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“2019-2023 елларга Кама Тамагы 

муниципаль районында кече һәм 

урта эшмәкәрлеккә ярдәм 

итү”муниципаль программасын 

раслау турында  

 

         Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында кече һәм урта 

эшкуарлыкны үстерү максатларында һәм Татарстан Республикасы икътисад 

Министрлыгының 2010 елның 13 февралендәге хаты нигезендә, Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР 

КЫЛА: 

 “2019-2023 елларга Кама Тамагы муниципаль районында кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә булышлык күрсәтү” программасын (алга таба - Программа) 

расларга. 

1. Ел саен корректировкалау программасын гамәлгә ашыру барышында, 

КамаТамагы муниципаль районы бюджеты акчалары мӛмкинлекләрен исәпкә 

алып,чаралар һәм аларны финанслау күләмнәре булырга тиеш дип билгеләргә. 

  

2. Ел саен корректировкалау программасын гамәлгә ашыру барышында, Кама 

Тамагы муниципаль районы бюджеты акчалары мӛмкинлекләрен исәпкә алып, 

чаралар һәм аларны финанслау күләмнәре булырга тиеш дип билгеләргә. 

3. Әлеге Карарны “Интернет” мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында 

урнаштырырга. 

 

 4. Әлеге Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад 

мәсьәләләре буенча урынбасары М. Х. Хабибулловка  йӛкләргә. 

 

 Җитәкче                                                                                          Р. М. Заһидуллин 
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2019 елның 5 маендагы Кама 

Тамагы муниципаль районы 

Башкарма комитетының  292 

номерлы Карарына 

1 нче кушымта  

 

 

  

 
 

 

“2019-2023 елларга  Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында  

кече һәм урта  эшмәкәрлек белән шӛгыльләнүчеләр ярдәм итү 

ПРОГРАММАСЫ” 
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                                         Программа  паспорты  

 

 

Программа 

исеме 

Муниципальная программа «Программа поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 – 2023 

годы» (далее – Программа) “2019-2023 елларга Татарстан 

Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында кече һәм 

урта эшмәкәрлеккә ярдәм программасы” муниципаль 

программасы (алга таба - Программа) 

Программаның 

тӛп эшләп 

чыгаручысы       

 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад һәм территориаль планлаштыру бүлеге 

  

Программаның 

максатлары 

һәм 

бурычлары 

 Муниципаль программаның максатлары  

 

-Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә кече һәм 

урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү һәм эшмәкәрлек 

эшчәнлеген активлаштыру ӛчен уңай шартлар тудыру, 

районның социаль-икътисадый үсеше нигезе буларак халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм тотрыклы эшчәнлек тәэмин итү. 

 

Муниципаль программаның бурычлары: 

 

-Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә кече һәм 

урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү һәм эшмәкәрлек 

эшчәнлеген активлаштыру ӛчен уңай шартлар тудыру, 

районның социаль-икътисадый үсеше нигезе буларак халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм тотрыклы эшчәнлек тәэмин итү. 

 

Муниципаль программаның максатлары: 

 

-Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә кече һәм 

урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү һәм эшмәкәрлек 

эшчәнлеген активлаштыру ӛчен уңай шартлар тудыру, 

районның социаль-икътисадый үсеше нигезе буларак халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм тотрыклы эшчәнлек тәэмин итү. 

Муниципаль программаның максатлары:  

 

-Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә кече һәм 

урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү һәм эшмәкәрлек 

эшчәнлеген активлаштыру ӛчен уңай шартлар тудыру, 

районның социаль-икътисадый үсеше нигезе буларак халыкны 

эш белән тәэмин итү һәм тотрыклы эшчәнлек тәэмин итү. 

Муниципаль программаның бурычлары: 

- норматив-хокукый базаны камилләштерү нигезендә кече һәм 
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урта эшмәкәрлекне нәтиҗәле үстерү ӛчен уңай шартлар 

тудыру (административ киртәләрне киметү); 

 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс һәм мӛлкәти 

ярдәм күрсәтү 

 

- эшмәкәрләргә оештыру, методик, консультацион ярдәм 

күрсәтү ӛчен кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм 

инфраструктурасын булдыру һәм үстерү; 

 

- конкуренциягә сәләтлелекне үстерүгә һәм кече һәм урта 

эшкуарлык субъектлары продукциясен алга этәрүгә ярдәм итү 

- эшкуарлык эшчәнлегенә белем бирү ярдәме һәм 

популярлаштыру. 

Программаны 

гамәлгә ашыру 

этаплары һәм 

сроклары 

2019 – 2023 еллар 

 Тӛп 

башкаручылар 

һәм 

программада 

катнашучылар 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитеты 

бүлекләре; 

Кама Тамагы районы Мӛлкәт һәм җир мӛнәсәбәтләре 

палатасы; 

Кама Тамагы районы буенча “Тәтеш халыкны эш белән тәэмин 

итү үзәге” ДКУ филиалы;  

Кама Тамагы муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-

тӛлек идарәсе; 

“Волжские зори”  газетасы редакциясе;  

кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары. 

 

 

 

Программаның 

финанслау 

күләме һәм 

чыганаклары  

 

Программаны финанслауның гомуми күләме 18,6 млн сум 

тәшкил итә  

- Россия Федерациясе бюджеты акчалары (конкрет суммалар 

күрсәтмичә мӛмкин булган акча чыганагы буларак фаразлана); 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына дәүләт ярдәме 

күрсәтүгә юнәлдерелгән Татарстан Республикасы бюджеты 

акчалары 18,0 млн. сум (мӛмкин булган акча чыганагы буларак 

фаразлана)); 

- 0,6 млн сум - муниципаль берәмлек бюджеты акчасы; 

- бюджеттан тыш чыганаклар акчасы 

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә 

тоту 

Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының 

икътисад һәм территориаль планлаштыру бүлеге программаны 

үтәү буенча эшләрне оештыруны, координацияләүне һәм 

контрольдә тотуны   тормышка ашыра 

Кӛтелгән 

ахыргы 

нәтиҗәләр 

- кече һәм урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү ӛчен шартлар 

тудыру;  
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Программалар - эшмәкәрлекнең икътисади актив субъектлары санын 

арттыру 

 

- районда яңа эш урыннары булдыру һәм халыкны эш белән 

тәэмин итү; 

 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының нәтиҗәле 

эшләвен тәэмин итү нәтиҗәсендә район бюджетының керем 

ӛлешен арттыру;  

 

- бюджетның үз керемнәрендә кече һәм урта предприятиеләр 

ӛлеше үсеше. 

