла: азык-телек 
булмаган Ьэм азык-телек товарларын ваклап сату технологиясе. Менеджмент, 
коммерция эшчэнлеген оештыру, сэудэ оештыру, Финанслар, салымнар Ьэм 
салым салу. Маркетинг, документлар белэн идарэ иту. Моннан тыш, урта



звено белгечлэрен эзерлэунец башка программалары буенча уку процессы 
планы буенча тубэндэге дисциплиналар укытыла: эшмэкэрлек эшчэнлеген 
оештыру, жэмэгать туклануында эшмэкэрлек эшчэнлеге. Шулай итеп, 
«Аксубай универсаль технологиялэр техникумы» ДАБУ чыгарылышларыныц 
барысы да диярлек эшмэкэрлек эшчэнлеге буенча топ белем ала.
Техникум торле конкурсларда Ьэм фэнни-гамэли конференциялэрдэ катнаша, 
анда студентлар нэтижэлэр курсэтэ. Урта Ьонэри оешмалар студентлары очен 
иц моЬим конкурсларнын берсе-Worldskills. WorldSkills чемпионатларында 
студентлар катнашында Ьонэри осталык конкурс л ары уткэрелэ. Максаты- 
ботен донья буенча Ьонэри эзерлек Ьэм квалификация статусын Ьэм 
стандартларын кутэру, ботен донья буенча халыкара ярышлар уздыру аша 
эшче Ьонэрлэрне популярлаштыру
Аксубай муниципаль районы башкарма комитеты Ьэм халыкны эш белэн 
тээмин иту узэге программаны тормышка ашыру кысаларында эшмэкэрлек 
эшчэнлеге нигезлэре буенча шэхси консультациялэр уткэру, тренинглар 
оештыру, укыту курслары уткэру куздэ тотыла. Хокукый грамоталылыкны 
Ьэм бизнесны алып бару нигезлэре турында хэбэрдарлыкны арттыру. 
Яшьлэрне эшмэкэрлеккэ жэлеп итугэ, авылда хужалык итунен кече 
формаларын устеругэ ярдэм итэ торган чаралар комплексын уткэру шул 
исэптэн укыту, мэгълумат белэн тээмин иту, конкурслар, ярминкэлэр, 
конференциялэр уздыру Ьэм башкалар.

Яна эш башлаган эшкуарларга ярдэм иту чаралары -  уз бизнесларын 
булдыруга яшь эшкуарларга грантлар, яшьлэрнец эшмэкэрлек 
инициативаларын устерудэ ярдэм иту
Эшсез гражданнарга узмэшгульлекне оештыруда ярдэм иту, эшмэкэрлекне 
теркэу Ьэм узмэшгульлек программасы буенча устерудэ ярдэм курсэту.

Эшсез гражданнар саны киму, узмэшгульлекне арттыру, эшмэкэрлекне 
устеру.

6. Сэнэгать мэйданчыкларын устеру

Торле производ ствол ар олкэсендэ кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары 
очен шартлар тудыру максатларында Аксубай муниципаль районында торле 
милек формасындагы сэнэгать мэйданчыкларын устеру планлаштырыла. 
Хэзерге вакытта районда инвестицион проектларны Ьэм жир кишэрлеклэрен 
гамэлгэ ашыручы инвесторлар базасында планлаштырылган гамэлдэге 
сэнэгать мэйданчыклары бар.



