
 

 
 



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета 

Иляксазского сельского поселения 
Сармановского муниципального района  

от 09 апреля 2019 г. 
 

 

 

 

Сарман муниципаль 

районы Илексаз авыл 

җирлегендә кече һәм 

урта эшмәкәрлеккә 

ярдәм итү программасы 

 

 
 

 



 

Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлегендә 2019-2023 елларга кече һәм 

урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү программасы паспорты 

 

Программаның исеме: 2019-2023 елларга Сарман муниципаль районы Илексаз 

авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү 

программасы 

Программаның 

заказчысы: 

Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге 

башкарма комитеты. 

Программаны 

эшләүчеләр: 

Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге 

башкарма комитеты. 

Программаның нигезе:  “Россия Федерациясендә кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү турында" 2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ 

номерлы Федераль законы 

Программаның максаты:  Сарман муниципаль районының Илексаз авыл 

җирлегендә кече һәм урта бизнесны үстерү өчен 

оптималь шартлар тудыру 

Программаның 

бурычлары: 

1.Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлегендә 

кече һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм инфраструктурасын 

үстерү; 

 

2.Барлык дәрәҗәдәге бюджетларга кече һәм урта 

бизнестан салым керемнәрен арттыру; 

 

3.Кече һәм урта эшмәкәрлекнең инвестицион 

активлыгын арттыру. 

 

4.Җир мөнәсәбәтләрен камилләштерү һәм җир базарын 

үстерү;  

 

5.Минималь хезмәт хакы дәрәҗәсен минималь куллану 

бюджетының кыйммәти күләменнән ким булмавын 

тәэмин итү 

 

6.Бизнес-хакимият--җәмгыять коммуникация 

системасын үстерү; 

 

7.Халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә баланслы 

икътисади сәясәтне исәпкә алып кече һәм урта бизнес 

өлкәсенә җәлеп итү өчен өстәмә стимуллар булдыру; 

 

8.Кече һәм урта бизнес өлкәсендә мәшгульнәрнең 

социаль яклавын тәэмин итү. 

 

9. Халыкның тормыш шартларын яхшыртуда кече һәм 



урта бизнесның ролен арттыру. 

Программаның бүлекләре: 

 

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Илексаз авыл 

җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекнең торышын анализлау. 

 

2. Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү проблемалары һәм аларны программалы 

методлар белән хәл итү кирәклеген нигезләү. 

 

3. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү  

 

4. Эшмәкәрлек эшчәнлегенең өстенлекле төрләре. 

 

5. Программаның төп чаралары эшләнгән юнәлешләр 

 

6. Программаны гамәлгә ашыру механизмы. 

 

7. 2019-2023 елларга Илексаз авыл җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне 

үстерү программасының төп чаралары 

 

1. Кече һәм урта эшкуарлык торышын анализлау 

 

 

Кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү хуҗалык итү базар системасының аерылгысыз 

элементы булып тора. Алга киткән илләрдә базар икътисады кече 

 һәм урта эшкуарлык дәүләт икътисадының нигезе, хуҗалык үсеше двигателе булып 

тора, чөнки бу теләсә кайсы җәмгыятьнең иң динамик һәм сыгылмалы эшлекле 

тормыш рәвеше. 

 

Хуҗалык итүнең базар системасы шартларында кече һәм урта эшмәкәрлекнең 

аерым ролен түбәндәге факторлар билгели:  

 

үз тормышларын һәм лаеклы тормыш дәрәҗәсен мөстәкыйль тәэмин итүче һәм 

гражданлык җәмгыятенең төп тотрыкландыручы сәяси көче булган урта сыйныф 

өлешен арттыру;  

 

кече һәм урта эшмәкәрлек секторында яңа эш урыннары булдыру өчен зур 

потенциал булу, җәмгыятьтә эшсезлек һәм социаль киеренкелек дәрәҗәсе кимү;  

 

халыкның төп массасы иҗтимагый психологиясен һәм тормыш ориентирларын 

үзгәртү; 

 

кече һәм урта эшмәкәрлекнең сыгылмалы һәм сәләте җитештерү структурасын тиз 

үзгәртеп корырга, яңа технологияләр һәм фәнни эшләнмәләр булдырырга һәм 

кулланырга кирәк.  

 



Шуның белән бәйле рәвештә Сарман муниципаль районының Илексаз авыл 

җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү программасын эшләү һәм тормышка 

ашыру зарурлыгы туа.  

 

Әлеге Программа "Россия Федерациясендә кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү 

турында"2007 елның 24 июлендәге 209-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

эшләнгән. 