 

- районның товар базарын кӛндәшлеккә сәләтле товарлар һәм 

хезмәтләр белән баету;  

- кече һәм урта эшмәкәрлек ӛлкәсе хезмәткәрләрен махсус һәм 

гомуми белем бирү әзерлеге дәрәҗәсен күтәрү. 
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Кереш 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары бик күп эш башкаралар 

кирәкле һәм кирәкле функцияләр. Алар эре предприятиеләр нәтиҗәле эшли. 

Алар иң аз чыгымнар белән ахыргы продукция чыгаручы эре предприятиеләр ӛчен 

кирәкле компонентлар тудыра. Яңа эш урыннарының тӛп саны тӛзелә торган кече 

һәм урта предприятиеләр кешеләрне эшмәкәрлек эшчәнлегенә юнәлдереп, социаль 

киеренкелекне киметергә мӛмкинлек бирә. Әмма кече һәм урта предприятиеләр 

бик нык зыян күрә. Әгәр тӛрле тӛрдәге продукция чыгаручы эре предприятиенең 

теге яки бу товарына сорау кимү аның икътисади күрсәткечләрен бераз киметергә 

мӛмкин булса, кече һәм урта предприятие продукциясенә ихтыяҗ кимүгә аның 

бӛлгенлеккә тӛшәргә мӛмкин. Кече һәм урта бизнеска предприятие белән идарә 

итү буенча махсус әзерлек һәм башка структуралар белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе 

булмаган яңа кешеләр килә. 

Кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү җирле үзидарә органнары алдында торган 

күп кенә региональ, икътисадый һәм социаль проблемаларны хәл итәргә мӛмкинлек 

бирә. Кече һәм урта предприятиеләргә ярдәм итеп, бу предприятиеләрне 

территориаль проблемаларны хәл итүгә җәлеп итеп, бюджетның керем ӛлешен 

ныгыту гына түгел, территорияне нәтиҗәле социаль-икътисадый үстерүне тәэмин 

итү, халыкны эш белән тәэмин итү проблемасын ӛлешчә хәл итү мӛмкинлеге дә 

барлыкка киләчәк. 

 

“Кама Тамагы муниципаль районында 2019-2023 елларга кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә ярдәм итү” программасы кече һәм урта бизнеста булган 

проблемаларны хәл итүгә юнәлдерелгән.  

 

1. Максатлар һәм бурычлар. 

 

Программаның максаты - 2030 елга кадәр муниципаль районның социаль-

икътисадый үсеше стратегиясе проектында билгеләнгән Кама Тамагы муниципаль 

районын үстерүнең стратегик максатына туры килергә тиеш, ә атап әйткәндә – яхшы 

инвестицион климатлы, үсеш алган кече һәм урта эшкуарлык, авыл хуҗалыгы 

продукциясен җитештерү һәм эшкәртү булган бӛтен гаиләләр ӛчен уңайлы яшәү һәм 

сәламәт ял итү ӛчен территория булдыру. 

Программаның максаты - Кама Тамагы муниципаль районы территориясендә 

кече һәм урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү ӛчен уңай шартлар тудыру һәм 

эшмәкәрлек эшчәнлеген активлаштыру, районның социаль-икътисадый үсеше 

нигезе буларак халыкны эш белән тәэмин итү һәм тотрыклы эшчәнлекне тәэмин итү. 

 

Куелган максатка ирешү ӛчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк: 

  

- норматив-хокукый базаны камилләштерү нигезендә кече һәм урта эшмәкәрлекне 

нәтиҗәле үстерү ӛчен уңай шартлар тудыру (административ киртәләрне киметү); 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс һәм мӛлкәти ярдәм күрсәтү; 
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- эшмәкәрләргә оештыру, методик, консультацион ярдәм күрсәтү ӛчен кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын булдыру һәм үстерү; 

 

- конкуренциягә сәләтлелекне үстерүгә һәм кече һәм урта эшкуарлык 

субъектлары продукциясен алга этәрүгә ярдәм итү  

 

- эшмәкәрлек эшчәнлегенә белем бирү ярдәме һәм популярлаштыру. 

 

Дәүләт программасының максатчан индикаторлары һәм аларның әһәмияте 

еллар буенча муниципаль программага 1 нче кушымтада китерелә. 

 

2. Кама Тамагы муниципаль районында кече һәм урта эшмәкәрлек үсеше 

проблемаларын бәяләү,  агымдагы ситуацияне анализлау 

 

Кама Тамагы муниципаль районында кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү соңгы 

елларда социаль һәм икътисадый әһәмияткә ия була бара. Ул эшмәкәрлек 

эшчәнлегенең иң югары социаль-икътисади нәтиҗә бирә торган юнәлешләрендә 

уңай шартлар тудыру принцибына тӛзелә, алар гражданнарның тормыш дәрәҗәсен 

арттыруга, яңа эш урыннары булдыруга, җирле бюджетның керем ӛлешен арттыруга 

ярдәм итә. 

  

Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары районның иҗтимагый тормышында 

актив катнашалар. 

 

Статистика мәгълүматларына караганда, 2018 елның 1 октябренә район 

территориясендә 389 кече һәм урта эшмәкәрлек субъекты эшчәнлек алып бара, 

шуларның 312 - шәхси эшмәкәрләр, 64 - кече һәм микропредприятие һәм 3 урта 

предприятие. Кече һәм урта бизнес ӛлкәсендә 711 кеше эшли, аларның уртача 

айлык хезмәт хакы 18 684,3 сум тәшкил итә. 