1. Гамэлдэге сэнэгать мэйданчыгы - «ГАРАНТ” ЖЧЖ- 3 резидент эшли. 
Инвестициялэрнен, гомуми кулэме 86 млн. сум еч резидент бар. Икмэк пешеру 
цехы ЭШЛИ, К0НГЭ 3500 буханка икмэк чыга. Агымдагы кенгэ икмэк- 
кумэч(кондитер) эйберлэренен 40 твре житештерелэ. Профнастил, 
металлосайдинг житештеру цехы эшли. Гомуми бэясе 7,5 млн. сумнан артык 
булган ике жиЬаз урнаштырылган, житештеру куэте тэулегенэ 10 тонна. 
Еллык керемнец уртача кулэме 45 млн. сумнан артык, 40 остэмэ эш урыны 
булдырылган. 2019 елда сэнэгать мэйданчыгын аккредитациялэу 
планлаштырыла
2. ПМК-122 территориясе, элеге территориядэ 7 эшмэкэр эшчэнлек алып бара. 
Автокран, тозелеш, кунакханэ, кафе, металл эшлэнмэлэр ясау, мебель, 
автомойка, йок ташу, автосервис, АЗС, пластик тэрэзэлэр, ишеклэр 
житештеру, тозелеш материаллары сату, арболит блоклар житештеру 
хезмэтлэре курсэтелэ.
3. Иске Тимошкино авыл жирлеге территориясендэ инвестиция проекты 
«Лидер Сервис» СТК ЖЧЖ инвесторы 3 га жир кишэрлеге мэйданы бетон Ьэм 
тимер-бетон эшлэнмэлэр житештеру буенча завод този, килэчэктэ 
мэйданчыкны аккредитациялэу Ьэм резидентларны жэлеп иту мэсьэлэсе 
карала.
4. Мюдово авыл жирлеге территориясендэ Самаренкин А. К. КФХ гомбэ 
житештеру, киптеру, туцдыру буенча гомбэлэр цехы эшлэп килэ, инвестор 
тарафыннан 2 гектардан артык жир кишэрлеге мэйданы билэп алынган, шулай 
ук мэйданчыкны аккредитациялэу Ьэм резидентларны жэлеп иту мэсьэлэсе 
карала
Аксубай муниципаль районы территориясендэ шулай ук яца сэнэгать 
мэйданчыклары булдыру очен буш мэйданнар да бар.
Элеккеге бау ишу заводы территориясендэ. жир кишэрлегенец мэйданы -  
2,10 га, тозелеш материаллары житештеру, металл эшкэрту, пластик, агач 
эшлэнмэлэре житештеру, автомашиналар ремонтлау
планлаштырыла.(Челтэрлэргэ тоташтыру момкинлеге дэ бар)
Статус -  тозелэ торган, элеккеге монтаж-тозелеш оешмасы территориясендэ. 
Аныц мэйданы 3,46 га, авыл хужалыгы продукциясен эшкэрту 
производствосын урнаштыру планлаштырыла. Склад булмэлэре, керу юллары 
Ьэм челтэрлэргэ тоташтыру момкинлеге бар
Аксубай муниципаль район Советы карары белэн Аксубай муниципаль 
районы милкендэ булган, оченче затлар хокукларыннан ирекле Ьэм кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектларына биру очен билгелэнгэн молкэт исемлеге 
расланды. Бу мэгълумат массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм потенциаль 
эзлэу очен сайтта яктыртылды инвесторов.
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Т.Узмэшгуль халык вчен программа булдыру
Икътисад системасында даими катнашучы халыкны эш белэн тээмин иту 
торлэренец берсе булып тора, Аксубай муниципаль районыньщ икътисадый 
тормышында анын, роле йэм урыны соцгы урында тугел. Авыл хужалыгы 
районы, узмэшгульлек ечен аеруча мейим, ул халыкны хезмэт процессларына 
жэлеп итугэ йэм авыл хужалыгы эшчэнлегендэ катнашуга юнэлдерелгэн. 
Авыл халкыныц узмэшгульлеге процессын тормышка ашыру нэтижэсе- 
авылдагы тормыш рэвешен саклап калу, халыкнын, тормыш дэрэжэсен 
арттыру йэм хезмэт базарындагы киеренкелекне кимету.
Авылда эш белэн тээмин итунен барлык куптерлелеге арасында ин, традицион 
юнэлеш-ул терлеклэр тоту, башкача эйткэндэ шэхси ярдэмче хужалыкларда 
Районныц авыл жирлеклэрендэ 9540 шэхси ярдэмче хужалык исэплэнэ, анда 
9 мец баштан артык мегезле эре терлек бар, шуларньщ 4118 баш сыер.

Авыл тормышын саклау, шэхси хужалыкларны терлек йэм кош-корт 
белэн тээмин иту очен республика программалары эшлэп килэ.
Районда сетчелек юнэлешендэ мини-фермалар тезу буенча шэхси ярдэмче 
хужалыкларга ярдэм иту республика программасы ярдэмендэ бОка якын кече 
сет фермасы эшли. 10 млн. сумга якын субсидия алынган.

Муниципаль бюджеттан 5 йэм аннан кубрэк сыер асраучы шэхси 
ярдэмче хужалыкларга ярдэм курсэтелэ. Соцгы 3 елда 918 мец сумлык 51 саву 
аппараты тапшырылды.
Шэхси ярдэмче хужалыкларга ярдэм итунец тагын бер мейим нэтижэсе- 
хужалыкларны эзлекле кицэйту йэм крестьян-фермер хужалыкларын устеру. 
Аксубайныц халыкны эш белэн тээмин иту узэге тарафыннан тормышка 
ашырыла торган халыкныц узмэшгульлеге программасы эшсез дин танылган 
йэм эшкэ урнаша алмаган, шулай ук йенэри белем алган яки естэмэ йенэри 
белем алган кешелэр ечен каралган. Элеге преграмма актив термыш 
пезициясе белэн шегыльлэнуче, кирэкле йенэри петенциалы булган Ьэм уз 
эшен ачарга телэгэн кешелэр ечен каралган. 2018 елда элеге преграмма буенча 
эшчэнлекнец терле юнэлешлэре буенча 10 ШХ ачылды, элеге затлар 
региеналь бюджеттан 2019 Ьэм 2020 елга 1 175 млн.сум кулэмендэ тулэусез 
ярдэм алдылар. Элеге преграммада катнашучы 12 кешегэ субсидия биру 
планлаштырыла.
Узмэшгуль гражданнар турында закенны гамэлгэ керту кысаларында 2019 
елньщ 1 гыйнварыннан Башкарма кемитет тарафыннан узмэшгульлэргэ 
мэгълумати кенсультация ярдэме каралган.
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1) массакулэм мэгълумат чараларында Ьэм районныц рэсми 
сайтындабастырып чыгару.
2) гражданнарны кабул иту чарасында консультациялэр уздыру.
3) семинарларда, жыеннарда Ьэм кицэшмэлэрдэ консультация.