 

   Бүген безнең җирлектә бизнесны актив үстерү өчен барлык ресурслар да бар, ул 

күп очракта Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы Хөкүмәтенең һәм Сарман 

муниципаль районы Илексаз авыл җирлеге җирле үзидарә органының максатчан 

сәясәте аркасында көчәя бара. 

 

  2010 елның 1 гыйнварына кече һәм урта эшмәкәрлек түбәндәге күрсәткечләр белән 

характерлана: 

№ 

п/п 
Күрсәткечләрнең исеме 

Үлчәү 

берәмлеге 

2019 ел 

факт 

2020 ел 

отчет 

 

1 

Шәхси эшмәкәрләр сыйфатында 

теркәлгән физик затлар саны 
кеше саны 

7  

 
кече предприятиеләр саны   

юридик зат төземичә физик затлар саны   

 

2. Кече эшмәкәрлекне үстерү проблемалары һәм нигезләү аларны программа 

методлары белән хәл итү зарури 

 

Хәзерге вакытта Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлегендә кече һәм 

урта эшмәкәрлек шактый ныклы позициядә булса да, кайбер проблемалар һаман да 

хәл ителмәгән.  

 

Җирлектә кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары эшчәнлеге үсешен тоткарлаучы 

факторлар булып тора: 

 

- кредит ресурсларының кыен булуы фонында инвестицион ресурсларга керү, үз 

финанс чараларының җитмәве; 

 

-кече һәм урта эшкуарлык субъектларының гамәлдәге законнарга үзгәрешләр, 

административ киртәләр һәм эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашырганда хакимият 

органнарының төгәл регламентлары булмавы турында мәгълүмат бирмәве; 

 

-шәһәрнең кече предприятиеләрендә эшче белгечлекләре буенча квалификацияле 

кадрларга кытлык. 

 

Эшмәкәрлек эшчәнлеге субъектлары тарафыннан карарлар кабул итүне һәм гамәлгә 

ашыруны таләп итә торган проблемалар булып тора: 

 



-кече һәм урта эшмәкәрлек субъектларының зур булмаган социаль җаваплылыгы 

(ялланган хезмәткәрләр белән хезмәт мөнәсәбәтләрен рәсмиләштермәү, хезмәткә 

түләү фондын киметү һәм аны конвертлы формада түләү, мәҗбүри пенсия иминияте 

һәм социаль иминият турындагы законнарны үтәмәү); 

 

-кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары эшчәнлек алып бара торган икътисад 

тармаклары диспропорциясе (сәүдәнең сизелерлек үсеше фонында җитештерү 

үсешенең җитәрлек булмавы).  

 

Илексаз авыл җирлегендә булган каршылыкларны җиңеп чыгу һәм киләчәктә кече 

һәм урта эшкуарлыкны үстерү, мәгълүмат, белем бирү, консультация, финанс 

юнәлешләрендә комплекслы һәм адреслы ярдәм күрсәтү, эшлекле элемтәләр һәм 

кооперацияне җайга салу, шулай ук эшкуарларда барлыкка килергә мөмкин булган 

башка аспектларда ярдәм күрсәтү юлы белән, аны үстерү өчен уңайлы шартлар 

тудыру буенча урыннарда максатчан эш алып бару нигезендә генә мөмкин. 

Программа билгеләнгән максатларга ирешү өчен җирле хакимият органнарының, 

шулай ук дәүләтнеке булмаган оешмаларның тырышлыкларын берләштерергә һәм 

оптимальләштерергә мөмкинлек бирәчәк. 

 

 

 

3. Программаның социаль-икътисадый нәтиҗәлелеген бәяләү көтелә 

 

Программа Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районының Илексаз авыл 

җирлегендә кече һәм урта эшмәкәрлекне алга таба үстерү өчен уңай шартлар 

тудыруга юнәлдерелгән чаралар комплексын үз эченә ала.  

 

Программаны үтәү ярдәм итәчәк: 

 

- районда икътисадый һәм социаль тотрыклылык элементларының берсе буларак 

кече һәм урта эшкуарлык булдыруны һәм тотрыклы эшчәнлеген стимуллаштыра 

торган уңай икътисадый мохит формалаштыру; 

 

- кече һәм урта эшкуарлыкны үстерү темпларын арттыру, кече предприятиеләрне 

икътисадый яктан ныгыту һәм эшчәнлек өлкәләрен киңәйтү; 

 

- эш белән тәэмин итүнең өстәмә мөмкинлекләре барлыкка килү, кече һәм урта 

эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче хезмәткәрләрнең хезмәт хакы дәрәҗәсен күтәрү;  

 

- товар базарын көндәшлеккә сәләтле продукция һәм җирле производство 

хезмәтләре белән баету;  

 

-кече һәм урта эшмәкәрлекнең социаль җаваплылыгын арттыру.  