       

          Күпчелек эшкуарларның эшчәнлек ӛлкәсе - сәүдә (34,2%), авыл хуҗалыгы 

(14,8%), транспорт һәм элемтә (17,8%), күчемсез милек белән операцияләр, аренда 

һәм хезмәтләр күрсәтү (7,7%), эшкәртү производстволары (7%), тӛзелеш (8,7%), 

башкалар (9,8%). 

 

         Кече һәм урта бизнес предприятиеләре әйләнеше 972,8 млн. сум тәшкил итте. 

 

         Тулаем территориаль продуктта кече һәм урта бизнес ӛлеше 21,3 %. 2018 

елның 9 аенда район бюджетына салым һәм салым булмаган түләүләр 33,7 

млн.сум тәшкил итте, ягъни гомуми керемнәрнең 25% ы. 
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Тулаем алганда, оешма һәм үсеш кыенлыкларына карамастан, районда кече 

һәм урта эшмәкәрлек тотрыклы үсеш кичерә. Кече һәм урта предприятиеләр ваклап 

сату һәм авыл хуҗалыгы, хезмәт күрсәтү ӛлкәләрендә җитди позиция били. 

Халыкны җәлеп итү буенча кече һәм урта бизнесның роле җитди социаль 

әһәмияткә ия. Әмма шул ук вакытта Кама Тамагы районында кече һәм урта 

бизнесның үсеше җитәрлек дәрәҗәдә  түгел дип бәяләнергә мӛмкин. 

- Кама Тамагы районының Кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары үсешенә 

түбәндәге факторлар йогынты ясый: 

-  норматив хокукый базаның камил булмавы һәм кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары мәнфәгатьләрен тиешенчә якламау; 

- чикләнгән мӛмкинлекләр куллану финанс-кредит механизмнарын 

тулыландыру ӛчен оборотного капиталы һәм, кагыйдә буларак, булмау җитәрлек 

ӛчен кредит оешмалары залог белән тәэмин итү; 

 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларына мәгълүмати һәм методик ярдәм 

күрсәтүнең җитәрлек дәрәҗәдә булмавы; 

 

- кече һәм урта эшкуарлык субъектларының финанс, милек ресурсларыннан 

файдалану мӛмкинлеге чикләнгән; 

 

- хокукый, финанс, салым законнары мәсьәләләрендә күп кенә кече һәм урта 

эшмәкәрлек җитәкчеләре һәм белгечләре һәм шәхси эшмәкәрләрнең әзерлек 

дәрәҗәсе түбән; 

- кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларын кадрлар белән тәэмин итү. 

 

3. Программаның төп юнәлешләре һәм чаралары. 

 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлелек  субъектларын бүлү, % 

Торговля 

Транспорт и связь 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

Обрабатывающие производства 
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Районның кече һәм урта эшкуарлык үзенчәлеген исәпкә алып, түбәндәге 

юнәлешләрдә кече һәм урта эшкуарлыкка муниципаль ярдәм күрсәтү ӛлкәсендә 

ӛстенлекләр бирергә кирәк: 

 

- сәнәгать; 

- авыл хуҗалыгы һәм авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү; 

- туризм; 

- сәнәгать мәйданчыкларын үстерү, резидентлар санын арттыру; 

- яшьләр эшмәкәрлеге. 

 

          2019-2023 елларга Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль 

районында кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү программасы җирле үзидарә 

органнарының кече һәм урта эшкуарлык субъектларына ярдәм итү һәм аларны 

үстерү, кече эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын оештыру, кече 

һәм урта эшкуарлык субъектлары белән икеяклы элемтәне тәэмин итүгә 

юнәлдерелгән. 

  

Программаның тӛп юнәлешләре административ киртәләрне киметү, кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына финанс һәм мӛлкәти ярдәм күрсәтү, кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларына мәгълүмати-консультация ярдәме күрсәтү, эшкуарлык 

турында Тулаем алганда, бәяләү дәрәҗәсен һәм уңай җәмәгатьчелек фикерен 

арттыру, кече һәм урта эшкуарлык ӛчен кадрлар потенциалын үстерү юлы белән 

кече һәм урта эшмәкәрлекне нәтиҗәле үстерү ӛчен шартлар тудыру максатларында 

эшләнде. 

Административ киртәләрне киметү буенча куелган бурычлар кысаларында 

муниципалитетның эшкуарлык эшчәнлеген җайга сала торган документларның 

норматив базасына бәйле эше административ регламентларга аудит үткәрү һәм 

муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең сыйфатын яхшырту белән бәйле эш дәвам 

итәчәк. Бу бәлки эшкуарлык бергәлеге белән актив хезмәттәшлек иткәндә дә 

мӛмкин. 

Кире элемтәне тәэмин итү һәм системалы проблемаларны үз вакытында 

ачыклау максатында эшкуарлар арасында даими рәвештә сораштыру үткәрү 

планлаштырыла. 

Кече һәм урта эшкуарлык ӛлкәсе үсешенә кагылышлы системалы мәсьәләләр, 

шулай ук эшкуарларга ярдәм итүнең яңа механизмнары турында ТР Кама Тамагы 

муниципаль районында эшкуарлыкны үстерү буенча Иҗтимагый совет 

утырышларында бизнес-берләшмә белән берлектә фикер алышачаклар. 

Эшмәкәрләргә мәгълүмати ярдәм сыйфатында эшмәкәрләргә ТР һәм РФ 

бюджетлары тарафыннан бүлеп бирелә торган кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектларының чыгымнары ӛлешен каплауга грантларда һәм субсидияләрдә 

катнашу ӛчен гаризалар рәсмиләштерүдә ярдәм күрсәтү, шулай ук ӛстенлекле 

тармаклар буенча кече һәм урта предприятиеләргә, аларның проектлары 

катнашында, Эшкуарлыкка ярдәм итү федераль һәм республика программаларында 

катнашу ӛчен, субсидияләр рәвешендә ярдәм күрсәтү мӛмкинлеге карала. 
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Мӛлкәт ярдәм күрсәтеләчәк формасында бирү муниципаль милекне, буш нче 

хокукларын ӛченче затларга кулланышка бирү ӛчен, озак сроклы нигездә кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларына 

Моннан тыш, кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс ярдәме 

сыйфатында муниципалитет тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеген үстерүгә ярдәм 

итүче преференцияләр (сниженный салым ставкасы, аренда түләве күләмен 

киметкән) бирү мӛмкинлекләре каралачак. 