8. Авыл хужалыгында кооперацияне устеру 
Районда кулланучылар кооперациясен устеру максаты-инновациялэрне киц 
куллану исэбенэ авыл халкыныц тормыш сыйфатын арттыру, ул район Ьэм 
Татарстан Республикасы халкын уз производстволарында азык-толек белэн 
тулысынча тээмин итеп калмыйча, эш белэн тээмин итэргэ Ьэм керемнэрне 
арттырырга мемкинлек бирэ
Кулланучылар кооперациясе системасын торгызу "2017-202020 елларга 
Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен 
устеру"ведомство максатчан программасында турыдан - туры катнашу 
планлаштырыла., авыл хужалыгы кулланучылар кооперативларыныц матди- 
техник базасын устеругэ юнэлдерелгэн.
Агымдагы елда" Аксубай райпо» кулланучылар кооперативы тозелде, ул авыл 
хужалыгы продукциясен Ьэм чималны эзерлэу мэсьэлэлэрен уз эченэ ала, 
кыен Ьэм халык аз яши торган пунктларда яшэуче авыл халкына кучмэ хезмэт 
курсэтэ. 2019-20 елларда ике блок-модульле кибет тезу Ьэм ике автолавка алу 
планлаштырыла. 0стэмэ рэвештэ 2019-2020 елларда планлаштырылган 
тагын ике авыл хужалыгы кулланучылар кооперативын ачупланлаштырыла.

1. Семенов Валерий Осипович крестьян-фермер хужалыгы базасында 
сет жыю Ьэм эшкэрту буенча авыл хужалыгы кооперативы.

2. Шакиров Элфирэ Вэлижан кызы КФХ базасында"2017-202020 
елларга Татарстан Республикасында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперациясен устеру” ведомство максатчан программасы 
кысаларында ит эшкэрту Ьэм ярымфабрикатлар житештеру 
кооперативы

Гамэлдэге кооперативлар "2017-202020 елларга Татарстан Республикасында 
авыл хужалыгы кулланучылар кооперациясен устеру" ведомство максатчан 
программасын гамэлгэ ашыру кысаларында авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларыныц матди-техник базасын устеру программасында 
катнашырга планлаштыралар.

1У.Территориянец инвестицион жэлеп итучэнлеген бэялэу, 
эшкуарлыкны устеру юнэлешлэре Ьэм конкрет чаралар исемлеге.