 

 

 



4 . Эшмәкәрлек эшчәнлегенең өстенлекле төрләре. 

 

 

 

Авыл җирлеге халкының тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән тотрыклы 

икътисадый үсешне тәэмин итү максатыннан, эшмәкәрлек эшчәнлегенең өстенлекле 

төрләре билгеләнде:  

 

- авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү; 

 

- халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү; 

 

- Транспорт һәм элемтә өлкәсе; 

 

- төзелеш; 

 

- социаль хезмәт күрсәтү өлкәсе. 

 

 

 

5. Программаның төп чаралары эшләнгән юнәлешләр 

 

 

 

1.Кече һәм урта эшмәкәрлекне нәтиҗәле үстерү өчен хокукый базаны камилләштерү 

һәм административ киртәләрне киметү. 

 

2. Кече һәм урта эшкуарлыкка мәгълүмати-консультацион ярдәм күрсәтү.  

 

3.Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Илексаз авыл җирлегендә 

кече һәм урта эшмәкәрлек турында уңай җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру. 

 

4. Кече һәм урта эшмәкәрлек өчен квалификацияле кадрлар әзерләү.  

 

5. Яшьләр һәм эшсезләрнең эшмәкәрлек инициативасын хуплау һәм 

стимуллаштыру.6. Содействие установлению партнерских отношений между 

субъектами малого предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами власти. 

6. Кече эшмәкәрлек субъектлары, шулай ук кече һәм урта эшмәкәрлек субъектлары 

арасында хакимият органнары белән партнерлык мөнәсәбәтләре урнаштыруга ярдәм 

итү. 

 

 

 

 

 



6. Механизм реализации Программы 

 

Программа беләк 

идарә итү 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Илексаз 

авыл җирлеге башкарма комитеты  

Программаны 

финанслау 

бюджеттан тыш чыганаклар, Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Илексаз авыл җирлегенең кече һәм урта 

бизнес субъектларының үз акчалары 

Программаның төп 

башкаручылары 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Илексаз 

авыл җирлеге башкарма комитеты 

Программаның 

үтәлешен 

контрольдә тоту 

Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Илексаз 

авыл җирлеге Советы 



7. Основные мероприятия Программы развития  

малого и среднего предпринимательства в Иляксазском сельском поселении Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан на 2019-2023 годы 

 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Результат Источник 

финансирования 

Срок 

 исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого 

предпринимательства 

1 Создание нормативно-правовой базы в области 

предпринимательства 

Проведение эффективных организационных и 

иных мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства 

Без 

финансирования 
2019-2023 гг. 

2 Подготовка рекомендаций о совершенствовании мер, 

направленных на противодействие коррупции 

Обобщение и распространение 

позитивного опыта антикоррупционного 

поведения. Повышение противодействия 

предпринимателей фактам коррупции, 

повышение этического уровня ведения бизнеса, 

защита прав и интересов субъектов малого 

предпринимательства  

Без 

финансирования 
2019-2023 гг. 

3 Разработка и заключение с торговыми сетями соглашений, 

предусматривающих их обязательства по реализации 

продукции местных товаропроизводителей 

Регулирование взаимоотношений местных 

товаропроизводителей с крупными торговыми 

сетями в целях их поддержки и увеличения 

возможностей реализации продукции местных 

товаропроизводителей 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 



2. Инновационное развитие предпринимательства (развитие инфраструктуры, реализация инновационного потенциала, 

вовлечение молодежи в инновационный процесс) 

1 Проведение комплекса мероприятий, способствующих 

привлечению молодежи к предпринимательству, в том 

числе обучение, информационное обеспечение, конкурсы 

и соревнования, проведение ярмарок, конференций, 

бизнес - фестивалей и др. 

Привлечение молодежи к предпринимательской 

деятельности. Частичное решение вопроса 

трудоустройства молодых специалистов 

Бюджет РТ 

 

2019-2023 гг. 

2 Развитие бизнес-инкубаторов Предоставление субсидий на развитие 

образовательных программ, услуг по трансферту и 

коммерциализации технологий, направленных на 

совершенствование процессов бизнес-

инкубирования 

Бюджет РТ 

 

2019-2023 гг. 