Кече һәм урта эшкуарлыкка ярдәм итү инфраструктурасы объектларының 

җитәкчеләрен һәм белгечләрен, шулай ук эшкуарлык үсешенә ярдәм итү ӛлкәсендә 

эшләүче муниципаль хезмәткәрләрнең квалификациясен күтәрү зарур. 

        Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүнең күп кенә проблемалары белгечләр 

консультацияләренең җитмәве, тиешле эшлекле хезмәтләр булмавы белән бәйле. 

Моның белән бәйле рәвештә заманча мәгълүмат белән тәэмин итү системасы җитди 

бурыч булып кала, шул исәптән Интернет-ресурсларны кулланып, аны хәл итү кече 

һәм урта эшмәкәрлек субъектларының эш шартларын һәм нәтиҗәлелеген сизелерлек 

яхшыртырга мӛмкинлек бирәчәк. Бу бурычны хәл итү буенча тӛп кӛч бухгалтерлык 

исәбе һәм салым салу, сертификация, лицензияләү, норматив-белешмә мәгълүмат 

юнәлешләре буенча хокукый мәгълүматка үтемлелекне тәэмин итүгә 

юнәлдереләчәк. 

       Мәгълүмати ярдәм күрсәтү ӛчен шулай ук түбәндәге коралларны җәлеп итү 

күздә тотыла: мәгълүмати-белешмә материаллар эшләү, эшмәкәрлек эшчәнлегенең 

иң мӛһим аспектлары буенча лекцияләр һәм тренинглар үткәрү. 

       Конкурентлылык сәләтен арттыруда һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектлары 

продукциясен алга этәрүдә ярдәм итү эше кысаларында Сәүдә һәм биржа 

мәйданчыкларында товарлар һәм хезмәт күрсәтүләрне гамәлгә ашыру ӛчен җирле 

җитештерүчеләр һәм эшмәкәрләрне җәлеп итү буенча актив эш планлаштырыла, 

шулай ук тӛбәкара күргәзмәләрдә катнашу белән бәйле ярдәм күрсәтеләчәк. 

 

3.1. Сәнәгатьтә КУЭ үсеше. 

 

 

Кама Тамагы районының сәнәгать ӛлкәсендә кече һәм урта эшмәкәрлек 

предприятиеләре: «Кама Тамагы гипс руднигы» ААҖ, "Гипсовая компания» 

ҖЧҖ, «Кама Тамагы тӛзелеш гипсы заводы" ҖЧҖ» 

"Кама Тамагы гипс руднигы» ААҖ Татарстан Республикасында гипс 

ташын тӛп тәэмин итүче булып тора. Ул гипс ташын чыгаруны, гипс 

эшкәртүне һәм тӛзелеш материалларын: коры тӛзелеш катнашмалары, 

гипсокартон яфраклары һәм пазогребн плитәләрен җитештерүне күздә тота. 

 

2019-2024 елларда планлаштырыла: 

- тӛзелеш материаллары җитештерүне арттыру: коры тӛзелеш катнашмалары-

120 мең тоннага кадәр, гипсокартон битләр -15 млн. кв. м. га кадәр, һәм пазогреблы 

плитәләр-300 мең кв. м. “Гипсовая компания”  ҖЧҖдә  

- бетон җитештерү ӛчен эретмә-бетон узелын тӛзү,  

- клинкерлы кирпеч, бордюр таш һәм брусчатка җитештерүне ачу. 
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Шулай ук перспективалы идеяләрнең берсе булып Сӛйки ятмасын эшләү тора, 

ул Идел елгасының уң яры ярларында кӛндәлек ӛслеккә гипс һәм битуминоз 

доломитларның куәтле продуктив катламнары буенча билгеле. Үткәрелгән 

тикшерүләр нигезендә Сӛйки ятмасының битуминоз доломитларын куллану юл 

битумын 30% ка кадәр экономияләргә мӛмкинлек бирә,ә асфальтобетонның 

ныклыгын гадәттәгедән 2-2, 5 тапкырга күбрәк. 

Яндырылган  битуминоз  доломитлар  силикат кирпич ӛчен һәм  известь -

кремень үзлек ӛчен яхшы ӛстәмә булып тора. 

 

3.2. Авыл хуҗалыгында КУЭ үсеше. 

 

       Хуҗалык итүнең кече формаларына дәүләт ярдәме максатлары-авылда авыл 

хуҗалыгы бизнесын үстерү, җитештерелә торган продукция күләмен арттыру. 

Күрсәтелгән максатларга ирешү ӛчен түбәндәге бурычларны хәл итәргә кирәк:  

- авыл җирлегендә хуҗалык субъектлары санын арттыру ӛчен шартлар тудыру;  

- авыл халкының керемнәре дәрәҗәсен күтәрү; 

- авыл хуҗалыгы кооперациясен үстерү. 

        Куелган бурычларны үтәү ӛчен планлаштырыла: 

- авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү һәм сату буенча Агросәнәгать паркы 

булдыру;  

- бакчаны үстерү, алмагач бакчасын бүлү;  

- сугым цехы тӛзелеше; 

- сыр җитештерү заводын модернизацияләү; 

- аквакультураны үстерү; 

- КФХ һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар, гаилә фермалары санын арттыру. 

 

         Кооперация кече һәм урта бизнесны үстерүнең мӛһим инструментларыннан 

берсе булып тора. Район территориясендә авыл хуҗалыгы терлекчелек 

кулланучылар кооперативы эшли. Кооператив хәрәкәтен үстерү һәм аның составына 

район фермерларын җәлеп итү эшен активлаштыру күздә тотыла. 

 

3.3. Туризм өлкәсендә эшмәкәрлекне үстерү. 