Программа Аксубай муниципаль районында Кече эшмэкэрлекне алга таба 
устеру ечен уцай шартлар тудыруга юнэлдерелгэн чаралар комплексын уз 
эченэ ала.
Районньщ инвестицион жэлеп итучэнлеге инвесторларньщ кетуен 
канэгатьлэндеру дэрэжэсеннэн гыйбарэт Ьэм районньщ инвестицион 
потенциалы зурлыгы, климатныц торышы белэн билгелэнэ.
Районньщ инвестицион сэясэте усешенец топ юнэлешлэре:
1. Аксубай муниципаль районында унай инвестицион климат, инвестицион 
проектларга ярдэм итунец муниципаль инструментларын формалаштыру.
2. Инвестицион эшчэнлек инфраструктурасын устеру.
3. Инвестицион эшчэнлеккэ мэгълумати, гадрлар ярдэме.Инвестициялэр 
жэлеп итучэнлеген арттыруга юнэлдерелгэн чаралар:
- Аксубай муниципаль районы милкендэ булган вакытлыча туктатылган Ьэм 
резервланган тезелешлэрне Ьэм объектларны инвестицион процесска жэлеп 
иту;
-Дэулэт-шэхси партнерлык принципларында инвестицион проектларны 
тормышка ашыруга юнэлдерелгэн жир кишэрлеклэре Ьэм кучемсез милек 
объектлары реестрын тезу;
- Инвестиция кургэзмэлэрендэ, семинарларда, конференциялэрдэ катнашу, 
мэгълумати буклетлар чыгару, узебезнец массакулэм мэгълумат чараларында 
бастырып чыгару юлы белэн Аксубай муниципаль районыныц инвестицион 
имиджын формалаштыру;
- МБ сайтында урнаштыру Ьэм инвестицио нэшчэнлек елкэсендэ мэгълуматны 
актуальлэштеру;
- Районный инвестицион паспортын актуаль хэлдэ тоту.
V. КУЭ усешепрограммасын ресурслар белэн тээмин иту
Барлыгы-агымдагы финанслау 300 мецсум, шул исэптэн:
-  жирле бюджет-300 мецсум( 2019 ел - 100 мецсум 2020 ел-100 менсум 2021 
ел-100 менсум.);
- республика бюджеты - (республика Ьэм федераль программаларда катнашу 
кысаларында, КУЭ усеше ечен грантлар);
Аксубай муниципаль районы бюджетыннан программаны финанслау кулэме 
ел саен тегэл билгелэнэчэк.
Татарстан Республикасы бюджеты акчаларын гамэлгэ ашыру хисабына 
Программаны ресурслар белэн тээмин иту кулэме кече Ьэм урта эшмэкэрлеккэ 
Ьэм шэхси ярдэмче хужалыкларга дэулэт ярдэме ечен республика Ьэм 
федераль бюджеттан субсидия л эр биру йомгаклары буенча 
билгелэнэчэк.Муниципаль бюджеттан финанслау жир участокларын, 
биналарны, корылмаларны формалаштыру елешендэ кече Ьэм урта



эшмэкэрлек субъектларына мелкэти ярдэм курсэту ечен карал ган. 
Программаныфинанслаукулэме фаразланган характерда Нэм тиешле 
бюджетлар мемкинлеклэрен исэпкэ алып, ел саентезэтмэлэр кертергэ тиеш. 
Авыл хужалыгы юнэлешендэ эшлэуче эшмэкэрлэргэ мелкэти ярдэм 
(хужасызташландыктерлекчелекфермаларынбиру) мэсьэлэсе карала. 
Аксубай муниципаль район Советыныц 2018 елныц 26 апрелендэге 140 
номерлы карары нигезендэ Татарстан РеспубликасыАксубай муниципаль 
районы милкендэ булган еченче затлар хокукларыннан ирекле Ьэм кече Ьэм 
урта эшмэкэрлек субъектларына ташламалы нигездэ биру ечен билгелэнгэн 
мелкэт исемлеге расланды.

VI. Куркынычларны бэялэу, аларны кимету буенча чаралар
Кече Ьэм урта эшкуарлыкка ярдэм иту аны гамэлгэ ашыру барышында дэулэт 
органнары, эшкуарлык субъектлары Ьэм банклар тарафыннан гамэлгэ 
ашырыла торган кайбер куркыныч хэллэ белэн бэйлэнгэн.
Эшмэкэрлек структураларыныц эшчэнлек куркынычы Ьэрвакыт бар, эмма 
аньщ дэрэж;эсе терле була. Кече Ьэм урта эшкуарлык субъектлары буенча 
эшкуарлык куркынычы дэрэжэсен бэялэу аларнъщ эшчэнлегенец аерым 
элементлары, эш юнэлешлэре Ьэм конкрет проектлар буенча тугел, э озак 
вакыт дэвамында предприятие эшенец гомуми йомгаклары буенча гамэлгэ 
ашырылырга тиеш (кагыйдэ буларак, бер ел).
Конкрет кече Ьэм урта эшкуарлык субъекты эшчэнлегендэ урын булган 
куркынычны керту критериялэре сыйфатында югарыда курсэтелгэн риск 
дэрэжэсенец берсенэ тубэндэгелэрдэн файдалану тэкъдим ителэ. Рехсэт 
ителгэн куркыныч табышлы эшчэнлек белэн бэйле,ягъни эшкуарлык 
структурасъшъщ финанс нэтижэсе буларак эшлэве турындагы рэсми хисапта 
табыш курсэтелгэн. куркыныч эшчэнлек нэтижэлэре буенча югалтулар булу 
белэн характерлана, эмма шул ук вакытта предприятие уз эшчэнлеген 
туктатмады. Иц куркынычы предприятие эшчэнлеген туктату белэн бэйле 
Бу критерийлар ия объектив характерда, куллану очен гади, эшмэкэрлектэге 
куркынычлыкны тогэл тасвырлый.
Кече Ьэм урта бизнес очен куркъшычлыу тубэндэгелэр белэн бэйле:

* тормышка ашыра башлау этабында билгеле бер проектны финанслау.