3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1 Содействие федеральным и республиканским структурам 

государственной власти в реализации мероприятий в 

рамках государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства по Иляксазскому 

сельскому поселению. 

Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, участвующих в 

федеральных и республиканских программах, 

направленных на развитие предпринимательства 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 

2 Развитие институтов микрокредитования (в соответствии 

программами, реализуемыми Комитетом по развитию 

малого и среднего предпринимательства) 

 

Льготное кредитование на конкурсной основе 

социально значимых инвестиционных проектов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленных на создание 

дополнительных рабочих мест. 

Бюджет РТ 2019-2023 гг. 



3  Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в поиске инвесторов для 

реализации инвестиционных проектов 

 

 

Организация взаимодействия субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 

потенциальными инвесторами, привлечение 

банковского финансирования и частного капитала 

для реализации инвестиционных проектов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг.. 

4 Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в обеспечении земельными 

участками, нежилыми помещениями по Иляксазскому 

сельскому поселению в целях развития приоритетных 

направлений экономики  

Обеспечение малых предприятий земельными 

участками, нежилыми торговыми и 

производственными помещениями в целях 

развития приоритетных направлений экономики 

поселения, повышение информированности 

предпринимателей о проводимых в районе 

тендерах, аукционах 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 

5 Содействие эффективному использованию возможностей 

финансового лизинга и фрачайзинга как гибких 

финансовых технологий и одновременно конструктивных 

способов ведения предпринимательской деятельности, 

сочетающих интересы крупного и малого бизнеса 

Расширение возможностей малых предприятий в 

части использования современного 

оборудования, технологий на условиях лизинга, 

содействие расширению бизнеса посредством 

механизма франчайзинга 

Без 

финансирования 

 

2019-2023 гг. 

6 Стимулирование и привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства к выполнению 

муниципального заказа 

 

Стимулирование и привлечение субъектов малого 

и среднего предпринимательства к участию в 

конкурсах и аукционах по муниципальным 

заказам 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 

4. Информационно-консультационная поддержка малого предпринимательства 

 

1 Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в сфере поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в районе. 

Систематизация и распространение передового 

опыта работы представителей малого и среднего 

бизнеса. Привлечение субъектов малого и 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг.  



среднего предпринимательства к участию в 

проводимых Исполнительным комитетом 

Иляксазского сельского поселения Сармановского 

муниципального района конкурсах, выставках, 

иных мероприятиях 

5. Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом 

предпринимательстве 

1 

 

Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, 

конкурсах, проводимых на территории РТ и  РФ 

Содействие развитию предпринимательства, 

распространение передового опыта работы 

лучших субъектов предпринимательской 

деятельности, пропаганда роли и значимости 

малого и среднего бизнеса в социально-

экономическом развитии Иляксазского  сельского 

поселения  

Без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 гг. 

6. Подготовка квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства 

 
1 Проведение образовательных программ, в том числе 

повышение квалификации, разовые лекции, 

стажировки, семинары (по принципу предоставления 

сертификатов с целью самостоятельного выбора 

предпринимателем образовательного учреждения и 

направления обучения) 

Повышение образованности предпринимателей 

 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 

2 

 

 

Проведение практических семинаров по вопросам 

малого и среднего предпринимательства в связи с 

изменением законодательства 

 
 

Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства об изменениях в 

законодательстве в целях предотвращения 

нарушений при оказании торговых, бытовых и 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 



 

 

иных услуг  

3 Оказание предпринимателям методической и 

практической помощи по вопросам социально-трудовых 

отношений, охраны труда 

Повышение уровня знаний предпринимательских 

структур в области трудового законодательства 

Без 

финансирования 

 

2019-2023 гг.. 

7. Поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы молодежи и безработных 

1 Организация взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с высшими учебными 

заведениями и Центрами занятости населения 

Иляксазского сельского поселения с целью 

информирования о возможности привлечения 

инициативных, ответственных лиц к организации 

собственного бизнеса (самозанятости) в приоритетных для 

города отраслях экономики и оказания им поддержки со 

стороны органов власти  

Стимулирование предпринимательской 

деятельности молодежи, содействие занятости 

граждан, столкнувшихся с проблемами 

трудоустройства 

 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 

2 

 

Проведение индивидуальных консультаций по основам 

предпринимательской деятельности, организация 

тренингов, обучающих курсов 

Повышение правовой грамотности и 

информированности об основах ведения бизнеса 

Без 

финансирования 

2019-2023 гг. 

 

 

 

 