 

 

          Кама Тамагында бай табигый, тарихи-мәдәни потенциалга ия, бу 

туристлыкның күп кенә юнәлешләре үсешенә ярдәм итә ала. Хәзерге вакытта туризм 

икътисад үсешенә йогынты ясый торган мӛһим юнәлешләрнең берсе булып тора, 

шул исәптән туристик компанияләр хезмәтләре, күмәк урнаштыру чаралары, 

транспорт, элемтә, сәүдә, сувенир һәм башка продукция җитештерү, туклану, авыл 

хуҗалыгы, тӛзелеш һәм башка тармаклар кебек икътисадый эшчәнлекнең үсешенә 

дә. 

 

           2030 елга кадәр Татарстан Республикасының үсеш стратегиясендә 

республиканың пространство үсешенең флагман проектларының берсе итеп “Идел-

Кама агымы” эко-зонасын булдыру һәм үстерү проекты билгеләнде, анда “туризм 
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һәм рекреация тӛшерү крючкасы, зона үсешенең беренче драйверы ролен уйнаячак”. 

Идел-Кама агымы " эко-зонасы пилот проектын гамәлгә ашыру ӛчен иң кызыклы 

территорияләрнең берсе булып Казан – Кама Тамагы – Ульяновск туристик 

маршруты тора. Әлеге маршрутны формалаштыру Казан һәм Ульяновск арасында 

урнашкан муниципаль районнарның туристлык-рекреация комплексын үстерү 

нигезендә Кама Тамагы районына, аның уртача хәлен исәпкә алып, лидерлыкка 

дәгъва итәргә мӛмкинлек бирәчәк. Бу районның туристлык потенциалын, беренче 

чиратта, кунакчыллык индустриясе ӛлкәсендә кече һәм урта бизнесны үстерү ӛчен 

файдаланырга мӛмкинлек бирәчәк (кунакханәләр, ял базалары, экскурсияләр һәм 

күңел ачу, халык кәсепләре һ.б.). 

Районда туризмны үстерү программасы эшләнгән һәм тормышка ашырыла, 

анда кече һәм урта бизнес ӛчен проектлар да кертелгән: 

- “Карамалы”  туристик Кемпинг проектын тормышка ашыру; 

- “5 җил” туристик база тӛзелеше; 

- “Ак кыялар”  проектын тормышка ашыру; 

- кече судноларның спуск ӛчен слиплар тӛзү;  

- кече суднолар ӛчен ягулык салу станцияләре тӛзү;  

- Кемпинг ӛчен мәйданчыклар тӛзү; 

- кунакханәләр, ял базалары тӛзү; 

- туристлык маршрутларын эшләү; 

- сувенир продукциясе җитештерү һәм аны гамәлгә ашыру буенча кибетләр 

ачу; 

- туристларга бару мӛмкинлеге булган атеферма тӛзү. 

  

3.4. Сәнәгать мәйданчыкларын үстерү һәм резидентларны җәлеп итү. 

        Район территориясен, икътисадның эшкәртү тармакларын үстерү, 

продукциянең яңа тӛрләрен җитештерү, шулай ук прогрессив технологияләр һәм 

производстволарны гамәлгә кертү ӛчен районда сәнәгать мәйданчыклары булдыру 

һәм үстерү зарурилыгы туа. 

     Кама Тамагы муниципаль районында 2016 елда тӛзелгән һәм ачылган “Кама 

Тамагы” сәнәгать мәйданчыгы эшли, аның резиденты -  “Кама Тамагы тӛзелеш 

гипсы заводы”  ҖЧҖ  

 Сәнәгать мәйданчыкларын үстерү буенча районның бурычлары булып тора: 

- инфраструктура булдыруга яки реконструкцияләүгә кертемнәрне киметүне исәпкә 

алып, инженер инфраструктурасы булган җир кишәрлекләрен инвентарьлаштыру 

һәм яңа сәнәгать мәйданчыклары тӛзү ӛчен буш куәтләр булу; 

- Кама Тамагы кирпеч заводы территориясендә «кирпеч заводы» икенче сәнәгать 

мәйданчыгы тӛзү; 
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- авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү буенча агросәнәгать мәйданчыгы булдыру; 

- резидентларны җәлеп итү һәм сәнәгать мәйданчыклары территориясенең 

максималь тулылыгын тәэмин итү. 

 

 

4. КУЭ үсеше программасын ресурслар белән тәэмин итү. 

Программаны гамәлгә ашыру чорында финанслауның барлык чыганаклары 

хисабына финанслауның күздә тотылган күләме-18,6 млн. сум, шул исәптән: 

- район бюджеты акчалары 0,6 млн. сум күләмендә (Программа чараларын 

финанслау күләме ел саен тиешле финанс елына һәм план чорына район бюджетын 

формалаштырганда тӛгәлләштерелә) ӛстенлекле тармаклар буенча яңа эш башлаучы 

кече һәм урта предприятиеләргә субсидияләр, аларның проектлары катнашында 

Эшмәкәрлеккә ярдәм итү буенча федераль һәм республика программаларында, ел 

саен конкурслар үткәрүгә юнәлдереләчәк. 

- республика бюджеты акчалары (мӛмкин булган акча чыганагы буларак 

фаразлана ) һәм федераль бюджет акчалары 18,0 млн. сум. (мӛмкин булган акчалар 

чыганагы буларак фаразлана) (конкурс нигезендә һәм Россия Федерациясе 

субъектлары бюджетларына кече һәм урта эшкуарлыкка муниципаль ярдәм күрсәтү 

кысаларында гамәлгә ашырыла торган чараларны финанслау ӛчен субсидияләр 

рәвешендә бирелә торган акчалар) кече эшкуарлык субъектларына чыгымнарның 

бер ӛлешен субсидияләүгә (грантлар) һәм кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының чыгымнар ӛлешен субсидияләүгә юнәлдереләчәк, товарлар (эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр) җитештерүне булдыру һәм (яисә) модернизацияләү 

максатларында җиһазлар сатып алуга (шул исәптән лизинг килешүләре буенча) 

бәйле рәвештә; региональ бюджет акчалары шулай ук эшкуарлыкка ярдәм итү 

үзәкләрен финанслауга һәм конкурс нигезендә бирелә торган Татарстан 

Республикасы кече һәм урта эшкуарлык субъектлары ӛчен чаралар (семинарлар, 

түгәрәк ӛстәлләр) үткәрүгә юнәлдерелгән; 

- юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр акчасы хезмәтне саклау, янгын 

куркынычсызлыгы буенча укыту һәм башка чаралар буенча чыгымнарны түләүгә 

юнәлдереләчәк. 