законнарны узгэрту,

авыл хужалыгы секторында Ьава шартлары начар булуы, 

югары керем булган чиклэрнец тараюы,
концентрацияне арттыру Ьэм капиталны узэклэштеру, мэсэлэн, сэудэ.



- икътисадый белемнец тубэн булуы Ьэм халыкныц тиешле менталитетын 
формалаштыру.
Кече Нэм урта бизнеста структур узгэрешлэр Ьэм элеге секторга ярдэм 
курсэтуне оештыру максатларында кайбер юнэлешлэр буенча системалы эш 
алып барырга кирэк. Хэзерге этапта кече Ьэм урта предприятиелэргэ 
житештеру-техник ярдэм курсэтуне алга таба кицэйту дэулэт программалары 
белэн килештерелергэ Ьэм тубэндэге линиялэр буенча узарга тиеш:
- эшчэнлекнец яца юнэлешлэре буенча консультация ярдэме;
- кече Ьэм урта предприятиелэрне заманча жиЬазлар Ьэм технологиялэр белэн 
тээмин иту буенча тэкъдимнэр;
- предприятиелэргэ яца технологиялэр кертуне оештыру, ноу-хау;
- яна базарларга чыгу ечен продукцияне сертификациялэудэ кече Ьэм урта 
предприятиелэргэ ярдэм иту;
- эшкуарлык эшчэнлеге очен кадрлар эзерлэу системасында житештеру 
процесслары белэн идарэ иту нигезлэренэ ойрэту.
Татарстанда яхшы нигез булдырылган: эшмэкэрлэргэ консультация Ьэм бел ем 
бируне гамэлгэ ашыручы куп санлы оешмалар бар, глобаль челтэрдэ житэрлек 
кулэмдэ мэгълумат чыганаклары эшли, конференциялэр уздырыла.
Элеге юнэлештэ районда «Бизнес Класс» программасы буенча эшкуарларны 
алга таба укыту, «Бизнес навигатор» КУЭ корпорациясенец яца 
программаларын узлэштеру, «Эшкуарлык фабрикасы»проектында катнашу 
планлаштырыла
Татарстан Республикасы Авыл хужалыгы Ьэм азык-толек министрлыгы 
линиясе буенча КФХны яцадан эзерлэу курслары буенча укыту. 2019 елда 
муниципаль район территориясендэ ТР Эшмэкэрлеккэ ярдэм фонды 
тарафыннан консультация узэген ачу планлаштырыла.

VII. Программаныц планлаштырылган икътисадый нэтижэлелеге, 
программа белэн идарэ иту Ьэм гамэлгэ ашыруны контрольдэ тоту.
"2019-2023 елларга Аксубай муниципаль районында кече, урта эшмэкэрлекне 
Ьэм кече хужалыкларны устеру» муниципаль программасы районный теп 
курсэткечлэренэ эЬэмиятле Ьэм унай нэтижэ курсэтэ, кече Ьэм урта 
эшмэкэрлекне алга таба устеру ечен уцай шартлар тудыруга юнэлдерелгэн 
чаралар комплексын уз эченэ ала.
Программаны утэу ярдэм итэчэк:
- Кече Ьэм урта эшкуарлык, кече хужалык рэвешлэренец нэтижэле эшчэнлеге 
Ьэм усеше ечен уцай шартлар тудыру, шулай ук Татарстан Республикасы 
Аксубай муниципаль районында социаль-икътисадый усеш бурычларын хэл 
итугэ керткэн елешне арттыру;



- Аксубай муниципаль районынын, тулай территориаль продуктында кече Ьэм 
урта бизнес елешен 9,3% кэ кадэр арттыру;
- кече Ьэм урта бизнес елкэсендэ эшлэуче кешелэр саны 84 кешегэ артуы;
- кече Ьэм урта эшкуарлыкны устеру темпларын арттыру, кече Ьэм урта 
предприятиелэрне икътисадый ныгыту Ьэм эшчэнлек елкэлэрен кицэйту;
- район бюджетына кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектларыннан кергэн салым 
керемнэренец гомуми суммасында 34,6 млн. сумга кадэр керемнэр арту, 
халыкны эш белэн тээмин итунец естэмэ момкинлеклэре барлыкка килу, кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек белэн шегыльлэнуче хезмэткэрлэрнен хезмэт хакы 
дэрэжэсен кутэру, уртача 22 601 сум ;
- товар базарын кендэшлеккэ сэлэтле продукция Ьэм ж;ирле производство 
хезмэтлэре белэн баету;
- кече Ьэм урта эшмэкэрлекнец социаль ж;аваплылыгын арттыру 
Муниципаль программаны тормышка ашыру Ьэм аца узгэрешлэр керту 
муниципаль программаны гамэлгэ ашыру механизмыныц состав елеше булып 
торачак. Олеге муниципаль программаны узгэрту аны гамэлгэ ашыру 
барышын ел саен анализлау нэтижэлэре буенча башкарыла
Узгэрешлэр тбэндэгелэрдэ булырга момкин:

- искэрмэ чаралар;

- яна чаралар керту;

- узган чорда Аксубай муниципаль районыныц Кече эшмэкэрлекне устеру 
нэтижэлэре.
Аксубай муниципаль районы Башкарма комитетыныц структур булекчэлэре, 
муниципаль программа юнэлешлэрен гамэлгэ ашыру очен жаваплы 
предприятиелэр Ьэм учреждениелэр ел саен 15 февральгэ кадэр муниципаль 
программаны тормышка ашыру барышы турында хисап бирэлэр.
Кирэк булган очракта муниципаль программага узгэрешлэр кертелергэ 
момкин.
Эшчэнлекнец ведомствоара координациясен, программаны тормышка ашыру 
белэн агымдагы идарэ итуне, программа чараларын мониторинглауны Ьэм 
Программаны тормышка ашыруны бэялэуне топ тозуче-Аксубай муниципаль 
районы Башкарма комитеты, Аксубай муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц икътисад булеге программа чараларыныц утэлешен контрольдэ 
тота, каралган максатлардан читкэ тайпылуны ачыклый, сэбэплэрен билгели, 
тайпылышларны бетеру буенча чаралар курэ, программаны тормышка 
ашыруга жибэрелэ торган акчаларныц максатчан нэтижэле файдаланылуын 
контрольдэ тота.



VIII. "2019-2023 елларга Аксубай муниципаль районында кече, урта эшкуарлыкны Ьэм кече хужалык
рэвешлэрен устеру”муниципаль программасыныц теп курсэткечлэре

№

п/п.
Курсэткечлэрнец исеме

Мэгълуматл
ар

чыганагы

Улчэу
берэмле

клэое

2018 ел 2019 ел 2020 ел 2021 ел 2022 ел 2023 ел

1 Кече Ьэм урта эшмэкэрлек субъектлары саны Федераль
салым

берэмле
к

555 558 560 563 565 570

2
Шэхси эшмэкэрлэрне исэпкэ алып, кече Ьэм 
урта предприятиелэрдэ эшлэучелэр саны кеше 1792 1912 2002 2102 2192

3 ВТПда кече Ьэм урта эшмэкэрлек елеше ксэм %
8,3 8,4 8,5 8,7 9 9,3

4 Кече Ьэм урта предприятиелэр Ьэм шэхси 
эшмэкэрлэр продукциясе (хезмэт курсэтулэр)

млн.
сум. 769,5 897,8 990,2 1105,1 1198,4 1204,7

5 КУЭ субъектлары гына катнашкан эре 
заказчыларнын, сатып алу елеше

%
19.2

19,5 20 20,3 21 22,6

6
Кече Ьэм урта эшкуарлык предприятиелэре 
эшчэнлегеннэн берлэштерелгэн бюджетка 
салым керемнэре кулэме

Федераль

млн. сум
26,9 28,5 29,7 31,3 34,6



IX. Аксубай муниципаль районында 2019-2023 елларга
кече, урта эшмэкэрлек Ьэм хужалык итунец кече формалары

Бурыч исеме Теп чараларныц исеме
Программа чараларын 

башкаручы

Топ
чараларны

утэу
сроклары

Финанслау
чыганаклары

1 2 3 4 5

1 .Кече
эшмэкэрлекне 
нэтижэле устеру 
0чен хокукый 
базаны
камиллэштеру Ьэм 
административ 
киртэлэрне кимету

Кече эшкуарлык елкэсендэ закон 
Ьэм норматив-хокукый актлар 
проектларына тэкъдимнэр эзерлэу, 
гамэлдэге норматив-хокукый 
актларга узгэрешлэр Ьэм остэмэлэр 
керту турында тэкъдимнэр эзерлэу

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары, Аксубай 

муниципаль районы эшкуарлар 
Советы

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
дэулэтнеке булмаган ижтимагый 
фондлар, берлэшмэлэр Ьэм 
ассоциациялэр белэн узара 
хезмэттэшлек иту ысулларын 
эшлэу, шул исэптэн кече 
эшмэкэрлеккэ Ьэм кече хужалык

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары, Аксубай 

муниципаль районы эшкуарлар 
Советы

2019- 
2023еллар

Финанслаудан
башка



рэвешлэренэ ярдэм иту елкэсендэ 
узара хезмэттэшлек турында 
килешулэр тезу

Кече эшкуарлык усешенэ 
комачаулаучы административ 
киртэлэрне бетеру. Контроль- 
рехсэт практикасын 
оптимальлэштеру юлы белэн 
дэулэт, кулланучылар Ьэм 
эшмэкэрлэр мэнфэгатьлэрен 
берлэштеруне тээмин иту.

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты, ж;ирле 
узидарэ органнары, Аксубай 

муниципаль районы эшкуарлар 
Советы

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

Коррупциягэ карты керэшкэ 
юнэлдерелгэн чараларны 
камиллэштеру турында 
тэкъдимнэр эзерлэу

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары, Аксубай 

муниципаль районы эшкуарлар 
Советы

2019- 
2023еллар

Финанслаудан
башка

2. Кече Ьэм урта 
эшкуарлыкка ярдэм 
иту
инфраструктурасын
устеру

1. Эшкуарларга бизнесны ачу, 
алый бару Ьэм устеру мэсьэлэлэре 
буенча консультациялэр биру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019- 
2023еллар

Финанслаудан
башка

2. Кече эшкуарлыкка ярдэм иту 
мэсьэлэлэре буенча белем биру 
семинарларын оештыру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

Кирэк
булганда

Финанслаудан
башка



2019-2023
еллар.

3. у  рта Ьэм кече предприятиелэр 
житэкчелэре Ьэм хезмэткэрлэре 
ечен семинарлар, "тугэрэк 
естэллэр" уткэру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

Елга бер 
тапкыр 2019- 
2023 еллар.

Финанслаудан
башка

4. Эшмэкэрлэрнец дэулэт Ьэм 
муниципаль хакимият органнары 
белэн очрашуларын оештыру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

Елга бер 
тапкыр 2019- 
2023 еллар.

Финанслаудан
башка

5. Массакулэм мэгьлумат 
чараларында гамэлгэ ашырыла 
торгам программалар Ьэм чаралар 
турында мэгьлумат урнаштыру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

6. Эшкуарларга Татарстан 
Республикасыннан читтэ эшлекле 
монэсэбэтлэр урнаштыруда ярдэм 
иту

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

7. Эшкуарларны муниципаль 
заказлар башкаруда катнашуга 
жэлеп иту

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка



8.44-ФЗ номерлы Федераль закон 
буенча урта Ьэм кече 
предприятиелэр ж;итэкчелэре Ьэм 
хезмэткэрлэре ечен белем биру 
семинарлары уткэру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

9. Районньщ уцышлы эшмэкэрлэре 
Ьэм гомуми белем биру 
мэктэплэренен, елкэн сыйныф 
укучылары очрашуларын уткэру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

Планлаштыру 
буенча 2019- 
2023 еллар.

Финанслаудан
башка

10. Аксубай муниципаль 
районыныц рэсми сайтында 
мэгьлумат актуальлэштеру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

3. Инженерлык 
инфраструктурасы 
объектларын тезу 
Ьэм Инвестицион 
проектларны 
гамэлгэ ашыру ечен 
кирэкле
ресурсларга кече 
Ьэм урта бизнесньщ

2. Шэхси сэнэгать мэйданчыклары 
булдыруга ярдэм иту.

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге. Шэхси 
инвесторлар.

Даими 2019- 
2023 еллар.

3. Федераль максатчан 
программаларда катнашу ечен 
инженерлык инфраструктурасы 
объектларын булдыру буенча 
тэкъдимнэр эшлэу

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге.

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка



KepY системасын 
яхшырту

4. Инженерлык челтэрлэренэ 
тоташтыру мэсьэлэлэрен хэл 
итудэ консультация биру Ьэм 
ярдэм иту

Икътисад булеге, Аксубай 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц инфраструктура 
усеше булеге

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

5. Инвестицион жэлеп иту 
объектларын инвентаризациялэу 
Ьэм анализлау

Икътисад булеге, Аксубай 
муниципаль районы Башкарма 
комитетыныц инфраструктур 
усеш булеге, Милек Ьэм жир 
менэсэбэтлэре палатасы. ММИ

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

6. Инвестицион проектларны 
тормышка ашыру ечен жир 
кишэрлеклэренэ документлар 
эзерлэу эшлэре

Икътисад булеге, Аксубай 
муниципалъ районы Башкарма 
комитетыныц инфраструктур 
усеш булеге, Милек Ьэм жир 
менэсэбэтлэре палатасы, авыл 
жирлеклэре башлыклары.