Региональ һәм федераль бюджет акчаларын җәлеп итү финанслашу алу ӛчен 

муниципаль районнар һәм шәһәр округлары конкурс сайлап алуында катнашу, 

шулай ук сайлап алу шартлары белән билгеләнгән чараларны үтәү юлы белән 

планлаштырыла. 

N 

т/б 

Финанслау чыганаклары Барлы

гы, 

млн 

сум 

шул исәптән еллар буенча 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Кама Тамагы муниципаль 

районы бюджеты акчалары, 

шул исәптән 

        

0,6 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
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1.1 Чаралар үткәрү 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.2 Яңа эш башлаучы 

эшмәкәрләргә Эшкуарлыкка 

ярдәм итү буенча федераль 

һәм республика 

программаларында катнашу 

ӛчен субсидияләр бирү. 

0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

5. Программаның планлаштырылган социаль-икътисади  

нәтиҗәлелеге. 

       Программаны гамәлгә ашыруның тӛп нәтиҗәсе булып  

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районында кече һәм урта 

эшкуарлык субъектларын булдыру, үстерү һәм тотрыклы эшчәнлеге ӛчен уңай 

шартлар тәэмин итү нәтиҗәсендә социаль-икътисадый  эффект  алу тора. 

          Кече һәм урта предприятиеләрнең икътисади активлыгын арттыру 

нәтиҗәсендә халыкның мәшгульлеген арттыру, яңа эш урыннары барлыкка 

килү, кече һәм урта предприятиеләрнең ӛлешен арттыру кӛтелә. Кече һәм урта 

предприятиеләр ӛчен уңай шартлар тудыру гражданнар ӛчен үзмәшгульлек 

җәлеп итүчәнлеген арттырачак, үзләренең кече бизнесларын оештырырга 

теләүчеләр саны артуга ярдәм итәчәк, бу икътисадның сыгылмалылыгын һәм 

кӛндәшлеккә сәләтлелеген арттырачак. 

 

Әлеге программада каралган чараларны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә 

түбәндәгеләр күздә тотыла: 

  

• кече һәм урта эшмәкәрлекне тотрыклы үстерү ӛчен шартлар тудыру; 

• үз эшен башларга финанс ярдәме алган кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары санын арттыру; 

• кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларына эшмәкәрлек эшчәнлегенең 

актуаль мәсьәләләре буенча консультацияләр бирү; 

• районда яңа эш урыннары булдыру һәм халыкны эш белән тәэмин итү; 

• кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының нәтиҗәле эшләвен тәэмин 

итү нәтиҗәсендә район бюджетының керем ӛлешен арттыру; 

• район товар базарын конкурентлыкка сәләтле товарлар һәм хезмәтләр 

белән баету; 

• кече һәм урта эшмәкәрлек ӛлкәсе хезмәткәрләрен махсус һәм гомуми белем 

бирү әзерлеге дәрәҗәсен арттыру. 

Муниципаль программаны тормышка ашыру нәтиҗәлелеге индикаторлары 

сүтелгән һәм еллар буенча 2 нче кушымтада китерелгән. 

 

6. Программаны гамәлгә ашыру куркынычлыкларын анализлау. 
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Мӛмкин булган куркынычлар Минимальләштерү ысуллары 

Кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларының эшчәнлек 

күрсәткечләре начараюга китерергә 

мӛмкин булган икътисадый 

ситуациянең кискенләшүе. 

Барлыкка килгән шартларда хуҗалык 

итүче кече һәм урта эшкуарлык 

субъектларына ярдәм итүгә 

юнәлдерелгән яңа хокукый актларга 

тӛзәтмәләр кертү. 

Федераль һәм региональ законнарны 

үзгәртү. 

Норматив хокукый актларга 

мониторингны даими уздыру һәм 

Программага үз вакытында тӛзәтмәләр 

кертү. 

Программа чараларын финанслау 

күләмен киметү 

Беренче чираттагы чараларны 

финанслауга акча бүлеп бирү 

Программа чараларының актуальлеген 

югалту 

Даими рәвештә мониторинг үткәрү һәм 

программага тӛзәтмәләр кертү 

Салым салу ӛлкәсендә шактый 

үзгәрешләр (салым салу нормаларын 

һәм кагыйдәләрен үзгәртү, 

салымнарны арттыру) 

Салым салу дәрәҗәсен үзгәртү 

нәтиҗәләрен анализлау. Салым 

ставкаларын нигезләү. Иҗтимагый һәм 

профессиональ оешмалар һәм 

эшмәкәрләр берләшмәләре белән үзара 

хезмәттәшлек 

Демографик хәлнең начараюы, эшкә 

яраклы халык саны кимү, шулай ук 

КУЭ субъектлары ӛчен хезмәт 

ресурслары кытлыгының кискенләшүе; 

Күрше районнардан һәм башка 

тӛбәкләрдән эшкә сәләтле халыкны 

җәлеп итү, 

 

1. Программаны гамәлгә ашыруны контрольдә тоту. 

 

          Кама Тамагы муниципаль районы Башкарма комитетының территориаль 

планлаштыру бүлеге программа чараларының үтәлешен контрольдә тота, каралган 

максатларга кире кагуны ачыклый, сәбәпләрен билгели, кире кагуларны бетерү 

буенча чаралар күрә, программаны үз вакытында тормышка ашыру ӛчен җаваплы 

була, программаны тормышка ашыруга юнәлдерелгән акчаларның максатчан 

нәтиҗәле файдаланылуын контрольдә тота. 

 

1 кушымта 
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КУЭ үсеше буенча Кама Тамагы муниципаль районында 2019-2023 елларга 

төп күрсәткечләр  

 

№ 

т/б. 