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

7. Авыл хужалыгы кулланучылар 
кооперативларын тезу

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

4. Кече Ьэм урта 
эшкуарлык 
субъектларына 
финанс Ьэм

Аксубай муниципаль районында 
кече эшмэкэрлек субъектларына 
дэулэт ярдэме кысаларында 
чараларны гамэлгэ ашыруда дэулэт

Башкарма комитет Аксубай 
муниципалъ районы, жирле 
узидарэ органнары

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка



М0ЛКЭТИ ярдэм 
чараларын гамэлгэ 
ашыру

хакимиятенец федераль Ьэм 
республика структураларына 
булышлык курсэту

Аксубай муниципаль районында 
кече эшмэкэрлек субъектларына 
район икътисадынын, остенлекле 
юнэлешлэрен устеру 
максатларында жир кишэрлеклэре, 
торак булмаган биналар белэн 
тээмин итудэ булышлык курсэту

Аксубай муниципаль районы 
башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары молкэт Ьэм 
жир монэсэбэтлэре палатасы

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

Кече эшмэкэрлек субъектларын 
муниципаль заказны утэугэ 
кызыксындыру Ьэм жэлеп иту

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитет, жирле 
узидарэ органнары

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

Аксубай муниципаль районы 
милкендэ булган молкэт исемлеген 
актуальлэштеру оченче затлар 
хокукларыннан ирекле Нэм кече 
Ьэм урта эшмэкэрлек 
субъектларына биру очен 
билгелэнгэн. Аксубай муниципаль 
район Советыныц 2018 елныц 26 
апрелендэге 140 номерлы карары

Аксубай муниципаль районы 
башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары, молкэт Ьэм 
жир монэсэбэтлэре палатасы

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка



белэн расланган. Мэгълумат 
массакулэм мэгълумат 
чараларында Ьэм потенциаль 
инвесторлар эзлэу ечен сайтта 
яктыртылды

Аксубай муниципаль районыньщ 
шэхси ярдэмче хуя^алыкларына 
дэулэт ярдэме кысаларында 
уткэрелгэн чараларны тормышка 
ашыруда ярдэм иту

Аксубай муниципаль районы 
башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

Жир кишэрлеклэре, биналар, 
корылмалар формалаштыру 
елешендэ кече Ьэм урта 
эшмэкэрлек субъектларына мелкэт 
ярдэме курсэту.

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты, жирле 
узидарэ органнары. Жир Ьэм 
молкэт монэсэбэтлэре палатасы

2019-
2023еддар

Жирле бюджет- 
300 мец сум.

2019-100 Т. Р. 
2020г. - 100 т.. 
2021 ел-100 Т.
Р.)

5. Яшьлэр Ьэм 
эшсезлэр 0чен 
эшмэкэрлек

Эшмэкэрлек эшчэнлеге нигезлэре 
буенча шэхси консультациялэр 
уткэру, укыту курслары

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты икътисад 
булеге, жирле узидарэ органнары

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка



инициативасын
стимуллаштыру

Яшьлэрне эшмэкэрлеккэ жэлеп 
иту Ьэм авылда хужалык итунец 
кече формаларын устеругэ ярдэм 
итэ торгам чаралар комплексын 
уткэру (конкурслар, ярминкэлэр, 
конференциялэр уздыру h. б..)

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты икътисад 
булеге, жирле узидарэ органнары

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

Яда эш башлаучы эшмэкэрлэргэ 
ярдэм иту чаралары -  уз 
бизнесларын булдыруга яца эш 
башлаучы эшмэкэрлэргэ грантлар

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитеты икътисад 
булеге

2019-2023
еллар

Финанслаудан
башка

Эшсез гражданнарга 
узмэшгульлекне оештыруда ярдэм 
иту, эшмэкэрлекне теркэу Ьэм 
узмэшгульлек программасы буенча 
устеру юлы

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге, халыкны эш 
белэн тээмин иту

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

б.Кече Ьэм урта 
субъектларга 
уцайлы 
инвестицион 
климат тээмин иту

Аксубай муниципаль районыныц 
инвестицион паспортын эшлэу Ьэм 
бастырып чыгару

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019- 
2023еллар

Финанслаудан
башка

Дитештеру Ьэм башка инвесторлар 
объектларын урнаштыру, сэнэгать 
мэйданчыклары, сэнэгать 
парклары, технологик парклар

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019- 
2023еллар

Финанслаудан
башка



булдыру 0чен уцайлы 
инфраструктура булу.

Аксубай муниципаль районыньщ 
инвестицион декларациясен эшлэу 
Ьэм актуальлэштеру

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка

У.Социаль 
эшкуарлыкка ярдэм 
чаралары

Эшкуарларга адреслы юридик 
ярдэм курсэту. Социаль 
эшкуарлыкны устеру елкэсендэ 
хокукый белем биру. Социаль 
елкэдэ эшмэкэрлекне эзерлэу Ьэм 
яцадан эзерлэу, 
квалификациялэрен кутэру.

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019- 
2023еллар

Финанслаудан
башка

Социаль эшкуарлыкны устеру 
юнэлешлэрен массакулэм 
мэгълумат чараларында 
популярлаштыру Ьэм яктырту

Аксубай муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц 
икътисад булеге

2019-
2023еллар

Финанслаудан
башка