Күрсәткечләрнең исеме Күрсәткечләр 

чыганагы 

Үлчәү 

берәмлеге 

2019 

ел 

2020 

ел 

2021 

ел 

2022 

ел 

2023 

ел 

1 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

субъектлары саны 

 

 

 

 

 

Камско-Устьинском 

муниципальном районе 

ФНС ед. 390 404 415 423 430 

2 

Кече һәм урта эшмәкәрлек 

ӛлкәсендә эшләүчеләр саны, 

шул исәптән шәхси 

эшмәкәрләрне дә кертеп ( шул 

исәптән үзмәшгульләрне 

легальләштерү)) 

ФНС чел. 1497 1517 1549 1604 1653 

3 
ВТПДА кече һәм урта 

эшмәкәрлек ӛлеше 
КСЭМ %; 22,3 22,8 23,3 23,8 25 

4 
Кече һәм урта предприятиеләр 

һәм шәхси эшмәкәрләр 

продукциясе (хезмәт 

күрсәтүләр) әйләнеше 

КСЭМ млн. руб. 1000 1050 
1 

102  
1157 1215 

5 
Муниципаль ихтыяҗлар ӛчен 

сатып алуларда МСП катнашу 

ӛлеше 

ЕИС %; 18 20 22 25 30 

6 

КУЭ предприятиеләре 

эшчәнлегеннән 

берләштерелгән бюджетка 

салым керемнәре күләме 

ФНС 
    млн. 

руб. 39 40 42 43 45 
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2 кушымта 

2019-2023 елларга муниципаль программаның тӛп чаралары исемлеге 

N 

т/б 

Чаралар исемлеге Кӛтелгән нәтиҗә Җаваплы 

үтәүче 

Планлаштыр

ылган 

финанслау 

күләме, млн. 

сум 

Шул исәптән еллар буенча, 

 млн сум 

Фина

нслау 

чыган

агы 

Үтәлү 

срогы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    18,6 3,62 3,72 3,72 3,72 3,82   

Бурыч исеме: 

 1. Норматив-хокукый базаны камилләштерү нигезендә кече һәм урта эшмәкәрлекне нәтиҗәле үстерү ӛчен уңай шартлар 

тудыру (административ киртәләрне киметү) 

1 Кече һәм урта 

эшмәкәрлекне 

үстерү 

мониторингы, 

аның районның 

социаль-

икътисадый хәленә 

йогынтысы, аның 

үсешендәге 

каршылыкларны 

ачыклау 

Вәзгыятьне 

бәяләү, 

эшкуарлык 

үсешен 

стимуллаштыру 

чараларын эшләү 

Бурыч 

исеме: 

 1. 

Норматив-

хокукый 

базаны 

камилләште

рү 

нигезендә 

кече һәм 

урта 

эшмәкәрлек

не нәтиҗәле 

үстерү ӛчен 

- - - -   - 2019 - 

2023 
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уңай 

шартлар 

тудыру 

(администра

тив 

киртәләрне 

киметү)) 

2 Кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектлары 

эшчәнлегенә 

кагылышлы закон 

һәм норматив-

хокукый актлар 

проектларына 

тәкъдимнәр 

әзерләү, гамәлдәге 

норматив актларга 

үзгәрешләр һәм 

ӛстәмәләр кертү 

турында 

тәкъдимнәр 

әзерләү 

Эшкуарлык 

эшчәнлеген 

җайга салучы 

норматив 

документларны 

камилләштерү 

К-Т МР БК - - - -   - 2019 - 

2023 

4 Эшмәкәрләр 

арасында онлайн-

сораштыру үткәрү 

Кече һәм урта 

эшмәкәрлекне 

үстерүгә тискәре 

йогынты ясаучы 

К-Т МР БК - - - -   - 2019 - 

2023 
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факторларны 

ачыклау 

5 Эшкуарлыкка 

ярдәм итү 

мәсьәләләре 

буенча Иҗтимагый 

совет эшчәнлеген 

тәэмин итү 

Эшмәкәрләр 

белән 

конструктив 

диалог 

урнаштыру, Кама 

Тамагы 

муниципаль 

районының 

социаль-

икътисадый 

үсешенең тӛп 

юнәлешләре 

буенча уртак 

карарлар кабул 

итү 

К-Т МР БК       Муни

ципал

ь 

район 

бюдж

еты 

2019 - 

2023 

            

Бурыч исеме:  

2. Кече һәм урта эшкуарлык субъектларына финанс һәм мӛлкәти ярдәм күрсәтү 

6 Җайланмалар 

лизингын үстерү: 

кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларының 

чыгымнарын 

Икътисадның 

ӛстенлекле 

юнәлешләрен 

үстерү, яңа эш 

урыннары 

булдыру 

К-Т МР БК 

АХһАИ 

      РТ, 

РФ 

бюдж

еты 

2019 - 

2023 
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субсидияләү 

("Лизинг-грант") 

7 Ӛстенлекле 

тармаклар буенча 

перспективалы 

бизнес-проектлар 

эшләүгә яшь кече 

һәм урта 

предприятиеләргә 

субсидияләр 

рәвешендә ярдәм 

күрсәтү 

Икътисадның 

ӛстенлекле 

юнәлешләрен 

үстерү, яңа эш 

урыннары 

булдыру 

К-Т МР БК 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,2 Муни

ципал

ь 

район 

бюдж

еты 

2020 - 

2023 

8 Кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларының 

чыгымнары 

ӛлешен каплау 

максатларында 

субсидияләр бирү 

Икътисадның 

ӛстенлекле 

юнәлешләрен 

үстерү, яңа эш 

урыннары 

булдыру 

К-Т МР БК 

ТР Минист 

рлыклары 

һәм ведом 

стволары 

18 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 РТ 

юдже

ты 

2019 - 

2023 

9 Кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларына 

муниципаль 

мӛлкәт, ӛченче 

затларның 

хокукларыннан 

Муниципаль 

күчемсез милек 

объектларының 

хуҗалык 

әйләнешенә 

кертү, яңа эш 

урыннары 

К-Т МР БК         
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ирекле 

файдалануга озак 

сроклы нигездә 

файдалануга бирү 

оештыру 

Бурыч исеме:  

2. Эшкуарларга оештыру, методик, консультацион ярдәм күрсәтү һәм мәгълүмати хезмәтләр күрсәтү ӛчен кече һәм 

урта эшкуарлык субъектларына ярдәм инфраструктурасын булдыру һәм үстерү 

10 Кече һәм урта 

эшмәкәрлек 

субъектлары 

реестрын алып 

бару 

Ситуацияне 

бәяләү, 

хезмәттәшлекнең 

нәтиҗәлелеген 

арттыру 

К-Т МР БК        2019 - 

2023 

11 Кама Тамагы 

муниципаль 

районы Башкарма 

комитетының кече 

һәм урта 

эшмәкәрлек 

субъектлары белән 

хезмәттәшлек итү 

алымнарын эшләү 

Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

территориясендә 

кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә 

ярдәм һәм аны 

үстерү ӛлкәсендә 

сәясәтне гамәлгә 

ашыру. Кече һәм 

урта бизнеска 

ярдәм итү һәм 

аны үстерү 

ӛлкәсендә 

К-Т МР БК 

Эшкуарлык 

үсеше 

буенча 

Иҗтимагый 

Совет 

       2019 - 

2023 
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нәтиҗәле 

чараларны 

бергәләп эшләү 

һәм үткәрү 

12 Эшкуарларга кече 

һәм урта 

эшкуарлыкка 

ярдәм итү буенча 

гамәлгә ашырыла 

торган муниципаль 

һәм республика 

программалары 

турында мәгълүмат 

бирү 

Кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларына 

ярдәм итү буенча 

гамәлдәге дәүләт 

һәм муниципаль 

программалар 

турында 

эшкуарларга 

мәгълүмат 

бирүне арттыру 

 - - - -   - 2019 - 

2023 

13 Кама Тамагы 

муниципаль 

районында, башка 

шәһәрләрдә, 

илләрдә уздырыла 

торган чаралар 

(семинарлар, 

конкурслар, 

күргәзмәләр, 

мастер-класслар) 

турында 

эшмәкәрлек 

Эшмәкәрләргә 

мәгълүмати 

ярдәм 

К-Т МР БК - - - -   - 2019 - 

2023 
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эшчәнлеге белән 

бәйле эшкуарлык 

субъектларына 

хәбәр итү 

14 Кама Тамагы 

муниципаль 

районы 

инвестицион 

паспортын яңарту 

һәм актуаль хәлдә 

тоту 

Кече һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларының 

актуаль 

юнәлешләрендә 

ирекле 

ориентлашу 

мӛмкинлеге 

К-Т МР БК        2019 - 

2023 

15 Кече һәм урта 

эшмәкәрлек 

субъектларын 

муниципаль 

заказта катнашуга 

җәлеп итү 

(министрлыклар, 

ведомстволар 

вәкилләре белән 

берлектә укыту 

семинарлары, 

түгәрәк ӛстәлләр 

үткәрү) 

Муниципаль 

заказда катнашу 

ӛлешендә 

эшкуарларның 

грамоталылыгын 

арттыру 

К-Т МР БК  

Финанслауда

н башка 

- - -   - 2019 - 

2023 

Бурыч исеме:  
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2. Конкурентлыкка сәләтлелекне үстерүгә һәм кече һәм урта эшкуарлык субъектлары продукциясен алга этәрүгә 

булышлык күрсәтү 

16 

Кече эшкуарлык 

субъектларыннан 

сатып алуларны 

оештыру "дәүләт 

һәм муниципаль 

ихтыяҗларны 

тәэмин итү ӛчен 

товарлар, эшләр, 

хезмәт 

күрсәтүләрне 

сатып алу 

ӛлкәсендә контракт 

системасы 

турында" 2013 

елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль 

законның 30 

маддәге  нигезендә 

сатып алуларның 

еллык гомуми 

күләменең кимендә 

15% күләмендә" 

Кече һәм урта 

эшмәкәрлек 

субъектлары 

товарларын, 

эшләрен, 

хезмәтләрен 

тормышка 

ашыруга ярдәм 

итү 

К-Т МР БК         

17 
Республика, Россия 

һәм халыкара 

Кече һәм урта 

предприятиеләрд

К-Т МР БК         
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базарларда СМП 

продукциясен алга 

этәрүгә ярдәм итү 

ә заказлар арту 

Бурыч исеме: 

5. Эшмәкәрлек эшчәнлегенә белем бирү ярдәме һәм популярлаштыру 

18 Чаралар оештыру 

һәм үткәрү , Кече 

һәм урта 

эшкуарлык 

субъектларының 

тӛбәк базарларына 

товарлар (эшләр, 

хезмәт күрсәтүләр) 

кертүгә 

юнәлдерелгән 

чараларда 

катнашуын тәэмин 

итү) 

Тӛбәк 

базарларына 

товарлар(эшләр, 

хезмәт 

күрсәтүләр) 

чыгару  

К-Т МР БК 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Муни

ципал

ь 

район 

бюдж

еты 

2019 - 

2023 

19 Мәктәпләрдә 

бизнес алып бару 

күнекмәләре белән 

танышу 

максатында 

уңышлы 

эшмәкәрләр 

катнашында 

Яшьләрне 

эшмәкәрлек 

эшчәнлегенә 

җәлеп итү 

К-Т МР БК - - - -   - 2019 - 

2023 
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очрашулар 

оештыру 

20 Яшьләрнең 

эшмәкәрлек 

эшчәнлеген 

стимуллаштыру, 

эшкә урнашу 

проблемалары 

белән очрашкан 

гражданнарны эш 

белән тәэмин итүгә 

ярдәм итү 

Үзмәшгуль 

гражданнар 

санын арттыру, 

эшсезлек 

дәрәҗәсен 

киметү 

К-Т МР БК       - 2019 - 

2023 

21 Эшкуарлык 

субъектлары 

эшчәнлеген 

яктырту, 

эшкуарлык 

эшчәнлегенең 

абруен 

пропагандалау һәм 

арттыру 

Эшмәкәрлек 

эшчәнлегенең 

абруен күтәрү 

К-Т МР БК        2019 - 

2023 

 


